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คํานํา 

 
 เอกสารอางอิงของกองทัพเรือ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยการทํางานในโรงงาน (อทร.๙๖๐๒) 

พ.ศ.๒๕๕๔ นี้ คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ ดานอ่ืนๆ  ไดเรียบเรียง

และจัดทํา เพ่ือใหผูศึกษาคนควาไดทราบถึงมาตรฐานความปลอดภัยการทํางานในโรงงาน  

 ในเอกสารเลมนี้ ไดอธิบายรายละเอียดของแตละหัวขอท่ีมีความสําคัญ และเก่ียวของกับ

ความปลอดภัยในโรงงาน ซ่ึงไดแก การเกิดข้ึนของอุบัติภัย  อุบัติภัยในโรงงาน  ความปลอดภัยในการทํางาน

ในโรงงาน มาตราการปองกันอุบัติภัยในโรงงาน รวมท้ังขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน อุปกรณปองกันภัย

และเครื่องหมายความปลอดภัย การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บ ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ 

และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของกับการทํางานในโรงงาน   

 คณะทํางาน ฯ ขอขอบคุณ กรมสารบรรณทหารเรือ เปนอยางสูง ท่ีไดกรุณาชวยตรวจสอบ 

และปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ ทําใหเอกสารมีความถูกตองและสมบูรณมากยิ่งข้ึน  คณะทํางาน ฯ 

หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนท้ังในดานการศึกษา และการใชอางอิง  

ในการปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน หากผูใดพบเห็นขอบกพรองท่ีควรปรับปรุงใหเอกสารนี้มีความ

สมบูรณมากยิ่งข้ึน  ขอไดกรุณาสงขอคิดเห็นมายัง กรมจเรทหารเรือ แขวงวัดอรุณราชวราราม  

เขตบางกอกใหญ กรงุเทพมหานคร  จักเปนพระคุณอยางสูง 

 

คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือดานอ่ืนๆพ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                  

                                                   



 -ข- 

สารบัญ 
 

                   หนา 

คํานํา                                                                                                                     ก 

                                                

บทท่ี ๑ การเกิดข้ึนของอุบัติภัย             ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ๑   

 ทฤษฎีการเกิดอุบัติภัย                    ๑                                               

 ความหมายของอุบัติภัย                                                                                               ๔                                                                        

 สาเหตุท่ีเกิดอุบัติเหตุ                                                                            ๔ 

 ผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ                                                                 ๕ 

 แนวทางในการปองกันอุบัติเหตุ                                                                ๖ 

บทท่ี ๒ อุบัติภัยในโรงงาน         ๙ 

 อุบัติภัยท่ีเกิดจากเครื่องจักร เครื่องมือกล                                                      ๙ 

 อุบัติภัยท่ีเกิดจากการยก เคลื่อนยาย                                                                                 ๙  

อุบัติภัยท่ีเกิดจากไฟฟา                                    ๑๐ 

อุบัติภัยท่ีเกิดจากการละเลยกฎจราจร      ๑๐ 

อุบัติภัยท่ีเกิดจากสิ่งของตกใส                ๑๐ 

อุบัติภัยท่ีเกิดจากไฟไหม                                                                           ๑๐ 

  อุบัติภัยท่ีเกิดจากการใชเครื่องมือ                                                                                   ๑๒   

  อุบัติภัยท่ีเกิดจากสารเคมี                                                                                             ๑๒  

  อุบัติภัยท่ีเกิดจากการทํางานในสถานท่ีอับอากาศ                                  ๑๖ 

  อุบัติภัยท่ีเกิดจากกัมมันตรังสี                                                       ๑๘ 

บทท่ี ๓ การทํางานที่ปลอดภัยในโรงงาน        ๒๑ 

  สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัย                                             ๒๑ 

  นโยบายผูบริหารเก่ียวกับความปลอดภัย       ๒๓ 

  บทบาทของหัวหนาตวบคุมงานความปลอดภัย                                                                    ๒๘ 

  การปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของคนทํางาน                                                                       ๒๙ 

  มาตรการเพ่ือความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน                                                                     ๓๔  

  การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยในโรงงาน                                                             ๕๒ 

บทท่ี ๔ มาตรการปองกันอุบัติภัยในโรงงาน       ๕๗ 

  การจัดองคการความปลอดภัย        ๕๗ 
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  จิตวิทยา และการจูงใจเพ่ือความปลอดภัย       ๕๙ 

  การอบรมคนงานเพ่ือความปลอดภัย       ๖๔ 

  ผูท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชมาตรการ       ๖๘ 

  การบริหารเพ่ือควบคุมความสูญเสีย                                                                                ๖๘  

   

            หนา 

บทท่ี ๕ เครือ่งหมายความปลอดภยั        ๗๗ 

  สีเพ่ือความปลอดภัย         ๗๗ 

เครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัย       ๘๑ 

บทท่ี ๖ การปฐมพยาบาลผูท่ีไดรับอุบัติภัย        ๘๖ 

  หลักการเบื้องตนของการปฐมพยาบาล       ๘๖ 

  การปฎิบัติการกูชีพข้ันพ้ืนฐาน        ๙๒ 

  การหามเลือด และการปฐมพยาบาลบาดแผล ลักษณะตางๆ     ๙๔ 

  การปฐมพยาบาลผูปวยกระดูกหัก ขอเคล็ด และขอเคลื่อน     ๑๐๔ 

  ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม                                                                                         ๑๑๓ 

บทท่ี ๗ อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล        ๑๑๖ 

  อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล                                                                                        ๑๑๖ 

  ความหมายชอง อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล                                                  ๑๑๖ 

  อุปกรณปองกันภัยตามลักษณะการปองกัน                                                     ๑๑๖ 

บทท่ี ๘ กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ และกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของกับการทํางานในโรงงาน            ๑๕๔ 

  มาตรฐานสากล ISO ๑๔๐๐๐ กับการปองกันไมใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม  ๑๕๔ 

  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน      ๑๕๘ 

ภาคผนวก 

ผนวก ก  การตรวจวัดสภาพความรอนในการทํางาน               ๑๖๐ 

ผนวก ข  กฏกระทรวงแรงงานท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย      ๑๖๕ 

ผนวก ค  กฎกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย                                                ๑๘๐  

 

บรรณานุกรม                                                                                                        ๑๘๗  
  



 

 

บทท่ี ๑ 

การเกิดข้ึนของอุบัติภัย 
 

ความหมายของคําวาอุบัติภัย 

 คําวา “อุบัติภัย” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเกิดอุบัติภัยแหงชาติ หมายถึงภัยท่ีเกิด

จากอุบัติเหตุ เชนจากการจราจรทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ อุบัติเหตุจากการทํางาน และอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน  

ในบานและในท่ีสาธารณะ นอกจากนี้แลวยังอาจหมายถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดฝนมากอน โดยมิไดตั้งใจ 

หรือมิไดคาดคิดมากอนอาจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือมาจากการกระทําของมนุษย และเปนผลใหเกิดความ

เสียหายแกทรัพยสิน หรือเกิดความเสียหายแกรางกายและจิตใจ และอาจทําใหสูญเสียชีวิตได 

 จากคําจํากัดความขางตน สามารถสรุปไดวา อุบัติภัย หมายถึงภัยท่ีทุกคนไมปรารถนาซ่ึงเกิดข้ึนไดโดย

ไมรูตัวมากอน และไมมีเจตนาจะใหเกิดข้ึน เพราะหากเกิดข้ึนแลวอาจเกิดความเสียหายแกชิวิตและทรัพยสินได  

 ๑. ทฤษฏีการเกิดอุบัติภัย 

     ๑.๑ ทฤษฏีโดมิโน (Domino Theory) 

  H.W Heinrich ซ่ึงเปนผูคิดทฤษฏีโดมิโน กลาววา การบาดเจ็บและความเสียหายตาง ๆ เปนผล

สืบเนื่องโดยตรงมาจากอุบัติภัยเปนผลมาจากการกระทําท่ีไมปลอดภัย (หรือสภาพการณท่ีไมปลอดภัย) ซ่ึงเปรียบ

ไดเหมือตัวโดมิโนท่ีเรียงกันอยู ๕ ตัว ใกลกัน เม่ือตัวหนึ่งลมยอมมีผลทําใหตัวโดมิโนถัดไปลมตามกันไปดวย       

ตัวโดมิโนท้ังหาตัว ตามแผนภูมิท่ี ๑.๑ ไดแก 

  -  สภาพแวดลอมหรือภูมิหลังของบุคคล ( Social Environment of Background) 

  -  ความบกพรองผิดปกติของบุคคล ( Defects of Person) 

  -  การกระทําหรือสภาพการณท่ีไมปลอดภัย ( Unsafe Acts/ Unsafe Conditions) 

  -  อุบัติภัย ( Accident) 

  -  การบาดเจ็บหรือเสียหาย ( Injury / Damages) 

   

แผนภูมิท่ี ๑.๑ แสดงโดมิโนท้ังหา 
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  การปองกันอุบัติภัย โดยดึงโดมิโนตัวท่ีสามออกนั้นคือ สภาพแวดลอมของสังคมหรือภูมิหลังของ

คนใดคนหนึ่ง (สภาพครองครัว ฐานะความเปนอยูการศึกษาอบรม) กอใหเกิดความบกพรองผิดปกติของคนนั้น 

(ทัศนคติตอความปลอดภัยไมถูกตอง ชอบเสี่ยง มักงาย) กอใหเกิดการกระทําท่ีไมปลอดภัยหรือสภาพการณท่ี      

ไมปลอดภัยกอใหเกิดอุบัติเหตุ กอใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย (แผนภูมิท่ี ๑.๒) 

 

แผนภูมิท่ี ๑.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทฤษฎีโดมิโนนี้มีผูเรียกชื่อใหมเปน “ลูกโซของอุบัติเหตุ” (Accident Chain) เม่ือโดมิโนตัวท่ี ๑ ลม 

ตัวถัดไปก็ลมตาม หากไมใหโดมิโนตัวท่ี ๔ ลม (ไมใหเกิดอุบัติภัย) ก็ตองเอาโดมิโนตัวท่ี ๓ ออก 

 ๑.๒ ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ (Imbalance Cause Theory) 

  การบาดเจ็บหรืออุบัติภัยเกิดจากการขาดดุลยภาพชั่วขณะหนึ่ง ระหวางพฤติกรรมของคนกับระบบงาน

ท่ีคนนั้นกระทําอยู ซ่ึงอาจจะปองกันไมใหเกิดไดโดยการแกไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน หรือการแกไขเปลี่ยนแปลง

ระบบท้ังสองอยางหรืออยางหนึ่งอยางใด แตวิธีท่ีไดผลดีท่ีสุดคือ ประการหลัง ดังแสดงในแผนภูมิ  ๑.๓ 

แผนภมูิ ๑.๓ ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ 

                                               การขาดดุลยภาพ                        อุบัติภัย 
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      พฤติกรรมของตน 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : Blumenthal,M. Dimensions of the traffic safety problem. Traffic Safety Research 

 Review 12:7 1968 

 ๑.๓ ทฤษฎพีลงังาน (Energy Cause Theory) 

  เคยมีผูคิดทฤษฎีตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บหลายทฤษฎีดวยกัน แตในปจจุบันนี้ทฤษฎีท่ี

ยอมรับกันมากท่ีสุดไดแก ทฤษฎีพลังงานกอใหเกิดบาดเจ็บ Haddon ไดกลาวไววา เปนเรื่องสมดวยเหตุผลท่ีจะ

อธิบายสาเหตุการเกิดบาดเจ็บ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดโดยคาดคิดหรือโดยตั้งใจใหเกิดข้ึนก็ตาม จัดอยูในประเภทหนึ่ง

ประเภทใดใน ๒ ประเภท ดังตอไปนี้ 

  ประการท่ีหนึ่ง ไดแก การบาดเจ็บซ่ึงเกิดจากการเกิดพลังงานมากระทบรางของคนเราในปริมาณท่ีสูง

เกินกวารางการหรือสวนหนึ่งสวนใดของรางกายจะทนตอแรงกระทบนั้นได (Ruby thresholds) ดังอธิบายในตารางท่ี ๑.๑ 

  ประการท่ีสอง เกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานระหวางรางกาย หรือสวนหนึ่งสวนใดของรางการกับ

แรงซ่ึงมากระทบในลักษณะท่ีผิดปกติ ( Abnormal energy exchange) แตงยังไมมีการปลอยพลังงานใหปรากฏ

ออกมา เปรียบเสมือนรถยนตท่ีกําลังติดเครื่องยนต ทําใหเกิดพลังงานข้ึนแลวแตยังไมขับเคลื่อน ตอมาจะมีการ

ปลอยพลังงานออกมา ซ่ึงเปรียบไดกับรถยนตขับเคลื่อนออกมาบนถนนแลว และเม่ือรถคันนั้นวิ่งมาชนคน ถาชน

เบา ๆ รางกายหรือสวนใดของรางกายตอแรงกระทบได ก็จะไมเกิดบาดเจ็บ แตถาแรงกระทบนั้นสูงเกินกวารางกาย

หรือสวนหนึ่งสวนใดของรางกายทนทานไมได ก็จะเกิดบาดเจ็บข้ึน 

  ตารางท่ี ๑.๑ แสดงการเกิดบาดเจ็บประเภทท่ีหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากพลังงานท่ีเกิดข้ึนมากระทบรางกาย

เกินกวาท่ีรางกายจะยอมรับได (Over body injury Thresholds) 

ชนิดของพลังงาน ลักษณะบาดเจ็บท่ีเกิด ตัวอยาง 

แรงกระทบ 

(Mechanical) 

 

 

ความรอน 

รางกายหรืออวัยวะของรางกาย

เคลื่อนท่ีเปลี่ยนรูป ฉีกขาด แตกหัก 

 

 

เกิดการอักเสบ ไหม (Charring) 

การบาดเจ็บซ่ึงเกิดจากแรงกระทบ

มากจากวัตถุกําลังเคลื่อนท่ี เชน 

กระสุนปน ของมีคม สิ่งท่ีตกจากท่ีสูง  

 

ไฟไหม หรือน้ํารอนลวก 
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(Thermal) 

 

กระแสไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

แสงรงัส ี(Radiation) 

 

สารเคมี (Chemical) 

และเผาเปนเถา (incineration)  

 

เกิดการรบกวนของหนาท่ีประสาท 

และกลามเนื้อ (neuromuscular 

function) การแข็งตัว 

(coagulation) ไหมเกรียม 

(Charring) และเผาเปนเถา 

(incineration)   

 

เซลลถูกทําลาย 

 

เกิดการอักเสบ ปฏิกิริยาตอเนื้อเยื่อ 

แลวแตชนิดของสารเคมี การตาย

ของเซลล 

 

 

ไฟฟาดูด ไหม เกิดการรบกวนระบบ

ประสาท เชน ในการช็อตดวย

กระแสไฟฟา 

 

 

 

 

ถูกรังสี หรือ กัมมันตภาพรังสี 

 

ถูกสารเคมี กรด ดาว รวมท้ัง toxins 

จากพืชและสัตว 

 

ท่ีมา : D.W. Clark & B.MacMahon.preventive Medicine, Boston, 1967 

  ตารางท่ี ๑.๒ แสดงถึงการบาดเจ็บประเภทท่ีสอง เกิดจากการผิดปกติของการแลกเปลี่ยน

พลังงานระหวางรางกาย หรือสวนของรางกายกับสิ่งท่ีมากระทบ (Abnormal Energy Exchange) 

 

ชนิดของพลังงาน ชนิดของบาดเจ็บหรือการ 

เกิดเปลี่ยนแปลง 

ตัวอยาง 

ออกซิเจน (Oxygen Utilization) 

 

  

ความรอน (Thermal) 

การบกพรองทางสรีระวิทยา 

เนื้อเยื่อ หรือรางกายตาย 

 

การบกพรองทางสรีระวิทยา 

เนื้อเยื่อ หรือรางกายตาย 

จมน้ํา รางการถูกทับ พิษจาก CO และ 

HCN เสนเลือดขาด 

 

การบาดเจ็บเกิดจากการปรับอุณหภูมิ

ของรางกายเสียไป หิมะกัด (frostbite) 

และแข็งตายเพราะเย็นจัด 

 

 ๒. ความหมายของอุบตัภิยั 

  เราสามารถพิจารณาคําจํากัดความของอุบัติภัยไดดังนี้  

  อุบัติภัย หมายถึงภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ เนื่องจากการจราจรทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ 

อุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน และอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในบานและในท่ีสาธารณะ (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย

การปองกันอุบัติภัยแหงชาติ) 
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  อุบัติภัย หมายถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดฝนมากอน โดยไมเจตนา เปนผลใหเกิดความ

เสียหายใหแกทรัพยสิน เปนอันตรายแกรางกายและจิตใจ และอาจทําใหสูญเสียชีวิตได (ศ.นายแพทยวิจิตร  บุญยะโหตระ) 

  อุบัติภัย หมายถึงเหตุการณใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดข้ึนเองโดยมิไดตั้งใจ หรือมิไดคาดคิดมากอน อาจเกิดข้ึนเอง

ตามธรรมชาติหรือมาจากการกระทําของมนุษย และเปนผลใหเกิดความเสียหายแกรางกายของเราและผูท่ีเก่ียวของ 

ทําใหบาดเจ็บลมตาย หรือเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน (นาม  จงเจียมจิตต) 

  อุบัติภัย หมายถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยมิไดวางแผนไวลวงหนา ซ่ึงกอใหเกิดการบาดเจ็บ พิการ 

หรือตาย และทําใหทรัพยสินเกิดความเสียหาย (วีรพงษ  เฉลิมจิระรัตน และคณะ) 

 จากคําจํากัดความขางตน สามารถสรุปไดวา อุบัติภัย หมายถึงภัยท่ีทุกคนไมปรารถนาซ่ึงเกิดข้ึนไดโดย

ไมรูตัวมากอน และไมมีเจตนาจะใหเกิดข้ึน เพราะหากเกิดข้ึนแลวอาจเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินได  

 

 ๓. สาเหตุของอุบัติเหตุ 

 การเกิดอุบัติเหตุในการทํางานแตละครั้ง มิใชจะเกิดข้ึนจากโชคชะตาหรือเคราะหกรรมของแตละบุคคล 

หากแตเกิดข้ึนโดยมี “สาเหต”ุ ท่ีชี้ชัดลงไปไดการเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางาน จึงเปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงจะเกิดข้ึน

ไดโดยการแกไขปองกันท่ี “สาเหตุของอุบัติเหตุ” ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

คําจํากัดความ 

 เพ่ือใหทราบถึงสาเหตุและการปองกันใหอยางถองแท ซ่ึงจะกลาวตอไป สมควรท่ีจะไดศึกษาคําจํากัด

ความของคําตาง ๆ ท่ีเก่ียวกันดังนี้ 

 ภัย ( Hazard) เปนสภาพการณท่ีมีแนวโนมจะกอใหเกิดการยาดเจ็บตอบุคคลหรือความเสียหายตอ

ทรัพยสินหรือวัสดุ หรือกระทบกระเทือนตอขีดความสามารถในปฏิบัติการปกติของบุคคล  

 

 อันตราย ( Danger) ระดับความรุนแรงท่ีเปนผลเนื่องจากภัย อันตรายจากภัยคงมีระดับสูงหรือมาก 

นอยก็ได ข้ึนอยูกับมาตรการในการปองกันเชน การทํางานบนท่ีสูง สถานการณถือวาเปนภัย และอาจทําใหเกิด

อันตรายถึงตายได หากมีสิงของตกลงมา แตระดับอันตรายจะลดนอยลงถาผูปฏิบัติงานใชสายนิรภัย (Harness) 

 ความเสียหาย ( Damage) ความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความสูญเสีย ท่ีเกิดข้ึนตอการปฏิบัติงาน 

เปนการขาดการควบคุมภัย 

 ความปลอดภัย ( Safety) โดยท่ัวไปหมายถึง การปราศจากภัย ซ่ึงในความเปนจริงแลวเปนไปไมได    

ท่ีจะขจัดภัยทุกชนิดใหหมดไป ดังนั้น ความปลอดภัยจึงใหรวมถึงการปราศจากอันตรายท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนดวย  

  สาเหตุจากอุบัติภัย 

 การศึกษาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในโรงงานตาง ๆ H.W.Heinch ไดทําการศึกษาวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 ๑. สาเหตุเกิดจากคน ( Huron causes) เปนสาเหตุท่ีมีจํานวนสูงท่ีสุดถึง ๘๘ % ของการเกิดอุบัติเหตุ

ทุกครั้ง เชน การทํางานไดถูกตอง ความพลั้งเผลอ ความประมาท การมีนิสัยของความเสี่ยงในการทํางานเปนตน  
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 ๒. สาเหตุท่ีเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักร ( Mechanical failure) มีจํานวนเพียง ๑๐ % ของ

การเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง เชน เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ชํารุด บกพรอง สภาพแวดลอมไมเหมาะสม เปนตน 

 ๓. สาเหตุท่ีเกิดจากดวงชะตา ( Acts of God) มีจํานวนเพียง ๒ % เปนสาเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ 

นอกเหนือจากการควบคุมได เชน น้ําทวม พายุ เปนตน 

 อยางไรก็ตาม H.W.Heinrich ไดพัฒนาแนวคิดเดิมในเรื่องสาเหตุของอุบัติเหตุท่ีไดศึกษาวิจัยขางตน 

และไดสรุปสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุเปน ๒ ประการ ไดแก 

 ๑. การกระทําท่ีไมปลอดภัย ( Unsafe Acts) เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุคิดเปนจํานวน ๘๕% ของการ

เกิดอุบัติเหตุท้ังหมด ไดแก 

  -  การทํางานไมถูกวิธี หรือ ไมถูกข้ันตอน 

  -  การทํางานโดยสภาพจิตใจไมพรอม หรือ ผิดปกติ 

  -  ความประมาท พลั้งเผลอ เหมอลอย 

 ๒. สถานการณท่ีไมปลอดภัย ( Unsafe conditions) เปนสาเหตุรองคิดเปน ๑๕% เทานั้น ไดแก 

  -  การวางผังโรงงาน ไมถูกตอง 

  -  เครื่องจักรกล เครื่องมือ หรืออุปกรณชํารุดบกพรอง 

  -  สวนท่ีเปนอันตรายของเครื่องจักรไมมีเครื่องกําบังหรืออุปกรณปองกันอันตราย 

 ดังนั้นจะเห็นวาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนทุกครั้งมิไดเกิดจากโชคชุตา หรือเคราะหกรรม ท่ีเหนือความควบคุม 

แตเกิดจากสาเหตุท่ีสามารถแกไขและปองกันได สําหรับสาเหตุของอุบัติเหตุท่ีสําคัญ ไดแก การกระทําท่ีไมปลอดภัย 

(Unsafe Acts) และสถานการณท่ีไมปลอดภัย (Unsafe conditions)  

 การปองกันอุบัติเหตุอยางมีประสิทธิภาพทําไดโดย การกําจัดการกระทํา หรือสถานการณไมปลอดภัย 

ใหเหลือนอยท่ีสุดหรือหมดไป สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยก็จะเกิดข้ึนในท่ีสุด 

 ๔. ผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ 

 จากสถิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือสิ้นป พ.ศ.๒๕๒๗ พบวาประเทศ

ไทยมีจํานวนโรงงาน ฯ ท่ีจดทะเบียนอยางถูกตอง จํานวน ๙๕,๕๑๐ โรงงาน ซ่ึงเพ่ิมจากเดิม ๒ เทา แตนอยกวาป 

พ.ศ.๒๕๑๗ เฉลี่ยอัตราเติบโตคิดเปนปละกวา ๑๐ % นับวาเปนอัตราการขยายตัวท่ีสูง และสิ่งท่ี เติบโตควบคูกัน คือ 

จํานวนคนงานท่ีประสบอุบัติเหตุ กลาวคือเพ่ิมจาก ๔,๐๒๓ คน ใน พ.ศ.๒๕๑๗ เปน ๔๑,๐๕๖ คน  ใน พ.ศ.๒๕๒๗  

คิดเปน ๑๐ เทา ซ่ึงอัตราท่ีสูงกวาการเพ่ิมของจํานวนโรงงานเปนอยางมาก 

 

 การเกิดอุบัติเหตุแตละครั้งยอมกอใหเกิดความสูญเสียแกโรงงาน นอกจากในรูปคาใชจายสําหรับคนงาน

ท่ีประสบอันตรายแลว โรงงานตองเสียเวลาในการผลิตท่ีตองหยุดชะงักชั่วคราวเม่ือพิจารณากันอยางรอบครอบแลว 

ผลกระทบท่ีเกิดจากอุบัติเหตุในโรงงานนั้น แบงออกไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ 

 ๑. ความสูญเสียทางตรง หมายถึง จํานวนเงินท่ีตองจายไปเก่ียวกับผูไดรับขาดลงโดยตรงจากการเกิด

อุบัติเหตุ ไดแก คารักษาพยาบาล คาเงินทดแทน คาทําขวัญทําศพ และคาประกันชีวิต เปนตน  
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 ๒. ความสูญเสียทางออม หมายถึง คาใชจายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากคาใชจายโดยตรงสําหรับการเกิด

อุบัติเหตุแตละครั้ง ไดแก 

  ๒.๑ การสูญเสียเวลาทํางานของคนงาน หรือผูบาดเจ็บ เพ่ือรักษาพยาบาล คนงานอ่ืนหรือเพ่ือน

รวมงาน ในการชวยเหลือผูบาดเจ็บโดยการปฐมพยาบาล หรือนําสงโรงพยาบาล และหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา 

เนื่องจากชวยเหลือผูบาดเจ็บสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการจัดทํารายงานการเกิดอุบัติเหตุเพ่ือ

เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

  ๒.๒ คาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณท่ีไดรับความเสียหาย  

  ๒.๓ ผลผลิตลดลง เนื่องจากขบวนการการผลิตขัดของ ตองหยุดชะงัก  

  ๒.๔ คาจางแรงงานของผูบาดเจ็บซ่ึงโรงงานยังคงตองจายตามปกติ แมวาผูบาดเจ็บตองหยุดงาน  

  ๒.๕ การเสียชีวิต และภาพลบของโรงงาน  

 ๕. การปองกันอุบัติเหตุ 

 การปองกันอุบัติเหตุในโรงงานเปนหนาท่ีสําคัญของฝายบริหาร และมีความสําคัญมากเพราะเปนการตัดไฟ

แตตนลม ซ่ึงจะชวยแกปญหาการบริหารงานไดอยางกวางขวาง องคการกรรมกรโลก ( International Labour 

Organisation = ILO) ไดเสนอแนะการจําแนกประเภทของอุบัติเหตุไว เพ่ือสะดวกแกการวิเคราะหหาสาเหตุของ

อุบัติเหตุในโรงงาน ไวดังนี้ 

 ประเภทของอุบัติเหตุ จําแนกตามชนิดของอุบัติเหตุเปนดังนี้  

 ๑. การพลัดตกของคนงาน 

 ๒. การถูกวัสดุหลนทับ  

 ๓. การถูกหนีบหรือจับเขาไวระหวางวัตถุ ๒ ชนิด  

 ๔. การสัมผัสกับกระแสไฟฟา  สารพิษ หรือการรับการแผผผรังสี 

 ๕. การออกแรงเกินกําลัง 

 ประเภทของอุบัติเหตุจําแนกตัวการเกิดอุบัติเหตุจําแนกไวเปน  

 ๑. เครื่องจักรกล 

  -  เครื่องตนกําลังตางๆ ยกเวนมอรเตอรไฟฟา 

  -  อุปกรณสงถายกําลังกล 

  - เครื่องข้ึนรูปโลหะ เครื่องจักรกลงานไม และเครื่องจักรกลอ่ืนๆ 

     ๒. วัสดุอุปกรณในการขนถาย และยกพัสดุ  

  -  รถยกและเครื่องยกตางๆ 

  -  รถหรือลอท่ีมีรางเลื่อน 

  -  พาหนะขนสงตางๆ 

 ๓. เครื่องจักรกล และอุปกรณอ่ืน ๆ  

  -  ภาชนะบรรจุความดันสูง 

  -  เตาหลอม เตาเผา เตาอบ 
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  -  โครงสรางและนั่งราน 

 ๔. วัสดุสารและรังสี  

  -  วัตถุระเบิด 

  -   ฝุนผง แกส ของเหลว สารเคมีตางๆ 

  -  รังสี และสารกัมมันตภาพรังสี 

 ๕. สภาพแวดลอมในการทํางาน  

  -  ภายนอกอาคาร 

  -  ภายในอาคาร 

  -  ใตดิน 

 ประเภทของอุบัติเหตุจําแนกตามหลักการบาดเจ็บ จําแนกออกไดดังนี้  

  -  เกิดบาดแผล กระดูกเคลื่อน เคล็ดขัดยอก 

  -  การกระทบกระเทือน และบาดเจ็บภายใน 

  -  ถูกตัดหรือเฉือนเนื้ออวัยวะออกไป 

 ประเภทของอุบัติเหตุจําแนกตามจุดท่ีเกิดแกรางกาย จําแนกไดดังนี้  

  -  ศีรษะ  คอ ลําตัว 

  -  แขนทอนบน และแขนทอนลาง 

  -  ความบาดเจ็บท่ัวๆ ไป 

  -  ความบาดเจ็บหลายแหง พรอมๆ กัน 

 อยางไรก็ตาม องคการกรรมกรโลก ( ILO) ไดสรุปเพ่ิมเติมไววา อุบัติเหตุเฉลี่ย ๑๐๐ ครั้ง ๑๕ ครั้ง     

มีสาเหตุมาจากความบกพรองของสภาพแวดลอมในการทํางาน และอีก ๘๕ ครั้ง เกิดจากความบกพรองในการ

ปฏิบัติงานของคนงานเอง แตในทางปฏิบัติแลว อุบัติเหตุท่ีรุนแรงตาง ๆ มักเกิดจากการประจวบเหมาะกันของ

ความบกพรองของสภาพแวดลอมในการทํางาน และความบกพรองของคนงานผสมกัน   

 หลัก ๓ E ในการปองกันอุบัติเหตุ 

 การคิดหาแนวทางปองกันอุบัติเหตุอาจมีหลายวิธี บอยครั้งท่ีแนวทางปองกันไมครอบคลุมท้ังหมด ทําให

การปองกันไวเกิดประสิทธิภาพกวาท่ีควร ดังนั้น จําตองมีหลักเกณฑคลุมท้ังหมด หรือทิศทางเพ่ือใชเปนแนวทาง  

ในการปองกันท่ีสามารถครอบคลุมไดท้ังหมด ตามหลัก ๓ E ดังนี้ 

 ๑. Engineering (วศิวกรรมศาสตร) ไดแก การใชความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรในการคํานวณ และ

ออกแบบเครื่องจักร เครื่องมือ ท่ีมีสภาพใชงานท่ีปลอดภัยท่ีสุด เชน การออกแบบเครื่องจักรใหมีการใชงานท่ี

ปลอดภัย การติดตั้งเครื่องปองกันอันตราย การวางผังโรงงาน และออกแบบสภาพแวดลอมในการทํางาน  

 ๒. Education (การใหการศึกษา) ไดแก การใชการศึกษา หรือฝกอบรมคนงานตลอดจน ผูท่ีเก่ียวของ

ในการทํางาน ใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุ การฝกใชเครื่องมือ หรือวิธีการทํางานท่ีปลอดภัย 
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 ๓. Enforcement (การออกกฎขอบงัคับ) ไดแก การกําหนดวิธีการทํางานอยางปลอดภัย และมาตรการ

ควบคุมบังคับใหคนงานปฏิบัติตาม เปนระเบียบปฏิบัติท่ีตองประกาศใหทราบท่ัวกัน หากผูใดผาฝนไมปฏิบัติตาม

จะตองถูกลงโทษ เพ่ือใหเกิดความสํานักและหลีกเลี่ยงการทํางานท่ีไมถูกตอง หรือเปนอันตราย    

 การใชหลัก ๓ E นี้ จะตองดําเนินการให E ท้ัง ๓ ไปพรอมกัน ถาจะทําใหการปองกันอุบัติเหตุ         

มีประสิทธิภาพสูงสุด ถามีการดําเนินการเฉพาะ E ตัวใดตัวหนึ่งก็จะเกิดปญหาข้ึน เชน เครื่องจักรท่ีออกแบบมาดี มีเครื่อง

ปองกันอันตรายติดตั้งไว ( Machine Guarding) ติดตั้งไว คนงานอาจเห็นวาเกกะไมจําเปนจึงถอดออก เพราะขาด

การฝกอบรม หรือชี้แจงใหเห็นอันตรายท่ีเกิดข้ึน หากถอดเครื่องปองกันอันตรายออก หรือวาฝกอบรมมาอยางดี

แลวแตขาดการออกกฎ ขอบังคับ คนงานอาจเห็นวาการดนั้นเกกะทําใหทํางานไมสะดวกจึงถอดออกเพราะตองการ

ทํางานใหเร็วข้ึนท้ัง ๆ ท่ีรูวาอันตรายแตก็ยอมเสียง เพราะอาจเขาใจวาจะสามารถเพ่ิมผลผลิตได ในทํานองเดียวกัน

แมจะมีขอบังคับแลว หากคนงานไมไดรับการสอนวิธีการทํางานท่ีถูกตองปลอดภัย คนงานอาจจะปฏิบัติผิดวิธี 

เนื่องจากไมรูเปนเหตุ หลังการทํางานท่ีผิดพลาดไมถูกข้ันตอน เปนการทําใหระบบปองกันนั้นเสียหายไมทํางาน  

 

นอกจากนั้นแลวมีอีกแนวทางท่ีชวยเสริมหลัก ๓ E เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการออกแบบระบบความปลอดภัย 

คือ หลักของตําแหนงในการปองกัน ไดแก 

 ๑. แหลงกําเนิด ( Source) การแกปญญาใด ๆ ก็ตาม จะตองแกท่ีตนเหตุจึงจะเปนการแกไขท่ีดีท่ีสุด 

ดังนั้นการแกไขท่ีแหลงกําเนินจําตองคิดกอนเปนอันดับแรก เชน ถาสารเคมีท่ีใชมีพิษ เราก็เปลี่ยนมาใชสารเคมีท่ีไม

มีพิษแทน แตถาหากวาไมสามารถหาทางแกไขท่ีแหลงกําเนิดได จึงคอยหาแนวทางแกไขท่ีดําแหนงตอมา  

 ๒. ทางผาน (Pass) โดยการปดก้ันสิ่งอันตราย เชน การติดตั้งมานกันแสงและกันสะเก็ดระหวางการเชื่อม 

หรือการสรางหองครอบเครื่องจักรท่ีมีเสียงดัง 

 ๓. ผูรับ (Receiver) เปนวิธีสุดทาย โดยการปองกันท่ีตัวบุคคล เชน การจัดอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 

ไดแก การจัดหาท่ีอุดหูเพ่ือลดการบาดเจ็บจากเสียงดัง การแกปญหาวิธีนี้มักจะไมคอยประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 

เปนการสวมใสอุปกรณเหลานี้เปนการรบกวนการทํางานของคนงาน เพราะไมเกิดความเคยชิน 

   

  



บทท่ี ๒ 

อุบัติภัยในโรงงาน 

 อุบัติภัยในโรงงาน จะแตกตางกับออกไปตามลักษณะ และประเภทของงานในโรงงาน นั้น ๆ สามารถแบง

ออกไดดังนี้ 

๑. อุบัติภัยท่ีเกิดจากเครื่องจักร เครื่องมือกล 

 ในโรงงานมีเครื่องมือหลายชนิด ซ่ึงเจาหนาท่ีเก่ียวของควรใชใหถูกวิธี และเหมาะสมกับงานเพราะอาจทําให

เกิดอุบัติเหตุได สําหรับสาเหตุของอุบัติภัยท่ีเกิดจากเครื่องจักร เครื่องกล แบงออกเปน ๖ ชนิด ดังนี้  

  ๑.๑ อุบัติภัยท่ีเกิดจากเครื่องจักร อาจเกิดจากการติดตั้งเครื่องจักร ฯ แตไมไดก้ันรั้วไว เชน เครื่องท่ีมี

รอบกการหมุนสูง เม่ือผูปฏิบัติงานเขาไปใกลเพ่ือทําการซอมทํา อาจหมุนมวนเสื้อผาหรือฉุดลากเขาไป ทําใหไดรับ

อันตรายได 

  ๑.๒ อุบัติภัยท่ีเกิดจากเครื่องกลบางสวน ไมมีครอบปองกัน  

  ๑.๓ อุบัติภัยท่ีเกิดจากการถอดครอบปองกันออก  

  ๑.๔ อุบัติภัยท่ีเกิดจากการสตรารทเครื่องจักรกล โดยไมตั้งใจซ่ึงมักเกิดจากบุคคลนั้น  

  ๑.๕ อุบัติภัยท่ีเกิดจากเครื่องกลบางชนิด ซ่ึงไมสามารถใชครอบปองกันไดโดยสมบูรณเพราะ

ลําบากตอการใชงาน 

  ๑.๖ อุบัติภัยเกิดจากเครื่องหามอัตโนมัติหรือหามในตัว สวนมากเกิดจากการออกแบบไมดีพอ ปรับระยะ

การทํางานไวพอดี ไมมีการทดลองโดยสมํ่าเสมอระหวางการใชงาน  

การปองกันอุบัติภัยท่ีเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือกล จําเปนตองอาศัยเทคนิคและการจัดระบบท่ีดีพอสรุปไดดังนี้  

 ๑. อุบัติภัยจะตองเขาใจและเรียนรูหลักการทํางาน รายละเอียดปลีกยอยการทํางานของเครื่องจักรกลนั้น ๆ  

 ๒. การติดตั้งครอบปองกันอันตราย จะตองปองกันไดเต็มท่ี  

 ๓. ผูปฏิบัติงานเครื่องจักร การแตงกายใหรัดกุม  

๒. อุบัติภัยท่ีเกิดจาการยก เคล่ือนยาย 

 อุบัติภัยจากการยก เคลื่อนยาย แบงออกได ๒ ประเภท ไดแก ยกดวยกําลังคนและยกดวยเครื่องจักร  

  ๒.๑ ยกดวยกําลังคน  

   ๒.๑.๑ มือและแขน อาจไดรับบาดเจ็บจากการเกิดของมีคมบาด ถูกวัสดุท่ียกทับ  

   ๒.๑.๒ การปวดหลังและไสเลื่อน ( Hernia) เกิดจากการยกของท่ีผิดวิธี โดยไมบังคับให

หลังตรง และงอเขา เพอใหหนาขาท้ังสองรับน้ําหนัก ท้ังนี้ขณะท่ียกจะตองแยกเทาหางพอประมาณ โดยใหเทาหนึ่ง

ล้ําไปขางหนาเล็กนอย และปลายเทาชี้ไปทางทิศท่ียกของไป 

   ๒.๑.๓ เทา บาดแผลท่ีเทาสวนใหญเกิดจากวัสดุสิ่งของหลนทับ ซ่ึงเกิดข้ึนบอยในการยกของ

กันหลายคน 

   ๒.๑.๔ รางการและศีรษะ บาดแผลท่ีเกิดตามบริเวณรางกายหรือศีรษะมักเกิดจากการขน

วัสดุท่ีเปนอันตรายตกเรียดราด หรือบรรจุหีบหอไวไมเหมาะสมหรือแนนหนา 



 
 

๑๐ 

   ๒.๑.๕ การยกของพรอมกันหลายคน หรือการยกสิ่งของท่ีมีขนาดใหญ ควรจะมีผูควบคุมงาน

เปนผูสั่งการเพียงคนเดียว และตองสั่งการใหชัดเจนไมเร็วเกินไป ผูยกตองปฏิบัติตามพรอมกัน  

  ๒.๒ ยกโดยกําลังเครื่องยนต เปนเรื่องเก่ียวกับการใชอุปกรณการยกดวยกําลังเครื่องยนตมือและ

นิ้วมืออาจจะถูกหนีบ ขณะสอดลวดสลิงลงบนขอเก่ียว การยกของควรจะทดลองยกใหลอยตัวเพียงเล็กนอยกอน   

 

เม่ือเห็นวาปลอดภัยดีแลว จึงจะยอข้ึนเต็มท่ี อันตรายอ่ืน ๆ ในการนี้ไดแก การยอสิ่งของวางลงบนพ้ืนรองรับท่ี     

ไมม่ันคง ซ่ึงอาจทําใหสิ่งของพลิกหรือกระดกได  

๓. อุบัติภัยท่ีเกิดจากไฟฟา 

 ไฟฟา ( Electricity) โดยเฉพาะกระแสไฟฟาสลับท่ีใชเปนแหลงกําลังแกเครื่องจักกรตาง ๆ ในโรงงานนั้น

เปนสิ่งท่ีพบมากท่ีสุด และมีอันตรายมากท่ีสุด รวดเร็วท่ีสุดเม่ือไปสัมผัสเขาจะมีอันตรายโดยตรงตอตัวบุคคลดวย

การชอตจนเสียชีวิตแลว บอยครั้งทําคนงานตองบาดเจ็บและพิการ เพราะวาตกใจจากการถูกกระแสไฟฟารั่ว แลว

ทําใหเสียหลักจนพลัดตกลงมาจากท่ีสูงและไดรับบาดเจ็บดังกลาว นอกจากนี้แลวยังเปนเหตุใหเกิดอัคคีภัยไดข้ึนได  

เนื่องจากไฟฟารัดวงจรเพราะสายไฟเกาชํารุด และเกิดการลัดวงจรท่ีข้ัวตออุปกรณ สวิตซ และท่ีตัวเครื่องจักรกล

ไฟฟาเอง 

๔. อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการละเลยการจราจร 

 อันตรายสวนใหญมักจะเกิดจากพาหนะท่ีแลนอยูในระหวางการปฏิบัติงาน เชน รถเข็น รถบรรทุกเล็ก 

รถไฟ รถบรรทุกหนัก รถยก ตลอดจนอุบัติภัยอันเกิดจากอุปกรณท่ีบรรทุกไปกับรถ เขน บันได แบงไดดังนี้  

  ๔.๑ ผูปฏิบัติงานท่ีไมเก่ียวของกับการขนสง ควรใชความระมัดระวังในการผานเขา – ออก ประตู

โรงงานท่ีมีรถผานไปมา การเดินผานมุมอาคารเม่ือจะขามถนน ผูปฏิบัติงานจะตองระวังรถบรรทุกสิ่งของท่ีล้ํากระบะ

ออกมา ของท่ีผูกมัดไวไมม่ันคงอาจตกลงมา  

  ๔.๒ ผูขับยานพาหนะและรถบรรทุกนัก ควรเพ่ิมความปลดภัยในการขับข่ียานพาหนะ จะตองเขมงวด 

กวดขันสําหรับการจราจรภายในโรงงาน เพราะภายในโรงงานอาจจะไมมีทางเทาตามขางถนนเสนอไป ฉะนั้นการขับ

รถชา ๆ จะเปนการดีและควรคิดไวเสมอในสิ่งท่ีนึกไมถึง 

  ๔.๓ ผูใชรถเข็นยกของ ผูใชรถเข็นยกของอาจกอใหเกิดความเสียหายไดหลายทาง เชน การเข็นรถ

ไปเทียบเบื้องหลังคนอ่ืน ซ่ึงขณะนั้นมีรถกําลังบรรทุกของกองสูงอยู เข็นรถทับเทาผูปฏิบัติงานคนอ่ืน หรือการบรรทุก

ยื่นล้ํากระบะรถออกมาทางดานหลัง จะกวาดเปนมุมกวางตองชนเม่ือเลี้ยว จึงควรเผื่อระยะเอาไวดวย  

๕. อุบัติภัยท่ีเกิดจากส่ิงของตกใส 

 อุบัติภัยสวนใหญ เกิดจากสิ่งของท่ีหลนลงมาถึงแมวัตถุท่ีมีขนาดเล็กและเบา เชน นัตขนาด ¾ นิ้ว ถาหลนลงมา

ในระยะท่ีเหมาะสมก็อาจทําใหผูถูกระแทกเสียชีวิตได อุบัติเหตุในลักษณะเชนนี่ มีสาเหตุสําคัญแบงได ๓ ประการ ดังนี้ 

  ๕.๑ สิ่งของท่ีผูปฏิบัติงานดึงไวแลวหลุดมือตกลงมา เชน เครื่องมือ  



 
 

๑๑ 

  ๕.๒ ผูปฏิบัติงานสะดุดสิ่งของท่ีวางไว เขน เครื่องมือ หรืออุปกรณบนชั้นรวงหลนลงมา หรือตกลง

มาดวยความสั้นสะเทือน หรือแรงลม 

  ๕.๓ ประกอบโครงสรางไวไมแข็งแรง หรือโครงสรางนั้นชํารุดทรุดโทรม ซ่ึงควรไดรับการถอดออก

หรือเปลี่ยนใหม 

๖. อุบัติภัยท่ีเกิดจากไฟไหม 

 ปจจัยสําคัญของการสันดาป และเกิดเพลิงไหม ท่ีสําคัญมี ๔ องคประกอบ ไดแก เชื้อเพลิง (ของแข็ง , ของเหลว 

และกาซ) , ออกซิเจน , อุณหภูมิท่ีเหมาะสม และปฏิกิริยาลูกโซ ตามรูป ๒.๑ 

 

 

 

 

 

รูป ๒.๑ ปจจัยสําคัญของการสันดาป 

  
   ๖.๑ อันตรายจากเพลิงไหม  

   สถิติผูเสียชีวิตจากเพลิงไหมตามท่ีองคการปองกันภัยแหงชาติสหรัฐอเมริกาไดทําไวพบวา

มาจาการสําลักควันไฟสูงถึง ๖๔ % มิไดจากเปลวไฟหรือความรอน ตามตาราง ๒.๑ ดังนั้นโครงการผจญเพลิงสิ่งท่ี

ตองพัฒนาเปนพิเศษ คือ แกสและควันไฟ เพราะนอกจากจะมีอันตรายตอคนแลว ยังมีลักษณะการเคลื่อนตัวและแผ

ขยายออกไปไดอยางรวดเร็วมากอีกดวย 

ตาราง ๒.๑ สาเหตุของอันตรายหรือการเสียชีวิตจากเพลิงไหม 

สาเหตุของอันตราย              เสียชีวิต บาดเจ็บ 

หรือการเสียชีวิต จํานวน % จํานวน % 

หมดสติเพราะสําลักควันไฟ ๙๘ ๖๔ ๓๐ ๔๓ 

ผิวหนงถูกเผาไหม ๔๒ ๒๗ ๓๖ ๔๖ 

อุณหภูมิเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
เชื้อ 

เพลิง 

 
 
 
 
 
ออก 

 ซิเจน 

ปฏิกิริยา

ลูกโช 



 
 

๑๒ 

สาเหตุอ่ืนๆ ๑๔ ๙ ๑๖ ๑๑ 

 

   ๖.๒ สาเหตุการเกิดเพลิงไหมในโรงงาน  

   ๖.๒.๑ การติดตั้งอุปกรณไฟฟา ไฟไหมบางครั้งเกิดจากการติดตั้งอุปกรณไฟฟาเสียคุณภาพ 

และบางครั้งก็เนื่องจากผูติดตั้งใชสายไฟเล็กเกินไป จนทําใหกระแสไฟเกินกําลังของสาย หรือการใชเครื่องมือไฟฟา

ชนิดหัวเสียบท่ีใชกับเตาเสียบไฟแสงสวางยอมทําใหสายไฟรอนจัดอาจเกิดไฟลุกข้ึนได 

   ๖.๒.๒ การลุกไหมจากวัตถุทับถมกัน สารไวไฟไมควรนํามาใชใกลเปลวไฟ หรือความรอน

และไมใชแตเพียงเปลวไฟเทานั้นท่ีจะกอใหเกิดเพลิงไหม ทอน้ํารอนกับเปนสาเหตุใหเกิดเพลิงไหมไดหากอยูในสภาพ

ท่ีเหมาะสม สารบางอยางอาจลุกไฟไดเองโดยไมตองอาศัยความรอนจากภายนอกถากองทับถมไวนานโดยไมเคลื่อนยาย 

จะเกิดความรอนระอุข้ึนภายในและลุกเปนเปลวไฟในท่ีสุด เชน ฟางชื้น ๆ การดาษหรือข้ีเลื้อย และผาหรือยุตท่ีชุบน้ํามัน 

ดังนั้น ถาหากไมใชแลวควรท้ิงลงไปในถังโลหะท่ีมีฝาปดมิดชิด สารบางอยางเม่ือถูกน้ําจะเกิดความรอนสูงหรือเกิด

เปลวไฟได เชน ปูนขาว แผนเรียบหรือโซเดียมเบอรออกไซน น้ํามันสนและแอมโมเนีย จะเกิดการลุกไหมได ถาผสม

กับกาซความรอน 

   ๖.๒.๓ ของเหลวไวไฟ มีเชื้อเพลิงหลายประเภทท่ีใชไอระเหยซ่ึงติดไฟหรือระเบิดไดงาย 

ในอุณหภูมิปกติ เชน น้ํามันเบนซินซ่ึงไอระเหยมีอันตรายมาก และอาจระเบิดไดรุนแรงและกอใหเกิดความเสียหาย

ยิ่งกวาเพลิงไหมธรรมดา นอกจากนั้นแลวมีของเหลวบางอยางเชน แอมโมเนีย ซ่ึงโดยคุณสมบัติตัวมันเองไวตอไฟ 

แตเม่ือระเหยเปนไอจะระเบิดเม่ือผสมกับอากาศ การท่ีจุดไฟติดบางอยาง เชน การท่ีสกัดไดจากถานหินเม่ือผสมกับ

อากาศอาจจะระเบิดไดเชนกัน ดังนั้นในสถานท่ี ๆ มีอันตรายซ่ึงอาจจะมีไอระเหยหรือกาซท่ีไวไฟลอยฟุงอยู 

จําเปนตองตรวจสอบอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ภายในบริเวณนั้น อุปกรณไฟฟาท่ีใชควรเปนแบบมีครอบปองกันไมใหไอ

ระเหยหรือกาซไวไฟเขาไปถึงตัวอุปกรณไฟฟาได  

๗. อุบัติภัยท่ีเกิดจากการใชเครื่องมือ 

 อุบัติภัยท่ีเก่ียวกับเครื่องมือสวนใหญเกิดมาจากการใชเครื่องมือชํารุดไมเหมาะสมกับงาน หรือการใชเครื่องมือ

ไมถูกตอง ดังนั้น ผูปฏิบัติงานควรนําเครื่องมือชํารุดสงซอมหรือซอมทําเอง  

  ๗.๑ เครื่องชํารุด  

   ๗.๑.๑ คอน ขวาน และพะเนียง ถาดามไมยึดหัวไวไมแนน หรือไมท่ีใชทําดามแตก หรือ

บิ่นยอมเสียงภัยในการใชงานโดยหัวคอนอาจจะหลุดปลิวออกไป หรือตากพลาด ดามไมท่ีแตกอาจจะเสียบมือ หรือ

คอนท่ีตอกถาสึกจนกลมหรือสกัดท่ีท่ือยอมทําใหการตอกพลาดไดงาย หัวคลอนท่ีใชงานจนกลอนแลวควนเปลี่ยน

ดามใหมแทนการตอกลิ่มเพ่ิมเขาไป     

   ๗.๑.๒ สกัด สกัดท่ีหัวบานแบบดอกเห็นอยานํามาใช เพราะสะเก็ดเหล็กสวนท่ีบาน

อาจจะปลิงเขาตาผูปฏิบัติงานได การแตงหัวสกัดไมใชเจียรในสวนท่ีบานออกมาใหหมดไปกวานั้น แตควรเจียรใน

รอยราวท่ีบานใหหมดไป  

   ๗.๑.๓ ตะไบ สิ่ว และไขควง ตะไบท่ีไมมีดามจะมีอันตรายหากนํามาใชกานตะไบแหลมมาก

อาจแทงมือได ไขควงท่ีแตกหรือหลวมเปนอันตรายตอผูใชไดเชนเดียวกัน เม่ือดามแตกหรือหลวงควรเปลี่ยนใหม  



 
 

๑๓ 

   ๗.๑.๔ ประแจปากตาย ปากประแจท่ีราวหรือบานออกควรเลิกใชประแจเหลานั้น เพราะวา 

จะทําใหเหลี่ยมนัตเสียและคงลื่นหลุด ทําใหมือผูใชกระแทกกับวัตถุหรือสวนของเครื่องจักรกลบาดเจ็บได  

  ๗.๒ การใชเครื่องมือชนิดหิ้วเลื่อนท่ีได ไดแก สวาน เครื่องควาน หินเจียรใน เครื่องขัดผิว 

เครื่องมือแตงชนิดแตละชนิดเหลานี้มีอันตรายแตกตางกันไป ไดแก การไมตอสายดินท่ีตัวเครื่องมือ สวิตชหรือสิ้น

ทํางานเปดปดหรือไมปลอยท้ิง เครื่องมือใชในลักษณะท่ีมีไฟพรอมท่ีจะสตารท ปลอยสายหรือทอไวกับพ้ืนทําใหผูเดิน

ไปมาสุดุดหรือถูกรถทับเสียหายได 

๘. อุบติเหตุท่ีเกิดจากสารเคมี 

สารเคมีทุกชนิดสวนใหญจะมีอันตราย ข้ึนอยูกับชนิดของสารเคมีและปริมาณท่ีเราไดรับโดยเฉพาะอยางยิ่ง

สารเคมีท่ีมีฉลากเขียนขางภาชนะบรรจุวา "อันตราย (HAZARDOUS)" และมีรูปหัวกะโหลกไขวจะมีอันตราย        

ท่ีรุนแรงมากหากใชไมถูกวิธีหรือขาดการเอาใจใสในการควบคุมดูแล  

สารเคมีเขาสูรางกายเราได ๓ ทาง ไดแก 

  ๑.  ทางจมูก ดวยการสูดดมไอ ผง หรือละอองของสารเคมี    สารเคมีท่ีออกฤทธิ์กัดกรอนจะทําใหเยื่อจมูก

และหลอดลมอักเสบได สวนสารท่ีซึมผานเนื้อเยื่อเขาสูกระแสโลหิตไดอาจจะมีความเปนพิษ เชน ทําใหโลหิตเปนพิษ 

โดยเฉพาะท่ีปอดซ่ึงเต็มไปดวยเสนโลหิตฝอยทําใหสารเคมีสามารถซึมเขาสูกระแสโลหิตไดอยางรวดเร็ว   

  ๒. ทางปาก  สารเคมีอาจเขาสูปากไดโดยไมรูตัว เชน อาจเปอนมืออยูแลว ใชมือหยิบจับอาหารเขาปาก 

อาจติดอยูท่ีบุหรี่ หรือโดยอุบัติเหตุท่ีมีการหยิบของผิดพลาดใสปาก โดยสารเคมีท่ีมีฤทธิ์กัดกรอนเม่ือเขาปากจะทํา

ใหปากคอไหมได  

  ๓. ทางผวิหนงั นอกจากสารเคมีจะกัดผิวหนังใหไหม พองเปนแผลแลว สารเคมีบางชนิดสามารถซึมเขา

ผิวหนังไดและเขาไปทําปฏิกิริยาเกิดเปนพิษแกรางกาย สารเคมีพวกนี้สามารถละลายไขมันบนผิวหนังออกทําใหสารเคมีอ่ืน

หรือตัวมันเองซึมเขาผิวหนังเขาสูกระแสโลหิตไดงายข้ึน 

อันตรายท่ีเกิดจากการใชสารเคมี แยกออกไดเปน ๒ ประเภทหลักๆ คือ 

  ๑. การเกิดเพลิงไหม  การเกิดเพลิงไหมของสารเคมีไมวาจะอยูในรูปแบบของแข็ง  ของเหลวหรือกาซ 

องคประกอบท่ีสําคัญ คือ ความรอนและปริมาณกาซออกซิเจนท่ีชวยในการติดไฟ และหากสารเคมีอยูในภาชนะท่ี

ปดอาจจะเกิดการระเบิดได ดังนั้นถาเราสามารถกําจัดความรอนและปริมาณกาซออกซิเจนใหต่ํากวาปริมาณท่ีสามารถ

ทําใหสารเคมีเกิดไฟไดก็จะชวยในการปองกันการเกิดเพลิงไหมจากสารเคมีได  สวนสาเหตุอ่ืนๆท่ีทําใหเกิดเพลิงไหม 

ไดแก การเกิดกาซไวไฟเนื่องจากปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด  เชน  การเกิดกาซไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาทางเคมี

ของกระบวนการชุบโครเมียม เปนตน ซ่ึงปองกันไดโดยไมใหสารเคมีถูกประกายไฟโดยเด็ดขาด 

  ๒. อันตรายตอรายกายมนุษย  อุบัติเหตุอันตรายท่ีเกิดจากการใชสารเคมี เปนอุบัติเหตุชนิดหนึ่งท่ีเกิดข้ึน

ภายในโรงงานอุตสาหกรรมโดยท่ัวไปไดเนื่องจากการขาดการเอาใจใสตอวิธีการใชหรือการตรวจสอบภาชนะท่ีบรรจุ

ตลอดจนความประมาทและการรูเทาไมถึงการณ พิษของสารเคมีพบได ๒ แบบคือ พิษเฉียบพลัน จะแสดงอาการ

ทันทีเม่ือไดรับสารเคมี และพิษเรื้อรังคือมีการสะสมทีละนอยจนถึงขนาดหนึ่งแลวจึงแสดงอาการ พิษเฉียบพลันเปนพิษ

ท่ีคนกลัวเพราะมองเห็นทันตาแตพิษเรื้อรังก็มีอันตรายมาก  เชนเดียวกันและมักจะรักษาไมหายขาดดวย ดังนั้น

บางครั้งกวาจะแสดงอาการผิดปกติก็สายเกินแกเสียแลว 



 
 

๑๔ 

ประเภทของสารเคมีอันตราย 

  เม่ือพิจารณาสารเคมีตามความเปนอันตราย และขอควรระมัดระวังในการใชสามารถจําแนกสารเคมีอยางคราวๆ

ได ดังนี้ 

  ๑. สารไวไฟ  อันตรายเกิดจากการใชท่ีไมถูกวิธี เก็บไมถูกวิธี ความไวไฟของสารเคมีจึงเปนคุณสมบัติท่ีเรา

ตองใหความสําคัญ เพ่ือจะไดใชประโยชนจากสารไวไฟไดโดยมีการสูญเสียหรือบาดเจ็บนอยท่ีสุด ไฟนั้นจะจุดติดไฟ  

ไดตองมีปจจัยครบท้ัง ๓ สิ่ง คือ ๑). มีเชื้อเพลิงท่ีจะเลี้ยงไฟอยูไดโดยตัวสารไวไฟจะเปนเชื้อเพลิงเอง  ๒). มีอากาศ

หรือออกซิเจนอยางนอยรอยละ ๑๒ ในอากาศท่ีชวยในการเผาไหม และ ๓). มีความรอนสูงพอท่ีจะทําใหเกิดการลุก

ไหมได เม่ือขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไมเกิดไฟตราบใดท่ีมีปจจัยครบและมีแหลงติดไฟ (Ignition source) เชน เปลวไฟ 

ประกายไฟ ฯลฯ จะทําใหไฟลุกไดทันที แตถาไมมีการจุดจากแหลงติดไฟ ไฟจะลุกไดก็ตอเม่ืออุณหภูมิของสารนั้นสูง

ถึงจุดลุกติดไฟไดเองของมัน (Auto-ignition temperature) โดยปกติของแข็งหรือของเหลวไวไฟไมไดลุกติดไฟ  แต

ไอท่ีสารนั้นใหออกมาเม่ือผสมกับอากาศจนความเขมขนพอเหมาะจะใหสัดสวนของของผสมท่ีระเบิดได  (Explosive 

mixture) ซ่ึงจะลุกติดไฟไดเม่ือถูกจุด 

  ๒. สารระเบิดได   การระเบิดอาจเกิดข้ึนจาก สารไวไฟลุกไหมหรือกาซเม่ือถูกความรอน ผงหรือฝุนของ

สารบางชนิดผสมกับอากาศแลวลุกไหม   สารท่ีไมเสถียรมีการรวมตัวกันเปนโมเลกุลใหญข้ึน   สารท่ีไมเสถียรมีการ

สลายตัว  สารบางชนิดเม่ือถูกน้ําหรืออากาศ การผสมกันของสารบางชนิด 

สิ่งท่ีเปนชนวนทําใหเกิดการระเบิดได คือ ความรอน การเสียดสี แรงกระแทก ความดันสูง  เชน  ไฮโดเจน

เปอรออกไซดเปนตัวออกซิไดซใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาโพลีเมอรไรซเซชั่น ไวตอการเสียดสีและการสั่นสะเทือน ใหออกซิเจน

เม่ือสลายตัวดังนั้นถาผสมกับสิ่งท่ีเปนเชื้อเพลิงจะทําปฏิกิริยารุนแรง 

  ๓. สารท่ีเขากันไมได  สารท่ีเขากันไมได หมายถึง สารท่ีเม่ือผสมกันจะเกิดอันตราย แตถาอยูตามลําพัง

อาจไมมีอันตราย อันตรายในท่ีนี้มีไดหลายรูปแบบ เชน อาจเปนอันตรายอันเนื่องมาจากการทําปฏิกิริยากันเกิด

ความรอนสูงจนลุกไหมหรือระเบิด อาจใหสารไวไฟหรอืกาซพิษออกมา 

   ๓.๑ เกิดปฏิกิริยารุนแรง ปฏิกิริยารุนแรงท่ีเกิดจากการผสมสารเคมีเขาดวยกันจะใหความรอนสูง 

ทําใหเกิดการ เดือดพลานและกระเด็น ถาเปนสารไวไฟก็อาจเกิดไฟลุกได เวลาผสมตองควบคุมอุณหภูมิของ

ปฏิกิริยาและตองเติมสารเคมีท่ีละนอยๆ คนใหเขากันตลอดเวลาจะไดชวยกระจายความรอนได ควรใสแวนนิรภัย

ปองกันไวดวย เชน กรดผสมน้ํา กรดผสมดาง ออกซิเจนกับน้ํามัน เปนตน 

    ๓.๒ เกิดปฏิกิริยาท่ีใหกาซไวไฟ กาซไวไฟท่ีไดมักเปนกาซไฮโดรเจน เชน ปฏิกิริยาการผสม

โซเดียมกับ แอลกอฮอล  เปนตน 

    ๓.๔ เกิดปฏิกิริยาท่ีไดกาซพิษ เชน สารประกอบท่ีมีคารบอน ถาน ไม กระดาษ เม่ือเผาในท่ีมี

อากาศนอยจะใหกาซคารบอนมอนอกไซดซ่ึงลุกติดไฟไดและยังเปนกาซพิษดวย  

   ๓.๕ เกิดปฏิกิริยาท่ีเกิดการระเบิดได เชน คลอรีนกับอะเซทิลิน แอลกอฮอล อีเทอร 

ไฮโดรคารบอน ไดบอเรน อีเทน หรือผงโลหะ เชน แมกนีเซียม อะลูมิเนียม ซ่ึงจะใหของผสมท่ีระเบิดได เปนตน 



 
 

๑๕ 

  ๔. สารกัดกรอน   สารกัดกรอน หมายถึง สารเคมีท่ีมีความสามารถในการทําอันตรายตอเนื้อเยื่อของ

รางกาย เม่ือสัมผัสโดยตรงหรือจากการสูดดมไอและการกลืนกิน ไดแก สารเคมีพวกกรดและดางตางๆ ซ่ึงมีฤทธิ์กัด

กรอนมากเม่ือมีความเขมขนสูง 

   ๔.๑ กรดกํามะถัน (Sulfuric acid = H2SO4) มักขายในรูปของสารละลายกรดกํามะถันในน้ํา 

หรือซัลฟูริคไตรออกไซด (Sulfuric trioxide) ในกรดซัลฟูริค ท่ีเรียกวา โอเลียม (Oleum) 

  ๔.๒ กรดเกลือ (Hydrochloric = HCl) ผลิตข้ึนจากปฏิกิริยาระหวางโซเดียมคลอไรด (Sodium 

chloride = NaCl) กับกรดซัลฟูริค กรดนี้มีท้ังชนิดท่ีเปนกาซไฮโดรเจนคลอไรด (Hydrogen chloride) บรรจุถัง

และชนิดท่ีเปนสารละลาย ตัวกรดไฮโดรคลอริคไมทําปฏิกิริยากับสารท่ีเปนเชื้อเพลิงแตถาทํากรดหกจะใหควันของ

ไฮโดรเจนคลอไรดซ่ึงกัดเยื่อจมูก เวลาเปดขวดควรทําใหเย็นเสียกอนมิฉะนั้นถาความดันไอภายในขวดสูงจะทําให

ควันพุงออกมาได 

  ๔.๓ กรดมด (Formic acid = HCOOH) เปนกรดอินทรียท่ีผลิตข้ึนจากปฏิกิริยาระหวาง คารบอน

มอนออกไซดกับโซเดียมไฮดรอกไซดท่ี 200  C ภายใตความดันสูงหรือเปนผลพลอยไดจากการผลิตกรดน้ําสม      

โดยการออกซิไดซแนฟทา กรดมดเจือจางใชฆาเชื้อโรคและเปนตัวริดิวซ (Reducing agent) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

ฟอกหนงั แตกรดมดเขมขนจะเปนพิษและกัดผิวหนังเปนแผลเจ็บปวดมากสลายตัวชาๆหรือกับกรดซัลฟูริคเขมขนให

น้ํากับกาซคารบอนมอนอกไซด 

   ๔.๔ กรดน้ําสม (Acetic acid = CH3COOH) ในน้ําสมสายชูมีกรดน้ําสมผสมอยูรอยละ 3-6 กรด

เกลเซียดอะซิติค (Glacial acetic) คือ กรดน้ําสมท่ีมีเนื้อกรดอยูรอยละ 99.5 ซ่ึงกัดผิวหนัง กรดนี้แข็งตัวท่ีอุณหภูมิ          

๑๗0C มีสถานะเหมือนน้ําแข็งจึงสรางปญหาในการจัดเก็บเนื่องจากกรดจะขยายตัวเม่ือแข็งทําใหภาชนะท่ีใสแตกได  

กรดน้ําสมเปนกรดอินทรียท่ีเกิดจากการออกซิไดซอะซิทัลดิไฮด โดยมี  แมกกานีสอะซิเตต เปนตัวเรงปฏิกิริยา 

(Catalyst) หรือโดยการออกซิไดซสารประกอบพาราฟนท่ีมีจํานวนคารบอน ๕-๗ อะตอม เปนตน 

   ๔.๕ โซดาไฟ (Sodium hydroxide = NaOH) และ โปแตสเซียมไฮดรอกไซด (Potassium 

hydroxide = KOH) เปนดางท่ีผลิตจากการผานกระแสไฟฟาลงไปในสารละลายของเกลือคลอไรดมีจําหนายในรูป

ของเม็ดแข็ง ดูดน้ํา และความชื้นไดดีมีคุณสมบัติในการละลายไขมันในอุตสาหกรรมกระดาษใชเพ่ือแยกลิกนินท่ีไมตองการ

ออกจากเยื่อไมได สารละลายท่ีเขมขนของโซดาไฟและโปแตสเซียมไฮดรอกไซดกัดโลหะบางชนิด  เชน อะลูมิเนียม 

สังกะสีและตะก่ัว ซ่ึงเปนอันตรายตอผิวหนัง เม่ือละลายน้ําใหความรอนสูง 

  ๕. สารเปนพิษและกาซพิษ 

   สารเปนพิษ หมายถึง สารเคมีท่ีเขาไปในรางกายเม่ือมากพอจะเปนอันตรายตอรางกาย  เราอาจถือ

ไดวาสารเคมีทุกชนิดเปนพิษตอรางกายแตความรุนแรงของพิษนั้นแตกตางกันไป  ความรุนแรงของพิษข้ึนกับปจจัย  

๕ ประการ คือ 

   ๕.๑  ปริมาณสารเคมีเปนมิลลิกรัมตอน้ําหนักรางกายเปนกิโลกรัม  

    ๕.๒ อัตราการดูดซึมสารเคมีของรางกาย  

                 ๕.๓ อัตราการขับถาย  

                 ๕.๔คุณสมบัติของสารเคมี  



 
 

๑๖ 

                ๕.๕ การตอบสนองของแตละบุคคล  

  ๖. สารระคายผิวและผงฝุน 

  สารระคายผิว เปนสารท่ีทําใหเกิดโรคผิวหนังอักเสบไดเม่ือสัมผัสบอยๆ เปนเวลานาน ๆ ไดแก  อะซิโตน 

อีเทอร เอสเทอร ซัลเฟอรไดออกไซด คลอไรด เปอรแมงกาเนต เปนตน 

  ผงฝุน คืออนุภาคเล็ก ๆ ของสารขนาด ๑๕๐-๐.๕ ไมครอน อนุภาคเหลานี้เขาสูรางกายทางจมูกการทํางาน

ในบรรยากาศท่ีมีฝุนไมเพียงแตจะมีฝุนเขาจมูกเทานั้น สวนตาง ๆ ของรางกายก็จะมีฝุนปกคลุมดวย เชน ผม เปลือกตา 

ซอกเล็บซ่ึงสวนใหญไมถูกปกปดหรือปดอยางหลวม ๆ ทําใหมีฝุนเกาะได ดังนั้นผลกระทบจึงมีไดหลายระดับ เชน 

เกิดอาการคัน ระคายเคือง อักเสบ เปนแผลจนกระท่ังอาจอุดตันรูขุมขนและเกิดการอักเสบข้ึนได  สวนผงฝุนของ

แคลเซียมคารบอเนต แมกนิเซียมคารบอเนต แมกนีเซียมซัลเฟต ไมเปนอันตรายตอปอดถาปริมาณไมมากนัก แตผงฝุน

ของหินพวกซิลิกาจะทําใหเปนโรคปอดแข็งเม่ือสูดเขาไปนานๆ และผงฝุนของพวกโลหะจะมีความเปนพิษ 

 การปองกันโรคท่ีเกิดจากการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี 

การปองกันโรคท่ีเกิดจากการทํางานนั้นสามารถทําได การปองกันอยางถูกตองจะชวยประหยัดคาใชจายท้ังของผู

วาจางและของลูกจาง ในเรื่องของการปองกันจําเปนตองรวมมือกันตั้งแตนักออกแบบโรงงาน  วศิวกรคุมโรงงานและ 

แพทย การรักษาระเบียบของสถานท่ีเปนการชวยปองกันอันตรายไดอยางดี  งานใดท่ีมีการเสี่ยงตออันตรายก็ควรมี

เครื่องปองกันใหคนงาน เชน หนากากกันฝุน ถุงมือ  รองเทา และจําเปนตองการตรวจตราดูแลความเรียบรอยเสมอ 

  ๑ . การตรวจอันตรายท่ีอาจเกิดตอสุขภาพ 

ในการตรวจตราอันตรายท่ีอาจเกิดตอสุขภาพ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

       ๑.๑  สํารวจวัตถุดิบทุกชนิดท่ีใชไมวาจะเปนตัวทําละลาย ตัวเติมหรือสารเคมีท่ีจะใชวามี คุณสมบัติ

อยางไร มีอันตรายหรือไม จะมีวิธีปองกันไดอยางไร บางครั้งวัตถุดิบท่ีใชมีชื่อทางการคาท่ีพวกเราไมทราบชื่อทางเคมี 

ควรจะสืบถามดูใหรูแนกอน ผูเก่ียวของควรมีความรูเรื่องอันตรายของสารเคมีอยางกวาง ๆ เชน มีอันตรายตอ

สุขภาพหรือไมเขาสูรางกายไดอยางไร ซึมเขาผิวหนังหรือไม 

    ๑.๒  เม่ือทราบความเปนพิษหรืออันตรายท่ีเกิดจากสารเคมีแลว ตองหาวิธีปองกัน เชน การปองกัน

การฟุงกระจายของฝุนอาจจําเปนตองมีการเปลี่ยนวิธีการเพ่ือลดอันตราย  ถาเปนไปไดอาจเปลี่ยนวัสดุท่ีใชเปนวัสดุ 

ท่ีไมมีอันตรายแทน สําหรับงานท่ีไมสามารถปองกันการฟุงกระจายไดท้ังหมดก็ตองมีเครื่องปองกันฝุน  และตอง

ตรวจตราเครื่องปองกันเหลานี้ใหใชการไดเสมอ 

     ๑.๓  นอกจากสํารวจวัตถุดิบท่ีใชแลวควรสํารวจสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ในสถานท่ีทํางานดวยวาอาจจะ

มีอะไรแอบแฝงอยูหรอืไม เชน ตะก่ัวในสีท่ีใชทากําแพงและควรตรวจสอบความเขมขนของสารในบรรยากาศสมํ่าเสมอ 

     ๑.๔  ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดสถานการณท่ีไมอาจควบคุมได  เตรียมพรอมเสมอวาจะทํา

อยางไร ผลท่ีเกิดข้ึนจะเปนอยางไร ถาเราไดมองเห็นความเปนไปไดเหลานี้จะทําใหเราไมตั้งอยูในความประมาท  

      ๑.๕  วางแผนลวงหนาในกรณีท่ีเกิดไฟไหม กําหนดตัวบุคคลและหนาท่ีใหชัดเจน 

       ๑.๖  คํานึงถึงการใช การเก็บและการท้ิงสารเคมีตาง ๆ เพราะการกระทําท่ีไมถูกวิธีจะนําไปสู

อันตรายได 



 
 

๑๗ 

   ๑.๗  จัดหาอุปกรณสําหรับแกไขสถานการณฉุกเฉินใหพรอมและอยูในท่ีหยิบฉวยไดงายมองเห็นแต

ไกลดูแลรักษาใหใชการไดตลอดเวลาและคนท่ีอยูในท่ีนั้นตองรูวิธีใช 

   ๑.๘ หากมีเหตุรายเกิดข้ึนตองมีการบันทึกเหตุท่ีเกิด วิเคราะหหาสาเหตุแลวนํามาศึกษาโดยละเอียด

เพ่ือหาทางปองกัน 

   ๑.๙  จัดใหมีการตรวจสุขภาพของคนงานกอนเขาทํางาน ควรตรวจดูวาคนงานไมไดเปนโรคท่ีเกิด

จากงานเกาสอบประวัติการเจ็บปวยเม่ือตรวจดีแลวจึงใหเริ่มงาน และมีการตรวจสุขภาพเปนระยะ เม่ือพบวาคนงาน

ใดมีอาการเจ็บปวยเกิดข้ึนบอยตองตรวจสอบทันทีและยายคนงานไปประจํางานอ่ืน  

   ๒ . การตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน 

  สําหรับผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับความปลอดภัยในโรงงาน ควรตรวจสอบตามประเด็นตอไปนี้ 

          ๒.๑ ไดพยายามขจัดอันตรายท่ีอาจมีแลวหรือไม เชน การดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยไมมีของ

วางเกะกะทําใหคนสะดุดหกลมได การถายเทอากาศดีพอหรือยัง แสงสวางเพียงพอหรอืไม ในกระบวนการผลิต     

มีตอนใดท่ีเปนอันตรายมีการใชสารท่ีเปนพิษหรือไม 

   ๒.๒  คนงานมีเครื่องปองกันเพียงพอหรือไม เครื่องมือเครื่องใชพรอมหรือไม เปนตนวาจัดหาอาง

ลางมือ ลางหนาหรือ หองอาบน้ําในกรณีท่ีจําเปนไวทําความสะอาดรางกาย 

   ๒.๓  มีการปองกันอันตรายจากเครื่องจักรเครื่องกลดีพอแลวหรือยัง  

  ๒.๔ อุปกรณปฐมพยาบาลมีพรอมหรือไม ถาจําเปนตองเรียกแพทยสามารถทําไดทันที หรอืไม ในงานท่ี

อาจมีสารเคมีหกรดควรมีฝกบัวสําหรับลางตัวได 

๒.๕ มีการแกไขขอบกพรองและอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนหรือไม  

๒.๖ ไดมีการใหการศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยดีแลวหรือยัง 

   ๒.๗ ไดมีการกระตุนเตือนใหรูจักการทํางานดวยความปลอดภัยดีพอหรือยังและมีการสงเสริมเพียงใด 

๙. อุบัติภัยท่ีเกิดจากการทํางานในสถานท่ีอับอากาศ 

 ท่ีอับอากาศ  หมายถึง ท่ีซ่ึงมีทางเขาออกจํากัด  และมีการระบายอากาศไมเพียงพอท่ีจะทําใหอากาศภายใน

อยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซ่ึงอาจเปนท่ีสะสมของสารเคมีเปนพิษ สารไวไฟ รวมท้ังออกซิเจน        

ไมเพียงพอ  ตัวอยางของสถานท่ีอับอากาศ เชน ถังน้ํามัน  ถังหมัก  ไซโล  ทอ  เตา  ถัง  บอ   หองใตดิน และ

ภาชนะหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะคลายกัน 

  อันตรายจากการทํางานในสถานที่อับอากาศ แบงเปน ๔ กลุมใหญคือ 

  ๑. การขาดออกซิเจน  สาเหตุใหญของการเสียชีวิตในสถานท่ีอับอากาศ คือ ขาดออกซิเจนในการหายใจ  

หมายถึง ปริมาณออกซิเจนในสถานท่ีอับอากาศนั้นนอยกวา ๑๙.๕ Vol.%  หรือมากกวา ๒๓.๕ Vol.%   สาเหตุเกิด

จากมีการติดไฟ หรือ  การระเบิด ไฟจะใชออกซิเจนเพ่ือการลุกไหม  การแทนท่ีออกซิเจนดวยกาซอ่ืน เชน มีเทน  

คารบอนไดออกไซด ไนโตรเจน เปนตน   เกิดการกัดกรอน หรือ  การเกิดสนิมเหล็กใชออกซิเจนจากอากาศไปใน   

การเกิดสนิม และ การท่ีออกซิเจนถูกใชไปในปฏิกิริยาหมัก  



 
 

๑๘ 

  ๒. ปฏิกิริยาการเผาไหม  สาเหตุสําคัญของการตายในสถานท่ีอับอากาศอีกสาเหตุหนึ่งคือ การเกิดไฟ  และ

การระเบิด โดยมีกาซ ไอ ละอองท่ีติดไฟหรือระเบิดได  เกินกวารอยละ ๑๐ ของคาความเขมขนข้ันต่ําของสารเคมี 

แตละชนิดในอากาศท่ีอาจติดไฟหรือระเบิดได (Lower Flammable Limit หรอื Lower Explosive Limit)  และมี

ฝุนท่ีทําใหติดไฟหรือระเบิดได  ซ่ึงมีคาความเขมขนเทากับหรือมากกวาคาความเขมขมข้ันต่ําของสารเคมีแตละชนิด

ในอากาศท่ีอาจติดไฟหรือระเบิดได (LEL)  สิ่งกอเหตุคือ สารเคมี สี ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม สารทําละลาย  หรือ

วัตถุจากธรรมชาติ สามารถทําใหเกิดการระเบิดได ไอหรือกาซท่ีทําใหเกิดเปลวไฟ  ในสถานท่ีอับอากาศสามารถเกิด

ประกายไฟข้ึนได จากการกระทําดังนี้ การเกิดไฟฟาช็อต  การใชอุปกรณไฟฟาท่ีไมไดปองกันการเกิดประกายไฟ   

การขัด การสูบบุหรี่ การเชื่อมโลหะ  

  ๓. สารพิษ  เปนอันตรายเม่ือมีคาความเขมขนของสารเคมีแตละชนิดเกินมาตรฐานในการบริหาร  และ

จัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  สารพิษหลายชนิด

ท่ีไมสามารถมองเห็นได หรือไดกลิ่น สามารถทําใหเกิดอันตรายใหญๆ ได ๒ แบบ ในสถานท่ีอับอากาศ คือ การระคายเคือง 

ถึงแมจะมีสารพิษเพียงเล็กนอย แตก็อาจมีผลกับระบบทางเดินหายใจ หรือระบบประสาทและฆาคุณได  การขาด

ออกซิเจนจากสารเคมี เม่ือสารเคมีเปนสารพิษเขาสูรางกาย สามารถไปหยุดการนําออกซิเจนเขาสูรางกาย  หรือ

นําไปสูปอด และทําใหรางกายคุณขาดออกซิเจน เกิดอาการปวดศีรษะ มึนงง วิงเวียน  คลื่นไส  กาซพิษท่ีทําใหเกิด

อันตรายในสถานท่ีอับอากาศบอยๆ คือ  คารบอนมอนนอกไซด เกิดจากการเผาไหม สามารถทําใหตายได  โดยการ

เขาไปแทนท่ีออกซิเจนในเลือด  ซัลเฟอรไดออกไซด มีกลิ่นเหม็น และมีพิษ แมจะมีจํานวนเพียงเล็กนอย  ไฮโดรเจนซัลไฟด 

เกิดในขบวนการอุตสาหกรรม สามารถทําใหหยุดการหายใจ ถาเขาไปในรางกาย  

  ๔.อันตรายทางกายภาพ  สวนของเครื่องจักรท่ีเคลื่อนไหว ถาอยูในสถานท่ีอับอากาศยิ่งจะมีอันตรายมาก 

สวนของเครื่องจักรท่ีเคลื่อนไหวจะตองถูกล็อคใสกุญแจ  และแขวนปายกอนท่ีจะเขาไปทํางานในบริเวณนั้น  วาวล

หรือทอ ทําใหเกิดอันตราย ถามีกาซ หรือของเหลวไหลผานอาจทําใหเกิดการระเบิด จมน้ํา เกิดพิษ หรือ น้ํารอนลวก 

ฯลฯ  การถูกดูดจม จะเกิดท่ีไซโลท่ีเก็บเมล็ดพืชผล การข้ึนไปเดินบนเมล็ดพืชผลนั้น อาจทําใหลมลงและดูดจมลงไป

ในเมล็ดพืชผลนั้น เกิดการขาดอากาศหายใจ  เสียงดัง ทําใหเกิดการสูญเสียการไดยินแบบถาวร หรือถึงแมจะเปน

การชั่วคราวก็จะทําใหไมสามารถไดยินเสียงท่ีจะบอกทิศทางท่ีสําคัญ  หรือการระวังอันตราย  ตกจากท่ีสูง ในสถานท่ี

อับอากาศ เม่ือมีปริมาณออกซิเจน หรือกาซพิษ คนทํางานเกิดอาการขาดออกซิเจน  เกิดพิษหรือการแกวางไปมา

ของบันไดท่ีใชปนทํางานแลวตกลงสูเบื้องลาง  ไฟฟาดูด ขณะทํางานอาจพลาดไปจับสวนของอุปกรณไฟฟา ท่ีมี

กระแสไฟรั่วไหลเกิดการดูดช็อต  ความรอน สามารถเกิดไดรวดเร็วในสถานท่ีอับอากาศ ทําใหเกิดการเสียเหง่ือมาก

จนถึงข้ันวิงเวียนหนามืด (Heat Stroke) ได  แสงจา มีการทํางานในสถานท่ีอับอากาศโดยมีการเชื่อมโลหะ ถามองดู

แสงจานั้นดวยตาเปลาจะเกิดอันตรายกับดวงตา  

  เพ่ือความปลอดภัยสําหรับการทํางานในสถานท่ีอับอากาศ ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบจะตองปฏิบัติตามรายละเอียด

ตอไปนี้ กอนอนุญาตใหลูกจางปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศ  

  ๑. ตองมีการตรวจสอบปรมิาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเปอนในสถานท่ีอับอากาศวาจะทําใหเกิด 

การขาดออกซิเจน การระเบิดและการเปนพิษหรือไม และเก็บบันทึกผลการตรวจไวใหเจาหนาท่ีแรงงานสามารถ

ตรวจสอบได  



 
 

๑๙ 

  ๒. ใหทําการระบายอากาศใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัย ถาตรวจสอบพบวามีปริมาณออกซิเจน ต่ํากวา    

รอยละ ๑๙.๕ โดยปริมาตร หรือสารเคมีท่ีติดไฟไดในปริมาณเขมขนกวารอยละ ๒๐ ของความเขมขนต่ําสุด ท่ีจะติดไฟ

หรือระเบิดได หรือสารเคมีอ่ืนๆ ท่ีอยูในระดับเกินกวาคาความปลอดภัยท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงมหาดไทย   

  ๓. ตองจัดหาอุปกรณชวยหายใจ เข็มขัดนิรภัย สายชูชีพ  และอุปกรณคุมครองความปลอดภัยอ่ืนๆ        

ท่ีเหมาะสมกับสภาพการทํางานตามมาตรฐานกรมแรงงานยอมรับใหลูกจางใช   

  ๔. ตองจัดใหมีใบอนุญาต ใหลูกจางเขาทํางานในท่ีอับอากาศทุกครั้ง ตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด  

ขอกําหนดท่ีนายจางตองปฏิบัติระหวางท่ีอนุญาตใหมีการทํางานในสถานท่ีอับอากาศ   

  ๑. ตองตรวจสอบสภาพอากาศเปนระยะๆ เพ่ือไมใหเกินมาตรฐาน ตองขจัดหรือระบายอากาศใหอยูใน

ระดับท่ีปลอดภัย  

  ๒.จัดใหมีคนชวยเหลือ หรือผูท่ีผานการอบรมชวยเหลือผูท่ีประสบภัย คอยดูแล และเฝาท่ีปากทางเขา - 

ออก สถานท่ีอับอากาศ ตลอดเวลาและสามารถติดตอสื่อสารกับลูกจางท่ีทํางานในสถานท่ีอับอากาศได  พรอมมี

อุปกรณชวยชีวิตท่ีเหมาะสม ตามลักษณะของงาน และคอยใหความชวยเหลือลูกจางไดทันทีตลอดเวลาการทํางาน  

  ๓. อุปกรณไฟฟา และอุปกรณประกอบท่ีใชในสถานท่ีอับอากาศ ตองเปนชนิดท่ีสามารถปองกัน ความรอน  

ฝุน การระเบิด การลุกไหม และไฟฟาลัดวงจรอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังตองจัดใหมีการเดินสายไฟฟาในสถานท่ี

อับอากาศดวยวิธีท่ีปลอดภัย  

  ๔. ตองจัดใหมีผูควบคุมงานท่ีมีความรูความสามารถ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตางๆ เชน วางแผนปฏิบัติงาน 

และปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน และอบรมสอนงาน ควบคุมดูแลให ลูกจางใชตรวจตรา เครื่องปองกันและอุปกรณ

คุมครองความปลอดภัย ท่ีใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะทํางาน  

  ๕. กําหนดขอหาม และควบคุมตางๆ เชน หามสูบบุหรี่ หามกอไฟ  หามคนไมเก่ียวของเขาไป ถาเปนชอง

โพรง ตองปดก้ันไมใหคนตกลงไป  และจัดใหมีปายแจงขอความ "บริเวณอันตรายหามเขาไปโดยไมไดรับอนุญาต"   

ปดประกาศไวในบริเวณสถานท่ีอับอากาศซ่ึงมองเห็นชัดอยูตลอดเวลา   

๑๐. อุบัติภัยจากกัมมันตภาพรังสี 

  ทุกวันนี้มนุษยไดใชพลังงานท่ีมีกัมมันตภาพรังสีใหเกิดประโยชนหลายประการ ไดแก เรเดียมรักษาโรคมะเร็ง 

การทําสารพรายน้ําท่ีหนาปดนาฬิกา หรืออุปกรณท่ีตองการใหเห็นในท่ีมืด เครื่องเอกซเรยสําหรับตรวจหรือบําบัด

โรค เครื่องเรงอนุภาคกําลังสูง เครื่องปฏิกรณปรมาณูใชผลิตกระแสไฟฟา เปนตน  แมวาจะเกิดประโยชนอยางมาก 

แตก็มีโทษอยางมหันต เพราะกัมมันตภาพรังสีจะทําใหเกิดอันตรายตอมนุษยอยางมาก  โดยแทจรงิแลวมนษุย และ

สิ่งมีชีวิตท้ังหลายในโลกนี้ นับแตมีชีวิตถือกําเนิดข้ึนมาในโลก ก็ตองอยูทามกลางกัมมันตภาพรังสี ซ่ึงมีอยูใน

ธรรมชาติอยูแลว ซ่ึงอาจจะมีปริมาณไมมากนัก และยังไมมีใครพิสูจนไดวาจะมีอันตรายหรือกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง

อยางใดหรือไม แตก็เชื่อกันวากัมมันตภาพรังสีเพียงเล็กนอยในธรรมชาติคงจะไมเปนอันตราย  แตถาไดรับเกิน

ขอบเขตก็จะเปนอันตรายไดกัมมันตภาพรังสี คือ พลังงานท่ีปลดปลอยออกมานิวเคลียสของปรมาณู เปนรังสีท่ีมนุษย

มองไมเหน็ บางชนิดมีลักษณะคลายแสงกระจายออกมาเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา  บางชนิดเปนกอนหรือเม็ดท่ีเล็กมาก 

เรียกวา อนุภาค กัมมันตภาพรังสีท่ีเกิดจากแรธาตุธรรมชาติและจาการกระทําของมนุษย แบงออกเปน ๒ พวก คือ  



 
 

๒๐ 

  ๑. รังสีท่ีเปนอนุภาค มีคุณสมบัติทําใหเกิดการแตกตัวในวัตถุท่ีมันวิ่งผานไป ไดแก 

   ๑.๑  รังสีแอลฟา (Alpha ray) รังสีนี้มาจากนิวเคลียสของอะตอมของสารกัมมันตภาพรังสี  ท่ีกําลัง

สลายตัว มีอํานาจทะลุนอย วัตถุบางๆ  ก็อาจจะหยุดยั้งการเดินทางของรังสีนี้ได รังสีนี้มีอยูในธรรมชาติท่ีกระจายตัว

ออกมาตามปกติจากแรกัมมันตภาพรังสีตางๆ หรือเกิดจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู  

                     ๑.๒ รังสีเบตา ( Beta ray) ประกอบอนุภาคอิเล็กตรอนท่ีแตกตัวออกมาจากนิวเคลียส  ซ่ึงอนุภาค

อิเล็กตรอนนั้นเกิดจากการแตกตัวของนิวตรอน เปนการแตกตัวชนิดท่ีมีพลังงานตอเนื่อง มีอํานาจทะลุสูงกวารังสี

แอลฟา รังสีนี้มีอยูในธรรมชาติและเครื่องปฏิกรณเชนเดียวกับรังสีแอลฟา 

๑.๓ อนุภาคนิวตรอน (Neutron) เปนอนุภาคท่ีมีพลังงานสูงมากซ่ึงไมไดแผจากนิวเคลียสของมันเอง 

แตเปนอนุภาคนิวตรอนท่ีเกิดข้ึนอยางมากมายและกระจายออกมาจากตนกําเนิด คือ เครื่องเรงอนุภาค โปรตอน อิเล็กตรอน 

หรืออนุภาคอ่ืน  ๆรังสีนี้เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและทําใหธาตุธรรมดาแผกัมมันตภาพรังสีได          

  ๒.  รังสีท่ีเปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟา มีคุณสมบัติไมเบี่ยงเบนในสนามแมเหล็กไฟฟา ไดแก 

๒.๑ รงัสแีกมมา (Gamma ray) เปนรังสีท่ีแผออกจากนิวเคลียสของปรมาณูในลักษณะของคลื่น

แมเหล็กไฟฟา มีชวงคลื่นสั้นกวาแสงเดินทางดวยความเร็วเชนเดียวกับแสงรังสีแกมมามีพลังงานสูงมาก มีอํานาจทะลุ

ผานคอนกรีตหนาถึง ๒ เมตรได รังสีนี้มีอยูในธรรมชาติซ่ึงกระจายตัวออกมาจากแร กัมมันตภาพรังสีตางๆ และเกิดจาก

ปฏิกรณปรมาณูเชนเดียวกับแอลฟาและเบตา 

          ๒.๒ รังสีเอกซ ( X- Ray) เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความยาวคลื่นสั้นมาก มีกําเนิดจาก

เครื่องเอกซเรยมีคุณสมบัติคลายรังสีแกมมา แหลงท่ีมาของกัมมันตภาพรังสี ไดแก                           

                            ๒.๒.๑ การแผรังสีมาจากนอกโลก คือ รังสีคอสมิค  โดยดวงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดท่ีสําคัญ

รังสีนี้จะแผมายังโลกทุกทิศทาง ทําใหเกิดมีกัมมันตภาพรังสีข้ึนในสิ่งแวดลอมบนโลก ผูท่ีอยูในท่ีสูงจะมีโอกาสไดรับ

รังสีนี้มากกวาผูท่ีอยูในระดับทะเลเพราะรังสีนี้มาจากนอกโลก                 

                         ๒.๒.๒ จากสารกัมมันตภาพรังสีท่ีเกิดในธรรมชาติ เชน แรเรเดียม แรยูเรเนียม เปนตน ซ่ึงมีอยู

ในน้ํา อากาศและดิน โดยปกติแลวไดรับสารเหลานี้ในปริมาณนอย  ถือวาอยูในเกณฑท่ีไมเปนอันตรายตอรางกาย              

                         ๒.๒.๓ การแผรังสีจากท่ีมนุษยประดิษฐข้ึนจากเครื่องมือทางการแพทย และอุตสาหกรรม เชน 

เครื่องเอกซเรย เครื่องปฏิกรณปรมาณู เปนตน  รวมท้ังการท้ิงกากกัมมันตภาพรังสีท่ีเปนเชื้อเพลิงรวมท้ังอุบัติภัย   

ในโรงงานท่ีใชสารกัมมันตภาพรังสีเกิดการรั่วไหล ทําใหมีการปนเปอนกัมมันตภาพรังสีในดิน น้ํา พืชผัก สัตวเลี้ยง สัตวน้ํา         

                             ๒.๒.๔ ฝุนกัมมันตภาพรังสีจากระเบิดนิวเคลียร ระเบิดนิวเคลียรและอาวุธนิวเคลียร ท้ังท่ี

นํามาใชในการสงคราม และการทดลองใชกอใหเกิดฝุนกัมมันตภาพรังสีฟุงกระจายไปท่ัวโลก  รวมท้ังวัตถุตางๆท่ีอยู

ในดิน  บริเวณใกลเคียงกับการจุดระเบิดก็จะกลาย  เปนสารกัมมันตภาพรังสีไปดวยฝุน กัมมันตภาพรังสีจะถูก  

พัดพาไป บางสวนตกลงบนพ้ืนดิน บางสวนไปรวมกับกอนเมฆ เม่ือมีฝนตกหรือหิมะตก ก็จะทําใหลงสูพ้ืนดิน สวนหนึ่ง

จะถูกดูดลงสูตนไม อีกสวนติดอยูตามใบ  เม่ือคนกินเขาไปก็จะมีอันตรายหรือสัตวท่ีกินพืชนั้นเขาไป ผลิตภัณฑจาก

สัตว เชนเนื้อ นม ไข จะมีกัมมันตภาพรังสีเปนอันตรายไมสามารถกินได  ถาตกลงไปในแหลงน้ํา สัตวน้ําจะมีพิษ

กัมมันตภาพรังสีดวยการนําพลังงานและกัมมันตภาพรังสีมาใชประโยชน                 

                       ๒.๒.๕  ใชในทางการแพทยสําหรับวิจัยโรค เชน  ใชรังสีเอกซถายภาพอวัยวะในรางกายหรือ



 
 

๒๑ 

ตรวจการทํางานของตอมไทรอยดและการรักษาโรค เชน การใชรังสีแกมมาจากโคบอลต 60 รักษาโรคมะเร็ง             

                      ๒.๒.๖  ใชในทางอุตสาหกรรม สําหรับตรวจวัสดุท่ีไมบุบสลาย เชน  การใชรังสีตรวจดูรอยราว

ของเครื่องบิน ใชควบคุมความหนาแนนของแผนโลหะ และใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานปรมาณู 

                           ๒.๒.๗ ใชในทางการเกษตร สําหรับใชในการปรับปรุงพันธุพืชและใชในการถนอมอาหาร 

หรือฆาแบคทีเรียในพืชผลตางๆ 

                            ๒.๒.๘ ใชประโยชนในการหาวัตถุโบราณโดยใชคารบอน 14 

อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี กัมมันตภาพรังสีจะเขาสูรางกายได ๓ ทาง ไดแก  

๑. ทางจมูก คือ การสูดดมเขาไป 

  ๒.  ทางปาก คือ การเอามือไปสัมผัสกัมมันตภาพรังสี แลวหยิบอาหารเขาปาก 

  ๓.  ทางผวิหนงั ถาสารกัมมันตภาพรังสีเปนของเหลวเม่ือสัมผัสกับผิวจะซึมเขารางกายได อันตรายท่ีไดรับ

จากรังสีท่ีวิ่งผานรางกาย ทําใหเซลลรางกายแตกตัวหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในเซลลอาจเปนอันตราย

ถึงตายได ความหนักเบาของอาการข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง ดังนี้ 

   ๓.๑  ปริมาณรังสี วาแตละครั้งไดรับมากนอยเพียงใด และรวมถึงจํานวนครั้งท่ีไดรับ  และระยะเวลา

ท่ีไดรับรังสีดวย  

                ๓.๒  ชนิดของรังสี รังสีแตละชนิดมีอํานาจทะลุทะลวงสรางความเสียหายตอเซลลตางกัน 

๓.๓ ชนิดของกัมมันตภาพรังสี พลังงานท่ีเกิดจากการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสีมีความแตกตางกันเชน รงัสแีกมมา มา

จากสารเรเดียมมีพลังงานมากวาท่ีมาจากสารทอเรียม นอกจากนี้สารกัมมันตภาพรังสีแตละชนิดยงัให

กัมมันตภาพรังสีท่ีแตกตางกันดวย เชน ยูเรเนียมใหรังสีแอลฟา ทอเรียมให รังสีแกมมาและเบตาเป นตัน            

                ๓.๔  ความคงทนตอรงัสี รางกายของคนแตละคนมีความคงทนตอรังสีแตกตางกัน อวัยวะตางๆ ก็มี

ความคงทนตอรังสีท่ีแตกตางกันและตนกําเนิดของรังสีมาจากภายในรางกาย หรือภายนอกรางกายซ่ึงจะมีความรุนแรงแตกตางกัน

ดวย  

               ๓.๕  ขอบเขตของรางกายท่ีไดรับรังสี ถาไดรับรังสีในปริมาณแคบในอวัยวะบางสวน  จะไดรับการ

ฟนตัวๆไดเร็วกวาในกรณีท่ีไดรับรังสีเปนบริเวณกวางหรืออวัยวะหลายแหงก็ จะรักษาตัวไดมากกวาความรุนแรงได

มากกวาอันตรายท่ีไดรับจากการไดรับกัมมันตภาพรังสี อาจจะแสดงอาการเกือบทันทีหรืออาจเกิดข้ึนชาๆ ตอระบบ

ตาง ๆ ของรางกายดังนี้                                                                                                        

    ๓.๕.๑ โครงสรางเม็ดเลือดและน้ําเหลือง รังสีท่ีแตกตัวมากกวา ๔๐๐ แรด็ จะทําใชเซลล

ในกระดูกทุกชนิดลดลงเม็ดเลือดท่ีถูกสรางข้ึนโดยไขกระดูกจะลดจํานวนลง  เม็ดเลือดแดงท่ีถูกรังสีจะรวมตัวกันเปน

ตะกอน ทําใหเลือดไปหลอเลี้ยงรางกายไมเพียงพอ จํานวนเม็ดเลือดขาวลดลงทําใหไมสามารถตานทานโรคไดและ

อาจเปนมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดไมรวมตัวกัน เม่ือเกิดบาดแผลทําใหเลือดไหนไมหยุด  ระบบทอน้ําเหลือง  

ก็จะถูกทําลายทําใหทอน้ําเหลืองแตกมีโอกาสติดโรคไดงาย                              

                               ๓.๕.๒ ระบบทางเดินอาหาร ถาไดรับรังสีขนาด ๒๕๐ – ๓๐๐ แร็ด ทําใหการทํางาน     

ในกระเพาะและหลอดอาหารเปลี่ยนแปลง การสรางกรดในกระเพาะลดลง ระบบยอยอาหารเปลี่ยนแปลงเล็กนอย 

ถาไดรับถึง ๑๖๐๐ แร็ด จะทําใหออนเพลีย คลื่นไส อาเจียนอาจมีทองเดิน  เนื่องจากมีความผิดปกติของการดูดซึม



 
 

๒๒ 

อาหาร ขาดน้ําอาจทําใหตายได      

                               ๓.๕.๓ ระบบประสาท รังสีท่ีแตกตัวจะไปทําลายไขสันหลัง สมอง และระบบประสาทสวน  

ปลาย เลือด  และเซลลหลอดเลือดท่ีไปเลี้ยงสมอง อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงถาไดรับรังสี  ๑๐๐๐๐  แร็ด อาจทําให

ตายไดทันที    

    ๓.๕.๔ ระบบไหลเวียนของเลือดและการหายใจ ทําใหการเตนของหัวใจผิดปกติ การไหลเวียน

ของเลือดและถุงลมปอดถูกทําลาย ปริมาณออกซิเจนในปอดลดลง                         

    ๓.๕.๕ ตอมไทรอยด ทําใหปริมาณของฮอรโมนลดลงเปนผลใหเมตาบอลิซึมลดลงกลามเนื้อ  

ไมสามารถทํางานไดเต็มท่ี                 

    ๓.๕.๖ โครโมโซมและระบบสืบพันธุ รังสีจะทําหนาท่ีและทําใหเซลลเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ

โครโมโซมซ่ึงประกอบดวยโมเลกุลของ DNA  และฮีสโตน  อันเปนตัวท่ีแสดงถึงลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม 

ดังนั้นพันธุกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะการเพ่ิมจํานวนและการแบงตัวของโมเลกุลท่ีไมเปนปกติ  เซลลแบงตัวใหม

มีลักษณะไมเหมือนเดิม เด็กท่ีออกมาจะมีลักษณะผิดปกติ  ถาไดรับรังสีมากไปจะทําใหเซลลสืบพันธุพิการ      

 

                                                                                                                                       



บทท่ี ๓  

ความปลอดภยัในการทํางานในโรงงาน 

  สิ่งแวดลอมตางๆ ในการทํางานจะเปนปจจัยในการตัดสิน สมรรถภาพ  ในการทํางานของเรา อีกท้ังยัง

เปนตัวบงชี้วาเรามี นิสัยการทํางานท่ีถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยหรือไม การปฏิบัติตามคําแนะนํา จะทําใหเกิด

สิ่งแวดลอมท่ีถูกสขุลกัษณะ  ซ่ึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการทํางาน  

๑. สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัย 

  การตรวจวัดสภาพแวดลอม ความรอน แสงสวาง เสียง ตามกฎหมาย นั้น กฎกระทรวงไดกําหนดมาตรฐาน

ในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับความรอน 

แสงสวาง และเสยีงของกระทรวงแรงงาน  ซ่ึงออกตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน ป ๒๕๔๑ เปนกฎกระทรวงท่ีมี

วัตถุประสงคท่ีตองการใหนายจางดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ

ในเรื่องของความรอน  แสงสวาง  และเสียงดังท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน  ซ่ึงมีสถานประกอบการหลายประเภท

กิจการท่ีมีสภาพการทํางานเสี่ยงตอการเกิดโรคจากการทํางานของลูกจา งคนงาน โดยมีสภาพความรอนสูงใน

กระบวนการผลิต มีแสงสวางไมเพียงพอ และมีเสียงดังเกินเกณฑมาตรฐานความปลอดภัย 

  ๑.๑ การตรวจวัดความรอนในสถานท่ีทํางาน 

              กฎกระทรวงไดกําหนดใหนายจางควบคุมและรักษาระดับความรอนภายในสถานประกอบ

กิจการท่ีมีลูกจางทํางานอยูมิใหเกินมาตรฐาน โดยกําหนดประเภทกิจการของนายจางท่ีตองทําการตรวจวัดและ

วิเคราะหสภาพการทํางาน ไดแก กิจการประเภทการผลิตน้ําตาลและทําใหบริสุทธิ์  การปนทอท่ีมีการฟอกหรือ

ยอมสี การผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ การผลิตยางรถยนตหรือหลอดอกยาง  การผลิตกระจกเครื่องแกวหรือ

หลอดไฟ การผลติซีเมนตหรือปูนขาว การถลุงหลอหลอมหรือรีดโลหะท่ีมีแหลงกําเนิดความรอนหรือมีการทํางาน 

ท่ีอาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายเนื่องจากความรอน  โดยนายจางตองจัดใหมีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะ

การทํางานเก่ียวกับความรอนในสถานประกอบกิจการ อยางนอยปละครั้ง โดยใชอุณหภูมิเวตลบัลบโกลบ(Wet Bulb 

Globe Temperature-WBGT) และเปรียบเทียบกับมาตรฐานการทํางานของลูกคาท่ีตองทํางานเบา  ปานกลาง 

หรืองานหนัก ดูผนวก ก. การตรวจวัดสภาพความรอนในการทํางาน 

  ๑.๒ การตรวจวัดแสงสวางในท่ีทํางาน 

   นายจางทุกประเภทกิจการจะตองทําการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง  โดยตรวจวัดบริเวณ

พ้ืนท่ีท่ัวไป บริเวณพ้ืนท่ีท่ีใชประโยชนในกระบวนการผลิตท่ีลูกจางทํางาน และบริเวณท่ีลูกจางตองทํางานโดยใช

สายตามองเฉพาะจุด หรือตองใชสายตาอยูกับท่ีในการทํางาน การตรวจวัดความเขมของแสงสวาง ใชหนวยเปนลักซ 

(Lux) ในการอานคา และเม่ือไดคาตรวจวัดแลวก็นํามาเปรียบเทียบกับความเขมของแสงสวางตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ท้ังนี้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับภาวะแวดลอม หมวด ๒ แสงสวาง  

ขอ ๗ กําหนดให ภายในสถานท่ีประกอบการท่ีใหลูกจางทํางาน ดังตอไปนี้  

  (๑) งานท่ีไมตองการความละเอียด เชน การขนยาย การบรรจุ การบด  การเกลี่ยวัตถุขนหยาบ เปนตน 

ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา ๕๐ ลักซ                                                           

 (๒) งานท่ีตองการความละเอียดเล็กนอย เชน การผลิตหรือการประกอบชิ้นงานอยางหยาบๆ การสีขาว 



 ๒๒ 

การสางฝาย  หรือการปฏิบัติงานข้ันแรกในกระบวนการอุตสาหกรรมตางๆ  เปนตน ตองมีความเขมของแสง

สวางไมนอยกวา ๑๐๐ ลักซ            

ขอ ๘ ท่ีท่ีใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน ดังตอไปนี้             

  (๑) งานท่ีตองการความละเอียดปานกลาง เชน การเย็บผา  การเย็บหนัง การประกอบภาชนะ เปนตน

ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ                                                   

    (๒) งานท่ีตองการความละเอียดสูงกวาท่ีกลาวใน (๑) แตไมถึง (๓) เชน การกลึงหรือแตงโลหะ การซอมแซม

เครื่องจักร  การตรวจตราและทดสอบผลิตภัณฑ การตกแตงหนังสัตวและผาฝาย การทอผา เปนตน  ตองมี 

ความเขมของแสงสวางไมนอยกวา ๓๐๐ ลักซ                                            

  (๓) งานท่ีตองการความละเอียดมากเปนพิเศษ และตองใชเวลาทํางานนาน เชน การประกอบเครื่องจักรหรือ

อุปกรณท่ีมีขนาดเล็ก นาฬิกา การเจียระไนเพชร พลอย การเย็บผาท่ีมีสีมืดทึบ เปนตน ตองมีความเขมของแสงสวาง

ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ลักซ                                                        

ขอ ๙ ถนนและทางเดินภายนอกอาคารในบริเวณสถานท่ีประกอบการ ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา ๒๐ ลักซ                                                                                                 

ขอ ๑๐ ในโกดังหรือหองเก็บวัสดุ ทางเดิน เฉลียง และบันไดในบริเวณสถานท่ีประกอบการตองมีความเขมของ  

          แสงสวางไมนอยกวา ๕๐ ลักซ                                                                          

ขอ ๑๑ ใหนายจางปองกันมิใหมีแสงตรงหรือแสงสะทอนของดวงอาทิตยหรือเครื่อง กําเนิดแสงท่ีมีแสงจาสอง  

          เขาตาลูกจางในขณะท่ีทํางาน ในกรณีท่ีไมอาจปองกันไดใหนายจางจัดให ลูกจางซ่ึงทํางานในลักษณะ    

          เชนวาสวมใสแวนตา หรือ กระบังหนาลดแสง ตามมาตรฐานท่ีกําหนด ไวในหมวด ๔ ตลอดเวลาท่ีทํางาน                                                                                                  

ขอ ๑๒ ใหนายจางจัดใหลูกจางซ่ึงทํางานในถํ้า อุโมงค หรือในท่ีท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอ สวมหมวกแข็งท่ีมี            

          อุปกรณสองแสงสวางตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในหมวด ๔ ตลอดเวลาท่ีทํางาน  

๑.๓ การตรวจวัดเสียงในท่ีทํางาน 

            นายจางท่ีประกอบกิจการประเภทดังตอไปนี้ตองตรวจวัดระดับเสียง ไดแก ประเภทกิจการการระเบิด ยอย โม

หรือบดหิน การผลิตน้ําตาลหรือทําใหบริสุทธิ์ การผลิตน้ําแข็ง การปนทอโดยใชเครื่องจักร  การผลิตเครื่องเรือน

เครื่องใชจากไม การผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ กิจการทีมีการปมหรือเจียรโลหะ กิจการท่ีมีแหลงกําเนิดเสียง 

หรือสภาพการทํางานท่ีอาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายเนื่องจากเสียง  การตรวจวัดระดับเสียงใชห หนวยวัดเปน

เดซิเบล โดยใชท่ีสเกลเอ โดยการตรวจวัดบริเวณท่ีมีลูกจางปฏิบัติงานอยู ณ จุดนั้น รัศมีไมเกินสามสิบเซนติเมตร แลว

นําคาท่ีวัดไดมาเทียบกับคามาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด การดําเนินการภายหลังการตรวจวัด  เม่ือตรวจวัดแลว นายจาง

ตองทํารายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน โดยใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับ

วิชาชีพหรือใหผูท่ีสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยหรือเทียบเทาท่ีไดข้ึนทะเบียนไวเปน

ผูรับรองรายงาน   โดยนายจางตองเก็บรายงานดังกลาวไวท่ีสถานประกอบกิจการเพ่ือใหพนักงานตรวจแรงงาน

ตรวจสอยไดตลอดเวลาทําการ พรอมสงรายงานคูฉบับตออธิบดีหรืออธิบดีมอบหมายภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ี

ทําการตรวจวัด นอกจากนั้นนายจางยังตองมีการตรวจสุขภาพของลูกจางท่ีทํางานในสภาวะการทํางานท่ีอาจจะ

ไดรับอันตรายจากความรอน แสงสวาง หรือเสียงดวย 



 ๒๓ 

            ประโยชนของการตรวจวัดสภาพแวดลอมในเรื่องความรอน  แสงสวางหรือเสียง  จะทําใหนายจาง

ประเมินไดวาสถานประกอบการของตนเองมีความเสี่ยงท่ีเกิดอันตรายหรือโรคจากการทํางานหรือไม  ซ่ึงจะเปน

ประโยชนตอนายจางในเรื่องคาทดแทน  เพราะหากลูกจางเกิดโรคจากการทํางานเหลานี้  จะทําใหนายจางตอง

จายคาทดแทนรวมท้ังภาพลักษณท่ีไมดีท่ีนายจางไมดูแลความปลอดภัยใหลูกจาง  หากเปนกิจการท่ีสงออก

สินคาตาง  ๆอาจถูกตีกลับหากประเทศคูคาพบวานายจางไมมีการบริหารจัดการในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทํางาน และปลอยใหลูกจางเกิดการเจ็บปวย 

            ดังนั้น นายจางประเภทกิจการท่ีกฎหมายกําหนดจะตองรีบดําเนินการใหลูกจางตามขอกําหนดของ

กฎหมาย มิฉะนั้น นายจางเองก็จะมีความผิดเพราะฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย จะมีโทษท้ังจําคุกและปรับ

โดยจําคุกไมเกิน ๑ ป ปรับไมเกิน ๒ แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๒. นโยบายผูบริหารเกี่ยวกับความปลอดภัย 

  การเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ( Safety) นับวันจุมีความสําคัญตอความสําเร็จ

ของการบริหารโรงงานมากข้ึนเรื่อย ๆ เพราะขบวนการผลิตท่ีมีความปลอดภัย ยอมเปนหลักประกันไดวา 

โอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุอันตรายมีนอยมาก ความสูญเสียและคาใชจายตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ     

ก็ลดลง เชน คารักษาพยาบาลคนงานหรือผูบาดเจ็บพิการ คาซอมแซมเครื่องจักรเครื่องมือ คาสูญเสียเวลาและ

โอกาส เปนตน เม่ือประหยัดคาใชจายไดตนทุนการผลิตของโรงงานก็ลดลง สินคาท่ีผลิตไดก็สามารถแขงขันคา

ราคากับคูแขงในทองตลาด และผลตอบแทนดานกําไรของโรงงานก็สูงข้ึนนั่นเอง 

 ในอดีตนักบริหารดานความปลอดภัยในโรงงานมักจะกําหนดนโยบาย หรือแผนงานความปลอดภัย 

แยกตางหากจากนโยบายอ่ืน ๆ ขององคการ แตปจจุบันนี้ นักบริหารความปลอดภัยมืออาชีพไดเนนความสําคัญ

อยางยิ่งท่ีจะใหแผนงานดานความปลอดภัยเปนแผนงานชนิดสอดแทรก และกลมกลืนเปนอันเดียวกับแผนงาน

ดานอ่ืน ๆ ขององคการ มิใหแผนงานเอกเทศอีกตอไป กลาวคือ 

 “เราไมตองการแผนงานดานการผลิตและแผนงานดานความปลอดภัยหรือการผลิตและความปลอดภัย 

แตเราตองการการผลิตท่ีมีความปลอดภัย (safe Production)” 

 การท่ีจะบรรลุจุดประสงคดังกลาวไดนั้น เราตองพิจารณาถึงองคประกอบหรือทรัพยากรพ้ืนฐานของ

โรงงาน ๒ ประเภท ประเภทแรก คือ แรงงาน (คน) ประเภทท่ีสองไดแก วัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ 

ตามรูปท่ี ๓.๑ 

 

                     วัสดุ  

                     เครื่องจักร 

                     เครื่องมือและอุปกรณ     

                                                                            การผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

                                                                              

                     คนงาน 

 

 การบริหารงานผลิตจึงตองเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรพ้ืนฐานท้ังสองประเภทในหลายลักษณะงาน  

คือ การบริหารงานบุคคลสําหรับทรัพยากรมนุษย ไดแก การฝกอบรมการคัดเลือกและบรรจุพนักงาน การตรวจ

รูปท่ี ๓.๑ องคประกอบหรือทรัพยากรพ้ืนฐาน 



 ๒๔ 

สุขภาพ และแรงงานสัมพันธ สวนทรัพยากรประเภทท่ีสองนั้น ลักษณะงานบริหารจะไดแก วิชาการดานวิศวกรรมศาสตร 

การคนควาวิจัย และการบํารุงรักษา ตามรูปท่ี ๓.๒ 

วิชาการวิศวกรรม 

การจัดซื้อ                                 วัสดุ 

การสํารวจตรวจสอบ                    เครื่องจักร 

การควรคุมคุณภาพ                      เครื่องมือและอุปกรณ 

การคนควาวิจัย 

การบํารุงรักษา 

                                                                                                    การผลิต 

                                                                                               ที่มีประสิทธิภาพ 

การคัดเลือก 

การบรรจุ 

การฝกอบรม                              คนงาน 

สุขภาพ                                    

แรงงานสมัพันธ 

การจงูใจ 

  

 

 

 

ลักษณะงานตาง ๆ ในการบริหารและทรัพยากรพ้ืนฐานเหลานี้จะตองอาศัยวิธีการปฏิบัติตาง ๆ 

(Procedures) เปนตัวเชื่อมประสานเพ่ือใหดําเนินการไปได จนบรรลุจุดประสงคของการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพได 

ตามรูปท่ี ๓.๓ 

 

วศิวกรรม 

การจัดซื้อ                                                                        วัสดุ 

การสํารวจตรวจสอบ                                                           เครื่องจักร 

การควบคุมคุณภาพ                       วิธีการ                              เครื่องมือ 

การควบคุมคุณภาพ 

การคนควาวิจัย                                                                                     วิธีการ 

การบํารุงรักษา 

                          การผลิตที่มีประสิทธิภาพ  

                ความปลอดภัย (Safety) 

 

การคัดเลือก                                                                                         วิธีการ 

การบรรจุ 

รูปท่ี ๓.๒ การบริหารงาน 

รูปท่ี ๓.๓ แสดงตัวเชื่อมประสานใหบรรลุจุดประสงค 



 ๒๕ 

การฝกอบรม                               วิธีการ                                      คนงาน      

สุขภาพ                                                   

แรงงานสมัพันธ 

การจูงใจ                                                     

 

  ดังนั้นบทบาทหรือหนาท่ีของความปลอดภัยมีลักษณะดังนี้  

  ๑. สอดแทรกอยูในวิธีการปฏิบัติงานตาง ๆ  

  ๒.  เปนการตรวจสอบผลท่ีไดจากวิธีการปฏิบัติตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือใหแนใจวามี      

การควบคุมอยางเพียงพอ 

 ๒.๑ หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับความปลอดภัย  

  หลักการพ้ืนฐาน ( Basic Principles) หลักการพ้ืนฐานสําหรับผูบริหารในการกําหนดนโยบาย

ดานการสรางความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม หรือการปองกันอุบัติเหตุ ตามทฤษฎีและแนวความคิดสมัยใหม ไดแก 

  หลักการท่ี ๑ “การกระทําท่ีไมปลอดภัย สภาพแวดลอมท่ีไมปลอดภัย และการเกิดอุบัติเหตุ 

ถือเปนอาการท่ีแสดงออกถึงความบกพรองหรือความผิดพลาดในระบบการบริหาร” 

  หลักการท่ี ๒ “ในบางสถานการณหรือสภาพแวดลอมบางอยาง เราสามารถท่ีจะคาดการณได

วาอาจจะกอใหเกิดการบาดเจ็บอยางรุนแรงข้ึนได สถานการณท่ีวานี้สามารถท่ีจะตรวจพบและแกไขควบคุมได 

  หลักการท่ี ๓ “งานดานการสรางความปลอดภัยในโรงงานควรไดรับการบริหารหรือจัดการ เชน 

เก่ียวกับภารกิจดานอ่ืน ๆ ขององคการ ผูบริหารจะตองดําเนินงานนี้ดวยการกําหนดเปาหมายท่ีสามารถบรรลุได 

การวางแผน การจัดองคการท่ีมีประสิทธิภาพ และการควบคุมติดตามผล เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายท่ีไดตั้งไว 

  หลักการท่ี ๔ “หัวใจสําคัญสําหรับการทําใหงานดานความปลอดภัยไดผลและมีประสิทธิภาพก็ คือ 

การกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบใหแกสายงานหรือผูปฏิบัติงานดานนี้อยางชัดเจน” 

  หลักการท่ี ๕ “ภาริกิจของการสรางความปลอดภัยในโรงงานคือ การคนหาและระบุชี้ชัดถึง

ความบกพรองหรือผิดพราดในการทํางานซ่ึงจะกอใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนได ภารกิจนี้กระทําได ๒ แนวทาง ดงันี้ 

   ๕.๑ การหาเหตุผลวาทําไมถึงเกิดอุบัติเหตุข้ึนได โดยการคนหาตนตอของสาเหตุ    

ในการเกิดอุบัติเหตุนั้น 

   ๕.๒ การถามตัวเองวา การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ (ท้ัง ๆ ท่ีรูวิธีแลว) สําหรับการ

ปองกันอุบัติเหตุไดถูกนําไปปฏิบัติอยางจริงจังหรือไม 

 ๒.๒ บทบาทของฝายบริหารตอความปลอดภัย  

  จากสถิตขิองกรมแรงงานประทรวงหมาดไทย ในป พ.ศ.๒๕๑๘ ในเรื่องสถิติอวัยวะท่ีประสบ

อันตรายจากการทํางาน มีขอนาสนใจดังตารางท่ี ๓.๑ 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงสถิติการไดรับอันตราย 

 

อวัยวะท่ีไดรับอันตราย จํานวนราย 



 ๒๖ 

 

     ตา 

     ศีรษะ 

     แขน 

     ลําตัว 

     มือและนิ้วมือ 

     หลัง 

     ขา 

     เทาและนิ้วเทา 

     บาดเจ็บหลายสวนตามรางการ 

     รวม 

๓๗๘ 

๔๗๓ 

๒๔๕ 

๒๐๘ 

๑,๘๘๐ 

๑๐๑ 

๓๔๙ 

๖๔๔ 

๔๘๕ 

๔,๗๔๓ 

   

 ในการปองกันอุบัติเหตุมีข้ันตอน ระดับของการปฏิบัติการหลายระดับ ดังนี้  

  ๑. การจัดผังโรงงานใหปลอดภัย  

  ๒. การจัดระบบและกระบวนการทํางานท่ีปลอดภัย  

  ๓. การทําใหเครื่องจักรกลมีความปลอดภัย  

  ๔. การออกแบบลักษณะการทํางานท่ีปลอดภัย  

  ๕. การอบรมวิธีการทํางานท่ีปลอดภัยแกคนงาน  

  ๖. การปฏิบัติตามวิธีการทํางานท่ีปลอดภัย  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี ๓.๑ แสดงลกษณะประเภทของอุบัติเหตุซ่ึงปองกันไดและไมได  

 

                                                        อุบัติเหตุ 



 ๒๗ 

ความไมใสใจ 

และละเลย 

   ปองกันได 

สาเหตุของอุบัติเหตุ 

การกระทําท่ี 

ไมปลอดภัย 

 

 

 

   ปองกันไมได 

เหตุสุดวิสัยตาง ๆ 

สุภาพการทํางาน 

ท่ีไมปลอดภัย 

ทางเครื่อง 

  จกัรกล 
ทางกายภาพ ทางเคมี 

การสัมผัสกัน 

ความบาดเจ็บ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 จาก ๖ ระดับของมาตรการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย นั้น เราพบหวา ระดับท่ี ๑ ถึงระดับท่ี ๕ อยู

นอกเหนือวิสัยท่ีคนงานธรรมดา ท่ีตองการศึกษาเปนสวนใหญในประเทศไทยจะมีสติปญญาหรือความสามารถ

กระทําได 

 ดังนั้น ฝายบริหารจึงเปนผูมีบทบาทอันสําคัญยิ่งในการสรางความปลอดภัยแกคนงาน อาจกลาวไดวามี

บทบาท ๕ ใน ๖ สวน ของบทบาทท่ีกระทําเพ่ือความปลอดภัยท้ังหมดในโรงงาน 

 ๒.๓ จัตุรัสความปลอดภัย ( Safety Square)  

  จัตุรัสความปลอดภัย ( Safety Square) คือแผนภูมิสรุปปจจัยสําคัญ ๔ ประการ ที่รวมประสาน

ข้ึนเปนระบบงานท่ีมีความปลอดภัยตอคนงาน ประกอบดวยสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางานองคการ

เพ่ือความปลอดภัย วิธีการทํางานท่ีปลอดภัย และการซอมบํารุงเพ่ือความปลอดภัย โดยผูรับผิดชอบในการ

ประสานงานคือ ผูบริหารโรงงาน ซ่ึงอาจเปนผูจัดการโรงงาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้งใหมีอํานาจหนาท่ีสั่งการ

ในดานความปลอดภัยจากผูจัดการโรงงาน  

อุบัติเหตุ  



 ๒๘ 

 หนาท่ีหลัก ๔ ประการของฝายบริหารตองานความปลอดภัย คือ  

 ๑. จัดทํา สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน อันประกอบดวยงานหลัก ๔ ประการคือ  

  ๑.๑ การจัดวางผังโรงงานใหปลอดภัย  

  ๑.๒ การทําฝาครอบเครื่องจักรกล  

  ๑.๓ การเลือกใชเครื่องจักร และเครื่องมือกลท่ีปลอดภัย  

  ๑.๔ การใชวิธีผลิตท่ีปลอดภัย  

 ๒. มอบหมาย จัดตั้งองคการ เพ่ือรับมอบอํานาจในการทํางานเพ่ือความปลอดภัย ในรูปขององคการ

เพ่ือความปลอดภัย ประกอบดวยปจจัย ๔ สวนท่ีสําคัญคือ 

  ๒.๑ คณะกรรมการเพ่ือความปลอดภัย  

  ๒.๒ เจาหนาท่ีความปลอดภัย  

  ๒.๓ ผูประสานงานเพ่ือความปลอดภัย  

  ๒.๔ โปรแกรมเพ่ือความปลอดภัย  

 ๓. ควบคุม ใหการดําเนินงานเปนไปอยางปลอดภัย ใน ๔ ลกัษณะ คือ  

  ๓.๑ การฝกอบรมคนงานเพ่ือทํางานอยางปลอดภัย  

  ๓.๒ การตรวจสอบความปลอดภัย  

  ๓.๓ การจัดประกวดแขงขันเพ่ือความปลอดภัย  

  ๓.๔ โปรแกรมปรับปรุงสภาพการทํางาน  

 ๔. ติดตาม โดยฝายงานบํารุงรักษาเพ่ือความปลอดภัย ซ่ึงมีงานหลักสําคัญ ๔ ลกัษณะคือ  

  ๔.๑ การปองกันอัคคีภัย  

  ๔.๒ การดูแลทําความสะอาด  

  ๔.๓ การตรวจสอบสภาพโรงงาน  

  ๔.๔ การตรวจสุขอนามัยของคนงาน  

 ในขายงาน ๔ ประการตามแผนภูมิ ๓.๒ นั้น ฝายบริหารเพียงแตอานรายงานวิเคราะหและสั่งการเทานั้น  

องคการตาง ๆ ท่ีจัดตั้งไวแลวจะเปนสวนดําเนินการใหงานตาง ๆ บรรลุเปาหมายไปดวยดี 

 

         PLANT LAYOUT                                      MACHINE GUARDNG 

 

 

 

 

     TOOLS & EQUIRMENT                      จัดทํา               SAFE WORKING METHOD 

SAFETY TRAINING       SAFETY CAMPAIGN              FIRE PREVENTION              HOUSE KEEPING 

 

  

 

 

    PLANT 

MANAGEMENT 

  FUNCTION 

   SAFE ENVIRONMENT 

    SAFE 

OPERATION 
MAINTENANCE 

FOR SAFETY 

แผนภมู ิ๓.๒ จัตุรัสความปลอดภัยในโรงงาน 



 ๒๙ 

 

 

SAFETY AUDIT          WORK IMPROVEMENT           PLANT INSPECTION    LABOUR HYGIENE & 

                             PROGRAM                                                         HEALTH CHECK – UP

                                      มอบหมาย 

SAFETY COMMITTEE                                                                     SAFETY INSPECTOR 

 

 

 จากท่ีกลาวมาเห็นไดชัดวาอุบัติเหตุสวนใหญ สามารถปองกันได และลําพังคนงานเองมีโอกาสปองกัน

อุบัติเหตุไดไมมาก ฝายบริหารเปนผูท่ีมีแนวโนมในการปฏิบัติไดอยางไดผลกวา 

 แมวาการดําเนินโครงการปองกันอุบัติเหตุจะตองเพ่ิมคาใชจายและเงินทุนมากข้ึน แตหากกระทําอยาง

เหมาะสมก็สามารถลดรายจายจํานวนมากลงไปไดเชนกัน ท้ังนี้เราพบวาจัตุรัสความปลอดภัยนาจะใชเปนเปาหมาย

ในการปฏิบัติของทุกฝายเพ่ือบรรลุเปาหมายรวมกันคือ ความปลอดภัยในโรงงานไดไมจําเพาะแตฝายบริหาร        

จะกระทําการแตฝายเดียว ฝายแรงงานยอมตองมีสวนรับผิดชอบโดยตรงอยูดวยเสมอ 

 การเกิดอุบัติเหตุในโรงงานนี้ทุกครั้งท่ีเกิดจากการกระทําท่ีไมปลอดภัย ( Unsafe Acts) หรือสภาพการณ

ท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Conditions) ก็ตาม ยอมแสดงใหเห็นวาขบวนการผลิตมีปญหา นักบริหารความปลอดภัย

จึงตองเก่ียวของกับการเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงาน โดยสอสดแทรกความปลอดภัยเขาไปเปนสวนหนึ่ง

ของวิธีการตาง ๆ ในการบริหารงาน (โดยเฉพาะในขบวนการผลิต) เพ่ือใหองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงค 

ในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพไดดวย “การผลิตท่ีมีความปลอดภัย (Safe Production)  

๓. บทบาทของหัวหนาควบคมุงานตอความปลอดภยั 

 หัวหนาควบคุมงาน ในท่ีหมายถึง หัวหนาชาง หัวหนากะ หัวหนาแผนก ฯลฯ ท่ีเปนฝายบริหารระดับตน  

(First – line management) มีหนาท่ีเปนผูนํา ( Leader) ของกลุมคนงานหนวยตาง ๆ ในโรงงาน ซ่ึงเปนผูมี

บทบาทมากในการปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัย ท้ังนี้เพราะไดทําหนาท่ีสําคัญ ๒ ลักษณะในเวลาเดียวกันคือ 

  - เปนผูตอบคําถามทางดานปฏิบัติท่ีดีแกฝายบริหาร  

  - เปนผูตอบคําถามทางดานนโยบายการบริหารท่ีใกลชิดท่ีสุดแกคนงาน  

 ๓.๑ จะสรางความปลอดภัยแกงานในแผนกของคุณไดอยางไร  

  ๓.๑.๑ สรางตัวอยางท่ีดี จงทําตัวใหเปนแบบอยางท่ีดีของบุคคลผูบุกเบิกและตอสูเพ่ือใหไดมา

ซ่ึงความปลอดภัย 

  ๓.๑.๒ สํารวจตรวจสอบตลอดเวลา จัดทีมงานและจัดทําตารางการตรวจสอบเพ่ือความปลอดภัย  

พรอมกับดําเนินการใหเปนไปตามตารางอยางเครงครัด 

  ๓.๑.๓ กระตุนเตือนฝายบริหารอยูเสมอ จัดทําขอมูลสถิติประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน  

โดยเนนถึงความสูญเสียของกิจการเนื่องจากการขาดความปลอดภัยในโรงงาน 

  ๓.๑.๔ จัดทําแบบมาตรฐานของการทํางานท่ีปลอดภัยแกงานทุกชนิด พรอมกับฝกอบรม

คนงานใหเขาใจ และยอมรับวิธีการทํางานท่ีปลอดภัยนั้นจนเคยชินเปนนิสัย 
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 ๓๐ 

  ๓.๑.๕ วิเคราะหหาตนเหตุของอุบัติเหตุทุกครั้ง เพ่ือหามาตรการในการปรับปรุงแกไข

ระบบการทํางานเพ่ือมิใหเกิดอุบัติเหตุ เชนเดิมซํ้าข้ึนอีก 

  ๓.๑.๖ จัดหาเครื่องแตงการปองกันอันตรายใหเพียงพอ พรอมกับออกกฎบังคับหรือชวนให

คนงานสวม และใชอุปกรณปองกันอุบัติเหตุนั้น ๆ 

  ๓.๑.๗ ใหความสนใจเปนพิเศษตอคนงานสูงอายุ คนงานสูงอายุในท่ีนี้ หมายถึงผูท่ีมีอายุเกิน 

๕๕ ปแลว เราพบวาสมรรถภาพ และความพรอมทางรางกายลดถอยลงขณะท่ีความรูความชํานาญและความ

สุขุมรอบคอบมีสูงกวาคนหนุมหรือคนในวัยหนุมสาว 

  ๓.๑.๘ คนงานออนวันก็อาจมีปญหาเชนกัน บอยครั้งท่ีคนงานออนวันเขาทํางานในโรงงานท่ีมี

เสียงดังมาก หรือมีสภาพแวดลอมท่ีคับแคบ อันตรายมีความรอนสูงมีแสงสวางมากหรือนอยเกินไปก็อาจทําใหเกิด

ความกลัวและหวาดระแวงภัย หากไมสามารถปรับตัวใหเกิดความกลาและเคยชินตองาน ในเวลาตอมาก็อาจทําให

สูญเสียความสมดุลของจิตใจและเกิดอันตรายไดเขนกัน หัวหนางานควรใหความสนใจเปนพิเศษเชนกัน 

  ๓.๑.๙ พยายามสืบหาบุคคลท่ีเปนตนเหตุ หรือมนุษยอันตราย ในหลายแหงมีคนงานประเภท

หนึ่งซ่ึงดูคลายเปนคนเสียสติเพราะมักจะกอตนเหตุของอันตรายตาง ๆ ท้ิงเอาไวใหแกคนอ่ืนเสมอ โดยความเคยชิน

และการไมใสใจของเขา ดังนั้นจึงตองพยายามคนหาใหพบและหาทางจัดการใหเขาไปอยูในตําแหนงงานท่ีปลอดภัย

ตอผูอ่ืน 

 ๓.๒ ผูควบคุมงานมีหนาท่ีอะไรบาง ( Supervisor’s Responsibility)  

  หนาท่ีหลักของผูควบคุมงาน ( Supervisor) ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป มักจะเก่ียวของกับ

การผลิตโดยตรง คือตองควบคุมดูแลใหคนงานทําการผลิตใหไดตามแผนงาน พูดงาย ๆ วาอะไรก็ตามท่ีมีผลตอ

การผลิตของโรงงานถือเปนความรับผิดชอบโดยตรงของผูควบคุมงาน 

  การเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งในโรงงาน ยอมกระทบกระเทือนตอการผลิต แมบางครั้งจะไมทําใหเกิด

การบาดเจ็บหรือความเสียหายทางทรัพยสินเลยก็ตาม อุบัติเหตุก็ทําใหเสียเวลาการผลิตตามแผนงานตองสะดุด

ชะงักลาชา จึงจะดําเนินการไดตามปกติอีก การสูญเสียเวลาทํางานหรือการบาดเจ็บพิการ เนื่องจากอุบัติเหตุ

อาจจะเกิดข้ึนจากการกระทําท่ีไมปลอดภัย ( Unsafe Act) ของคนงานเอง เชน คนงานไมยอมใชอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีโรงงานจัดหาให (รองเทาหัวเหล็ก, หมวกนิรภัย, แวนตา ฯลฯ) ทํางานแบบชอบ

เสี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหรือคูมือการทํางานอยางปลอดภัย เปนตน หรือเกิดจากการทํางานกับเครื่องจักรคลอดจน

สภาพแวดลอมท่ีอันตราย (Unsafe Condition) โดยไมมีระบบปองกันอันตรายท่ีเพียงพอก็ได ดังนั้น ผูควบคุมงาน

ซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมการผลิตใหไดตามแผนงาน จึงตองเก่ียวของกับการปองกันอุบัติเหตุและการเสริมสรางความ

ปลอดภัยในโรงงานอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพจะตองเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม

แผนงาน 

 ๓.๓ การดําเนินการแกไขปรับปรุง  

  หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญยิ่งของผูควบคุมงานก็คือ การแกไขปรับปรุงความบกพรอง

และกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสมตอไป เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต

ไปในตัวโดยอาศัยผลการสอบสวนวิเคราะหอุบัติเหตุท่ีได การแกไขปองกันอุบัติเหตุ และมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ

สําหรับการผลิต สามารถทําได  ๔ วิธี ดังนี้ 



 ๓๑ 

  ๓.๓.๑ แกไขปรับปรุงสภาพการณท่ีปลอดภัย โดยกําจัดสภาพการณท่ีเปนอันตรายใหหมด

ไป หรือเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการทํางานท่ีเสี่ยงภัยตาง ๆ เชน ติดตั้งการดปองกันอันตรายจากสวนท่ีเคลื่อนไหว

ของเครื่องจักร ปดคลุมจุดกระแทกหรือลอแหลม ซอมแซมสวนท่ีชํารุดบกพรอง ทํารั้วก้ันบริเวณหามผานเปน

ตน 

  ๓.๓.๒ สับเปลี่ยนโยกยายคนงาน ใหทํางานหนาท่ีอ่ืนบางโดยเฉพาะคนงานท่ีทํางานสอใหเห็น

วาจะกอใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย เพราะการเปลี่ยนท่ีหรือบรรยากาศในการทํางานจะทําใหโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ

อันตรายลดลง 

  ๓.๓.๓ กําหนดระเบียบหรือขอบังคับ ท่ีเหมาะสมใหคนงานถือปฏิบัติ วิธีการนี้ควรจะเปน

มาตรการสุดทายเม่ือวิธีการอ่ืน ๆ ไมไดแลว 

  ๓.๓.๔ จัดการฝกอบรม สอนงานใหแกคนงานเปนประจําและตามความจําเปน ตลอดจนการ

จูงใจและเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางานดวยวิธีตาง ๆ เชน ติดโปสเตอรภาพหรือคําขวัญ จัดประกวด

ความปลอดภัย เปนตน 

๔. การปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของคนทํางาน 

  การท่ีเราจะทํางานในกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนการทํางานในภาคเกษตรกรรม หรือภาคอุตสาหกรรม

ท่ีจะตองสัมผัสกับสภาวะอันตราย ซ่ึงเราสามารถปองกัน และทุเลาอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้นได หากเราไดหัน

มาทําความเขาใจถึงอันตรายนั้น ๆ เสียกอน โดยการเรียนรูถึงอันตรายตาง ๆ ดวยการจัดแบงอันตรายออกเปน 

๕ ประเภทใหญ ๆ ไดดังนี้ คือ 

  - ดานฟสิกส เปนงานท่ีเก่ียวของกับ ความดังของเสียงท่ีดังเกินไปจากความดังเสียง , ความสั่นสะเทือน , 

อุณหภูมิ หรือรังสีของการสัมผัสเกินขนาด เหลานี้เปนตน  ท่ีจะสามารถทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความเครียด  และ

จะมีผลทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนได 

  - ดานเคมี ในปจจุบันกลุมโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ มีการใชสารเคมีกันมากข้ึน  ดังนั้นการใชงาน

ทางดานสารเคมี จึงมีความจําเปนจะตองมีระบบการระบายอากาศท่ีดี หรือตัวผูปฏิบัติงานจะตองใชอุปกรณใน

การปองกันอันตรายสวนบุคคล ( Personal Protective Device = PPD) เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับงาน

ทางดานสารเคมีแตละชนิด 

  - ดานชีววิทยา  เปนงานท่ีจะตองเก่ียวของกับอินทรีย อันเนื่องมาจาก สัตว , รา, เชื้อโรค และฝุนจาก

พืช กับการไดรับสิ่งเหลานี้อยูเปนประจํา จึงทําใหเกิดโรคและเปนอันตรายตอรางกายของมนุษยข้ึนได 

  - ดานเออรโกโนมิกส  เปนเรื่องของการประยุกตเอาศาสตรทางดานสรีระของมนุษยเขากับดาน

วศิวกรรมศาสตร เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

  - ดานความปลอดภัยในการทํางานภายในโรงงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงโดยใหญแลวจะเก่ียวของกับ 

เครื่องจักรกลตาง ๆ อยางเชน ถังบรรจุกาซ, ถังมีความดันไฟฟา, หองเย็น, โรงน้ําแข็ง และแมกระท่ัง หมอไอน้ํา 

หรือหมอตม ฯ  เหลานี้เปนตน   และสําหรับเครื่องจักรกลประเภท เครื่องปมโลหะ  จัดเปนเครื่องจักรกล         

ท่ีสามารถกอใหเกิดอุบัติเหตุไดมากท่ีสุดในจํานวนเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง  ซ่ึงนักวิศวกรและนักสถาปนิก

ท้ังหลาย จะตองชวยกันคิดออกแบบหรือดัดแปลง เพ่ือใหเครื่องจักรกลดังกลาว  สามารถปองกันอุบัติเหตุและ

อันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  ดังนั้นการทํางานท่ีปลอดภัยของงานแตละประเภทอยางถองแท จึงปราศจาก     

ขอสงสัยใด ๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้ คือ  

  ๔.๑ ความปลอดภัยในการเคลื่อนยายวัสดุ 



 ๓๒ 

   อุบัติเหตุหนึ่งในสี่ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดในระหวางการทํางานลวนเกิดจาก  การเคลื่อนยาย

วัสดุ โดยมีการเคลื่อนยายวัตถุดิบไปสูขบวนการผลิต , จากขบวนการผลิตไปสูโกดังสินคา , จากโกดังสินคาไปสู

ลูกคา ดังนั้น  การเคลื่อนยายวัสดุดังกลาว จึงแบงออกเปน ๒ สวนใหญ ๆ ไดดังนี้ คือ  การเคลื่อนยายดวยมือ  

และ การเคลื่อนยายดวยเครื่องจักร 

   ๔.๑.๑ การเคลื่อนยายดวยมือ  ซ่ึงเราจะตองพิจารณาจากสิ่งของวัสดุท่ีจะตองทําการ

เคลื่อนยายโดยใชมือยก  และจะตองพิจารณาถึงการใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล ( Personal 

Protective Device = PPD) ตลอดจนความเหมาะสมของผูท่ีจะปฏิบัติงานไปดวยพรอม ๆ กัน  อยางในกรณี

ท่ีมีการใชอุปกรณชวยขนยาย เชน พวกลอเลื่อน, รถเข็นตาง ๆ นั้น เราก็ควรท่ีจะมีขอระวัง ดังตอไปนี้ คือ  

   - การวางของ หามวางเอียง และไมควรบรรทุกของเกินน้ําหนักรถ หรือตั้งของสูงเกินไปจนใน

ขณะท่ีเข็ญรถอยูนั้นไมสามารถมองเห็นทางขางหนาอยางถนัดและชัดเจน 

   - กรณีถาเปนทางลาดลง  เราควรจะเข็นรถ โดยใหตัวรถเข็นอยูทางดานหนาของผูเข็น       

ถากรณีเข็นรถข้ึนทางลาด เราควรใหผูเข็นลากรถ โดยใหตัวรถอยูทางดานหลังของผูเข็น 

   ๔.๑.๒  การเคลื่อนยายวัสดุดวยเครื่องจักร  ซ่ึงเราสามารถพิจารณาไดจากหลักการ  

ดังตอไปนี้ คือ 

   - เครื่องจักร หรือรถตองมีหลังคา และตองมีอุปกรณควบคุม  เพ่ือจํากัดขีดความสูงสุดหรือ

ต่ําสุดของรถ 

   - การใชรถใหถูกลักษณะของงาน และถาเปนรถท่ีตองใชน้ํามันเชื้อเพลิง  กรณีท่ีมีการใชรถใน

ท่ี ๆ อับอากาศ สถานท่ี ๆ นั้น ควรจะมีออกซิเจนเพียงพอแกการหายใจ 

   - ผูขับข่ีจะตองมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง  รวมถึงผูขับข่ีจะตองไดรับการฝกหัดใหมีการใชรถ

สําหรับงานอุตสาหกรรมอยางถูกตอง และปลอดภัย อีกท้ังจะตองเปนผูท่ีไดรับมอบหมายใหขับข่ีรถสําหรับงาน

อุตสาหกรรมเพียงเทานั้น  และควรมีเครื่องหมายเปนหลักฐานท่ีสามารถมองเห็นอยางชัดเจนไดวา บุคคล ๆ  

นั้นไดรับมอบหมายในงานดังกลาวโดยตรง 

  ๔.๒ อันตรายจากการใช "ลวดสลิง" 

   "ลวดสลิง" เปนเชือกชนิดหนึ่ง ซ่ึงเสนใยทําดวยโลหะ มีประโยชนในทางการกอสราง, การขนสง 

ท่ีทาเรือ และลิฟตท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม หรือลิฟตท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

  การบํารุงรักษา "ลวดสลิง" 

   ๑. ควรทําการบันทึกประวัติ อยางเชน ซ้ือมาจากท่ีไหน ? ซ้ือเม่ือไร ? และสเปคเปนอยางไร ? 

เปนตน 

   ๒. อยาใชสิ่งของท่ีมีน้ําหนัก วางทับลงบน "ลวดสลิง" โดยตรง เพราะจะทําให "ลวดสลิง" เกิด

การงอและคืนตัวไดไมดี 

   ๓.  อยาทําการลาก หรือ ถู "ลวดสลิง" กับของมีคม 

   ๔.  ควรเก็บ "ลวดสลิง"  ไวในท่ี ๆ แหง และควรหลีกเลี่ยงการเก็บ "ลวดสลิง" ไวในท่ี ๆ มี

อุณหภูมิสูง เพราะจะทําให "ลวดสลิง" รับน้ําหนักไดนอยลงจากเดิม 

   ๕.  ควรหลีกเลี่ยง "ลวดสลิง" จาก แรงกระตกุ (Shock Load) 

   ๖.  เวลาใช "ลวดสลิง" สําหรับงานยกของท่ีมีของคม เราควรหาสิ่งของ เพ่ือใชรองรับท่ี "ตัวของ" 

นั้น ๆ ดวย 



 ๓๓ 

๔.๓ ความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะ 

   ๑.  ควรใชหนากากปองกันแสงท่ีเกิดจากการเชื่อมในขณะท่ีทําการเชื่อม 

   ๒.  ควรสวมเสื้อผาอยางมิดชิดในขณะท่ีทําการเชื่อม 

   ๓.  ควรสวมรองเทานิรภัยในขณะท่ีทําการเชื่อม 

   ๔.  ควรสวมถุงมือในขณะท่ีทําการเชื่อม 

  บริเวณพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน 

   ๑.  บริเวณพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานควรเปนวัสดุทนไฟ และไมมีน้ําขัง 

   ๒.  ควรสวมหนากากเพ่ือปองกันแสง, รังสี และสะเก็ดไฟ 

   ๓.  ไมควรใหมีวัสดุติดไฟอยูใกล ๆ  

   ๔.  บริเวณพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานควรมีอากาศถายเทไดสะดวก 

   ๕.  บริเวณพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานควรมีแสงสวางอยางเพียงพอ 

  เครื่องเชื่อมควรมีลักษณะดังนี้ 

   ๑.  ตัว และ อุปกรณเครื่องเชื่อม ควรมีมาตรฐานและมีแถบสีอยางถูกตอง 

   ๒.  ถังกาซ แอลพีจ,ี ทอบรรจุกาซออกซิเจน และทอบรรจุกาซอะเซทิลีน ควรมีเกจวัดความดัน 

   ๓.  ถังกาซ แอลพีจี และทอบรรจุกาซ ฯ ควรมีลิ้นนิรภัย 

   ๔.  วาลวและทอบรรจุกาซไมควรมีจาระบี 

   ๕.  หัวเชื่อมกาซจะตองอยูในสภาพท่ีดีเสมอ 

  คําแนะนําสําหรับการใชทอบรรจุกาซ 

   ๑.  อยาใชกาซผิดประเภท 

   ๒.  อยาใชกาซเพ่ือทําความสะอาดทอ, อุปกรณท่ีมีน้ํามัน หรือ ไขอ่ืน ๆ 

   ๓.  อยาบรรจุกาซผิดประเภท 

   ๔.  อยาใชน้ํามันจาระบีทาหัววาลว 

   ๕.  อยาใชกาซโดยไมผานเรกูเลเตอร 

   ๖.  อยาถายเทกาซเอง 

  คําแนะนําในการใชถังบรรจุกาซเหลว 

   ๑.  อยาใหไฟ, น้ํามัน, กาซไวไฟ เขาใกลถังบรรจุกาซ 

   ๒.  อยาจับทอทางเดินกาซดวยมือเปลา 

   ๓.  อยาใหออกซิเจนเหลวและไนโตรเจนเหลว สัมผัสกับมือหรือรางกายโดยตรง 

  การเก็บรักษาทอบรรจุกาซความดันสูงและถังบรรจุกาซเหลว  

   ๑.  ควรเก็บไวในท่ีรม 

   ๒.  ควรเก็บไวในหองท่ีมีการระบายอากาศดี 

   ๓.  ควรยึดทอใหม่ันคง 

   ๔.  ควรปดวาลวเม่ือใชกาซหมด หรือ ควรปดวาลวเม่ือเลิกใชกาซ 

   ๕.  ควรทําการเคลื่อนยายดวยรถเข็ญ 



 ๓๔ 

   ๖.  อยาโยน หรือทุมถังกาซแอลพีจี หรือทอบรรจุกาซ ฯ 

   ๗.  ไมควรเก็บทอบรรจุกาซออกซิเจน รวมกับทอบรรจุกาซอะเซทิลีน 

   ๘.  ไมควรเก็บไวในท่ี ๆ มีอุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียส 

   ๙.  ไมควรเก็บไวในท่ีชื้น มีเกลือ หรือมีสารกัดกรอน 

  ถังบรรจุกาซเหลว 

   ๑.  ควรเก็บ หรือติดตั้งถัง ไวในท่ี ๆ มีอากาศถายเทไดดี 

   ๒.  อยานําไฟ, น้ํามัน, จาระบี และไฟฟาเขาใกลถังบรรจุออกซิเจน 

   ๓.  ควรมีเจาหนาท่ีคอยควบคุมและดูแลในเฉพาะท่ี ๆ นั้น 

   ๔.  ถังบรรจุกาซเหลวบางรุน หามวางนอน และควรมีการยึดตัวถัง เพ่ือไมใหเกิดการลมลงไดโดยงาย 

   ๕.  อยาถายเทกาซเหลวเอง 

   ๖.  ควรใหพนักงานท่ีผานการฝกอบรมมาแลวเปนผูเดินทอเทานั้น 

  ๔.๔ ความปลอดภัยในการซอมบํารุงท่ัวไป 

   การซอมบํารุงแบบปองกัน  เปนระบบการซอมบํารุงท่ีดีท่ีสุดคือ การไดใหเหตุผลของงาน  

รวมท้ังความรับผิดชอบดานการคนควา , วิจัย และพัฒนา เพ่ือหาทางปรับปรุงระบบการทํางานท่ีเปนอยูใหดี

ข้ึนเรื่อย ๆ โดยท่ัวไปจะมีข้ันตอนดังนี้ คือ 

   ๑.  ควรจัดตั้งหนวยงานท่ีจะตองรับผิดชอบตองานซอมบํารุงข้ึนโดยตรง 

   ๒.  ควรมีผูรับผิดชอบงาน ท่ีมีคุณลักษณะดังนี้  

    - ศึกษาวาเหตุใด จึงจําเปนจะตองเปลี่ยนชิ้นสวนนั้น ๆ  

    - ศึกษาหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ในการทํางาน การผลิต และงานซอมบํารุง 

    - ทดลองหาขอสรุปในแนวทางท่ีคิดปรับปรุงข้ึน 

    - วางแผนการทํางาน ชนิดท่ีเรงดวน ปานกลาง และในอนาคต 

  อุบัติเหตุและอันตรายตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องมาจากการซอมบํารุง 

   งานซอมบํารุง มักจะเปนงานท่ีเกิดอุบัติเหตุไดบอย ท้ังนี้อาจเกิดจากสถานท่ี ๆ ไมเอ้ืออํานวย  

หรือไมมีความปลอดภัย อยางเชน เครื่องมืออุปกรณวางไมเรียบรอย, วัสดุไมไดจัดวางเปนระเบียบ หรืออาจจะ

เกิดจากอุปนิสัยของชางซอมบํารุงเอง  และหากเกิดอุบัติเหตุข้ึน ก็จะทําใหพวกเขาไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ลงได โดยจะสงผลโดยตรงตอโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในดานสวัสดิการ และผลผลิต  ตลอดจนคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ ฉะนั้น การปองกันอุบัติเหตุ จึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งนัก 

   อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในงานซอมบํารุง อันเนื่องมาจากสาเหตุใหญ ๒ ประการดวยกันคือ 

สภาพการณท่ีไมปลอดภัย และการกระทําท่ีไมปลอดภัย ซ่ึงจะมีรายละเอียดดังนี้  

   ๑.  สภาพการณท่ีไมปลอดภัย 

    ๑.๑  เครื่องมือและเครื่องใชไมสอยตาง ๆ ตลอดจนอะไหลตาง ๆ ท่ีมีการจัดวางไมเปนระเบียบ 

    ๑.๒ ชิ้นสวนและอุปกรณหลนทับ 

    ๑.๓ การเชื่อมทําใหเกิดประกายไฟและลุกไหมข้ึนได 

    ๑.๔ การถอดชิ้นสวนปองกันอันตรายของเครื่องจักรออก 

    ๑.๕ เกิดการรั่วของกาซเชื่อมโลหะ 



 ๓๕ 

    ๑.๖  การลัดวงจรไฟฟา 

    ๑.๗ การเดินเครื่องจักรซ่ึงยังมิไดทําการตรวจเช็ค 

   ๒.  การกระทําท่ีไมปลอดภัย 

    ๒.๑  การไมใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล 

    ๒.๒ การเลนกันในบริเวณท่ีมีการซอมบํารุง 

    ๒.๓ การใชเครื่องมือผิดประเภท 

    ๒.๔ การไมสนใจหรือใสใจตอคําเตือน 

    ๒.๕ การไมมีจิตสํานึกแหงความปลอดภัย 

    ๒.๖  สภาพรางกายท่ีไมพรอมในการทํางาน 

    ๒.๗ การชอบเสี่ยงอันตราย 

  การปองกันอุบัติเหตุในการซอมบํารุง 

   ๑.  ผูบริหารงานโรงงาน  หรือเจาของกิจการโรงงาน ตองยอมรับวามีสวนในการทําใหเกิด

อุบัติเหตุข้ึนดวย 

   ๒.  โรงงานจะตองมี นโยบาย, ระเบียบ, คําสั่ง และมาตรฐานในการทํางาน 

   ๓.  งานการผลิตและงานซอมบํารุง จะตองมีการประสานงานท่ีดี 

   ๔.  มีการแผนงานการซอมบํารุงแบบปองกันในระยะยาว 

   ๕.  ควรจัดหาบุคคล  เพ่ือใหเหมาะสมกับงาน " Put the Right Man to The Right Job " 

และควรมีหัวหนางานคอยควบคุมดูแลงาน ๆ นั้น 

  กฎเบื้องตนแหงความปลอดภัย ๑๐ ประการ 

   ๑.  ปฏิบัติตามขอแนะนําอยางเครงครัด อยาเปลี่ยนแปลงแกไขโดยไมรูจริง  และหากเกิดขอ

สงสัยใหทําการสอบถามกอนท่ีจะลงมือปฏิบัติงาน 

   ๒.  ปรับปรุงแกไข หรือรายงานสภาพการณท่ีไมปลอดภัย 

   ๓.  ตองชวยกันรักษาความสะอาด และมีความเปนระเบียบเรียบรอย 

   ๔.  ใชเครื่องมือ หรืออุปกรณใหถูกตองและปลอดภัย 

   ๕.  รายงานการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาล 

   ๖.  การใช การปรับแตง ตลอดจน การซอมแซมอุปกรณตาง ๆ จะตองเปนผูท่ีมีอํานาจ  และมี

หนาท่ีเฉพาะเทานั้น 

   ๗.  ใชขอกําหนดอุปกรณปองกันอันตรายตาง ๆ เชน การสวมชุดเสื้อผาความปลอดภัย  และ

ควรเก็บไวในท่ี ๆ เหมาะสมใหเรียบรอย 

   ๘.  หามหยอกลอ หรือเลนกัน และหลีกเลี่ยงการทําใหผูอ่ืนวอกแวก จนเสียสมาธิในการทํางาน 

   ๙.  การยกสิ่งของตาง ๆ ควรงอเขา และถาเปนของหนัก ควรชวยกันยกหลาย ๆ คน 

   ๑๐.  ยอมปฏิบัติตาม กฎ หรือสัญลักษณแหงความปลอดภัยอยางเครงครัด 

  ๔.๕ ความปลอดภัยในการใชหมอไอน้ํา 

   ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ซ่ึงยังมีผลในทางการบังคับใช 

โดยมีความยอและท่ีสําคัญ ๆ เก่ียวของกับความปลอดภัยในการใชหมอไอน้ํา และหมอตม ฯ ดังนี้ คือ 



 ๓๖ 

   ๑.  ตองมีลิ้นนิรภัยอยางนอย ๑ ชุด และหากหมอไอน้ําท่ีมีพ้ืนท่ีผิวรับความรอนตั้งแต ๕๐ ตร.ม. 

ข้ึนไป จะตองมีลิ้นนิรภัย ๒ ชุด 

   ๒. ตองมีหลอดแกววัดระดับน้ําในหมอไอน้ํา 

   ๓. ตองมีเกจสําหรับวัดความดันไอน้ํา 

   ๔. ตองมีเครื่องสูบน้ําเขาหมอไอน้ํา โดยมีความสามารถอัดน้ําไดถึง ๑.๕ เทาของความดันใช

งานสูงสุดของหมอไอน้ํา 

   ๕.  ตองติดตั้งลิ้นกันกลับท่ีทอท่ีน้ําเขาหมอไอน้ํา 

   ๖.  หากมีการใชหมอไอน้ําท้ัง ๒ เครื่องข้ึนไป และตอทอรวมกัน จะตองมีลิ้นกันกลับท่ีทอจาย

ไอน้ําของแตละเครื่อง 

   ๗.  ตองมีลิ้นจายไอน้ําท่ีตัวหมอไอน้ํา 

   ๘.  ถาหมอน้ําใชเชื้อเพลิงเหลว ตองติดตั้งเครื่องควบคุมความดัน  และเครื่องควบคุมระดับน้ํา

ในหมอไอน้าํ 

   ๙.  ตองติดตั้งสัญญาณเตือนระดับน้ําในหมอไอน้ํา ถาต่ํากวาระดับใชงานปกติ 

   ๑๐.  ตองหุมฉนวนทอจายไอน้ํา 

   ๑๑.  ทอน้ํา, ทอจายไอน้ํา และลิ้นปด-เปด รวมถึงอุปกรณอ่ืน ๆ ตองเปนชนิดท่ีใชกับหมอไอน้ํา 

   ๑๒.  ถาหมอไอน้ําสูงกวา ๓ เมตรข้ึนไป ตองมีบันไดข้ึน-ลงบนหมอไอน้าํ 

   ๑๓.  หมอไอน้าํ หรือหมอตมน้ํามัน ฯ ตองไดรับการตรวจรับรองความปลอดภัยในการใชงาน  

โดยวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญข้ึนไป หรือผูท่ีไดรับใบอนุญาตพิเศษตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

แลวสงเอกสารดังกลาว ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต วันทําการตรวจทดสอบ 

   ๑๔.  ตองมีผูคอยควบคุมประจําหมอไอน้ําหรือหมอตม ฯ ท่ีมีคุณวุฒิ ปวส. ชางยนต , ชางกล

โรงงาน หรือผานการอบรมหลักสูตรผูควบคุมหมอไอน้ํา หรือหมอตม ฯ  จากหนวยงานราชการ หรือสถาบันท่ี

กระทรวงอุตสาหกรรมรับรอง 

   ๑๕. ตองมีวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญข้ึนไปคอยควบคุมดูแล การสราง และการซอมหมอ

ไอน้าํ หรือหมอตม ฯ ตลอดจนการตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา หรือหมอตม ฯ  และตองมี

วิศวกรเครื่องกลคอยอํานวยการใชหมอไอน้ําท่ีมีอัตราการผลิตไอน้ําตั้งแต ๒๐ ตัน/ช.ม.ข้ึนไป โดยข้ึนทะเบียน

กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  ๔.๖ ความปลอดภัยในการใชเครื่องทําความเย็นในโรงน้ําแข็งหองเย็นท่ีใชแอมโมเนีย เชน ตัวกลางทําความเย็น 

   ๑.  ถังรับน้ํายาแอมโมเนียความดันสูง ความดันต่ํา อินเตอรคูลเลอร หรือถังแลกเปลี่ยนความรอน 

ตองติดตั้งลิ้นนิรภัยแบบคู (Dual Safety Relieve Valve) หรือวาลว ๓ ทาง 

   ๒.  ตองตอทอกาซจากลิ้นนิรภัยทุกตัวไปลงบอกัดดวยน้ํา 

   ๓.  ตองติดตั้งลิ้นกันกลับภายในท้ังดานบนและดานลางของหลอดแกว  เพ่ือดูระดับน้ํายา

แอมโมเนยี 

   ๔.  ติดตั้งลิ้นกันกลับท่ีทอเติมน้ํายาแอมโมเนีย 

   ๕.  ตองติดตั้งกอกน้ําสะอาด สําหรับทําความสะอาดสวนของรางกาย  ในกรณีท่ีมีการสัมผัส

กับกาซแอมโมเนียแบบมือกด ไวในหองเครื่อง 



 ๓๗ 

   ๖.  ตองมีหนากาก หรือวิธีการปองกันแอมโมเนียใหแกผูควบคุมเครื่องทําความเย็น  เพ่ือใช

ในกรณีฉุกเฉิน 

   ๗.  ตองมีวาลวปลอยปด (Loaded Valve) ท่ีทอตาง ๆ น้ํามันหลอลื่นทุกตัว 

  ๔.๗ ความปลอดภัยในการใชไฟฟา 

   ๑.  อุปกรณไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟา ควรมีการตอสายลงดิน 

   ๒.  ตองมีสวิตซตัดตอนไฟฟาโดยอัตโนมัติ 

   ๓.  ตองมีฟวสปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน และหามใชลวดทองแดงแทนฟวลตะก่ัว 

   ๔.  เตาเสียบไมควรมีการตอออกไปใชงานมากเกินขนาด 

   ๕.  สายไฟฟาท่ีตอจากเตาเสียบไปใชงานอ่ืน ๆ ควรตองตรวจสอบ การถลอก  การชํารุดของ

สายไฟฟาเปนประจํา 

   ๖.  ควรมีการตรวจสอบระบบไฟฟาจากผูเชี่ยวชาญ หรือวิศวกรไฟฟาเปนประจํา 

๕. มาตรการเพ่ือความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 

 ๕.๑ สภาพแวดลอมและการวางผังโรงงานท่ีปลอดภัย  

  ผังโรงงานมีความสําคัญและปลอดภัยของคนงานเปนอยางมาก เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญใน

การสรางสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม และปลอดภัยในการทํางาน  ซ่ึงปจจัยท่ีตองนํามาพิจารณาเก่ียวกับผังโรงงาน 

ไดแก 

 

  ๑. เนื้อท่ีทางเดินท่ีกวางขวางเพียงพอ  

  ๒. การระบายอากาศ และการขจัดกลิ่นควันหรือไอพิษ  

  ๓. ทางออกฉุกเฉินทางหนไีฟ  

  ๔. ระบบปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิง  

  ๕. ความดังรบกวนของเสียงจากเครื่องจักรกล  

  ๖. ความรอนจากเครื่องจักรกลหรือแหลงความรอน  

  ๗. แสงสวางท่ีเหมาะสม  

  ๘. การปองกันระบบไฟฟาท่ีเหมาะสม  

  ๙. เนื้อท่ีหรือการอํานวยความสะดวกแกงานซอมบํารุง  

  ๑๐. สภาพแวดลอมทางความรูสึกของคนงาน  

   ๕.๑.๑ ขอแนะนําในการพิจารณาวางผังโรงงานเครื่องจักรกล การออกแบบ และ

วางผังโรงงานเครื่องจักรกล ซ่ึงมักเก่ียวของกับเครื่องจักรกลท่ีใชในการผลิตชิ้นงานหลาย ๆ แบบและมักจะพบ

เสมอในแผนกซอมบํารุง สําหรับขอแนะนําในการออกแบบมีดังนี้ 

   ๑. จัดวางเครื่องจักรทุกเครื่อง ใหใกลแหลงแสงสวางธรรมชาติ (แสงแดด) ใหมาก

ท่ีสุด โดยการวางไวริมหนาตาง 

   ๒. เครื่องจักรกลท่ีมีขนาดใหญ หรือมีน้ําหนักมากควรจัดงานไวใกลทางเขาออก 

เพ่ือใหการขนสงชิ้นงานท่ีมีขนาดใหญทําไดสะดวก 

   ๓. และควรจัดเครื่องจักรกลท่ีผลิตชิ้นงานขนาดใหญไว ณ จุดท่ีรอกหรือเครน

ทํางานไปไดถึงเพ่ือสะดวกตอการทํางาน 



 ๓๘ 

   ๔. จัดวางเครื่องจักรทุกเครื่องโปรดให 

     ๔.๑ รถเข็นหรือรถยกขนาดเล็ก สามารถเขาไปไดใกลหรือถึงดานในดาน

หนึ่งของตัวเครื่องเพ่ือประโยชนในการขนยายชิ้นสวนเม่ือทําการซอมบํารุง 

    ๔.๒ มีชองวางหรือพ้ืนท่ีรอบ ๆ ตัวเครื่องจักรท่ีเพียงพอสําหรับการถอด

ซอม เปลี่ยนอะไหล หยอดน้ํามันหรืองานซอมบํารุงอ่ืน ๆ 

    ๔.๓ มีท่ีวางเพียงพอใหแกคนงานไดทํางานอยางสะดวกสบาย  

    ๔.๔ มีชองวางท่ีกวางเพียงพอระหวางกําแพงหรือสิ่งกีดขวางอ่ืน ๆ กับชวง

ชักหรือบริเวณท่ีชิ่นสวนเครื่องจักรเคลื่อนตัวไปถึง 

   ๕. จัดตําแหนงแทนหินเจียระไน (แทนหินลับมีด) เอาไวในท่ีท่ีฝุนหรือประกายไฟ

จากหินเจียระไนจะไมแผขยายไปรบกวนเครื่องจักรอ่ืน ๆ และควรตั้งไวอยูใกลเครื่องกลึง เครื่องเจาะหรือ

เครื่องไส เพ่ือสะดวกแกการลับเครื่องมือ 

   ๖. จัดชั้นวางเครื่องมืออุปกรณประกอบตาง ๆ รวมท้ังชิ้นงานไวใกลเครื่องจักรแตละเครื่อง 

   ๗. แทนเลื่อยไฟฟา ควรจัดตั้งเอาไวหนาสโตรเก็บเหล็กเสน และควรเหลือท่ีวางมาก

พอสําหรับการขนยายเหล็กทอนท่ีมีความยากขนาด ๖ เมตร หรือกวานี้ได 

   ๘. เครื่องจักรทุกเครื่องควรติดตั้งใหม่ันคงและยึดแนนกับพ้ืน  

   ๙. สวิทชควบคุมการทํางานของเครื่องควรอยูในตําแหนงท่ีปลอดภัยจากการยืนพิง 

หรือกวาดมือไปสัมผัสไดงายโดยบังเอิญ 

   ๑๐. สวิทชเมนใหญท่ีจัดไฟจากสายเมน ควรติดตั้งในตําแหนงท่ีเห็นไดชัดเจน และ

เปนท่ีทราบดีแกคนงานทุกคน 

   ๑๑. สายไฟท่ีตอมาจากเหนือศีรษะ เพ่ือลงยังแทนเครื่องตองท้ิงระยะหางอยางนอย ๗ 

ฟุต กอนการหักมุมเพ่ือเดินในแนวระดับ 

   ๑๒. โตะปฏิบัติงานตะไบควรจัดวางไวใหสามารถจับชิ้นงานยาว ๆ บนปากกา

ประจําโตะได โดยไมทําใหขัดขวางตอการทํางานของคนอ่ืน 

   ๑๓. บริเวณใตโตะปฏิบัติงานตะไบและรอบ ๆ เครื่องจักรตาง ๆ ควรปลอยวางโลง 

ไมควรเปนท่ีเก็บเศษวัสดุ, เศษชิ้นงานหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีไมใชแลว เพราะจะเพ่ิมความยุงยากในการดูแลรักษา

ความสะอาด 

   ๕.๑.๒ แนวทางการออกแบบระบบแสงสวาง แสงสวางในโรงงานมาจาก ๒ แหลง

คือ แสงกวางจากดวงอาทิตยและแสงสวางจากหลอดไฟฟา แสงสวางจากดวงอาทิตย เขาทางหนาตางและ 

ชองกระจกรวมท้ังเขาทางหลังคาโรงงานตรงจุดท่ีใชหลังคาแบบพลาสติกโปรงแสง ซ่ึงชวยประหยัดคาไฟฟา

ไดมาก สําหรับหลอดไฟท่ีใชใหแสงสวางมี ๓ ประเภท ดังนี้ 

   ๑. หลอดใชไส ( Incandescent lamp) ไสขดลวดทังสเตน มี ๒ แบบ คือ        

ชนิดกระเปาะแกวใส แบบกระเปาะแกวสีขาว และสีตาง ๆ หลอดใชไสยังจําแนกออกไดอีกหลายชนิด อาทิ 

หลอดทนแรงกระแทก หลอดทนน้ําไมแตกเม่ือกระทบน้ํา หลอดไฟสปอรตไลทและหลอดชนิดมีสารเคลือบ

ปองกันอันตรายจากสเก็ดไฟตาง ๆ เชนจากงานเชื่อมไฟฟาเหมาะกับการใชแสงกวางเฉพาะจุด หรือในกรณีเฉพาะ 

   ๒. หลอดใชสารเรืองแสง ( Fluorescent lamp) อาศัยการเรืองแสงของสารท่ีฉาบ

ไวรอบ ๆ ผิวในของหลอดแกวหอหุม ซ่ึงเม่ือกระทบกับรังสีอุลตราไวโอเลทจากไอปรอทภายในแลว จะ



 ๓๙ 

เปลงแสงสวางเรืองออกมา มีลักษณะสีขาวและใกลเคียงกันกับแสงแดด และพบวามีประสิทธิภาพเหนือ

หลอดใชไสถึง ๔ เทา และมีอายุการใชงานนานกวาถึง ๑๐ เทา เหมาะจะใชแสงสวางท่ัวไปในโรงงานเปนบริเวณ

กวาง 

   ๓. หลอดไอโลหะ ( Mercury or Sodium lamp) ปจจุบันหลอดไฟไสเปนไยโลหะ – 

ปรอท นิยมใชกันมาก ลักษณะคลายหลอดฟลูออเรสเซนท แตทํางานท่ีความดันสูงกวา และใหกําลังแสงสวาง

มากกวาแตลักษณะคุณภาพของแสงจะออกสีเหลืองและสีเขียว ขาดสีแดง ซ่ึงปจจุบันมการปรับปรุงแกไข  

การเติมสารอ่ืน ๆ ลงไปในไส เชน พวก ไอโอดายของทอลเลียม ( iodides of thallium) หรือโซเดียม 

(sodium) ซ่ึงเม่ือทํางานจะเปลงแสงสีแดงและแสงสีอ่ืน ๆ ท่ีขาดอยูใหครบออกมา 

 โดยปกติหลอดไฟฟาแบบไอปรอท จะใหแสงสวางไดมากกวาหลอดฟลูออเรสเซนทในขนาดหลอด

เทากัน จึงเหมาะจะใชติดตั้งในบริเวณท่ีวาง ทางเดิน โรงระ โกดังเก็บวัสดุและสนามแขงกีฬาตาง ๆ เพราะให

แสงสวางมาก แตใชจํานวนหลอดนอย 

   ๕.๑.๓ แนวทางการออกแบบเก่ียวกับการระยายอากาศ ( Ventilation)           

การออกแบบระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสมควรคํานึงถึงปริมาณออกซิเจนท่ีเพียงพอแกการหายในอากาศ

ภายในโรงงาน การถายเทอากาศและการกําจัดกลิ่นควัน หรือไอพิษออกจากโรงงาน ท้ังนี้ หากวาอากาศ      

ท่ีหายใจเขามีปริมาณสวนผสมของออกซิเจนต่ํากวา ๒๐ % โดยปริมาตรคนท่ีหายใจจะรูสึกอึดอัดและ       

การหายใจจะลมเหลว เม่ือปริมาณออกซิเจนในอากาศต่ํากวา ๑๔ % โดยปริมาตรหมายความวาจะเกิดอาการ

ขาดออกซิเจน และเสียชีวิตได 

 โดยปกติแลวโรงงานสวนใหญมีอากาศ ซ่ึงสกปรกเพราะมีสารมลพิษผสมอยูมาก ท่ังนี้อยูในรูปของ

แกส ไอระเหยของควัน หรือแมแตฝุนละอองท่ีลอยฟุงในอากาศ การทําอันตรายตอรางกายมี ๒ ลกัษณะ 

ไดแก การทําอันตรายตอระบบเลือด ระบบเนื้อเยื่อตาง ๆ ภายในรางกาย และโดยการอุดตันทําใหปอด

เสื่อมสภาพลง ซ่ึงอาจเกิดอาการ “ปลอดตัน” 

 การระบายอากาศในโรงงานจําแนกได ๒ ลักษณะ ดังนี้  

  ๑. การระยายอากาศเฉพาะแหง ( Local exhaust ventilation) เปนการระบายแกสหรือ  

ไอพิษรวมท้ังฝุนผงของสารมีพิษตาง ๆ ใหออกไปจากบรรยากาศหายใจของคนงาน และเม่ือระบายออกไปแลว

อาจปลอยท้ิงไปสูบรรยากาศภายนอกโรงงานเลยโดยตรงหรืออาจนําไปผานกรรมวิธีสกัดสารพิษออกเสียกอน

แลวจึงปลอยอากาศท่ีเหลือออกสูบรรยากาศภายนอก 

  ๒. การระบายอากาศท่ัวบริเวณ ( General dilution ventilation) เปนการระบายอากาศ 

เพ่ือใหบรรยากาศหายใจของคนงานมีความเจือจางต่ํากวาท่ีคนจะทนได โดยไมเกิดอันตราย ( Threshold 

Limit Value) โดยกําหนดคาความเปนพิษของสารดวยตารางท่ี ๓.๒  

  

ตารางท่ี ๓.๒ คาความเปนพิษของสาร 

 

คาความเปนพิษ 
คา TLV 

ppm. mg./m.3 

๑.  เปนพิษเล็กนอย 

๒.  เปนพิษปานกลาง 

เกิน 500 

101 – 500 

เกิน 0.5 

0.001 – 0.5 



 ๔๐ 

๓.  เปนพิษมาก 0 - 100 0 – 0.001 

 

  หลักการระบายอากาศท่ังบริเวณ นั้น มีขอพิจารณาควรคํานึกถังไดแก  

   ๑. มีปริมาณอากาศบริสุทธิ์ท่ีเพียงพอ  

   ๒. ตองไมใหไอพิษไหลผานบริเวณหายใจของคนงาน  

   ๓. ระยะทางระหวางแหลงกําเนิดไอพิษกับจุดชองดูดอากาศออกควรสั้นท่ีสุด 

  ๕.๒ การปองกันอันตรายจากเครื่องจักรกล 

   การปองกันอันตรายจากเครื่องจักรกลหรือการทําการดเครื่องจักร  หมายถึง การกระทําใด  ๆ 

ก็ตาม ท่ีสงผลใหเครื่องจักรมีลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีปลอดภัยตอการปฏิบัติงานอยางปกติ  โดยไมมีผลตอ

สมรรถนะของเครื่องจักร หรือตอความชํานาญของเครื่องจักรกลนั้นทํางาน   การทําการดเครื่องจักรกลมีหลาย

ลกัษณะข้ึนอยูกบัลกัษณะของเครือ่งจกัรกล แบงไดเปน 3 ประเภทใหญๆ 

    ๑. เครื่องตนกําลัง (Prime mover machinery) 

    ๒. เครื่องสงกําลัง (Transmission machinery) 

    ๓. เครื่องจักรทําการผลิต (Production machinery) 

         ๕.๒.๑ อันตรายจากเครื่องจักรกล   อันตรายท่ีคนงานไดรับจากเครื่องจักรกล แตละประเภท 

แตกตางกันออกไป ไดแก 

                              - อันตรายจากเครื่องตนกําลัง  ไดแก เครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาภายในโรงงาน  หมอผลิต

ไอน้ํา เปนตน ซ่ึงสามารถทําอันตรายแกตัวอาคารโรงงาน และชีวิตของคนงานได  การระเบิดของเครื่อง ฯ 

ดังกลาวนํามาซ่ึงความเสียหายเปนอยางมาก และยังเปนสาเหตุใหเกิดอัคคีภัยตามมาอีกดวย  

       - อันตรายจากเครื่องสงกําลัง ไดแก เพลา  สายพาน โซ กระเดื่อง ทออัดลม ตางๆ 

เปนตน ซ่ึงมักเกิดในลักษณะการกระแทก หรือหนีบรั้งเขาไปติดทําใหสูญเสียอวัยวะ และอาจเสียชีวิตได 

โดยมากมักเกิดเปนรายบุคคล อาจเพราะความประมาทเลินเลอหรือความผิดพลาดในขณะทํางานได อันตราย

โดยท่ัวไปจะไมรุนแรงหรือครอบคลุมเปนบริเวณกวาง 

       - อันตรายจากเครื่องจักรทําการผลิต  ไดแก เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ 

เปนตน ลักษณะอันตรายมักเกิดกับ มือ แขน เทา บริเวณหนา ศีรษะ และผิวหนัง ของคนงานท่ีทํางานกับ

เครื่องจักรนั้นโดยตรง 

          ๕.๒.๒ เปาหมายในการออกแบบการดเครื่องจักรกล เครื่องปองกันเครื่องจักรกลตองออกแบบสราง 

และใชงานเพ่ือบรรลุเปาหมายดังนี้ 

              - ใหการปองกันอันตรายตั้งแตตนมือ หมายความวา เครื่องจักรกลตองไมทํางาน หากมี

สิ่งแปลกปลอมไปอยูในบริเวณอันตรายของเครื่องจักรกลนั้น ลักษณะของการดประเภทนี้ให  ความปลอดภัยสูง 

เพราะถึงแทจะมีอวยวะของรางกายไปอยูในบรืเวณอันตราย เครื่องก็จะไมทํางาน  

                               - ใหการปองกันมิใหสวนของรางกายเขาใกลเขตอันตราย ในบางครั้งการควบคุมเครื่องจักรกล 

ในทันทีทนัใด อาจจะกระทําไมไดหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกระบบเครื่องจักร ดังนั้น  การตอเติมชิ้นสวน

บางชิ้นสวนเขาไปแลวปองกันอันตรายไดจึงเปนทางเลือกท่ีดีสําหรับการปองกันอันตราย 



 ๔๑ 

 

      - ใหความสะดวกแกผูทํางานเชนเดียวกับท่ีไมใสการด การดเครื่องจักรกลท่ีดีไมควร

รบกวนตอการทํางานของพนักงาน ไมวาจะเปนการมอง การจับชิ้นงาน  การควบคุมการทํางานและการตรวจวัด

ขนาดงาน 

                            - การดท่ีดีไมควรขัดขวางผลผลิต การใชแผนก้ันหรือการมีปุม 2 มือ ในเครื่องปมข้ึนรูป 

นั้น เปนการใหความปลอดภัยแกคนงาน อาจจะทําใหชาบางแตก็ตอง ยอมรับผลผลิตกับความปลอดภัย ความปลอดภัย

ตองมากอน  

       - การดเครื่องจักรกลควรใชงานอยางอัตโนมัติหรือดวยแรงงานนอยท่ีสุด เม่ือเครื่องจักรเริ่มทํา

งาน แผนก้ันหรือฝาครอบจะปดก้ันบริเวณอันตรายเอาไวทันที และหากเกิดอันตรายการแตะสัมผัสหรือหมุน

ยายแผนก้ันจะทําใหเครื่องหยุดทํางานทันที 

                           - การดควรเหมาะสมกับงานและกับเครื่องจักรนั้นๆ การดท่ีสวยงามหรูหรา  และสมบรูณ

แบบนั้น บางครั้งอาจจะไมมีประโยชนในการปองกันอันตรายเลย  เพราะขัดขวางกับการทํางานระหวางคนกับ

เครื่อง  

    - การดท่ีดีควรมีลักษณะติดมากับเครื่อง เปนชิ้นสวนหนึ่งของเครื่องมีความปลอดภัยในตัว

สูงอยูแลว  

      - การดท่ีดีควรเอ้ืออํานวยตอการเติมน้ํามันหรือซอมบํารุงฝา ครอบเครื่องจักรท่ีปดครอบ

ชุดเฟองหรือสายพานควรทําใหเปดซอมบํารุง  

         - การดท่ีดีควรทนทานตอการใชงานปกติและมีการบํารุงรักษานอยท่ีสุด ฝาคือสวนท่ีอยู

นอกสุดถาไมแข็งแรงทนทานอาจเปนอันตรายตอชิ้นสวนภายในได 

    - การดเครื่องจักรท่ีดี ควรปองกันอันตรายท่ีไมไดคาดหมายไดดี นอกจากอันตรายท่ี

มองเห็นเฉพาะหนา หมายความวา ตองปองกันไดทุกสถานการณ 

   ๕.๒.๓ หลักการทําการดเครื่องจักรกล การทําการดใหเกิดความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกล   

มี ๔ ประการ สําคัญดังนี้ 

     ๑ . หลักการปองกันหรือขัดขวางมิใหเขาไปสัมผัสจุดอันตรายของเครื่อง ไดแก 

   ๑.๑  ออกแบบเครื่องจักรโดยวางจุดอันตรายไวภายใน 

   ๑.๒ จํากัดขนาดของชองเปดมิใหมือหรืออวัยวะอ่ืนเขาได 

   ๑.๓ จัดชองวางท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันมิใหเกิดการหนีบอัด หรือกระแทกของอวัยวะระหวาง  

                           ผิวงานของเครื่องจักร 

   ๑.๔ แผนหรือตะแกรงปดก้ันถาวร มิใหสวนท่ีมีอันตรายโผล หรือเปดเผย ตอการสัมผัสได 

  ๒. หลักการควบคุมโดยใหมือออกพนจากบริเวณอันตราย ไดแก 

   ๒.๑ การใชปุมควบคุม ๒ ปุม 

   ๒.๒ การใชชุดควบคุมท่ีอยูใกล (Remote Control) 

  ๓. หลักการเครื่องจะไมทํางานถาไมเอามือออกไปจากเขตอันตราย ไดแก  

   ๓.๑ การใชระบบลําแสงนิรภัย 

   ๓.๒ การใชกานหรือราวปองกันท่ีควบคุมดวยเครื่องท่ีเรียกวาราวนิรภัยหรือฝาครอบนิรภัย 



 ๔๒ 

  ๔. หลักการปดใหพนเขตอันตรายกอนทํางาน ซ่ึงไดแก 

   ๔.๑ เครื่องปดมือออกกอนตัด 

   ๔.๒ ตะแกรงกดหรือกวาดสิ่งกีดขวางกอนใบมีดจะเคลื่อนไป 

   ๕.๒.๔ ตัวอยางประยุกตการใชงานหลักการทําการดเครื่องจักรกล  มีดังนี้  

                               - การจัดชองเปดท่ีปลอดภัย  โดยการทําตะแกรงหรือกรงแผนก้ันเพ่ือขัดขวางมิให    

นิ้วมือเขาไป แตสามารถมองเห็นภายในได  ขนาดท่ีเหมาะสมของชองเปดท่ีปลอดภัย ตามตารางท่ี ๓.๓ 

ตารางท่ี ๓.๓ นาดชองเปดท่ีปลอดภัย 

ระยะจากชองเปดถึงจุดอันตราย (นิ้ว)  ความกวางสูงสุดของชองเปด (นิ้ว)  

0-1.5 1/4 

1.5-2.5 3/8 

2.5-3.5 1/2 

3.5-5.5 5/8 

5.5-6.5 3/4 

6.5-7.5 7/8 

7.5-8.5 11/4 

                     - การใชปุมควบคุม ๒ ปุม สําหรับการทํางานคนเดียว ขอดีของการใชปุม ๒ ปุม 

ไดแก มือของคนงานจะตองออกจากจุดอันตรายบนเครื่อง  และมือขางหนึ่งขางใดปลอยจากปุม เครื่องจะไม

ทํางาน สําหรับ ขอจํากัดในการใชการดแบบนี้ คือ ใชไมไดกับงานท่ีคนงานตองจับชิ้นงาน และ เม่ือคลัทชชํารุด 

ชุดหัวอัดอาจทํางานซํ้าเปนครั้งท่ี ๒ อาจทําอันตรายแกมือคนงานได 

  - การใชระบบแสงนิรภัย โดยการใชหลักวาลําแสงถูกบังจะทําใหเครื่องหยุดทํางานไมวา

กรณีใดๆ หากเกิดความบกพรองตอระบบแสงทําใหแสงดับ เครื่องจะตองไมทํางาน  ขอดีในการใชงาน คือ 

ไมมีชิ้นสวนเครื่องกลท่ีเปนวัสดุแข็งหรือโลหะอ่ืนใดขวางหนาอยู ทําใหสะดวกแกการทํางานมาก  คนควบคุม

เครื่องมองเห็นไดท่ัวถึง และใชกับเครื่องขนาดใหญท่ีทํางานหลายแบบ ซ่ึงไมเหมาะกับการใชการดชนิดอ่ืน   

ขอจํากัดในการใชการดแบบนี้ จะใชกับเครื่องตัดท่ีสามรถหยุดไดทุกขณะท่ีหัวตัดหรือ หัวอัดชนิดท่ีกําลังเคลื่อน

ตัวลงมาเทานั้น ชนิดท่ี เคลื่อนแลวหยุดจะใชไมได    บริเวณแสงสองตองหางจากจุดอันตรายมากพอท่ีจะมีเวลา 

ใหเครื่องหยุดกอนทันกอนมือจะเขาไปถึง และตองมีจํานวนแสงกวางพอจึงจะปลอดภัย ตองหม่ันตรวจและซอม

บํารุง เพราะหากขาดไป ๑ ดวงเครื่องจะ ไมทํางาน 

  - การใชกานนิรภัย กานนิรภัยมีหลายลักษณะ ทํางานดวยการกวาดหรือปดผานหนา

บริเวณอันตราย กอนท่ีอันตรายจะเกิด ขอดีในการใชงาน คือ จะใชไดกับเครื่องอัดขนาดเล็กๆ เทานั้น ขนาดกวาง

ไมเกิน ๖ นิ้ว   การเคลื่อนท่ีของกานนิรภัยเปนไปตามการเคลื่อนท่ีของหัวอัด  แมวาคลัทชจะทํางานผิดพลาด  

ทําใหหัวอัดเคลื่อนตัวลงมา แขนนิรภัยก็จะทํางานอีกคูกันจึงปลอดภัยกวา และตัวการดแบบนี้งายแกการปรับ   ขอจํากัด

ในการใชการด  คือ ความยาวของกานนิรภัยจะตองมากพอตอการแกวงและปดในระยะท่ียาวเทากับความยาว

ของชวงอันตราย ถางานยาวมากกานยาวจะไมสะดวก   ในกรณีท่ีแทนปมมีขนาดใหญ หากมือคนงานเกิดติดอยู



 ๔๓ 

ในแทนแขนของคนงานอาจหักไดจาก  การปดของกาน  และการใชกานนิรภัยมิไดหอหุมหรือปดก้ันอันตราย

ไว แตอยางใด 

  - การใชเครื่องดึงมือออกกอนการทํางาน หลักการคือใชสายลวดตอพวงกับหัวอัดของ

แทนปมข้ึนรูปและมาผูกกับขอมือของคนงานควบคุมเครื่อง เม่ือลอเลื่อนลงมาในจังหวะทํางานสายลวดจะดึงมือ

ท้ังสองของคนงานออกจากบริเวณอันตรายทันที ขอดีในการใชงาน  ไดแก เครื่องจะดึงมือคนงานออกทุกครั้ง   

ในจังหวะท่ีหัวอัดเคลื่อนท่ีลงมา โดยความตั้งใจหรืออุบัติเหตุก็ตามจึงปลอดภัย   อุปกรณดึงมือนี้ตอกับเครื่องจึง

ไมตองเพ่ิมแรงงานหรือความยุงยากใดๆ  เพ่ิมจากการทํางานปกติของคนงาน  ใหความปลอดภัยสูง  หากไดรับ

การออกแบบและปรับระยะใหเหมาะสม และไมขัดขวางหรือบังสายตาคนงานแตอยางใด  ขอจํากัดในการใช

การดนี้ ไดแก ใชไดเฉพาะกับระบบงานสมบูรณแบบคนงานไมตองเดินไปไหนเทานั้น  เกิดเหตุฉุกเฉินคนงาน  

อาจตกใจและวิ่งหนีออกไปไมทัน   คนงานอาจละเลยตอการสวมลวดดึงเขากับขอมือก็ได   การปรับระยะดึงท่ี

เหมาะสมตองกระทําอยูเสมอ   เม่ือเปลี่ยนชิ้นงานท่ีมีขนาดผิดไปตองปรับระยะดึงใหเหมาะสมใหม   หากแทน

หัวเคลื่อนท่ีสั้นๆ ตองมีระบบรอกทดสอบ เพ่ือขยายระยะชักใหเพียงพอ  และตองใชเนื้อท่ีหนาแทนเครื่อง

บางสวนในการติดตั้งอุปกรณ ทําใหเปลืองเนื้อท่ีไปบาง 

  - การใชแผนก้ันเคลื่อนท่ีได  หลักการใชงานคือ ทําแผนก้ัน อาจเปนพลาสติกใสท่ีหนา 

หรือไมหรือตะแกรงลวดเหล็กท่ีมีกรอบแข็งแรงติดไวกับแทนปม ขณะท่ีกดปุมหรือเหยียบคันบังคับใหเครื่อง

ทํางาน  แผนก้ันนี้จะเคลื่อนท่ีลงมาปดชองทางเขาจุดอันตรายกอน  ถาไมมีสิ่งกีดขวางเม่ือแผนก้ันเคลื่อนตัวลง

มาจนปดทางสนิทดีแลว จะไปบังคับกลไกใหคลัทชทํางานหัวอัดจึงจะเคลื่อนตัวลงมาอัดชิ้นงาน  แตถาหากมีมือ

หรือวัสดุอ่ืนใดกีดขวางอยูตรงชิองทางเขา แผนก้ันจะเคลื่อนตัวลงมาไมสุดระยะท่ีกําหนด  กลไกบังคับใหคลัทช

จะไมทํางานเปนผลใหหัวอัดไมเคลื่อนตัวลงมา  ในการคลายหรือคืนตัวชองแผนก้ันนั้น  อาจใชกลไกตอเขากับ

ชุดหัวอัดหรือใชยกดวยตัวบังคับ   ขอดีในการใชงาน  คือ เม่ือแผนก้ันยกเลื่อนข้ึน แทนหัวอัดจะไมเคลื่อนตัว     

ลงมาเด็ดขาด ทําใหปลอดภัย   ตราบใดท่ีแผนก้ันปดไมสนิท เครื่องจะไมทํางาน และสามารถปรับปรุงเพ่ือเปลี่ยนแบบ

เปนวิธีอ่ืนๆ ได ขอจํากัดในการใชการดนี ้คือหากกลไกควบคุมคลทัชบกพรอง แผนก้ันอาจไมสามารถล็อกชุดหัวอัด  

มิใหเคลื่อนตัวลงมาได   และหากออกแบบไวไมเหมาะสม อาจกดลงดวยแรงมากเกินไป อาจเปนอันตรายตอคน 

คุมเครื่องโดยตรง 

  - การใชแผนก้ันแบบอยูกับท่ี  แผนก้ันแบบนี้เปนไดท้ังโลหะ แผนพลาสติก ตะแกรง

ลวดหรือ ตะแกรงเหล็กท่ีมีขนาดเล็ก  พอท่ีจะไมใหมือลอดผานได เหมาะสมกับเครื่องท่ีมีกําลังการทํางานจํากัด 

ชิ้นงานมี  ความเปลี่ยนแปลงขนาดไมมาก ตัวอยางท่ีเหมาะสมคือ เครื่องตัดโลหะแผน  ซ่ึงจะตัดโลหะท่ี       

ความหนาจํากัด จะเปลี่ยนเฉพาะขนาดความกวางเทานั้น  ดังนั้นสามรถติดตั้งแผนก้ันอยางถาวรได โดยท้ิงชอง

หางของทางเขาออก มีคาท่ีปลอดภัย 

    - การใชแผนก้ันชนิดพับได งานบางแบบ เชน ในแทนเครื่องกัด หรือเครื่องกลึง 

จําเปนตองมีการควบคุมหรือติดตามการเคลื่อนตัวของมีดหรือชิ้นงาน  ขณะเดียวกันแผนก้ันก็ควรถอดไดเพราะ

จําเปนตองมีการเปลี่ยนมีดหรือถอดชิ้นสวน ดังนั้น การออกแบบการออกแบบแผนก้ัน ลักษณะนี้ จึงเปลี่ยนมา

ใชแผนพลาสติกใสท่ีมีความหนา พอสมควรติดบานพับเขากับเครื่อง 

- การใชคนเจ็บเปนตัวปองกันอันตราย หลกัการคือ คนงานท่ีไดรับอันตรายจะหมด

สติ จะตองกระโดด หรือเคลื่อนท่ีตําแหนงเทาไปจากเดิม  ดังนั้น ตําแหนงวางเทาใชควบคุมเครื่องได คนงานจะ

เหยียบคันบังคับท่ีเทา ขางใดก็ไดเครื่องจึงจะทํางาน เม่ือประสบอันตรายปลอยขาเหยียบจะหยุดทํางานทันที   



 ๔๔ 

     - ใชเครื่องมือจับชิ้นงานปอนแทนมือ ซ่ึงอาจจะเห็นวาถนัดสูใชมือไมได แตใน

ระยะแรกอาจไมชํานาญ แตเม่ือเวลาผานไปจนทํางานชํานาญแลว ความรวดเร็วจะใกลเคียงกันมาก  เครื่องมือ

จับชิ้นงานอาจประกอบดวย ตะขอเก่ียว คีมคีบ คีมหนีบ แผนแซะ หัวจับดวยแมเหล็ก หัวจับดวยสุญญากาศ 

 ๕.๓ ความปลอดภัยในการใชเครื่องปมโลหะ  

  เครื่องปมหรือเครื่องอัด ( Power Press) เปนเครื่องจักรท่ีใชในการข้ึนรูป ตัด ปม เจาะรู ตัดงอ 

ฯลฯ แผนโลหะขนาดตาง ๆ นอกจากนี้ยังใชปมวัสดุอ่ืน ๆ ไดดวย เชน หนัง พลาสติก เปนตน 

  เครื่องปมโดยท่ัวไปจะประกอบดวยโครงตัวเครื่อง ( Frame) มีหัวปม ( Ram) เลื่อนข้ึนลงใน

ลักษณะตั้งฉากกับแทนเครื่อง ( Bed) โดยมีแมพิมพตัวผู ( Punch) ติดอยูท่ีหัวปมและแมพิมพตัวเมีย ( Die)     

ติดอยูกับแทนเครื่อง ซ่ึงจะเปนตัวทําหนาท่ีตัด ข้ึนรูป ปมเจาะรู ตัดงอ ฯลฯ ชิ้นงานโลหะ หนังพลาสติกหรืออ่ืน ๆ 

  ๕.๓.๑ ปญหาอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการใชเครื่องปมโลหะ จากการวิเคราะหสาเหตุของการเกิด

อุบัติเหตุ พบวาเกิดจากสาเหตุใหญ ๒ ประการคือ 

   ๕.๓.๑.๑ สภาพการณท่ีไมปลอดภัย ( Unsafe Conditions) หมายถึง เง่ือนไข

ภายนอกตัวคนงานมีสภาพไมปลอดภัย เชน เครื่องปมมีลักษณะท่ีไมปลอดภัย ซ่ึงเกิดไดจาก  

    - เครื่องปมไมมีอุปกรณปองกันอันตรายหรือมีแตไมเหมาะสม เชน ไมมีท่ี  

                                            ปองกันไมใหมือคนงานเขาไปใตแมพิมพ ในขณะที่หัวปมเลื่อนลงมา 

    - เครื่องปมมีสภาพชํารุด ชิ่นสวนอุปกรณหมดอายุการใชงาน  

    - การแกไขดัดแปลง อุปกรณตาง ๆ ใหผิดไปจากเดิมหรือสภาพปกติ เชน  

                                            เครื่องปมที่มีคันโยกซึ่งตองใชมือโยก แตผูปฏิบัติงานเอาเชือกผูกคันโยก   

                                            ตอไปยังเทา แลวใชเทาเหยียบเครื่องปมนั้นมีอุปกรณติดตั้งปองกันมือ 

                                            ไมใหเขาไปใตแมพิมพไวแลว แตไปถอดออกเพราะรูสึกวาทํางานไมสะดวก 

เปนตน 

   ๕.๓.๑.๒ การกระทําท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Acts) เปนเง่ือนไขท่ีเกิดจากตัวคนงานเอง  

ท่ีจะกอใหเกิดอุบัติเหตุข้ึน ไดแก 

    - กรณีท่ีเกิดข้ึนบอย ๆ คือ การท่ีคนงานทํางานโดยมีสภาพคลายเครื่องจักร  

       วิธีทํางานของคนงานจะตองใชมือใสชิ้นงานเขาแมพิมพแลวใชเทาเหยียบ  

                                            แปนบังคับเครื่องใหทํางาน โดยปกติคนงานทั่วไปมักจะมีแนวโนมที่จะ 

                                            ทํางานใหเร็วที่สุด งายที่สุด และสะดวกที่สุด ดังนั้น เมื่อทํางานนาน ๆ เขา 

       มือและเทาก็จะทํางานโดยอัตโนมัติเปนจังหวะ แตเม่ือจังหวะท่ีการปอน  

 ชิ้นงานพลาด เชน วางชิ้นงานไมเขาท่ี และมือยังจับชิ้นงานอยู เทาก็  

                                    เหยียบแปนไปโดยอัตโนมัติ หรือพอยื่นมือเขาไปในแมพิมพเทาก็จะ  

  เหยียบ จึงทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึน โดยนิ้วมือถูกแมพิมพกระแทกบาดเจ็บ  

 หรือขาด  

    - ขาดความรูความชํานาญในการใชเครื่องจักร  

    - ประมาท เลินเลอ  

  การปองกันอุบัติเหตุใหไดผล จําเปนจะตองแกไขสาเหตุท้ัง ๒ อยางไปพรอม ๆ กัน คือ ใหคนงาน

ทํางานดวยความมีสติ และแกไขเครื่องจักรใหอยูในสภาพท่ีทํางานไดโดยไมมีอันตราย แตการท่ีจะใหคนงาน



 ๔๕ 

ระมัดระวังอยูตลอดเวลานั้น ทําไดยาก การแกไขท่ีเครื่องปมโลหะใหมีสภาพท่ีปลอดภัยตอการใชงานจึง

ใหผลดีกวา กลาวคือ 

    - การกระทําท่ีไมปลอดภัย แกไขโดยแนะนําหรืออบรมใหคนงานรูวิธีใช  

                                            เครื่องจักอยางปลอดภัยมีความระมัดระวังในการทํางานมากยิ่งขึ้น 

    - สภาพการณท่ีไมปลอดภัย เครื่องปมโลหะควรมีเครื่องปองกัน ไมใหมือ  

        สอดเขาไปในแมพิมพโดยไมจําเปน หรือติดตั้งระบบปองกันอันตราย  

          เพ่ิมเติม เปนตน  

  ๕.๓.๒ การปองกันอันตรายท่ีเกิดจากการใชเครื่องปมโลหะ การปองกันจะทําไดโดยการหาวิธี

ท่ีจะหลีกเลี่ยงไมใหมือคนงานเขาไปอยูใตแมพิมพในขณะท่ีเครื่องทํางาน การแกไขปองกันดังกลาวอาจทําได ดังนี้ 

   ๕.๓.๒.๑ ติดตั้งเครื่องปองกันอันตรายแบบตาง ๆ  

   ๕.๓.๒.๒ หาวิธีปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยหรือใชอุปกรณชวยในการปอนชิ้นงาน  

  ชนิดของเครื่องปองกันอันตราย ( Types of Guards) เครื่องปองกันจะมีหนาท่ีปองกันไมใหมือ

คนงานสอดเขาไปใตแมพิมพ สามารถแบงไดเปนประเภทใหญ ๆ ได ๖ ประเภท คือ  

  ๑. ประเภทท่ีทําใหมีระยะหางระหวางแมพิมพนองท่ีสุด ( Enclosed Tools) วิธีนี้แมพิมพจะ

ออกแบบมาใหมีระยะหางระหวางแมพิมพนอยมาก ซ่ึงเพียงพอสําหรับจะสอดชิ้นงานเขาไปไดเทานั้น โดยมือจะ

เขาไปไมได มีความปลอดภัยมาก แตจะมีขอใชงานจํากัด เหมาะกับงานประเภทปมเจาะรูป ( Blanking) หรือท่ี

คลาย ๆ กัน 

  ๒. อุปกรณปองกันอันตรายชนิดติดตั้งอยูกับท่ี ( Fixed Guards) วิธีนี้เปนการปองกันไมใหมือ

คนงานเขาไปใกลแมพิมพ โดยการสรางท่ีก้ันเปนแผนรอบ ๆ แมพิมพ ซ่ึงอาจใชตะแกรงเหล็กหรือแผนพลาสติกใส 

เพ่ือใหมองเห็นชิ้นงานก็ได 

  ๓. อุปกรณปองกันอันตรายแบบอินเตอรล็อค ( Interlocked Guards) เปนอุปกรณท่ีทําเปน

ฝาคอกก้ันลอมรอบแมพิมพ หรือลักษณะคลายชนิดติดตั้งอยูกับท่ี ( Fixed Guard) มีบานประตูปดเปดท่ี

ดานหนาหรือดานขาง เพ่ือใสชิ่นงานเขาในแมพิมพ แตจะตองปดประตูใหสนิทเสียกอน เครื่องจึงจะสามารถ

ทํางานได หากประตูยังเปดอยูหรือปดไมสนิท เครื่องจะไมทํางาน  

  ๔. อุปกรณปองกันแบบอัตโนมัติ (Automatic Guards) อุปกรณแบบนี้ใชกลไกในการดึงมือหรือ

แขนของคนงานใหออกจากแมพิมพ ในขณะท่ีเครื่องทํางาน มีสายเชือกผูกอยูท่ีขอมือของคนงาน สายนี้จะตอไป

ยังกลไกซ่ึงอาจตออยูกับขอเหวี่ยงของเครื่องปม ซ่ึงสัมพันธกับจังหวะการเคลื่อนท่ีของหัวปม เม่ือคนงานปอน

ชิ้นงานเขาไปในแมพิมพแลว กดคันบังคับใหเครื่องทํางาน เม่ือหัวปมเคลื่อนลงมา กลไกนี้จะดึงใหสายเชือก

สูงข้ึน ซ่ึงจะดึงมือคนงานใหออกจากแมพิมพ จะยื่นเขาไปใกลแมพิมพอีกไมไดจนกวาหัวปมจะเคลื่อนข้ึนจนสุด

จังหวะแลวจึงจะเริ่มปอนชิ้นงานอันใหมตอไปได 

  ๕. อุปกรณรับสัญญานท่ีปรากฏ ( Presence Sensing Devices) ตัวอยางอันหนึ่งของการใช

อุปกรณแบบนี้คือ การใช Photoelectric Cell สองผานบริเวณท่ีมือตองผานไป เพ่ือปอนชิ้นงานเขาแมพิมพ 

ซ่ึงจะตองติดตั้งลําแสงใหอยูหางจากแมพิมพพอสมควร เพ่ือใหเครื่องสามารถหยุดไดทัน หากมือยื่นเขาไป

ในขณะเครื่องทํางาน แสงจาก Photoelectric Cell นี้จะตองคลอบคลุมบริเวณท่ีมือจะผานเขาไปไดแมพิมพได

หมด อุปกรณนี้มีขอดีคือ ทําใหไมมีชิ้นสวนท่ียุงยากเกะกะอยูบริเวณเครื่อง ทําใหทํางานไดสะดวก เหมาะกับ



 ๔๖ 

เครื่องปมสามารถท่ีจะหยุดไดทุกตําแหนง เชน เครื่องปมไฮดรอลิค สวนเครื่องปมโดยท่ัวไป เชน เครื่องปม

ประเภทท่ีใชขอเหวี่ยงนั้นไมสามารถหยุดไดทันทีจนกวาหัวปมจะเคลื่อนลง – ข้ึน ครบจังหวะของมันแลว 

  ๖. อุปกรณปองกันแบบกานนิรภัย ( Sweep Devices) กานนิรภัยหลายลักษณะ ทํางาน

คลายกันคือ มีการปดหรือกวาดผานหนาบริเวณอันตรายกอนท่ีอันตรายจะเกิดข้ึน  

  ขอดีในการใชงาน  

   ๑. ใชไดดีกับเครื่องอัด ( Presses and die) ขนาดเล็ก ๆ เทานั้น (ขนาดกวางไมเกิน ๖”) 

   ๒. การเคลื่อนท่ีของกานนิรภัยเปนไปตามจังหวะข้ึนลงของหัวปม ดังนั้น แมวาคลัทช 

                                   จะทํางานผิดพลาดทําใหหัวจับเคลื่อนตัวลงมาอีก แขนนิรภัยก็จะทํางานอีกคูกัน 

        ไปทุกครั้งจึงปลอดภัยกวา  

   ๓. ตัวการดแบบนี้วายแกการปรับ  

  ขอจํากัดในการใชการดแบบนี้  

   ๑. ความยาวของกานนิรภัยจะตองมากเพียงพอตอการแกวงและปด ในระยะท่ียาว  

        เทากับความยาวของชวงอันตรายถางานมีความยาวมาก กานจะยาวมากจนไม  

                                   สะดวกตอการใชงาน 

   ๒. ในกรณีแทนปมมีขนาดใหญและหากมือคนงานเกิดติดอยูในแทนแขนของคนงาน  

       อาจหักไดจากการแกวงปดของกานนิรภัย  

   ๓. การใชกานนิรภัยมิไดหอหุมหรือปดก้ันจุดอันตรายไวแตอยางใด  

 ๕.๔ ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา  

       ไฟฟา ( Electricity) โดยเฉพาะกระแสไฟฟาสลับท่ีใชในการเปนตนกําลังแกเครื่องจักรกลตาง ๆ 

ในโรงงานนั้นเปนสิ่งท่ีพบไดมากท่ีสุด และก็มีอันตรายมากท่ีสุดและรวดเร็วท่ีสุดเม่ือไปสัมผัสเขา แตกลับกลายเปน

เรื่องท่ีทุกคนมองขาม 

       กระแสไฟฟาท่ีใชในอุตสาหกรรมของไทยคือชนิดมีแรงเคลื่อน ( Voltage) ๒๒๐ โวลท และ ๓๘๐ 

โวลท มีความถ่ี ๕๐ เฮิรท เรานําไฟฟามาใชในรูปแบบตาง ๆ มากมาย แตท่ีพบไดเสมอคือ  

   ๑. เปนตนกําลังงานกล เชน มาปอนมอเตอรไฟฟาแบบตาง ๆ  

   ๒. เปนแหลงใหแสงสวาง โดยตอเขาหลอดไฟฟาชนิดตาง ๆ  

    ๓. เปนแหลงใหความรอนโดยตอเขาชุดขดลวดความรอน เตาไฟฟาแบบตาง ๆ        

                                   รวมถึงโดยการใหเกิดการอารค เชน ในงานเชื่อมไฟฟา เปนตน 

    ๔. เปนแหลงหรือสื่อกลางของการสื่อสาร เชน วิทยุ โทรศัพท โทรพิมพ โทรภาพ 

    ๕. เปนแหลงใหพลังงานแกอุปกรณ และเครื่องมือวัดตาง ๆ ท่ีใชวัดในกระบวนการผลิต  

   ๖. เปนแหลงใหอํานาจแมเหล็กแกอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ  

   ๗. เปนแหลงใหเกิดปฏิกิริยาเคมี เชน ในงานชุบสีกันสนิมและการชุบโลหะชนิดตาง ๆ เปนตน  

  ๕.๔.๑ ขอควรระวังในการทํางานเก่ียวกับไฟฟาท่ัว ๆ ไป  

   ๑. เม่ือพบวาฝาครอบ หรือกลองสวิทชชํารุด หรือแตกเสียหาย ควรรีบเปลี่ยนและ  

        ซอมแซมทันที  

   ๒. รักษาความสะอาดเรียบรอยของพ้ืนบริเวณท่ีซ่ึงมีสวิทชอยูใกล ๆ  

   ๓. หม่ันสํารวจตรวจตราภายในแผงสวิทช ตูควบคุมทางไฟฟา ไมใหมีเศษผงทองแดง  



 ๔๗ 

                 หรือโลหะท่ีนําไฟฟาอยู และอยานําชิ้นสวนอุปกรณภายในตูควบคุม เชน ฟวส     

                                    ออกจากตูควบคุม 

   ๔. การเปลี่ยนฟวส ควรใหฟวสเฉพาะใชงานนั้น และกอนเปลี่ยนตองสับสวิทช  

        (ใหวงจรไฟฟาเปด) ใหเรียบรอยกอน  

   ๕. อยาใหฝาครอบท่ีทําดวยสารท่ีสามารถลุกติดไฟได เปนฝาครอบสวิทช  

   ๖. ควรตรวจสอบดูแลสวิทชตัดตอนเปนประจําทุกเดือน และบํารุงรักษาใหอยูใน  

         สภาพใชงานไดปลอดภัยตลอดเวลา  

   ๗. สวิทชแตละอัน ควรมีปายแสดงรายละเอียดดังนี้  

    ๗.๑ ใชกบักระแสไฟตรงหรอืกระแสไฟสลบั  

    ๗.๒ ความตางศักยทางไฟฟา (หรือแรงดัน/แรงเคลือ่นไฟฟา)  

    ๗.๓ กระแสไฟฟา  

    ๗.๔ เครื่องมือเครื่องใชทางไฟฟาท่ีตอกับสวิทชนั้น  

    ๗.๕ ชื่อผูรับผิดชอบ  

   ๘. ตองสับสวิทชใหวงจรไฟฟาเปด เม่ือตองการตรวจสอบหรือซอมแซมเครื่องจักร  

            แลวใหทําสัญลักษณหรือปายท่ีสวิทชวา “กําลังซอมทํา” 

   ๙. กอนสับสวิทชใหวงจรไฟฟาปด ตองแนใจวาทุกอยางเรียบรอยและไดรับสัญญาณ  

         ถูกตองและกอนเปดทดลองเดินเครื่องควรตรวจดูวาเครื่องจักรนั้นไมมีวัตถุอ่ืนใด  

                 ติดหรือขัดอยู  

   ๑๐. การสงสัญญาณเก่ียวกับการเปดปดสวิทช ควรทําดวยความระมัดระวัง  

   ๑๑. อยาปดหรือเปดสวิทชขณะมือเปยกน้ํา  

   ๑๒. การสับสวิทชใหวงจรไฟฟาปดตองแนใจวาสัญญาณนั้นถูกตอง  

   ๑๓. การขันสลักเกลียวเพ่ือยึดสายไฟฟาตองขันใหแนน  

  ๕.๔.๒ ขอควรระวังเก่ียวกับการใชสวิทชตัดตอน  

   ๑. สวิทชท่ีใชงานกับสวนท่ีอาจเกิดอันตรายสูง ผูรับผิดชอบตองหม่ันตรวจสอบดูแล  

       และทําปายบอกเตือนไว  

   ๒. ในกรณีมีการตรวจซอมแซมเครื่องจักร ตองทําปายหรือสัญลักษณติดแขวนไวท่ีสวิทช  

               วา “อยูระหวางการซอมแซม” หรือ “กําลังซอม” เม่ือซอมเสร็จแลวจังนําปายออก 

   ๓. การใชสวิทชควบคุมเครื่องจักรท่ีใชรวมกันหลาย ๆ คน ควรมีหลักเกณฑหรือสัญญาณ  

           ในการปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน  

   ๔. การทํางานรวมกันระหวางคนงาน ๒ กลุมท่ีใชเครื่องจักรรวมกัน จะตองใชอยาง  

         ระมัดระวังโดยเฉพาะถาเกิดกรณีการซอม ตองมีการติดตอประสานงานกันเปนอยางดี  

         กอนท่ีจะมีการเปดปดวงจรไฟฟา  

 

  ๕.๔.๓ ขอควรระวังเก่ียวกับการใชเครื่องมือและอุปกรณไฟฟา  

   ๑. ตรวจสอบสายไฟฟา ถาพบวาชํารุดใหใชเทปพันเปนฉนวนหุมใหเรียบรอย และ

ตรวจจุดตอสายไฟใหเรียบรอยดวย 



 ๔๘ 

       ๒. อุปกรณไฟฟาท่ีเคลื่อนยายได ควรตรวจสอบบริเวณขอตอ ข้ัวท่ีติดอุปกรณ 

สายไฟฟา 

       อยางระมัดระวัง ถาพบวาชํารุดรีบเปลี่ยนใหอยูในสภาพดี  

   ๓. หม่ันตรวจสอบเครื่องมือไฟฟาชนิดเคลื่อนยายได และรักษาใหอยูสภาพดี  

                                   ตลอดเวลา 

   ๔. ดวงโคมไฟฟาท่ีเคลื่อนยายได ตองมีฝาครอบปองกันหลอดไฟฟา  

   ๕. การเปลี่ยนหรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณไฟฟา ถึงเปนกรณีเล็กนอย ควรใหชาง  

                          ทางไฟฟาเปนผูดําเนินการ  

   ๖. อยาจับสายไฟฟาขณะท่ีมีกระแสไฟไหลอยู  

   ๗. อยาแขวนหรือหอยสายไฟฟาบนของมีคมเชนใบมีด ใบเลื่อย ใบพัด  

   ๙. การใชอุปกรณไฟฟาบางชนิด เชน มอเตอร หมอแปลง ควรมีผูรับผิดชอบควบคุม  

                                   ในการปดเปดใชงาน 

   ๑๐. ในสวนท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายควรมีเครื่องหมายแสดงไวเชน ปาย ไฟสัญญาณ  

                         ธงสีแดง เทปแดง เปนตน  

   ๑๑. ถาเกิดสภาพผิดปกติกับอุปกรณไฟฟาควรสับสวิทชใหวงจรไฟฟาเปดแลวแจงให  

          ผูรับผิดชอบทราบ  

   ๑๒. หามปลอดอุปกรณปองกันอันตรายทางไฟฟา ( Safety Device) ออก ยกเวน 

              กรณีท่ีไดรับอนุญาตแลวเทานั้น  

   ๑๓. เม่ือใชงานเสร็จแลวควรสับสวิทชและตองแนในวา วงจรไฟฟาเปด  

   ๑๔. ควรหม่ันทําความสะอาดดวงโคมใหปราศจากฝุนละออง  

   ๑๕. ไฟฟาท่ีมีความตางศักยสูงจะมีอันตรายมากข้ึน จึงควรระวังเปนพิเศษ  

   ๑๖. ควรเอาใจใสกับสายสงไฟฟาแรงสูง  

   ๑๗. อยาหอหุมดวงโคมไฟฟาดวยกระดาษหรือผา  

   ๑๘. อยานําสารไวไฟหรือสารท่ีลุกติดไฟงายเขาใกลบริเวณสวิทชไฟฟา  

   ๑๙. อยาใชเครื่องมือหรืออุปกรณไฟฟาขณะมือเปยกน้ํา  

   ๒๐. เม่ือมีผูไดรับอุบัติเหตุทางไฟฟาตองรับสับสวิทชใหวงจรไฟฟาเปด  

   ๒๑. ถากรณีมีผูไดรับอุบัติเหตุทางไฟฟาและสลบใหทําการผายปอดชวยหายใจกอน  

         จนกวาแพทยหรือพยาบาลมาถึงท่ีเกิดเหตุ  

   ๒๒. เม่ือเกิดไฟฟาดับ ควรรับสับสวิทชใหวงจรไฟฟาเปด  

   ๒๓. ถาเกิดไฟฟาชอต หรือลัดวงจรทําใหเกิดไฟไหมข้ึนใหรับสับสวิทช (วงจรเปด)  

         แลวทําการดับไฟดวยเครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมี ไมควรใชน้ําหรือเครื่องดับเพลิง  

                                      ท่ีเปนน้ําทําการดับไฟ เพราะอาจเกิดอันตรายได 

   ๒๔. ควรกดสวิทชใหแนใจวา สวิทชไมคาง  

   ๒๕. ไมควรเดินเหยียบบนสายไฟฟา  

   ๒๖. การใชอุปกรณไฟฟาท่ีมีแรงเคลื่อนไฟฟาสูง ควรสงสัญญาณการสับสวิทชอยางระมัดระวัง  

  ๕.๔.๔ ขอควรระวังเก่ียวกับการติดตั้งอุปกรณไฟฟา  



 ๔๙ 

   ๑. การติดตั้งอุปกรณไฟฟาจะตองมีการควบคุมดูแลโดยชางหรือผูชํานาญทาง

ไฟฟา 

       นอกจากงานท่ีมีความตางศักยต่ํากวา ๕๐ โวลท ซ่ึงตอลงดินเรียบรอยแลว  

   ๒. การติดตั้งอุปกรณไฟฟาจะทําไดตองผานการปรึกษาหารือจากผูเชี่ยวชาญแลว  

         โดยเฉพาะการสื่อสารเก่ียวกับการปองกันเม่ือมีการทํางานขณะมีกระแสไฟฟา  

       ไหลอยูหรือกรณีมีการขัดจังหวะเกิดข้ึน  

   ๓. การติดตั้งอุปกรณไฟฟาตองใชอุปกรณปองกันอันตรายโดยเฉพาะ หรือมีฉนวนหอหุม

เปนอยางดี 

    ๔. ควรหลีกเลี่ยงการทํางานขณะมีกระแสไฟไหลอยู ยอเวนกรณีจําเปนจริง ๆ เทานั้น  

   ๕. การติดตั้งอุปกรณไฟฟา นอกจากตองปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟาแลว  

         ควรจะตองปฏิบัติเพ่ิมเติมดังนี้ 

    ๕.๑ หามเปดชิ้นสวนของอุปกรณไฟฟาท่ีเม่ือเปดแลวจะมีกระแสไฟฟาหรือ  

                                                  ประจุไฟฟาไหลควรใชฝาครอบหรือมีฉนวนก้ัน หรือถาไมสามารถปด  

                                                 คลุมไดก็ใหจัดทําปายอันตรายติดแขวนไว 

    ๕.๒ อุปกรณหรือสายไฟฟาท่ีติดตั้งในท่ีสูง จะตองมีฉนวนหุมอยางดีและ  

            ตองตรวจสอบความเรียบรอยอยูเสมอ  

    ๕.๔ เม่ือมีการเดินสายไฟฟาบนถนน (แมวาจะเดินชั่วคราวก็ตาม) ควรมี  

          ระบบปองกันอันตรายซ่ึงใชเฉพาะงาน  

   ๖. กรณีการทํางานเก่ียวกับไฟฟาท่ีอาจมีการขัดจังหวะงานได ควรเพ่ิมความระวังดังนี้  

    ๖.๑ เครื่องจักรบางชนิดเม่ือเดินเครื่องแลวไมสามารถกดสวิทชใหกลับมา  

             ทํางานท่ีจุดเริ่มตนไดควรมีปายบอกไวชัดเจน  

    ๖.๒ เครื่องจักรทุกชนิดควรมีระบบสายดินท่ีดี  

    ๖.๓ เม่ือเกิดปญหาตางๆ ควรปรึกษาชางไฟฟาหรือผูเชี่ยวชาญทางไฟฟา  

    ๖.๔ กอนสับสวิทชทํางาน ควรตรวจสอบใหแนใจกอนวา จะไมเกิดอันตราย  

           ไฟฟาลัดวงจรมีระบบสายดิน แหลงจายไฟเรียบรอย  

    ๖.๕ ตองมีการถายประจุไฟฟา กรณีท่ีเครื่องมือหรืออุปกรณไฟฟาท่ีนั้นมี  

           ประจุไฟฟาคางอยู  

  ๕.๔.๕ กรณีท่ีตองทํางานขณะท่ีมีกระแสไฟฟาอยู จะตองปฏิบัติดังนี้  

   ๑. สําหรับงานเก่ียวกับไฟฟาแรงสูง  

    ๑.๑ ตองแนใจวาใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมกับงาน  

          เชน ถุงมือยาง รองเทาหุมสนพ้ืนยาง หมวกแข็ง เปนตน  

    ๑.๒ ถาตองทํางานในบริเวณท่ีมีระยะหางจากสายไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟา  

แรงสูงนอยกวา ๖๐ เซ็นติเมตร จะตองใชอุปกรณปองกันอันตรายท่ี                

เปนฉนวนกันไฟฟาอยางดี 

    ๑.๓ ในกรณีอยูหางจากสายไฟฟามากกวา ๖๐ เซ็นติเมตร อาจใชอุปกรณ  

             ปองกันอันตรายชนิดรองลงมา  



 ๕๐ 

    ๑.๔ การทํางานตองปรึกษาชางหรือผูชํานาญทางไฟฟาเสียกอน และ

ตองมี 

                ผูชํานาญงานควบคุมดูแลการทํางานดวย  

    ๑.๕ คนงานไมควรพักผอนในบริเวณใกลสายไฟฟาแรงสูง  

    ๑.๖ การใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชไฟฟาตองใชใหถูกตองเหมาะสมกับ  

           งานไฟฟาแรงสูงเทานั้น  

   ๒. สําหรับงานเก่ียวกับไฟฟาแรงต่ํา  

    ๒.๑ สวมอุปกรณปองกันอันตรายเฉพาะสําหรับงานไฟฟาแรงต่ํา  

    ๒.๒ ในกรณีท่ีอาจมีการสัมผัสกับสายไฟฟาแรงต่ํา จะตองติดตั้งอุปกรณ  

             ปองกันอันตรายหรือทําการฉนวนอยางเหมาะสม  

  ๕.๔.๖ สาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากไฟฟา  

   ๑. สาเหตุจากตัวคนงานเอง  

    ๑.๑ ขาดความรูท่ีแทจริงเก่ียวกับหลักการหรือทฤษฏีทางไฟฟา  

    ๑.๒ ขาดความระมัดระวังตัว เพราะไมเห็นถึงความอันตรายของไฟฟา  

          และเพราะใกลชิดกับไฟฟาอยูทุกวันจนเกิดความเคยชิน  

    ๑.๓ ธรรมชาติของไฟฟามองไมเห็นและหยั่งรูดวยวิธีการทางประสาทสัมผัสอ่ืน ๆ   

          เชน ดมกลิ่น หูฟง หรือใชลิ้นเพ่ือชิมรสไมได จะรูตอเม่ือสัมผัสแลวเทานั้น  

   ๒. สาเหตุของระบบการบริหาร  

    ๒.๑ ขาดความตอเนื่องทางเทคนิคเก่ียวกับไฟฟา โรงงานจํานวนไมนอย  

           ที่สรางมานานกวา ๕ ปแลว มีสายไฟท้ังโรงงานรวมกันแลวยาว  

                                                มากกวา ๑๐๐ กิโลเมตร แตปรากฏวาไมมีแบบแปลนวงจรไฟฟาท่ี 

                                                ถูกตองประจําโรงงาน ขอมูลและตัวเลขทางเทคนิคตาง ๆ ของระบบ 

                                                ไฟฟาในโรงงานก็ไมมีหรือมีแตไมครบและไมทันสมัยเสียแลว 

        ๒.๒ มีการตอเติมเสริมตอระบบไฟฟากันอยางไมเปนระบบและบอยครั้งท่ีไมถูกหลัก  

                                       ทางวิชาการ และเม่ือตอเติมแลวก็ไมมีการแกไขหรือเขียนเพ่ิมเติมลงในแบบแปลน 

    ๒.๓ ขาดชางเทคนิคท่ีมีความสามารถและมีจํานวนท่ีเพียงพอกับงานหลาย ๆ   

                                                   โรงงานไมมีชางไฟฟาประจําหรือมีแตจํานวนคนนอยกวาขนาดของงานมาก  

             จนทําใหทํางานไมทัน ท้ังนี้สวนหนึ่งมาจากการละเลยขาดความเอาใจใส  

                                                     ของผูบริหารระดับสูง ตอเม่ือมีคนถูกไฟฟาช็อตจนเสียชีวิตลงไปแลว 

                                                จึงหันมาเอาใจใสตอความปลอดภัยดานไฟฟากันทีหนึ่ง 

    ๒.๔ ฝายบริหารจํานวนไมนอยท่ีเห็นวาไฟฟาในโรงงานเปนเรื่องเทคนิค  

                                               พ้ืนฐานใคร ๆ ก็ทําไดจังมักมองขามความสําคัญของชางไฟฟาและความ 

                                                           ปลอดภัยเก่ียวกับงานไฟฟาอีกดวย จึงทําใหงบประมาณแลบุคลากรมีนอยก 

                                                           อัตราท่ีควรจะเปน 

    ๒.๕ เนื่องจากอุปกรณไฟฟาแบบตาง ๆ ในประเทศไทย มักจะมีราคาแพง  

             และของเลียนแบบที่มีราคาถูกกวามาก จึงมักพบวามีการใชของเลียนแบบ               



 ๕๑ 

                                               ที่มีราคาและคุณภาพที่ตํ่ากวามาตรฐานทั้งโดยความ

รูเทาไมถึงการณ  

                                               หรือโดยความตั้งใจก็ตาม มีผลใหระบบไฟฟาในโรงงานตาง ๆ ดังกลาว  

                                               ไมมีมาตรฐานดานความปลอดภัยเพียงพอ 

    ๒.๖ ในการซอมแซมเครื่องจักรกลท่ีมีไฟฟาอยูดวย มักจะทําโดยไมมี ระบบ  

                                               ล็อคเอาท (Lockout) ซ่ึงเปนการใชกุญแจขันลอคสวิทชตัดวงจรไฟฟา 

                                               เขาเครื่องที่ทําการซอม ทําใหม่ันใจไดวาจะไมมีการสับสวิทชตันนั้น        

                                                    โดยบังเอิญขณะท่ีชางกําลังซอมเครื่องนั้นอยูเรามักพบวาสวิทชไฟสวนใหญ 

                                                         เปนแบบสะพานไฟซ่ึงไมอาจจะคลองกุญแจไดจะตองเปลี่ยนไปใชสวิทช  

                                               ไฟชนิดใหมท่ีเปนกลองโลหะและมีคันโยกอยูดานขาง ซึ่งมีรูสําหรับ 

                                               คลองกุญแจไดแทน 

    ๒.๗ ขาดการประสานงานท่ีดีระหวางฝายผลิตกับฝายซอมบํารุง เปนเหตุใหเกิด  

                                                    ความเขาใจผิดในการสั่งการและการประสานงาน จึงทําใหเกิดอันตราย 

                                               ขึ้นในขณะซอมแซมระบบไฟฟา 

 ๕.๕ ความปลอดภัยเก่ียวกับหมอไอน้ํา  

       หมอไอน้ําจัดไดวาเปนตัวตนกําลังในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท ประมาณวาในประเทศไทย

เรามีหมอไอน้ําท้ังสิ้นประมาณ ๕,๐๐๐ ลูกท่ีใชงานอยูในขณะนี้ อุบัติเหตุท่ีสําคัญของหมอไอน้ําก็คือ การระเบิด 

ซ่ึงมักจะทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอชีวิตและทรัพยสินของโรงงานและของผูท่ีอยูอาศัยใกลเคียง  

  ดังนั้น ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับหมอไอน้ําจึงมีความสําคัญยิ่งสําหรับโรงงานท่ีมี

หมอไอน้ําทุก ขนาด 

  ๕.๕.๑ สาเหตุหมอไอน้ําระเบิด  

   ตนเหตุมาจากโครงสราง  

    ๑. ตนเหตุ การระเบิดเนื่องจากโครงสรางไมดีขาดเทคนิคและเครื่องมือท่ีเหมาะสม  

    ๒. ใชเหล็กผิดเกรดและความหนาไมเหมาะกับแรงอัดหรือเกิดการผุกรอน  

                                             เพราะเกาเกินไป 

    ๓. การเชื่อมไมดี มีตามดและรอยราวเกิดจาความเครียดระหวางรอยเชื่อม  

    ๔. ลวดเชื่อมเปนเหล็กเกรดท่ีไมเหมาะกับเหล็กทําตัวหมอไอน้ําทําใหรอยเชื่อม  

                                                 เกิดรอยราวและผุกรอนรมรอยเชื่อมได 

    ๕. ความเขมขนทางแรธาตุภายในหมอไอน้ําสูงเกินไป  

    ๖. น้ําในหมอไอน้ํามีออกซิเจนมาก ขาดเครื่องมือไลออกซิเจนในน้ํา  

    ๗. หัวแปปจุบและรอยเชื่อมมีรอยรั่ว ทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมีข้ึนท่ีรอบรั่ว  

                                              จนเกิดการผุกรอนขึ้น 

    ๘. น้ําท่ีปอนใหกับหมอไอน้ํามีคุณภาพไมถูกตองตามท่ีหมอไอน้ําตองการ  

                                              และมีคา PH ต่ํา มีสภาพเปนกรด 

     ๙. วาลวนิรภัยสรางไมถูกขนาด จึงระบายความดันออกไดไมทัน  

     ๑๐. ระบบอัตโนมัติหยุดเชื้อเพลิงไมทํางาน หรือไมมีเพราะเปนแบบเกา ทําให  



 ๕๒ 

            เม่ือเกิดเปลวไฟดับภายในหองเผาไหมจะมีไอของเชื้อเพลิงจํานวน

มาก 

           สะสมอยูครั้นพอมาจุดไฟใหมจึงเกิดการระเบิดข้ึน 

   ตนเหตุจากผูควบคุม  

    ๑. เปดเตาแลวท้ิงไวโดยมิไดเปดประตูจายไอน้ํา หรือไมไดใชไอน้ําและไมได  

                                             ลดเชื้อเพลิงลง 

    ๒. มิไดตรวจเช็ควาลวนิรภัยทุกวัน  

    ๓. มิไดตรวจเช็คและทําความสะอาดเครื่องวัดระดับน้ําและตรวจสอบแรงอัด  

                    Booster pump ทุกวัน 

    ๔. น้ําท่ีปอนใหกับหมอไอน้ําไมไดคุณภาพท่ีหมอไอน้ําตองการมีความกระดางสูง  

                    และคา PH ต่ํา 

    ๕. มิไดตรวจเช็คเกยวัดแรงอัด (ควรมิเกยวัดแรงอัด ๒ ตัวเพ่ือเทียบ)  

    ๖. น้ําในหมอไอน้ํามีแรธาตุเขมขนเกินไป ทําใหเหล็กเกิดรอยราวในลักษณะลายขาไก  

    ๗. ภายในหมอไอน้ํามีหินปูนเกาะหนา มิไดหยุดตรวจหมอไอน้ําเปนเวลาแรมป   

           (ตรวจหยุดตรวจทุก ๓ เดือน)  

    ๘. มีน้ํามันหลงเขาไปในหมอไอน้ําหรือน้ําแหง  

    ๙. หมอไอน้ําเย็นตัวเร็วเกินไปหรือรอนเร็วเกินไปทําใหเกิดความเครียดและ  

         อาจเกิดรอยราวข้ึนได  

    ๑๐. มิไดหยุดตรวจซอมใหญอยางนอยปละครั้ง  

  ๕.๕.๒ สาเหตุท่ีแทจริงของหมอไอน้ําระเบิด  

    หมอไอน้ําระเบิด สาเหตุท่ีแทจริงมากวา ๕๐ % เกิดจากน้ําแหงเม่ือพูดถึงน้ําในหมอ

ไอน้ําแหง ทุกคนอาจจะอางวา สวิทชลูกลอยเสียบาง สวิทชเล็คโทรดเสียบาง จริงอยูเครื่องใหความปลอดภัย

ท้ังสอบนี้เปนสาเหตุหนึ่งในหลาย ๆ สาเหตุท่ีทําใหเกิดการระเบิด หลอดแกวบอกระดับน้ําก็เปนเครื่องบอกเหตุ

อีกอันหนึ่ง เรื่องท่ีไมคาดฝนก็อาจเกิดข้ึนไดในชวงเวลาเพียง ๒ ชั่วโมงท่ีผูดูแลอาจนอนหลับหรือนั่งคิดอะไร

เพลนิไป 

   ปมน้ําเปนสาเหตุใหญอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดการระเบิด ถาหากปมแรงอัด สูง

สําหรับปอนน้ําเขาหมอไอน้ําเกิดขัดของ มีรอยรั่ว ใบพัดสึกหรือหลวม ทําใหแรงอัดลดลง โดยปกติแรงอัด

ของบูสเตอรปม ( Booster pump) จะมีแรงอัดมากกวาแรงอัดในหมอไอน้ําอยางนอยท่ีสุด ๓๐ % กลาวคือ

แรงอัดในหมอไอน้ํา ๑๐๐ ปอนดตอตารางนิ้ว บูสเตอรปมตองมีแรงอัด ๑๓๐ ปอนดตอตารางนิ้ว ดังนั้นการระเบิด

ท่ีเกิดจากแรงอัดของปมลดลงจึงมีโอกาสเปนไดมาก ตัวอยางเชน ถาแรงอัดในหมอไอน้ํา ๑๐๐ ปอนดตอ

ตารางนิ้ว บูสเตอรปมเกิดชํารุดทําใหแรงอัดจากบูสเตอรลดลงเหลือ ๑๐๐ ปอนดตอตารางนิ้วเทากับแรงอัด 

ในหมอไอน้ํา น้ําก็จะถูกตานไว มอเตอรหมุนแตน้ําไมเขา ชวงเวลาดังกลาวแรงอัดในหมอไอน้ําอาจจะเพ่ิมข้ึน

หรือคงท่ีในขณะท่ีแรงอัดของบูสเตอรปมลดลง โรงงานบังคงทํางานและหมอไอน้ํายังสามารถจายไอน้ําไดตามปกติ 

จนกระท่ังน้ําในหมอไอน้ําลดลงต่ํากวาครึ่งหนึ่งของลูกหมูหมายถึงน้ําในหมอไอน้ําเกือบจะแหงเสียแลว ลูกหมู

และแปปจุกจะกลายเปนเหล็กแดงในขณะท่ีบูสเตอรปมสงน้ําเขาหมอไอน้ําไมได เพราะถูกตานดวยแรงอัดใน

หมอไอน้ํา ดังนั้นจะรูระดับน้ําในหมอไอน้ําไดท่ีหลอดแกวเทานั้น ในกรณีเชนนี้ หลอดแกวอาจมักดู ไมออก 



 ๕๓ 

ชวงเวลาท่ีแรงอัดของปมลดลงและถูกแรงอัดในหมอไอน้ําตานไว น้ําในหมอไอน้ําก็จะลดนอยลงเรื่อย ๆ จนต่ํา

กวาครึ่งของตัวลูกหมู ไอน้ําท่ีผลิตจะเริ่มลดลง แรงอัดในหมอไอน้ําจึงลดลงดวย ขณะเดียวกันบูสเตอรปมจะ

เริ่มสงน้ําเขาไปอีกครั้งเพ่ิมข้ึนอยางรุนแรง ถา Safety Valve ยังดีอยู ไอน้ําก็จะออกทาง  Safety Valve มี

เสียงดังแหลมอยางนากลัวแลวจึงระเบิด นี่คือลักษณะของน้ําแหงเนื่องจากบูสเตอรปมผิดปกติ ลักษณะของ

หมอไอน้ําระเบิดดังกลาว อาจมีเหตุบางอยางเตือนใหรู แตก็สายเกินไปเพราะตัวลูกหมูกับแปปจุบกลายเปน

เหล็กแดงเสียแลว  

   วิธีแกปญหาเรื่องบูสเตอรปมปอนน้ําใหกับหมอไอน้ําตามปกติหรือไมนั้นจะตองติดตั้ง 

Flow Meter จึงจะรูวาน้ําผานเขาไปในหมอไอน้ําหรือไม หากปมทํางาน ลูกลอยบอกปริมาณน้ําท่ีผาน  Flow 

Meter จะข้ึนตามปริมาณน้ําท่ีผาน ถาลูกลอยไมข้ึนหมายความวาปมถูกตานดวยแรงอัดในหมอไอน้ําหรือ   

ปมเสีย หรือน้ําไมมีใหสูบ หากพบวาน้ําไมจายเขาหมอไอน้ําควรปดวาลวจายน้ําพรอมกับหยุดมอเตอรปมน้ํา

ทันที และหยุดจายเชื้อเพลิงจะเปนน้ํามันหรือฟนก็ตาม อันตรายท่ีจะเกิดจากน้ําแหงก็จะหมดไป 

   กรณีท่ีกลาวมาแลวจะไมเกิดกับหมอไอน้ําสมัยใหม เพราะหมอไอน้ําสมัยใหมมีอุปกรณ

อัตโนมัติเม่ือน้ําในหมอไอน้ําลดลง ระบบอัตโนมัติจะเชื่อมตอใหบูสเตอรปมทํางาน หากบูสเตอรปมขัดของ

หรือแรงอัดในหมอไอน้ําสูงกวาท่ีตั้งเอาไว สวิทชอัตโนมัติจะตัดน้ํามันทันที 

   สาเหตุอ่ืนท่ีทําใหหมอไอน้ําระเบิด เชน หมอไอน้ําเกามีรอยราวแลวซอมดวยการเชื่อม

ตามจุดท่ีมีรอยราว หมอไอน้ําประเภทนี้เปนเสมือนระเบิดเวลาอยางรายแรง เนื่องจากสภาพการเปนเหล็ก

เปลี่ยนเปนธาตุเดิม รอยราวอาจเกิดข้ึนไดทุกเวลา หากมีการเชื่อมปะรอยราว ความเครียดของรอยเชื่อมก็จะ

เกิดข้ึน เชื่อมจุดหนึ่งเสร็จจะราวอีกจุดหนึ่ง อาจราวทันทีหรือหลังใชงาน 

   สาเหตุอีกประการหนึ่งคือ มีน้ํามันเชื้อเพลิงหลงเขาไปในหมอไอน้ํา โดยปกติภายใน

หมอไอน้ํามีออกซิเจนอยูแลว (จะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับขบวนการกรองและเก็บน้ํา) ทําใหเกิดการสันดาป

เม่ือน้ํามันไปถูกผนังความรอนภายในหมอไอน้ําก็จะเกิดการระเบิดข้ึน  

  ๕.๕.๓ คําแนะนําในการใชหมอไอน้ํา  

   ๑. กอนติดเตาทุกครั้งใหตรวจดูกอนวา ในหมอน้ํามีน้ําถึงระดับท่ีเพียงพอหรือไม  

        การตรวจระดับน้ําในหมอน้ําเปนการทดสอบไปในตัวดวยวา ทางน้ําเขา – ออก 

        ของหลอดแกวตันหรือไม  

   ๒. สําหรับหมอน้ําท่ีใชกาซหรือน้ํามันเชื้อเพลิง ใหระบายลมภายในเตากอน เพ่ือไลกาซ  

         ท่ีอาจตกคางอยูในหมอน้ําออกเสียกอนจึงคอยติดไฟ ท้ังนี้ เพ่ือปอนกับการระเบิด  

        จากการลุกไหมโดยฉับพลันท่ีเกิดจากกาซท่ีตกคางอยูในเตา 

   ๓. ถาเกิดรั่วท่ีลิ้นนิรภัย ( Safety Valve) โดยท่ียังอยูภายใตความดันปกติ “หาม”  

        ใชวิธีเพ่ิมน้ําหนักถวง หรือตั้งลิ่นนิรภัยใหแข็งข้ึน  

   ๔. ถาเกิดรั่วท่ีหมอน้ําใหหยุดใชหมอน้ําทันที และตองแกไขกอนใชงานตองไดรับ  

         การตรวจทอสอบเพ่ือความปลอดภัยจากเจาหนาท่ีตรวจหมอน้ําของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือจากวิศวกรซ่ึงไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.๒๕๐๕ 

   ๕. ลิ้นนิรภัยท่ีใชควรเปนแบบท่ีทดสอบไดงาย และอยางนอยควรมีการทดสอบ  

        เดือนละครั้งวาสิ้นนิรภัยยังทํางานไดดีหรือไม  



 ๕๔ 

   ๖. หลังเลิกงาน เม่ือหยุดใชหมอน้ําทุกวัน ควรระบายน้ําท้ิงบาง โดยเปดวาลว  

        ระบายน้ําท้ิงแลวนับหนึ่งถึงสิบเร็ว ๆ แลวปด เฉพาะแหลงท่ีน้ําใชมีตะกอนมาก 

        ตองระบายใหถ่ีกวานี้  

   ๗. ตรวจสอบความดันของเกจวัดความดันของน้ําท่ีสูบเขาหมอน้ํา ถาความดันข้ึนสูง  

        ผิดปกติแสดงวาทอสูบน้ําเขาหมอน้ําจะตันแลว ตองรีบแกไข ถาใชตอไปอาจทํา  

        ใหน้ําแหงได  

   ๘. ใหใชหมอน้ําไมเกินความดันตามท่ีกําหนดไว  

   ๙. หมอน้ําท่ีมีตะกรันเกาะหนาถึง ½ อาจจะใหเปลืองเชื้อเพลิงไปเปลา ๆ ถึง ๑๕%  

        ดังนั้น ถาลางหมอน้ําบอย ๆ จะเปนการประหยัดเชื้อเพลิงไปในตัวดวย 

   ๑๐. ถาเกิดน้ําแหงต่ํากวาระดับหลอดแกว ตองรับดับไฟและ “หามสูบน้ํา” เขาหมอน้ํา 

                   อยางเด็ดขาด ตองปลอยใหเย็นลง และตรวจทอสอบเพ่ือความปลอดภัยกอนใชงานตอไป 

   ๑๑. หมอน้ําท่ีใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง ควันดําท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากปรับหัวฉีดและ  

          สวนของอากาศไมถูกตอง ทําใหการเผาไหมไมสมบูรณเกิดเปนควันออกจากปลอง       

         เปนเหตุใหเสียคาเชื้อเพลิงเปลา ๆ จึงควรหม่ันปรับแตงหัวฉีดเพ่ือใหเกิดการเผาไหม  

         อยางสมบูรณ 

   ๑๒. หมอน้ําทุกลูกควรจะไดรับการตรวจทอสอบเพ่ือความปลอดภัยอยางนอยปละครั้ง  

  ๕.๕.๔ อุปกรณปองกันอันตรายสําหรับหมอไอน้ํา หมอไอน้ําท่ีจะใชงานไดอยางปลอดภัย 

จะตองมีอุปกรณปองกันอันตราย ดังนี้ 

   ๑. ตองติดตั้งลิ้นนิรภัย ( Safety Valve) อยางนอย ๒ ชุด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

        ของบาลิ้นนิรภัยไมนอยกวา ๑๕ มิลลิเมตร ท่ีสามารถตรวจทดสอบการใชงานไดงาย  

        สําหรับหมอไอน้ําท่ีมีพ้ืนท่ีผิวรับความรอนนอยกวา ๕๐ ตารางเมตร จะมีลิ้น  

       นิรภัยเพียง ๑ ชุด ก็ไดในการติดตั้งลิ้นนิรภัยตองไมมีลิ้นปดเปด ( Stop Valve)  

       ค่ันระหวางหมอไอน้ํากับลิ้นนิรภัย และตองมีทอระบายไอน้ําจากลิ้นนิรภัยไปยังท่ี  

         ที่เหมาะสมและปลอดภัย  

   ๒. ตองติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ําชนิดหลอดแกวไวใหเห็นไดชัดพรอมสิ้นปดเปด  

        ( Stop Valve) เพ่ือตรวจสอบระดับน้ําและตองมีทอระบาย ไปยังท่ีเหมาะสม 

        ปลอดภัย ท้ังนี้ตองจัดใหมีเครื่องปองกันหลอดแกวดวย  

   ๓. ตองติดตั้งเครื่องวัดความดันไอน้ํา ( Pressure Gauge) ขนาดหนาปทมเสนผาศูนยกลาง 

        ไมนอยกวา ๑๐๐ มิลลิเมตร มีสเกลสามารถวัดความดันได ๑.๕ ถึง ๒ เทาของความดัน  

          ใชงานสูงสุดและตองมีเครื่องหมายแสดงระดับความดันอันตรายไวใหเห็นไดชัดเจน  

   ๔. ตองติดตั้งเครื่องสูบน้ําเขาหมอไอน้ํา ( Feed Water Pump) ขนาดความสามารถ 

        อัดน้ําไดอยางนอย ๑.๕ เทา ของความดันใชงานสูงสุด และความสามารถในการ   

                                   สูบน้ําเขาตองมากกวาอัตราการผลิตไอน้ํา 

   ๕. ตองติดตั้งสิ้นกันกลับ ( Check Valve) ท่ีทอน้ําเขาหมอไอน้ําโดยติดตั้งใหใกล   

                                   หมอไอน้ํามากที่สุดและมีขนาดเทากับทอน้ําเขา 

   ๖. ตองติดตั้งลิ้นจายไอน้ํา ( Main Steam) ท่ีตัวหมอไอน้ํา 



 ๕๕ 

   ๗. โรงงานท่ีมีหมอไอน้ําตั้งแต ๒ เครื่องข้ึนไป ท่ีใชทอจายไอน้ํารวมกันตองติดตั้ง

ลิ้น 

                                   กันกลับ (Check Valve) ท่ีทอหลังสิ้นจายไอน้ํา (Main Steam Valve) ของ 

          หมอไอน้ําแตละเครื่อง  

   ๘. หมอไอน้ําท่ีใชเชื้อเพลิงเหลว เชน น้ํามัน กาซ ตองติดตั้งเครื่องควบคุมความดัน   

          ( Pressure Control) และเครื่องควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติ (Water Level Control) 

   ๙. ตองติดตั้งสัญญาณเตือนอัตโนมัติ ( Automatic Alarm) แจงอันตรายเม่ือระดับ  

        น้ําในหมอไอน้ําต่ํากวาระดับใชงานปกติ  

   ๑๐. ตองจัดใหมีฉนวนหุมทอจายไอน้ําโดยตลอด  

   ๑๑. ทอน้ํา ทอจายไอน้ํา ลิ้นปดเปด ( Valve) ทุกตัวและอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีใชกับหมอไอน้ํา   

          ตองเปนชนิดท่ีใชสําหรับหมอไอน้ําเทานั้น และเหมาะสมกับความดันใชงานดวย  

   ๑๒. หมอไอน้ําท่ีสูงเกินกวา ๓ เมตรจากพ้ืน ตองติดตั้งบันไดและทางเดินไวรอบ  

            หมอไอน้ํา 

   ๑๓. ตองจัดใหมีลิ้นปดเปด ( Blow Down Valve) เพ่ือระบายน้ําจากสวนลางสุด 

               ของหมอไอน้ําใหสามารถระบายไดสะดวดไปยังท่ีเหมาะสมและปลดอภัย  

 ๕.๖ ความปลอดภัยในงานเชื่อมโลหะ  

  ๕.๖.๑ การเชื่อมโลหะดวยไฟฟา (อารค) และการเชื่อมโลหะดวยความตานทางหรือเชื่อมจุด  

   ๑. ผูปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ จะตองมีอุปกรณปองกันสวนตาง ๆ ของรางกาย ดังนี้  

    ๑.๑ งานเชื่อมโลหะดวยไฟฟา (อารค) ตองใชหนากากกรองแสง ( Helmet)   

                                               ที่เหมาะสมกับงานและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานสําหรับปองกันสะเก็ต 

                                               ลูกไฟและรังส ี

    ๑.๒ งานเชื่อมโลหะดวยความตานทาน ตองใชแวนตา ( Safety Glasses)  

           สําหรับปองกันสะเก็ตลูกไฟ  

    ๑.๓ ตองสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว ท่ีสามารถปองกันอันตราย  

                    จากสะเก็ตลูกไฟและไมลุกติดไฟงาย  

    ๑.๔ ตองสวมรองเทาชนิดหุมขอหรือรองเทานิรภัย (Safety Shoes) ตามความ        

              เหมาะสม  

    ๑.๕ ตองสวมถุงมือหนังชนิดไมเปดปลายนิ้วมือ  

   ๒. เครื่องเชื่อมโลหะและอุปกรณ  

    ๒.๑ เครื่องเชื่อมโลหะแตละเครื่องตองมีอุปกรณปองกันหรือสวิทชตัดตอน  

                                               ไฟฟา เพ่ือปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินขนาดและใชไฟฟาเกินกําลัง 

    ๒.๒ ตูเชื่อมจะตองตอสายดินทุกเครื่อง  

    ๒.๓ หามใชลวดทองแดงแทนฟวสตะก่ัว  

    ๒.๔ สายไฟฟาท่ีใชจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานเหมาะสมกับงาน และ  

                                               ตองรักษาใหอยูในสภาพดีและปลอดภัยเสมอ 

   ๓. บริเวณท่ีปฏิบัติงาน  



 ๕๖ 

    ๓.๑ พ้ืนอาคารโรงงานตองเปนวัสดุทนไฟไมขรุขระหรือมีน้ําขัง  

    ๓.๒ ผนังอาคารโรงงาน ตองเปนวัสดุทนไฟทึบ หรือมีวัสดุทนไฟปูปดทับ  

              และสูงจากพ้ืนอาคารโรงงานไมนอยกวา ๒ เมตร  

    ๓.๓ ตองมีฉากท่ีทําจากวัสดุไมติดไฟ สําหรับปองกันแสง รังสี และสะเก็ตลูกไฟ  

    ๓.๔ ตองไมวางวัสดุท่ีติดไฟงายหรือวัสดุไวไฟ ไวในบริเวณท่ีทําการเชื่อมโลหะ  

            และในบริเวณใกลเคียง 

    ๓.๕ จะตองมีการระบายอากาศในโรงงานแลในบริเวณท่ีเชื่อมโลหะใหเพียงพอ  

    ๓.๖ จะตองจัดใหมีแสงสวางใหเพียงพอ  

  ๕.๖.๒ การเชื่อมโลหะดวยไฟฟา (อารค) โดยใชกาซเฉ่ือยเปนกาซซีล  

   ๑. ผูปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ จะตองมีอุปกรณปองกันสวนตาง ๆ ของรางกาย ดังนี้  

    ๑.๑ ตองใชหนากากกรองแสง (Helmet) ชนิดท่ีใชสําหรับงานเชื่อมโลหะ 

           ดวยไฟฟา (อารค) ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน สําหรับปองกันสะเก็ต  

             ลูกไฟและรังสี  

    ๑.๒ ตองสวมเสื่อแขนยาว และกางเกงขายาว ท่ีสามารถปองกันอันตราย  

                    จากสะเก็ตลูกไฟและไมลุกติดไฟงาย  

    ๑.๓ ตองสวมรองเทาหุมขอ หรือรองเทานิรภัย ( Safety Shoes) ตามความ 

             เหมาะสม  

    ๑.๔ ตองสวมถุงมือหนังชนิดไมเปดปลายนิ้วมือ  

   ๒. เครื่องเชื่อมโลหะและอุปกรณ  

    ๒.๑ เครื่องเชื่อมโลหะแตละเครื่องตองมีอุปกรณปองกันหรือสวิทชตัดตอนไฟฟา   

            เพ่ือปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินขนาด และการใชไฟฟาเกินกําลัง  

    ๒.๒ ตูเชื่อมจะตองตอสายดินทุกเครื่อง  

    ๒.๓ หามใชลวดทองแดงแทนฟวสตะก่ัว  

    ๒.๔ สายไฟฟาท่ีใชตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานเหมาะสมกับงาน และ  

           ตองรักษาใหอยูในสภาพดี และปลอดภัยเสมอ  

    ๒.๕ ถังบรรจุกาซเฉ่ือย จะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของกระทรวง  

           อุตสาหกรรม และมีสัญลักษณของสีตามมาตรฐานบอกชนิดของกาซ  

                                               ที่บรรจุอยูภายใน 

    ๒.๖ ถังกาซจะตองตั้งหัวข้ึน และมีสายผูกยึดกันลมกับสิ่งท่ีม่ันคง  

    ๒.๗ ถังกาซจะตองมีเกจวัดความดันของกาซในถัง ( Gas pressure gauge)  

           วาลวควบคุมความดัน ( Working pressure regulator) และเกจวัด 

           ความดันที่ใชงาน ( Working pressure regulator) ท่ีอยูในสภาพดี 

             และปลอดภัย  

   ๓. บริเวณท่ีปฏิบัติงาน  

    ๓.๑ พ้ืนอาคารโรงงานตองเปนวัสดุทนไฟไมขรุขระหรือมีน้ําขัง  

    ๓.๒ ผนังอาคารโรงงาน ตองเปนวัสดุทนไฟทึบ หรือมีวัสดุทนไฟปูปดทับ  



 ๕๗ 

           และสูงจากพ้ืนอาคารโรงงานไมนอยกวา ๒ เมตร  

    ๓.๓ ตองมีฉากท่ีทําจากวัสดุไมติดไฟ สําหรับปองกันแสง รังสี และสะเก็ตลูกไฟ  

    ๓.๔ ตองไมวางวัสดุท่ีติดไฟงายหรือวัสดุไวไฟ ไวในบริเวณท่ีทําการเชื่อมโลหะ   

           และในบริเวณใกลเคียง  

    ๓.๕ จะตองมีการระบายอากาศในโรงงานและในบริเวณท่ีเชื่อมโลหะใหเพียงพอ  

    ๓.๖ จะตองจัดใหมีแสงสวางใหเพียงพอ  

  ๕.๖๓ การเชื่อมโลหะดวยกาซอะเซติลีนและกาซอ่ืน ๆ  

   ๑. ผูปฏิบัติงานเชื่อมโลหะจะตองมีอุปกรณสําหรับปองกันสวนตาง ๆ ของรางกายดังนี้  

    ๑.๑ ตองสวมแวนตากรองแสง ( Goggles) ชนิดสําหรับเชื่อมโลหะดวยกาซ  

           ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน  

    ๑.๒ ตองสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว ท่ีสามารถปองกันอันตราย  

           จากสะเก็ดไฟและไมลุกติดไฟงาย  

    ๑.๓ ตองสวมรองเทาหุมสน  

    ๑.๔ ตองสวมถุงมือชนิดไมเปดปลายนิ้วมือ  

   ๒. ถังกาซและอุปกรณ  

    ๒.๑ ถังกาซและอุปกรณจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของกระทรวง  

              อุตสาหกรรม และมีสัญลักษณของสีตามมาตรฐาน บอกชนิดของกาซ 

           ที่บรรจุอยูภายใน 

    ๒.๒ ถังกาซจะตองตั้งหัวข้ึนและมีสายผูกยึดกันลมกับสิ่งท่ีม่ันคง  

    ๒.๓ ถังบรรจุกาซและถังผลิตกาซอะเซมิลีนจะตองมีเกจวัดความดันของ  

           กาซในถัง ( Gas pressure gauge) วาลวควบคุมความดัน ( Working 

pressure regulator) และเกจวัดความคันใชงาน (Working pressure gauge) ท่ีอยูในสภาพดีและปลอดภัย 

    ๒.๔ ถังผลิตกาซอะเซติลีนจะตองมีวาลวนิรภัย ( Safety Valve)  

     ๒.๔.๑ ประเภทถังผลิตกาซอะเซติลีนความดันต่ํา (ความดันของ  

               กาซท่ีใชงานไมเกิน ๐.๑๕ Kgf/cm2หรอื ๑๔.๗๑ KPa หรอื  

                ๒.๑๓ lbf/in2 ) ตองตั้งความดันของวาลวนิรภัยไมเกิน ๒ เทา 

                ของความดันท่ีใชงานแตจะตองไมเกิน ๐.๓ Kgf/cm2  

               (๒๙.๔๒ KPa หรอื ๔.๒๗ lbf/in2)  

     ๒.๔.๒ ประเภทถังผลิตอะเซติลีน ความดันปานกลาง (ความดัน  

               ของกาซที่ใชงานไมเกิน ๑.๕๕ Kgf/cm2 หรอื ๑๕๒ KPa  

               หรือ ๒๒.๐๑ lbf/in2) ตั้งความดันของวาลวนิรภัย ๑๑๐%  

               ของความดันที่ใชงาน  

    ๒.๕ วาลวทอและอุปกรณท่ีใชกับกาซออกซิเจนจะตองไมมีน้ํามันไข หรือ  

           จารบี และไมใชทอทองแดงกับทอนํากาซอะเซติลีน หรือสวนประกอบ  

    ๒.๖ หัวเชื่อกาซและสายทอนํากาซจะตองอยูในสภาพดีและปลอดภัย  

   ๓. วัสดุ  



 ๕๘ 

    ๓.๑ ถังเก็บแคลเซียมคารไบค ตองเปนถังโลหะท่ีปองกันน้ําเขาได และ  

           ตั้งอยูบนพ้ืนท่ียกระดับอยางนอย ๑๕ ซม.  

    ๓.๒ กากวัสดุเหลือใช ตองมีภาชนะเก็บโดยเฉพาะและมีฝาปดมิดชิด  

   ๔. บริเวณท่ีปฏิบัติงาน  

    ๔.๑ พ้ืนอาคารโรงงานตองเปนวัสดุทนไฟ ไมขรุขระหรือมีน้ําขัง  

    ๔.๒ ผนังอาคารโรงงานตองเปนวัสดุทนไฟ หรือมีวัสดุทนไฟปูปดทับ และ  

           ผนังสวนทึบจากพ้ืนอาคารโรงงานตองมีความสูงไมนอยกวา ๒ เมตร  

    ๔.๓ จะตองมีฉากท่ีทําจากวัสดุไมติดไฟสําหรับปองกันแสง รังสี และ  

           สะเก็ดลูกไฟ  

    ๔.๔ ตองไมวางวัสดุท่ีติดไฟงาย หรือวัสดุไวไฟไวในบริเวณท่ีทําการเชื่อม  

           โลหะ และบริเวณใกลเคียง  

    ๔.๕ จะตองมีการระบายอากาศในโรงงาน และบริเวณท่ีซอมโลหะเพียงพอ  

    ๔.๖ จะตองจัดใหมีแสงสวางใหเพียงพอ  

๖. การประเมินความเส่ียง และ ความปลอดภัยในโรงงาน 

  ในปจจุบันพบวา  อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางานนั้นมีอัตราท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงสาเหตุท่ีเกิดนั้นมีหลายประการ  

ผูประกอบการหรือเจาของโรงงานอุตสาหกรรมจะตองปฏิบัติอยางไรหรือมีนโยบายท่ีชัดเจนอยางไรในการล ด

อุบัติเหตุ อันเกิดจากการทํางานในสถานประกอบการ และใหความเชื่อม่ันความปลอดภัยในการทํางานแกคนงาน 

การทํางานท่ีมีความปลอดภัยคือสภาพท่ีไมมีภยันตราย  ดังนั้นความปลอดภัยในการทํางานจึงหมายถึง         

การทํางานท่ีปราศจากอันตราย ไมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ  กลาวคือ ไมกอใหเกิดสิ่งตาง  ๆ ไดแก การเจ็บปวย 

หรือเปนโรค การบาดเจ็บ พิการ หรือตาย ทรัพยสินเสียหาย เสียเวลา ขบวนการผลิตหยุดชะงัก คนงานเสียขวัญ

และกําลังใจในการทํางาน  กิจการเสียชื่อเสียง  รัฐบาลจึงไดสนับสนุนสงเสริมใหผูประกอบการ  เสริมสราง

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ  โดยเนนใหสถานประกอบการคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน          

ไดมีการออกระเบียบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  วาดวยหลักเกณฑการชี้บงอันตราย  การประเมินความเสี่ยง  

และการจัดทําแผนงานบริหารความเสี่ยง  พ.ศ.๒๕๔๓ ข้ึน เพ่ือใหผูประกอบกิจการโรงงาน  หรือผูขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน  ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจาก

อันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  โดยตองทําการศึกษา  วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงาน

เพ่ือชี้บงอันตราย ประเมินความเสี่ยง และจัดทําแผนงานการจัดการความเสี่ยง 

  ๖.๑ การชี้บงอันตราย 

   คือการแจกแจงความเปนอันตรายท่ีแอบแฝงอยูในสถานที่ทํางานในการประกอบกิจกรรม

ท้ังหมด ตั้งแตการเก็บ  การขนถาย การใชวัตถุดิบ  เชื้อเพลิง สารเคมี ผลิตภัณฑ เครื่องจักร อุปกรณท่ีใช 

ตลอดจนกระบวนการผลิต และข้ันตอนวิธีปฏิบัติงาน ตองมีการชี้บงโดยการทํา รายละเอียด ดังนี้ 

   ๖.๑.๑ Checklist 

    เปนวิธีท่ีใชในการชี้บงอันตราย โดยการนําแบบตรวจไปใชในการตรวจสอบการดําเนินงาน

ในโรงงาน เพ่ือคนหาอันตาย ซ่ึงแบบตรวจ ประกอบดวยหัวขอคําถามท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตาง  ๆ เพ่ือตรวจสอบ

วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือกฏหมาย เพ่ือนําผลจากการตรวจสอบ 

มาทําการชี้บงอันตราย 



 ๕๙ 

   ๖.๑.๒  What-if Analysis 

    เปนกระบวนการในการศึกษา วิเคราะห และทบทวนเพ่ือชี้บงอันตรายในการดําเนินงาน

ตาง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยการใชคําถาม “ จะเกิดอะไรข้ึน……ถา……..” (What if) และหาคําตอบ     

ในคําถามเหลานั้นเพ่ือชี้บงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในการดําเนินงานในโรงงาน 

   ๖.๑.๓ HAZOP (Hazard and Operability Study) 

    เปนเทคนคิการศึกษา วิเคราะห และทบทวนเพ่ือชี้บงอันตรายและคนหาปญหาท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการดําเนินงานในโรงงาน โดยการวิเคราะหหาอันตรายและปญหาของระบบตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจาก

ความไมสมบูรณในการออกแบบท่ีเกิดข้ึน โดยไมไดตั้งใจ ดวยการตั้งคําถามท่ีสมมติสถานการณของการผลิตใน

ภาวะตาง ๆ 

   ๖.๑.๔ Fault Tree Analysis 

            เปนเทคนิคการชี้บงอันตรายท่ีเนนถึงอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยรายแรงท่ีเกิดข้ึน หรือคาดวา

จะเกิดข้ึนเพ่ือนําไปวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดเหตุ เปนเทคนิคในการคิดยอนกลับท่ีอาศัยหลักการทางตรรกวิทยา  

ในการใชหลักการและเหตุผล เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยรายแรง โดยเริ่มวิเคราะห

จากการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยรายแรงท่ีเกิดข้ึนหรือคาดวาจะเกิดข้ึน เพ่ือพิจารณาหาเหตุการณแรกท่ีเกิดข้ึนกอน 

แลวนํามาแจกแจงข้ันตอนการเกิดเหตุการณวามาจากเหตุการณยอยอะไรไดบาง  และเหตุการณยอยเหลานั้น

เกิดข้ึนไดอยางไร การสิ้นสุดการวิเคราะหเม่ือพบวาสาเหตุของการเกิดเหตุการณยอยเปนผลเนื่องจากความบกพรอง

ของเครือ่งจกัรอุปกรณ หรือความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 

   ๖.๑.๕ FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) 

            เปนเทคนิคการชี้บงอันตรายในการวิเคราะหในรูปแบบความลมเหลว และผลท่ีเกิดข้ึน 

ซ่ึงเปนการตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องจักรอุปกรณ ในแตละสวนของระบบแลวนํามาวิเคราะหหาผลท่ีจะเกิดข้ึน 

เม่ือเกิดความลมเหลวของเครื่องจักรอุปกรณ 

   ๖.๑.๖ Event Tree Analysis 

    เปนเทคนิคการชี้บงอันตรายเพ่ือวิเคราะหและประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอเนื่อง  

เม่ือเกิดเหตุการณแรกข้ึน (Initiating event) ซ่ึงเปนการคิดคาดการณลวงหนาเพ่ือวิเคราะหหาผลสืบเนื่องท่ีจะ

เกิดข้ึน เม่ือเครื่องจักรอุปกรณเสียหายหรือคนทํางานผิดพลาด เพ่ือใหทราบสาเหตุวาเกิดข้ึนไดอยางไร และมี

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด รวมท้ังเปนการตรวจสอบวาระบบความปลอดภัยท่ีมีอยูมีปญหาหรือไมอยางไร 

 

  ๖.๒ การประเมินความเสี่ยง 

   คือการวิเคราะหพิจารณาถึงโอกาส และความรุนแรงของอันตรายท่ีชี้บงออกมาได ซ่ึงอาจจะ

กอใหเกิดเพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมี การประเมินความเสี่ยงเปนการจัดระดับของความเสี่ยง 

วาเปนการเสี่ยงเล็กนอย หรือ ความเสี่ยงท่ียอมรับได ความเสี่ยงสูง หรือความเสี่ยงท่ียอมรับไมได เพ่ือจะไดเปน

ขอมูลในการดําเนินงานควบคุมความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงใหใช มีหลักเกณฑพิจารณาดังนี้ 

   ๖.๒.๑ พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ โดยจัดระดับโอกาสเปน ๔ ระดับ     

ตามตารางท่ี ๓.๔ 

ตารางท่ี ๓.๔  การจัดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ 

ระดับ รายละเอียด 



 ๖๐ 

๑ มีโอกาสในการเกิดยาก เชน ไมเคยเกิดเลยในชวงเวลาตั้งแต ๑๐ ปข้ึนไป 

๒ มีโอกาสในการเกิดนอย เชน ความถ่ีในการเกิด ๑ ครั้ง ในชวง ๕-1๑๐ป 

๓ มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เชน ความถ่ีในการเกิด ๑ ครั้ง ในชวง ๑-๕ ป 

๔ มีโอกาสในการเกิดสูง เชน ความถ่ีในการเกิด มากกวา ๑ ครั้งใน ๑ ป 

 

   ๖.๒.๒ พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณตาง  ๆ วาจะกอใหเกิดผลกระทบท่ีเกิดตอบุคคล 

ชุมชน ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอมมากนอยเพียงไร โดยจัดระดับความรุนแรงเปน ๔ ระดับ ตามตารางท่ี ๓.๕ 

ตารางท่ี ๓.๕ การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอบุคคล 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

๑ เล็กนอย มีการบาดเจ็บเล็กนอยในระดับปฐมพยาบาล 

๒ ปานกลาง มีการบาดเจ็บท่ีตองไดรับการรักษาทางการแพทย 

๓ สูง มีการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยท่ีรุนแรง 

๔ สงูมาก ทุพลภาพหรือเสียชีวิต 

        

ตารางท่ี ๓.๖ การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอชุมชน 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

๑ เล็กนอย ไมมีผลกระทบตอชมุชนรอบโรงงาน หรือผลกระทบเล็กนอย 

๒ ปานกลาง มีผลกระทบตอชุมชนรอบโรงงาน และแกไขไดในระยะเวลาสั้น 

๓ สูง มีผลกระทบตอชุมชนรอบโรงงาน และตองใชเวลาในการแกไข 

๔ สงูมาก มีผลกระทบรุนแรงตอชุมชนเปนบริเวณกวาง หรือหนวยงาน  

ของรัฐท่ีตองเขาดําเนินการแกไข 

หมายเหตุ ผลกระทบตอชุมชน หมายถึง เหตุรําคาญตอชุมชน การบาดเจ็บ เจ็บปวยของประชาชน          

ความเสียหายตอทรัพยสินของชุมชน และประชาชน 

 

      
 

ตารางท่ี ๓.๗ การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

๑ เล็กนอย ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเล็กนอย สามารถควบคุมหรือแกไขได 

๒ ปานกลาง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมปานกลาง สามารถแกไขไดในระยะเวลาสั้น 



 ๖๑ 

๓ สูง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมรุนแรง ตองใชเวลาในแกไข 

๔ สงูมาก มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมรุนแรงมาก ตองใชทรัพยากรและเวลานานในการแกไข 

หมายเหตุ

ระดับ 

 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หมายถึง การเสื่อมโทรมและเสียหายของสิ่งแวดลอม เชน อากาศ ดิน 

แหลงน้ํา เปนตน 

ตารางที ๓.๘ การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอทรัพยสิน 

ความรุนแรง รายละเอียด 

๑ เล็กนอย ทรัพยสินเสียหายนอยมาก หรือไมเสียหายเลย 

๒ ปานกลาง ทรัพยสินเสียหายปานกลางและสามารถดําเนินการผลิตตอไปได 

๓ สูง ทรัพยสินเสียหายมากและตองหยุดการผลิตในบางสวน 

๔ สงูมาก ทรัพยสินเสียหายมากและตองหยุดการผลิตท้ังหมด 

หมายเหตุ    ความเสียหายของทรัพยสินในแตละระดับโรงงานสามารถกําหนดข้ึนเองตามความเหมาะสม        

โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของโรงงาน 

 

                          
   ๖.๒.๓ จัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงผลลัพธของระดับโอกาสคูณกับระดับความรุนแรง

ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล ชุมชน ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม หากระดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอบุคคล ชุมชน 

ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม มีคาแตกตางกันใหเลือกระดับความเสี่ยงท่ีมีคาสูงกวาเปนผลของการประเมินความ

เสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ระดับความเสี่ยงจัดเปน ๔ ระดับ ตามตารางท่ี ๓.๙ 

ตารางท่ี ๓.๙ การจัดระดับความเสี่ยงอันตราย 

ระดับความเสี่ยง ผลลัพธ รายละเอียด 

๑ ๑-๒ ความเสี่ยงนอย 

๒ ๓-๖ ความเสี่ยงท่ียอมรับได ตองมีการทบทวนมาตรการควบคุม 

๓ ๘-๙ ความเสี่ยงสูง ตองมีการดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง 

๔ ๑๒-๑๖ ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได ตองหยุดดําเนินการและปรับปรุงแกไข 

เพ่ือลดความเสีย่งลงทันที 

 

  ๖.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

   คือ แผนงานลดความเสี่ยง และแผนงานควบคุมความเสี่ยง ซ่ึงผูประกอบกิจการโรงงาน     

ตองดําเนินการจัดทําแผนงานเพ่ือกําหนดมาตรการความปลอดภัยท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลดและ

ควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 



 ๖๒ 

   ๖.๓.๑ หากผลการประเมินความเสี่ยงของสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตรายเปนระดับความเสี่ยง

ท่ียอมรับไมได ผูประกอบกิจการโรงงานตองหยุดดําเนินการทันที และทําการปรับปรุงแกไข เพ่ือลดความเสี่ยง 

กอนดําเนินการตอไป โดยจัดทําแผนงานลดความเสี่ยง และแผนงานควบคุมความเสี่ยง 

๖.๓.๒ หากผลการประเมินความเสี่ยงของสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย เปนระดับความเสี่ยงสูง 

ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดทําแผนงานลดความเสี่ยง และแผนงานควบคุมความเสี่ยง 

   ๖.๓.๓ หากผลการประเมินความเสี่ยงของสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย เปนระดับความเสี่ยง  

ท่ียอมรับได ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดทําแผนควบคุมความเสี่ยง 

   ๖.๓.๔ แผนงานลดความเสี่ยง เปนแผนงานปรับปรุงแกไขการดําเนินงานในเรื่องตาง  ๆ ในการลด

ความเสี่ยงใหอยูระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได ซ่ึงตองประกอบดวยมาตรการ หรือ กิจกรรมหรือการดําเนินการ

เพ่ือลดความเสี่ยง โดยระบุรายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ในการดําเนินงาน 

รวมท้ังการตรวจติดตามการดําเนินงาน 

   ๖.๓.๕ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินการเพ่ือลดความเสี่ยง ประกอบดวย 

    ๑.  มาตรการปองกันและควบคุมสาเหตุของการเกิดอันตราย  

    ๒.  ลดหรือกําจัดอันตรายดวยวิธีการทางวิศวกรรม 

    ๓. กําหนดวิธีการทํางานหรือการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีถูกตอง 

    ๔. กําหนดวิธีการทดสอบ ตรวจสอบ และการซอมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณและระบบ 

                 ความปลอดภัย 

    ๕. กําหนดกระบวนการ วิธีการ หรือข้ันตอนสําหรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต  

       วัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ โดยใหมีการพิจารณาทบทวนการชี้บงอันตราย และ 

       การประเมินความเสี่ยงกอนเริ่มดําเนินการ 

    ๖. จัดใหมีการฝกอบรม 

    ๗. จัดใหมีการตรวจประเมินความปลอดภัย 

    ๘. กําหนดวิธีควบคุมใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนด 

    ๙. จัดใหมีการทบทวนการชี้บงอันตราย และการประเมินความเสี่ยง 

    ๑๐. ดําเนินการอ่ืนๆ เพ่ือปองกันและควบคุมการเกิดอันตราย 

   มาตรการระงับและฟนฟูเหตุการณ ไดแก 

    ๑. จัดทําและจัดใหมีการซอมแผนฉุกเฉิน 

    ๒. จัดใหมีการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ 

    ๓. จัดใหมีแผนฟนฟูโรงงาน ชุมชน และสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนผลจากการชี้บงอันตราย  

        และการประเมินความเสี่ยง 

   ๖.๓.๖ แผนงานควบคุมความเสี่ยง  เปนแผนงานในการควบคุม และตรวจสอบมาตรการ

ปองกันและควบคุมสาเหตุของการเกิดอันตราย และมาตรการระงับและฟนฟูเหตุการณ ใหคงประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลในการปองกัน ลด และควบคุมความเสี่ยง ซ่ึงเปนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน  

เพ่ือรักษาความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับไดตลอดเวลา ซ่ึงประกอบดวย 

๑. มาตรการ หรือกิจกรรมหรือการดําเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงหรือข้ันตอน  

    การปฏิบัติท่ีเปนความเสี่ยง 



 ๖๓ 

    ๒. ผูรับผิดชอบ 

    ๓. หัวขอเรื่องท่ีควบคุม 

    ๔. เกณฑหรือคามาตรฐานท่ีใชควบคุม 

    ๕. ผูตรวจติดตาม 

 

  



บทท่ี ๔ 

มาตรการปองกันอุบัติภัยในโรงงาน 

 
 การสรางความปลอดภัยในโรงงาน ควรเริ่มตนท่ีการกําหนดนโยบายท่ีแนชัดโดยจัดระบบงานและสิ่งแวดลอม

ในการทํางานใหปลอดภัย และปฏิบัติตามขอกําหนดของทางราชการวาดวยความปลอดภัยของคนงาน พรอมท้ัง

การจัดทํามาตรการปองกันอุบัติเหตุ เพ่ือชวยใหสภาพความปลอดภัยดํารงสภาพตลอดไป นอกจากนี้แลวควรท่ี        

จะมีการ วิจัย ปรับปรุง และพัฒนาระบบปองกันอุบัติเหตุใหมีประสิทธิภาพอยางสมํ่าเสมอ ดังนั้น เพ่ือใหงาน

ดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางตอเนื่อง ควรตองจัดพนักงานท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในเรื่องความปลอดภัย เพ่ือชวยประสานงาน

กับองคกรอ่ืน ท้ังในโรงงานและสังคมโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป 

 ๑. การจัดองคกรความปลอดภัย  

   ๑.๑ บันได ๕ ชั้น ไปสูความสําเร็จในการปองกันอุบัติเหตุ รายละเอียดตามรูปท่ี ๔.๑ ดังนี้  

   ๑.๑.๑ จัดตั้งองคการ หรือบุคคลผูมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงตอการติดตามและแกไข  

                                         อันตราย และอุบัติเหตุท่ีเกิดแกการทํางาน ซึ่งเมื่อไดกําหนดหนาที่และแตงตั้ง 

                                         บุคคลเขารับผิดชอบแลว เขาจะดําเนินการตามหนาที่คือ 

   ๑.๑.๒ คนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ ดวยวิธีการตาง ๆ  

   ๑.๑.๓ วิเคราะหอุบัติเหตุ เพ่ือแยกประเด็นตาง ๆ ใหเดนชัด  

   ๑.๑.๔ คัดเลือกมาตรการปองกันท่ีเห็นวาเหมาะสม จากนั้น อาจนําเขาเสนอตอท่ีประชุม  

                                         ระดับผูบริหารโรงงานและเมื่อรวมกันแกไข และปรับปรุงมาตรการปองกัน        

                                         จนเปนที่พอใจแลวจึงจะ 

   ๑.๑.๕ นํามาตรการปองกันนั้น ๆ ไปประยุกตใชงาน จากนั้นจะตองคอยติดตามผลการ  

                                        ปฏิบัติ หากเกิดขอผิดพลาดบกพรองขึ้นก็จะนําไปคนหาสาเหตุในชั้น ๒ และ 

                                        ตอไปยังชั้น ๓ , ๔ และ ๕ ตามลําดับดังนี้เรื่อยไปไมสิ้นสุด 

   ๑.๒ องคการเพ่ือความปลอดภัย (Safety Organization) อาจมีลักษณะสายงานตามแผนภูมิท่ี ๔.๑ 

แผนภูมิท่ี ๔.๑ ลักษณะสายงานขององคการเพ่ือความปลอดภัย 

   

 

 

 

 

 

 

 

ประธานบริษัท 

คณะกรรมการฝายบริหารเพื่อความปลอดภัย เลขานุการ 

ผูจัดการทั่วไป 

คณะกรรมการดําเนินการเพื่อความปลอดภัย 



 ๕๘ 

 

 

 

 

 

 ลักษณะการจัดองคการท่ีสําคัญ คือ 

  ๑. สมาชิกของคณะกรรมการฝายบริหารเพ่ือความปลอดภัย ควรประกอบดวยตัวแทนของประธาน

บริษัท ผูจัดการท่ัวไป ผูจัดการแผนกขาย และผูจัดการโรงงาน 

   ๒. ควรจัดประชุมคณะกรรมการฝายบริหาร เพ่ือความปลอดภัยทุก ๆ เดือน  

  ๓. ตองจัดเจาหนาท่ีประจําคณะกรรมการอยางนอย ๑ คน ทําหนาท่ีเปนเลขานุการของคณะกรรมการ

ฝายบริหารเพ่ือความปลอดภัย มีหนาท่ีจัดเก็บและรวบรวมขอมูลคําสั่งกฎเกณฑรายงานและสถิติเก่ียวกับอุบัติตาง  ๆ

เอาไวกับท้ังเปนผูจัดทําเอกสารเพ่ือรณรงคสรางความปลอดภัยใหแกคนงานและคอยติดตามผลการปฏิบัติงานตามคําสั่ง 

  ๔. หนาท่ีและความรับผิดชอบของ คณะกรรมการฝายบริหารเพ่ือความปลอดภัย ควรประกอบดวย  

   ๔.๑ กําหนดนโยบายดานความปลอดภัยเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  

   ๔.๒ ตรวจสอบและทบทวนหนาท่ีและผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหสอดคลองกับ

นโยบายดานความปลอดภัย 

   ๔.๓ ติดตามและวิเคราะหสาเหตุและแนวโนมในการเกิดอุบัติเหตุท้ังในดานความรายแรง

ของอุบัติเหตุและความถ่ีของการเกิดอุบัติเหตุ 

   ๔.๔ จัดทํางบประมาณรายจายสําหรับการดําเนินการเพ่ือปองกันอุบัติเหตุและเสริมสราง

ความปลอดภัย 

   ๔.๕ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการสจัดองคการเพ่ือความปลอดภัยใหสอดคลองกับ

สภาพท่ีเปลี่ยนไป 

 

 คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือความปลอดภัย (Safety Committee) 

    มีหนาท่ีและรับผิดชอบตอการดําเนินการตาง ๆ เพ่ือความปลอดภัยในโรงงาน ประธานกรรมการ

นี้ควรข้ึนตรงตอคณะกรรมการฝายบริหารเพ่ือความปลอดภัย มีลักษณะการทํางาน ดังนี้  

  ๑. สมาชิกควรประกอบดวยเลขาจุการของคณะการมการฝายบริหารเพ่ือความปลอดภัย ผูตรวจสอบ

ความปลอดภัยในโรงงาน เจาหนาท่ีความปลอดภัย ( Safety Officer) หัวหนาฝายตาง ๆ และซุปเปอรไวเซอรจาก

ฝายผลิตจํานวนท่ีเหมาะสม 

   ๒. ควรจัดมีการประชุมทุกเดือน และอาจมีการประชุมเปนการพิเศษ เม่ือเกิดเหตุการณอันจําเปน  

  ๓. หนาท่ีของเลขานุการประกอบดวยจดบันทึกและรายงานอุบัติเหตุ เห็นรวบรวมขาวสารสถิติ

และประเด็นควรทราบเก่ียวกับอุบัติเหตุ จัดโปรแกรมกําหนดการประชุม บันทึกรายงานการประชุม จัดทํานิทรรศการ

ความปลอดภัย ทําเอกสารออกเผยแพร 

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัย หรือ  

ผูตรวจสอบความ

ปลอดภยัในโรงงาน 

ผูจัดการแผนกขาย 

พนักงานขาย 

หัวหนาพนักงานขาย ผูจัดการโรงงาน 

หัวหนาคนงาน 

คนงาน 



 ๕๙ 

  ๔. หนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงของคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยมีดังนี้  

   ๔.๑ ตรวจและวิเคราะห หาสาเหตุของอุบัติเหตุและสภาวะแวดลอมท่ีไมปลอดภัยตอการ

ทํางาน พรอมเสนอแนะวิธีการแกไขปองกัน 

   ๔.๒ ตรวจสอบและรับทราบรายงานแจงผลการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของผู

ตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน 

   ๔.๓ รับทราบและตรวจสอบรายงานหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ 

จากทุกฝายท่ีสงเขามา 

   ๔.๔ สํารวจตรวจสอบ และทบทวนวิธีการปฏิบัติงานตาง ๆ ซ่ึงยอมรับแลววามีความ

ปลอดภัย เพ่ือหาทางปรับปรุงตอไปใหดีข้ึน 

 

 เจาหนาท่ีความปลอดภัย (Safety Officer) หรือผูตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน (Safety lnspectors)  

   เปนบุคคลหรือคณะทํางานท่ีทําหนาท่ีตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานโดยข้ึนตรง

ตอประธานคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือความปลอดภัย และมีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้  

  ๑. รายงานโดยการบอกกลาวดวยวาจาหรือลายลักษณตอซุปเปอรไวเซอร หรือหัวหนาคนงานถึง

ความบกพรองอันอาจกออันตรายตาง ๆ ตามท่ีตนไดตรวจสอบพบมา  

   ๒. ทุก ๆ สัปดาหควรจัดทํารายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของตน โดยบันทึกความ

บกพรองจุดอันตรายหรือสภาพการณอันตรายตาง ๆ ท่ีคนพบพรอมเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุง  

   ๓. ในรายงานผลการตรวจสอบนั้น เขาจะรายงานตนเหตุทุกชนิดของอุบัติเหตุตาง ๆ อาทิ สาเหตุ

จากแผนงาน สิ่งแวดลอมในการทํางาน และความบกพรองสวนบุคคลของคนงาน  

  ๔. เปนผูเขาถึงอุบัติเหตุทุกครั้งพรอมกับรวมแกไขและตรวจสอบหาขอเท็จจริงตาง ๆ วิเคราะห

และหาขอสรุปท่ีดีเพ่ือเสนอแนะฝายบริหารสั่งการแกไขตอไป  

  ๕. เปนผูประสานงานเก่ียวกับกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือความปลอดภัย โดยคนงานเปน

ผูดําเนินการ 

  ๖. เก็บรวบรวมและทําสถิติอางอิงคนควา เก่ียวกับผลการตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน  

 

 หัวหนาคนงาน (Supervisor)  

   มีหนาท่ีโดยตรงในการดํารงสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยเอาไวตลอดไป และคอยใหการปรึกษา

และแกปญหาตาง ๆ แกคนงานอีกดวย นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีเฉพาะเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุอีกดังนี้ 

  ๑. เขาวิเคราะหและบันทึกรายงานการวิเคราะหอุบัติเหตุทันที พรอมกับนําบันทึกนั้นเสนอตอ

เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยโดยเร็ว 

   ๒. การแกไขปองกันอันใดท่ีอยูในวิสัยหรือในอํานาจหนาท่ีท่ีตนมีอยูก็จะสั่งการแกไขไปทันที    

สวนงานท่ีอยูนอกเหนืออํานาจหนาท่ีก็จะบันทึกความเห็นและขอเสนอแนะลงในรายงานบันทึกวิเคราะหอุบัติเหตุ  

ท่ีเสนอไปยังเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยในโรงงาน 



 ๖๐ 

  ๓. ทําการตรวจเช็คความเรียบรอยตาง ๆ ภายในแผนกท่ีตนรับผิดชอบอยูเปนประจําทุกเชากอน

เริ่มงานเพ่ือปองกันอันตรายเปนประจําทุกวัน 

  ๔. เรียกรายงานอุบัติเหตุ (ท้ังโดยวาจาและโดยการจดบันทึก) จากคนงานภายใตบังคับบัญชาของ

ตนทุกครั้งท่ีเกิดมีอุบัติเหตุหรือความบกพรองเกิดข้ึน  

  ๕. อบรมและใหคําแนะนําในการทํางานท่ีถูกวิธี และการปองกันอันตรายแกคนงานภายใตบังคับ

บัญชา 

  ๖. ติดตามสังเกตและศึกษาพฤติกรรมของคนงานแตละคนอยางใกลชิดเพ่ือดูความเหมาะสมความ

พรอมทางรางกายและจิตใจของคนงานแตละคนในการทํางานในตําแหนงนั้น ๆ พรอมกับพิจารณาสับเปลี่ยน

ตําแหนงงานเพ่ือความเหมาะสมในดานความปลอดภัย 

 ๒. จิตวิทยาและการจูงใจเพ่ือความปลอดภัย  

  มีคําถามท่ีมักพบเสมอหลังจากการวิเคราะหอุบัติเหตุวา “ทําไมคนงานจึงทําอยางนั้น ท้ัง ๆ ท่ีรูวา

อันตราย” และบอยครั้งท่ีคนงานมักอางวาเพราะรีบรอน ไมอยากเสียเวลาปดเครื่องจึงเกิดอันตราย ดังนั้น อาจ

กลาวไดวา “อุบัติเหตุ คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุตั้งแต ๑ สาเหตุข้ึนไป ” ซ่ึงหลาย ๆ โอกาสของการเกิดอุบัติเหตุ

นั้น มาจากปญหาทางจิตใจของคนงานเอง 

  ดังนั้น ปญหาทางดานจิตใจของคนงานจึงเปนประเด็นท่ีตองนํามาวิเคราะห และพิจารณาหา  

แนวทางการแกไขใหเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายซ่ึงก็คือ ความปลอดภัยของโรงงานและคนงานโดยสวนรวม 

  ๒.๑ ความตองการของคนงาน ตามทฤษฎี เชิงความตองการของมนุษยของมาสโลว มนุษยทุกคน

มีความตองการซ่ึงสามารถจําแนกออกเปน ๕ ชั้น เรียงลําดับความตองการกอนหลัง ตามรูปภาพท่ี ๔.๒ ดังนี้  

   - ปจจัย ๔ ( Physiological Need) 

    - ความปลอดภัย ( Safety Need) 

   - ความผูพันธในสังคม ( Belonging Need) 

   - เกียรติและชื่อเสียง ( Esteem Need) 

   - พิสูจนตัวเอง ( Self – Actualisation Need) 

รูป ๔.๒ แสดงความตองการของมนุษยตามทฤษฎีมาสโลว 

 



 ๖๑ 

 
  

 จากทฤษฎีจูงใจดังกลาวยังอาจสรุปตอไปวา เม่ือคนงานบรรลุถึงความตองการของตนไปชั้นหนึ่งแลว 

ยอมจะแสวงหาสิ่งท่ีตนตองการในข้ันตอไปเรื่อย ๆ นับตั้งแตข้ันท่ี ๑ จนถึงข้ันท่ี ๕ การใหสิ่งท่ีเขาตองการ ซ่ึงอยูใน

ข้ันถัดสูงข้ึนไป จากท่ีเขามีอยูจะเปนการจูงใจเขาไดโดยการใหในสิ่งท่ีเขาอยากได  ในทางตรงกันขามหากใหในสิ่งท่ี

เขามีอยูแลวหรือในสิ่งอยูข้ันต่ํากวาข้ันท่ีเขามีอยูในขณะนั้น กลับเปนการหนายใจเขาเพราะเปนกานใหสิ่งท่ีคิดอยากได 

 ตัวอยางเชน ความตองการความปลอดภัย ถาเรานําไปใหแกบุคคลท่ีไดรับปจจัย ๔ แลว และกําลังตองการ

ความปลอดภัยอยูเชนนี้ การใหของเราเปนการจูงใจคนงานผูนั้น ขณะเดียวกันเรานําความปลอดภัยไปใหแกผูซ่ึง

กําลังตองการเกียรติยศและชื่อเสียง หรือกระท่ังตองการความผูกพันในสังคม การใหของเรากลับกลายเปนการ

หนายใจแกคนงานผูนั้น เพราะเขาจะไมบังเกิดความพึงพอใจตอการใหนั้นเลย  

 จากความคิดขางตนนี้ กลาวไดวา ความปลอดภัยโดยตัวมันเอง สามารถใชเปนเครื่องจูงใจใหคนงานปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑตาง ๆ เพ่ือความปลอดภัยแกตนเองและคนอ่ืนไดในบางกรณี แตอีกหลายกรณีกลับกลายเปนสิ่งท่ีถูก

มองขามและไมอาจใชอยางไดผลเทาท่ีควรจําเปนตองหาปจจัยจูงใจอันอ่ืน เพ่ือทําใหคนงานเขาหาความปลอดภัยใหได 

 ปญหาของฝายบริหารและหัวหนางานของโรงงานเกือบทุกแหงมิใชอยูตรงท่ีวา ไมสามารถจัดทํากฎโรงงาน

เพ่ือความปลอดภัยฉบับท่ีสมบูรณได แตอยูตรงท่ีวา “จะทําอยางไรจึงจะใหคนงานท้ังหมดปฏิบัติตามกฎโรงงาน

อยางเครงครัดเพ่ือเกิดความปลอดภัยใหไดตางหาก” 

 วิธีการจูงใจเพ่ือใหคนงานเกิดความปลอดภัยวิธีหนึ่งซ่ึงอาจเรียกไดวาเปน “การจูงใจในดานลบ” ก็คอืการ

บังคับ และคาดโทษ เพ่ือใหคนงานตองเครงครัดตอวินัยหรือกฎโรงงาน และเพ่ือใหมาตรการดังกลาวมีความ

ศักดิ์สิทธิ์ ฝายบริหารจึงตองเพ่ิมหัวหนาคนงานข้ึนอีกจํานวนหนึ่งเพ่ือกวดขันและติดตามผลการปฏิบัติงานให

เครงครัด ซ่ึงก็อาจเห็นผลในระยะแรกคืออุบัติเหตุและความเสียหายลดลงอยางไดผลพอใจ แตในระยะยาวผลอาจ

เลวลง เพราะคนงานท่ีมีสุขภาพจิตเสื่อมยอมกออุบัติเหตุอันตรายไดมากกวาคนงานท่ีมีสุขภาพจิตปกติ 

 การศึกษาหลักเกณฑทางจิตวิทยาจึงนาจะเปนทางออกสําหรับการรณรงคเพ่ือความปลอดภัยระหวาง

คนงาน (ผูดื้อรั้น) กับฝายบริหาร (ผูจูจี้) ครั้งนี้ไดอยางนาสนใจ 



 ๖๒ 

  ๒.๒ อุบัติเหตุเกือบท้ังหมดมีสาเกตุจากคนงาน อุบัติเหตุเกือบท้ังมดมีสาเหตุมาจากคน แตเราไม

ควรจะโทษคนเสมอไป เพราะเบื้องหลังการกระทําอันบกพรองหรือผิดพลาดของคนมักมีสาเหตุมาจากจิตใจ        

มีปจจัยกวา ๒๕๐ ประการท่ีมีผลตอการปรับตัวไมไดและการเกิดอุบัติเหตุของคนงาน ปจจัยสวนใหญเกิดจาก

สภาพของจิตใจซ่ึงผิดปรกติเนื่องจากไดรับผลจากสภาพการณและสิ่งแวดลอมภายนอก นอกจากปจจัยทางดาน

ความเปลี่ยนแปลงของอารมณและจิตใจท่ีมีผลมาจากความเปลี่ยนแปลงภายนอก ท่ีทําใหคนงานมีแนวโนมในการ

กออุบัติเหตุแลว อายุของคนงานก็เปนปจจัยเก่ียวของกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุของคนงานไดเชนกัน 

 

 ขอสมมุติฐานท่ีนาสนใจคือ 

  ๑. เปนไปไดท่ีคนงานออนวัน (อายุต่ํากวา ๒๕ ป) มักจะเขาทํางานในตําแหนงท่ีตองสัมผัสกับตัว

งานโดยตรงจึงมีโอกาสไดรับอันตรายไดมากกวาคนงานท่ีมีอายุมากข้ึน ซ่ึงโดยธรรมชาติยอมมีหนาท่ีการงานสูงข้ึน

การสัมผัสกับตัวงานยอมนอยกวา 

   ๒. เปนไปไดท่ีแมคนงานท่ีมีอายุมากจะยังคงทํางานในตําแหนงเดิม เชนเดียวกับคนงานหนุมสาว

แตก็มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุนอยกวา หรืออาจเกิดเทากัน แตความรุนแรงของความบาดเจ็บอาจนอยกวาจนไมตอง

เขาโรงพยาบาลมากครั้งเทากับคนงานออนวัย ท้ังนี้ เพราะคนงานสูงอายุมีประสบการณและความสุขุมรอบคอบ

และสัญชาตญาณเอาตัวรอดดีกวา 

  ๓. คนงานท่ีมีครอบครัวแลว จะมีความสุขุมรอบคอบดีกวาคนงานท่ียังเปนโสดในระดับอายุเทา ๆ กัน  

เพราะผูท่ีมีครอบครัวแลว มีภาระและความรับผิดชอบสูงกวาคนโสด 

  เราอาจสรุปไดวา “จิตสํานึกตอความปลอดภัย ( Safety Conscious)” ของคนงานเปนผลมาจาก

ปจจัยหลายประการ อาทิ 

   ๑. ความเปนผูใหญ ( Maturity) ของคนงาน 

    ๒. สถานภาพทางครอบครัว  

   ๓. ประสบการณท่ีผานมา  

   ๔. การศึกษาอบรม ฯลฯ 

  เปนสิ่งท่ีเปนไปไดยาก ในการคัดเลือกคนงานใหมีคุณสมบัติครบถวนท่ีสอดคลองกับปจจัยท้ัง ๔ 

ประการขางตน 

   สิ่งเดียวท่ีฝานบริหารจะหวังผลไดคอนขางสูงจากการกระทํา ก็คือ การใหการศึกษาอบรมแก

คนงานเพ่ือใหเกิดจิตสํานึกตอความปลอดภัย มิใชเพ่ือใหเกิดการอบรมบมนิสัยใหมีวินัย และยอมปฏิบัติตามกฎ

โรงงานแตเพียงอยางเดียว 

  ๒.๓ จิตวิทยาเก่ียวกับกลุมแรงงานเฉพาะ คนงานท่ีเปนชาย หญิง คนแก และเยาวชน มีธรรมชาติ

ของอุปนิสัย และพฤติกรรมแตกตางกันอยางเดนชัดจึงสมควรจะได พิจารณาเปนกรณีเฉพาะดังตอไปนี้  

   ๒.๓.๑ คนงานเยาวชนและคนงานออนวัย ในท่ีนี้คนงานออนวัย หมายถึง คนงานท่ีมีอายุ

ระหวาง ๑๕ - ๒๐ ป หรือ ๑๘ – ๒๐ ป 

 ลักษณะของแรงงานเยาวชนและคนงานออนวัยคอื 



 ๖๓ 

  - ความทนทาน คนงานออนวัยมักจะมีกําลังมากชั่วระระสั้น และเกิดลา และหมดแรงไดงาย  

   - ยังขาดความชํานาญ และเทคนิคการทํางานท่ีดีพอ  

  - ความยับยั้งชั่งใจยังมีนอยกวาความหุนหันพลันแลน  

  - ตองการแสดงออกอยางท่ีผูใหญเขาแสดง เพ่ือพิสูจนวาตนเองเปนผูใหญ  

  แนวทางการจูงใจคนงานออนวันเพ่ือความปลอดภัย   

  เนื่องจากคนงานออนวัยมีธรรมชาติ ซ่ึงเปนจุดออนมากหลายประการดังกลาวขางตนนี้ จึงเปน

ความรับผิดชอบพิเศษท่ีฝายบริหารจะไดเพ่ิมความสนใจเปนพิเศษ ในลักษณะคือ  

    ๑. ในการออกคําสั่ง ตองชี้แจงเหตุผล แสดงผลดีผลเสียอยางชัดเจน    

    ๒. อบรมโดยเฉพาะเก่ียวกับวินัย และกฎโรงงาน 

    ๓. มีการจัดตั้งหัวหนาชุดหรือหัวหนาดูแลเปนพิเศษ  

    ๔. ระวังการชี้นํา หรือการสรางตัวอยางการทํางานท่ีผิด ๆ  

    ๕. สรางความคิด หรือคานิยมท่ียกยองสงเสริมท่ีปฏิบัติงานอยางปลอดภัย มากกวาคนท่ี  

                          กลาเสี่ยงปฏิบัติและรอดชีวิตมาได 

   ๖. มีการติดตามความประพฤติของคนงานท่ีมีสถิติกออุบัติเหตุมากอยางใกลชิด  

    ๒.๓.๒ คนงานหญิง คนงานหญิงในโรงงานท่ัวไปอาจจําแนกออกได ๓ ประการ ตามอายุ

และสถานภาพทางครอบครัว กลาวคือ เปนประเภทคนโสด , คนท่ีแตงงานแลว และคนสูงอายุ แตละวัยอายุ       

มีลักษณะสภาพจิตใจแตกตางออกไปบาง แตในสวนท่ีเกิดอุบัติเหตุนั้นมีลักษณะคลายคลึงกัน แตโดยเฉลี่ยแลว 

คนงานหญิงท่ีออนวัยจะมีความคะนองนอยกวาคนงานชายในวัยไลเลี่ยกัน  อุบัติเหตุสวนใหญมักเกิดจาก ทรงผม 

และเครื่องแตงกาย ในโรงงานสวนใหญจึงแนะนําใหพนักงานหญิงตัดผมสั้น หรือไมก็ใหสวมหมวก ผารัดผมให

เรียบรอยรวมท้ังสวมเสื้อเชิ้ ตแขนสั้น และสวมกางเกงขายาว แทนการสวมผาถุงหรือกระโปรง และการใหสวม

รองเทาผาใบ หรือรองเทาหนัง รองเทายางหุมขอ แทนการสวมรองเทาฟองน้ํา หรือรองเทามีหูแบบตาง ๆ ซ่ึงไม

แข็งแรงและลดความคลองตัวในการทํางานเอง 

 คนงานหญิงมักจะเครงครัดและยอมปฏิบัติตามกฎขอบังคับของโรงงานไดดี และมีปฏิกิริยาคัดคานหรือ

สรางปญหาใหนอยกวาคนงานชาย 

   ๒.๓.๓ คนงานสูงอายุ คนงานสูงอายุ ไดแกคนงานท่ีมีอายุเกิน ๕๐ ปข้ึนไป  

 ลักษณะของคนงานสูงอายุ คือ 

   ๑. มีความระมัดระวังและความชํานาญในงานสูง  

   ๒. ประสบการณ และจิตสํานึกในการระวังภัยสูง  

   ๓. มีความสุขุมและการยับยั้งชั่งใจดี การวิเคราะหและประเมินสถานการณแมนยํากวา  

 จากลักษณะดังกลาวนี้ ทําใหคนงานสูงอายุ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุนอยกวา คนงานอายุนอยและอุบัติเหตุ

สวนใหญมาจากเหตุสุดวิสัย เชนหมดกําลังลง อานคาผิดพลาด หกลม ฯลฯ ซ่ึงมิใชมีสาเหตุมาจากความประมาท 

หรือรูเทาไมถึงการณ แตเกิดจากความบกพรองทางรางกายเปนสวนใหญ  



 ๖๔ 

 ๒.๔ สิ่งแวดลอมในการทํางานตอจิตใจของคนงาน ตามท่ีทราบแลววา สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอความ

ปลอดภัยในการทํางานของคนงาน ในท่ีนี้จะไดกลาวถึงเฉพาะผลทางดานจิตใจของคนงานท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม

ในการทํางานตาง ๆ  

  ๒.๔.๑ เสียงดนตรีกับการทํางาน เรื่องของเสียงดนตรีเปนสิ่งละเอียดออนและเปนเฉพาะ  รายบุคคล   

                             ซึ่งเปนขอถกเถียงกันมากระหวางผลดีและผลเสียของเสียงเพลง ตอผลผลิตของคนงาน  

                             และนี่คือขอคิดเห็นที่นาสนใจเก่ียวกับเสียงดนตรีกับการทํางาน 

     ๑. ไมมีขอสรุปท่ียอมรับไดแนนอนวาการใชเสียงดนตรีจะเพ่ิมผลผลิตได  

    ๒. คนงานไมชอบเสียงดนตรีขณะทํางานทุกคนไปประมาณ ๑ – ๑๐% ของ 

                                              คนงาน จะรูสึกถูกรบกวนจากเสียงเพลง 

    ๓. เสียงดนตรีมีผลตอระบบความดันโลหิตของคนงาน  

    ๔. เสียงดนตรีท่ีเกิดจากการเปดแผนเสียงจะดีกวาเสียงท่ีเกิดจากการบรรเลงสด  

    ๕. ขณะท่ีคนงานกําลังทํางานและมีความสุขเม่ือฟงดนตรีนั้น ผลผลิตอาจตกลงได 

      ๖. คนงานท่ีทํางานโดยใชสมอง และมีปญหาจะตองขบคิดนั้นจะไมสามารถเพ่ิม  

                                              ผลผลิตดวยเสียงดนตรีได 

    ๗. คนงานท่ีทํางานผลิต ซ่ึงตองทํางานซํ้า ๆ กันคลอดเวลาทํางานจะสามารถ  

                                              เพ่ิมผลผลิตไดโดยเสียงดนตร ี

    ๘. ในงานท่ีซํ้าซาก เสียงดนตรีชวยเพ่ิมผลผลิตได แตคุณภาพของงานอาจลดลงไดบาง  

    ๙. เสียงดนตรีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงอาจสรางปญหาแกคนงาน เพราะบาง  

                                              คนอาจไมพอใจรายการหนึ่ง การเปดเพลงจากเทปบันทึกเสียงเปนชุดโดยไม 

                                              มีการโฆษณาสินคา จะไดผลดีกวา 

 นอกจากนี้ Vernon และ Warner ยังมีผลสรุปจากการทดลองเก่ียวกับเสียงกับการทํางานท่ีนาสนใจอยู   

๒ ประการคือ 

   ๑. ในการทํางานคํานวณทางคณิตศาสตร เสียงดังจะไมมีผลตอความรวมเร็ว และ

ความถูกตองในผลของการคํานวณ แตอาจทําใหมนุษยตองเพ่ิมพลังงานมากข้ึนในการทํางานใหไดผลงานเทากัน  

    ๒. เสียงท่ีมีความดังสมํ่าเสมอ จะทําใหคนตองปรับตัวใหเขากับเสียงนั้นได แตจะทําให

คน ๆ นั้นตองเพ่ิมความพยายามมากข้ึนเพ่ือรักษาระดับผลงานใหเทาเดิม  

  ๒.๔.๒ สีและแสงสวางในการทํางาน จากผลการทดลองของนักคนควาหลายทานมีขอเสนอแนะท่ี

นาสนใจเก่ียวกับสีและแสงสวางในการทํางาน ดังนี้ 

   ๑. แสงสวางธรรมชาติมีความเหมาะสมในการทํางานมากท่ีสุด  

   ๒. แสงไฟสีขาวจะดีกวาแสงไฟสีอ่ืน ๆ  

   ๓. แสงสีเหลืองจะมีผลตอการรบกวนการทํางานไดนอยกวาแสงสีน้ําเงิน  

   ๔. การใชแสงสวางจากหลอดไฟฟารวมกับแสงธรรมชาติใหผลไดดี ไมแพการใชแสงจาก

หลอดไฟฟาลวน ๆ 



 ๖๕ 

   ๕. คนงานท่ีมีอายุเกิน ๓๕ ปข้ึนไปตองการแสงสวางมากข้ึนกวาคนงานท่ีอายุต่ํากวา ๓๕ 

ปลงมาในงานอยางเดียวกัน 

   ๖. กระดาษหรือพ้ืนสีขาวท่ีไมสะทอนแสง และขอความสีดําจะใหผลตอการมองไดดีกวา

สีอ่ืน ๆ 

   ๗. แสงสวางท่ีกระจายท่ัวบริเวณหองทํางานจะใหผลตอการทํางานดีกวาแสงสวางเปนจุด

เฉพาะบริเวณโตะทํางาน 

  ๓.๔.๓ ความพึงพอใจมีผลตอคุณภาพงาน กวางโดยสรุปแลว ปจจัยใด ๆ ก็ตามท่ีจะมีผลตอ

ผลผลิตและความปลอดภัยของคนงานนั้น ข้ึนกับลักษณะความพอใจไมพอใจสวนบุคคลท่ีคนงานนั้นมีปฏิกิริยา

ตอบสนอง และความพอใจของแตละคนตางกันออกไป แตเม่ือใดก็ตามท่ีคนงานตกอยูในสภาพคับของในหรือ

รําคาญใจตาง ๆ หลายเรื่องสะสมอยูนาน ๆ ยอมทําใหสุขภาพจิตของคนงานเสื่อมลงและอาจมีผลตอสภาพความ

ปลอดภัยของโรงงานดวย 

 

 สภาพตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดความรําคาญใจแกคนงานไดแก 

  ๑. สภาพหองน้ําหองสวมท่ีชํารุดสงกลิ่นมีน้ําขัง ราดไมลงมีขอความและรูปภาพเปรอะไปหมด  

   ๒. ไมมีน้ําลางมือหรือมีแตไมเพียงพอ กอกน้ํารั่วท้ังไมมีการซอมแซม  

  ๓. ทางเดินท่ีคับแคบ และตองเดินออมโดยไมจําเปน  

  ๔. กลิ่น ควันจากการทํางาน หรือสีพน ท่ีเกิดข้ึนรบกวนเปนครั้งคราว แตไมมีการแกไขการระบาย

อากาศใหดีข้ึน 

  ๕. เครื่องจักรท่ีชํารุด หลุด หลวมไปบาง โดยยังคงใชงานไดแตตองทําใหคนใชเครื่องยุงยากและ

ลําบากมากข้ึนในขณะใชงาน 

  ๖. ความลาชา และยุงยากในการเบิกจายวัสดุ เครื่องมือทํางาน  

  ๗. การออกคําสั่งท่ีขัดแยงกันอยูตลอดเวลาของฝายบริหารตางระดับกัน และการตองมีหลาย

เจานาย 

  ๘. เครื่องมือมีไมพอใชสั่งซ้ือก็ไมคอยได  

  ๙. เครื่องเกามากและเสียอยูเสมอ ขณะเดียวกันเจานายก็เรียกหัวหนาคุมคนงานไปวากลาวและ

เรงรัดงานอยูตลอดเวลา โดยไมสนใจตอการซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องใหมอยางจริงจัง  

  ๑๐. การถูกเจานายขู และปฏิบัติการตัดคาแรงตลอดเวลา เม่ือผลผลิตตกลง เพราะความบกพรอง

ในการจัดระบบงานของฝายบริหารทําใหคนงานตองพยายามเพ่ิมผลผลิต และทํางานอยางหนักข้ึนแตไมมีวัน

บรรลุผลสําเร็จ 

  ๑๑. คนงานตองใชเครื่องมือเครื่องใชท่ีหมดสภาพแลว โดยไมมีการสั่งซ้ือเพ่ิมเติม เขนหนากาก

ปองกันไอหรือฝุนผงหมดอายุ แตไมมีอะไหลมาเปลี่ยน ถุงมือหนังขาดรุงริ่ง แวนเชื่อมฝาและแตกราง สายรัดขาด ฯลฯ  

  ๑๒. คนงานตองทนฟงเสียงเพลิงท่ีไมเคยขอรองใหเปดโดยฝายเปดเพลิงไมเคยสอบถามเลยวา

พอใจหรอืไม 



 ๖๖ 

 กลาวโดยสรุป ปจจัยท่ีสรางความไมพอใจแกคนงานมีผลตอสุขภาพจิตของคนงาน และสุขภาพจิตท่ีเสื่อม

ของคนงานมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุของคนงานโดยสวนรวม นอกจากจะตองจัดสภาพแวดลอมและมาตรการ

ปองกันอุบัติเหตุทางกายภาพแลว ปจจัยท่ีมีผลตอจิตใจของคนงานก็ควรไดรับการพิจารณาดวยควบคูกันไป 

  เราจะเห็นวาอารมณและจิตใจมีผลตอพฤติกรรมของคนเปนอยางมาก ดังนั้น ประเด็นดานจิตวิทยาจึงเปน

เรื่องท่ีมองขามไปไมไดเลย ตรงกับขามเราอาจกลาววาครึ่งหนึ่งของความสําเร็จในการปองกันอุบัติเหตุมาจาก

ประเด็นทางดานจิตวิทยาเพราะถาอารมณดี งานก็ดีดวย 

 ๓. การอบรมคนงานเพ่ือความปลอดภัย  

   การอบรมคนงานเพ่ือความปลอดภัยจัดเปนหนาท่ีประการหนึ่งของหัวหนาควบคุมงาน เพราะ

หากคนงานไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันภัยสวนบุคคลแลว ก็อาจไดรับอันตรายไดท้ัง ๆ ท่ีไดจัดระบบ

ปองกันอันตรายเอาไวแลวเปนอยางดี โดยคนงานดังกลาวอาจไปทําลายหรือถอดระบบปองกันอันตรายออกท้ิง

เพราะเห็นวายุงยากไมทันใจ หรือไมสะดวกในการใชเทาท่ีควร 

  ๓.๑ สาเหตุของการเกิดอันตรายขณะปฏิบัติงาน ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีดังนี้  

  ๓.๑.๑ คนงานไมไดรับการอบรมใหรูจักหนาท่ีและการปฏิบัติตอเครื่องจักรนั้นอยางถูกตองและ  

                              รัดกุมนั่นคือไมชํานาญที่จะใชเครื่องจักรนั้น ๆ 

  ๓.๑.๒ ขณะปฏิบัติงานกับเครื่องจักรไมทําหนาท่ีอยางเครงครัดมีการหยอกลอกันเลนในระหวาง  

                              ปฏิบัติงาน 

  ๓.๑.๓ เครื่องจักรบางเครื่องมีเครื่องปองกันอันตราย แตคนงานบางคนไมยอมใชหรือไมปฏิบัติ  

                              ตามกฎเกณฑ 

   ๓.๑.๔ การท่ีโรงงานเปนจํานวนมากนิยมใหลูกจางทํางานเกินเวลาหรือทํางานนอกเวลา หรือสราง  

                              ระบบงานแบบคํานึงถึงประโยชนท่ีนายจางปอนให คือระบบ “เบี้ยขยัน” คนงานตอง 

                              ทํางานมากเกิดขนาด โอกาสที่เกิด “การเม่ือยลาจากการทํางาน” ก็มีมากเปนสาเหตุของ 

                              การเกิดอุบัติเหตุได 

  ๓.๑.๕ การทํางานผลัดกลางคืน บางระยะคนงานจะมีอาการงวงนอนขณะท่ีกําลังทํางานเก่ียวกับ  

                              เครื่องจักร โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็งายมาก 

  ๓.๑.๖ การทํางานในสิ่งแวดลอมท่ีไมดี เชนแสงสวางนอยเกินไป แสงสวางจาเขาตา การวางโคม 

                              ไฟไมเหมาะสม ทําใหเกิดอาการลาของดวงตา การทํางานในสถานที่มีเสียงดังมาก ๆ หรือ 

                              ในสถานท่ีรอนจัดมาก ก็เปนสาเหตุทางออมท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย 

  ๓.๑.๗ ลักษณะโดยเฉพาะของคนงานท่ีมีอุปนิสัยมักงายเลินเลอหรือไมเอาใจใส ขาดผูควบคุมดูแลท่ีดี  

 ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีหัวหนางานและฝายบริหารจะไดฝกอบรมคนงานเพ่ือจะไดขจัดและปองกันอันตราย ท่ี

จะเกิดแกคนงาน 

 ๓.๒ เปาหมายของการฝกอบรมคนงาน การอบรมคนงานเพ่ือความปลอดภัย มิใชการเรียกคนงานมานั่ง

รวมกันเพ่ือรับทราบกฎขอหามตาง ๆ ของโรงงานและแนะนําใหทองจําใหได เพ่ือจะไดไมฝาฝนกฎโรงงานเพราะคง



 ๖๗ 

จะไมมีกฎโรงงานแหงใดท่ีจะมีรายละเอียดปลีกยอยท่ีรัดกุมมากพอท่ีจะปกปองคุมภัยคนงานไดในทุกกรณี ถึงหาก

จะมีกฎโรงงานท่ีวิเศษครบถวนดังกลาว ก็คงจะไมมีคนงานคนใดท่ีจะจดจําไดหมดในเวลาสั้น ๆ ของการฝกอบรม

นั้นได 

 ดังนั้นเปาหมายของการฝกอบรมคือ “ตองมุงสอนใหคนงานเกิดความคิดความอานและสามัญสํานึกในการ

รูจักระวังภัยและรูจักทําหรือไมทําการใด ๆ เพ่ือเลี่ยงอันตรายไดดวยตนเอง ” ซ่ึงอาจสรุปไดวา  ตองใหคนงานรูจัก

วาควรและไมควรทําอะไรดวยตนเอง โดยการแสดงใหเขาทราบถึงเหตุผลตาง ๆ และสอนใหเขารูจักหาเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจของเขาดวย 

 ๓.๓ ประเภทของการฝกอบรม อาจแบงออกไดเปน ๒ ประเภทลกัษณะการสอนคือ  

   ๑. ประเภทใหการศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัย ( General Safety Training) 

  ๒. ประเภทใหการฝกอบรมดานความปลอดภัย ( Specific Safety Training) 

 การศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัย ( Safety Education) นั้นมีเปาหมายเพ่ือใหความรูท่ัวไปเก่ียวกับชีวิต

การทํางาน และความปลอดภัยท่ัวไปในโรงงานขอพึงระวังสิ่งท่ีควรและไมควรปฏิบัติในโรงงานและรับทราบกฎโรงงาน 

 การฝกอบรมเพ่ือความปลอดภัย ( Safety Training) มีเปาหมายเพ่ือฝกหัดใหคนงานรูจักวิธีการทํางานท่ี

ถูกตองมีความปลอดภัย และรูจักหลักเลี่ยงจุดอันตรายในการทํางาน 

 

 ๓.๔ ข้ันตอนของการฝกอบรม ในการจัดฝกอบรมคนงานนั้น มีข้ันตอนการดําเนินการดังตอไปนี้  

  ๑. วิเคราะหคนงานท่ีจะรับการอบรม เพ่ือทราบประวัติการศึกษา และการทํางาน  ระดับ

ความสามารถในการเรียนรู ความสามารถพิเศษ และความบกพรองหรือปมดอยเฉพาะตัว 

  ๒. เตรียมหลักสูตรเพ่ือจัดเนื้อหาการสอนและฝกอบรมใหเหมาะสมกับคนงานและกําหนดเวลา  

  ๓. เตรียมอุปกรณการสอนตามความเหมาะสม  

  ๔. เตรียมบุคลากรและรายละเอียดปลีกยอยประกอบการอบรม  

  ๖. จัดเตรียมวิธีการ และขอทดสอบประเมินผลการอบรม  

 ๓.๕ หัวขอการฝกอบรม สําหรับหลักสูตรการฝกอบรมปกติ ซ่ึงใชสําหรับคนงานใหม หรือบุคคลตาง ๆ ท่ี

เพ่ิงรับการอบรมเรื่องความปลอดภัยในเบื้องตนควรประกอบดวย 

  ๑. การแนะนําเก่ียวกับการทํางานและความปลอดภัย  

  ๒. สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและท่ีเปนอันตรายในการทํางานประกอบดวย  

   ๒.๑ สภาพผังโรงงานท่ีเหมาะสม  

   ๒.๒ แสงสวาง  

   ๒.๓ เสียงและอันตรายจากเสียง  

   ๒.๔ อุณหภูมิความรอนและความเย็น  

   ๒.๕ อากาศและการระบายอากาศท่ีเหมาะสม  

  ๓. การปองกันอันตรายสวนบุคคล ประกอบดวย  



 ๖๘ 

    ๓.๑ การเตรียมรางกายท่ีถูกตอง อาทิ ทรงผม เล็บมือ การสวมสรอยคอ สรอยขอมือ 

แหวน ถุงมือ    

    ๓.๒ การแตงกายและชุดทํางานท่ีปลอดภัย  

   ๓.๓ การใชอุปกรณปองกันอันตราย อาทิ หมวกกันน็อค แวนปองกันตา หนากากปองกัน

ไอพิษ ปลั๊กเสียบหูเพ่ือลดเสียงดัง ผากันความรอน ถุงมือ รองเทา และอ่ืน ๆ  

  ๔. การปองกันอันตรายเฉพาะดาน ประกอบดวยการศึกษาเก่ียวกับอันตรายจากสภาพหรือแหลง

อันตรายตาง ๆ ไดแก 

   ๔.๑ อันตรายจากสารเคมี  

   ๔.๒ อันตรายจากไฟฟา  

   ๔.๓ อันตรายจากภาชนะมีความดันสูง  

   ๔.๔ อันตรายจากงานเชื่อม  

   ๔.๕ อันตรายจากเชื้อเพลิงและวัตถุระเบิด  

  ๕. การปองกันและการดับเพลิง ใหทราบถึงหัวขอตาง ๆ ดังนี้  

   ๕.๑ ปจจัย ๓ ประการของการเกิดเพลิงไหม ไดแก เชื้อเพลิง ออกซิเจนและสภาพอุณหภูมิ

ท่ีพอเหมาะ 

   ๕.๒ ประเภทของเชื้อเพลิงไหม ท้ัง ๔ ประเภทไดแก ประเภท A , ประเภท B , ประเภท C 

และประเภท D  

   ๕.๓ รูจักชนิดของสารดับเพลิงตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับเพลิงไหมแตละประเภท  

   ๕.๔ รูจักวิธีใชอุปกรณดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงท่ีถูกตอง  

   ๕.๕ รูจักวิธีหนีจากอันตราย เม่ือเพลิงไหมมีขนาดใหญเกินขนาดและวิธีการชวยเหลือคน

ท่ีติดอยูในเพลิง 

  ๖. การปฐมพยาบาลเบื้องตน รูจักการปฐมพยาบาลแกคนใชท่ีไดรับอันตรายจากสาเหตุตาง ๆ ดังนี้  

   ๖.๑ ถูกไฟลวก – การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

   ๖.๒ มีบาดแผลมีโลหิตไหลออกมาก – การหามเลือด , ทําแผล 

   ๖.๓ กระดกูหกั – การเขาเฝอกเบื้องตน 

   ๖.๔ สลบหมดสติ – การผายปอดและชวยหายใจ 

    ๖.๕ ไดรับกรด หรือดางอยางรุนแรงท่ีผิวหนังการลดอันตรายและความเจ็บปวด  

 สําหรับหัวขอในหลักสูตรการฝกอบรม เฉพาะดานนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะเฉพาะของแตละโรงงาน 

แตมีลักษณะสําคัญ คือ 

  ๑. รูจักวิธีการทํางานท่ีถูกตองและปลอดภัย  

   ๒. รูจักวิธีการควบคุมเครื่องจักรกล รูจักระบบควบคุมของเครื่องและวิธีการแกไขเม่ือเกิดความขัดของ  

  ๓. รูถึงการปฏิบัติท่ีเสี่ยงอันตราย และจุดท่ีมีอันตรายของงานนั้น ๆ  

  ๔. รูจักออกแบบทําฝาครอบปองกันอันตราย  



 ๖๙ 

  ๕. รูจักการทํารายงานและการวิเคราะหอุบัติเหตุ  

  ๖. รูจักวิธีการและมีความรับผิดชอบในการแนะนําตักเตือนคนงานอ่ืน ๆ ในดานความปลอดภัย  

 ๓.๖ วิธีการฝกอบรม การฝกอบรมคนงาน ตางกับการสอนในหองเรียนตามสถานศึกษาตาง ๆ เพราะ

เปาหมายตางกันและพ้ืนฐานความคิดของคนงานตางกัน 

  การฝกอบรมท่ีประสบความสําเร็จมักไดจากการเตรียมหลักสูตร และอุปกรณการสอนท่ีสมบูรณ

และมีประสิทธิภาพวิธีการฝกอบรมอาจทําไดในลักษณะดังตอไปนี้  

   ๑. เขาหองอบรม มีผูบรรยาย กระดานดําและชอลกพรอมดวยอุปกรณการสอน เชน ภาพวาด 

หุนจําลอง สไลด , ภาพยนตร ฯลฯ เหมาะกับการอบรมคนงานกลุมไมใหญและเปนการอบรมพ้ืนฐาน  

   ๒. เขาหองทดลอง มีอุปกรณการสอนตาง ๆ และชิ้นงานจริงจัดไวใหทดลองปฏิบัติในหัวขอท่ีทําได  

อาทิ การใชมือ การปฐมพยาบาลเบื้องตน เหมาะกับการอบรมเพ่ือเตรียมตัวเขาทํางานในหนาท่ีและมักทําเปนกลุมยอย 

  ๓. ออกฝกในสนาม สงคนงานไปยังจุดทํางานโดยมีพ่ีเลี้ยงหรือผูควบคุมคอยดูแลอยางใกลชิด 

รวมท้ังการทอลองดับเพลิง และการชวยเหลือผูเคราะหรายเหมาะกับการฝกอบรมเฉพาะดาน  

  ๔. การอบรมแบบสัมมนา เขาหองสัมมนาโดยมีการยกเอาประเด็นปญหาตาง ๆ ในลักษณะกรณี

วิเคราะห หรือกรณีศึกษา ( CASE STUDY) โดยอาจมีภาพยนตรสไลดและอุปกรณหรือวัสดุประกอบเหมาะกับการ

ฝกอบรมหัวหนางานท่ีไดทํางานมาแลว 

 ๓.๗ การฝกอบรมเพ่ือความปลอดภัยทางปฏิบัติ การฝกอบรมดานความปลอดภัย ( Safety Training) หรือ

การสอนงานภายในโรงงาน ควรจะกระทําเสมอใน ๒ กรณี คือ 

    ๑. เม่ือรับบรรจุคนงานใหมเขาทํางานผลิต  

   ๒. เม่ือมีการสับเปลี่ยนโยกยายคนงานใหทําหนาท่ีใหม  

  การฝกอบรมเพ่ือการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางความปลอดภัย จะตองครอบคลุมประเด็น

สําคัญ ๆ ดังนี้ 

  ๑. อันตรายจากเครื่องจักรกล ( Machine Hazards) ประกอบดวยความเสี่ยงภัยในการทํางานกับ

สวนเคลื่อนไหวของเครื่องจักร เชน เฟอง เพลา มูเล สายพาน จุดกระแทก จุดตัด เปนตน ตลอดจนอุปกรณไฟฟา

รอกยกของ สายพานลําเลียง 

   ๒. อันตรายจากสภาพแวดลอม ( Environmental Hazards) ประกอบดวยภาวะแวดลอมท่ี

เกิดข้ึนในโรงงาน เชน การระบายอากาศ ฝุนละออง สารเคมี ไอ กรด แสงสวาง เสียงดัง มลพิษตาง ๆ  

  ๓. อันตรายจากบริเวณท่ีทํางาน ( Work Area Hazards) ประกอบดวยลักษณะไมปลอดภัยตาง ๆ 

ในบริเวณท่ีทํางาน เชน การจัดวางวัสดุสิ่งของไมเปนระเบียบเรียบรอย พ้ืนโรงงานขรุขระไมราบเรียบ มีน้ําขัง มีน้ํามัน

หกเปอน การแบงพ้ืนท่ีทํางาน การจัดทางเดินรถยกของ (Forklift trucks) การยกยายสิ่งของโดยรอก 

  ๔. วิธีปฏิบัติงานอยางปลอดภัย ( Safe working Methods) ประกอบดวยวิธีการทํางานท่ี

ปลอดภัย โดยพิจารณาจากตําแหนงท่ีนั่งหรือยืนทํางาน การเคลื่อนไหวของรางกาย การใชอุปกรณเครื่องมืออยาง

ถูกตอง การเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางเหมาะสม ตลอดจนลักษณะการปฏิบัติงาน การควบคุม

ใชงานเครื่องจักรตามกําลังของเครื่อง (Safe working Load) และการปลูกฝงทัศนคติและพฤติกรรมท่ีถูกตอง  



 ๗๐ 

  ดังนั้น จึงสรุปไดวาการฝกอบรมเก่ียวกับวิธีการทํางานอยางปลอดภัยเปนปจจัยสําคัญในการ

ปองกันอุบัติเหตุอยางหนึ่ง หากการฝกอบรมสอนงานไดรับการจัดการอยางถูกตองเหมาะสม เราก็สามารถคาดหวัง

ไดวาคนงานทุกคนจะปลอดภัยในการทํางาน และมีผลคอนขางถาวรในระยะยาวและหากสภาพการณท่ีไมปลอดภัย

ตาง ๆ ไดรับการแกไขปรับปรุงดวยแลว การปองกันอุบัติเหตุก็จะไดผลสูงสุด ดังนั้น หนาท่ีของผูควบคุมงาน

นอกจากตองทําการฝกอบรมสอนงานแลว เขายังตองพยายามรักษาไวซ่ึงสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยตอการทํางานดวย 

 ๔. การบริหารเพ่ือควบคุมความสูญเสีย  

  “การบริหารเพ่ือควบคุมความสูญเสีย ” (Loss Control Management) เปนเทคนิคใหมสําหรับ

การบริหารงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานท่ีผลิตสินคาหรือบริการ โดยการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการเสริมสราง

ความปลอดภัยใหเกิดข้ึนในโรงงานหรือท่ีทํางาน และวางมาตรการเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุอยางชัดเจน 

ตลอดจนแนวทางปฏิบัติและควบคุมเพ่ือหลักเลี่ยงคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงมีผลตอการเพ่ิม

ตนทุนการผลิตโดยตรง โดยพิจารณาใน ๒ ประเด็นสําคัญ อันไดแก 

  ๑. แนวทางวิเคราะหเพ่ือควบคุมความสูญเสีย ( Loss – control Analysis) เปนการคนหาบริเวณ

ท่ีควรจะไดรับการตรวจสอบ หรือวิเคราะหเพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพของมาตรการดานความปลอดภัยท่ีโรงงานใชอยู

วิธีนี้จะกระตุนวิศวกรความปลอดภัยใหแกปญหาไดถูกจุดและไดผลท่ีสุด 

   ๒. การประเมินผลโครงการความปลอดภัย ( Safety Program Appraisal) เปนแนวทางท่ีใช

สําหรับการประเมินผลของการปฏิบัติการดานความปลอดภัยของแผนกตาง ๆ ในโรงงานดวยมาตรการอันเดียวกัน 

นับเปนการประกวดหรือใหคะแนนความปลอดภัยก็วาได 

    ๔.๑ การวิเคราะหเพ่ือควบคุมสูญเสีย ในฐานะผูบริหาร วิศวกร หรือชาง หากเราตองการเขาใจผลการ

ปฏิบัติการดานการเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางานของโรงงานแลว เรื่องแรกท่ีเราจะตองรูก็คือ ปจจุบัน

โรงงานมีมาตรการในการควบคุมปองกันอุบัติเหตุอยางไร จากนั้นจึงวิเคราะหหาจุดออนท่ีมีอยูแลวทําการบันทึก

หรือเขียนรายงานเสนอแนะวิธีการแกไขจุดออนนั้นตอผูบริหารระดับสูงเพ่ือสั่งการตอไป 

 จุดสําคัญตาง ๆ ท่ีจะไดมาซ่ึงขอมูลสําหรับการวิเคราะหเพ่ือควบคุมความสูญเสีย ไดแก  

  ๔.๑.๑ การจัดองคการบริหารของบริษัท (หรอืโรงงาน)  

   ๑. นโยบายดานความปลอดภัยของบริษัทไดมีการกําหนดเปนลายลักษณอักษรหรือไม  

   ๒. พิจารณาโครงสรางขององคการ และดูความสัมพันธระหวางสายปฏิบัติงาน ( Line)  

                                    และที่ปรึกษา (Staff) เปนอยางไร 

   ๓. ผูบริหารระดับสูงใหการยอมรับหรือใหความสําคัญดานความปลอดภัยเพียงใด  

    - เขาใหความรวมมือในการปฏิบัติการเพียงใด  

     - เขาใชหลักการบริหารชวยเหลือสนับสนุนเพียงใด  

   ๔. ผูบริหารระดับสูงไดกระจายความรับผิดชอบดานความปลอดภัยเพียงใด และเปนท่ี  

                                    ยอมรับเพียงใดจาก 

    - ผูบริหารการผลิตหรือผูจัดการโรงงาน  



 ๗๑ 

    - หัวหนาแผนกหรือหัวหนาผูควบคุมการทํางาน  

    - คณะทํางานดานความปลอดภัย ( Safety Staff)  

    - คนงาน  

   ๕. บริษัทมีโครงสรางดานความปลอดภัยอยางไร  

    - บริษัทมีคณะทํางานดานความปลอดภัยหรือเจาหนาท่ีดานนี้หรือไม ถามี  

                                            บริษัทไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจนหรือไมเพียงใด  

                                            เจาหนาที่น้ีข้ึนกับหนวยงานใด จะตองรายงานตอใคร 

    - บริษัทมีคณะกรรมการความปลอดภัย ( Safety Committee) หรอืไม  

                                            คณะกรรมการความปลอดภัยประกอบดวยใครบาง จากหนวยงานใด หนาที ่

                                               ความรับผิดชอบไดกําหนดไวชัดเจนหรือไม คณะกรรมการมีความหมายเพียงใด 

   ๖. บริษัทไดเขียนวิธีการทํางานหรือออกกฎระเบียบในการทํางานไวหรือไม  

    - ความปลอดภัยในการทํางานเปนสวนหนึ่งของระเบียบหรือวิธีทํางานหรือไม  

                                            และถูกกําหนดไวอยางไร 

 ๔.๑.๒ ระบบท่ีใชในการระบุปญหาหรือตรวจหาจุดอันตราย  

   ๑. การตรวจสอบสภาพการทํางานไดกระทําเปนประจําหรือไม  

    - ใครมีหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบ  

   - มีการตรวจสอบบอยครั้งเพียงใด  

   - ทําการตรวจสอบอยางไร  

   - ทํารายการตรวจสอบเสนอใคร  

   - มีการตรวจติดตามผลหรือไม ใครทํา  

  ๒. การตรวจสอบเปนพิเศษไดกระทําหรือไม  

   - การตรวจสอบความปลอดภัยเฉพาะดานเชน หมอไอน้ํา ระบบไฟฟา ลิฟทฺ เครน  

                                 สารเคมี เปนตน 

  ๓. มีการใชระบบตรวจหาจุดอันตรายอ่ืน ๆ หรือไม เชน  

   - การวิเคราะหงานความปลอดภัย ( Job safety Analysis) 

   - การวิเคราะหหาจุดท่ีจะกอใหเกิดอุบัติเหตุอันตรายไดงาย  

   - การวิเคราะหท่ีแบบ Fault – Tree Analysis 

   - การสุมตัวอยางความปลอดภัย  

  ๔. โรงงานมีมาตรการและวิธีการอยางไรสําหรับความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรใหม วัตถุดิบ

ตัวใหม ขบวนการผลิตแบบใหม หรือการทํางานโดยวิธีใหม  

  ๕. ฝายจัดซ้ือมีสวนรับผิดชอบตอความปลอดภัยหรือไมเม่ือสั่งซ้ือเครื่องจักร วัตถุดิบ ฯลฯ  

  ๖. เม่ือมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขขอบกพรองใหถูกตอง ใครเปนผูริเริ่มและจะตองทําอยางไร มี

การติดตามผลหรือไม 



 ๗๒ 

  ๗. บริเวณใดในโรงงานท่ีจําเปนจะตองใหคนงานใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  

   - อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีจัดใหคนงานสวมใสในขณะปฏิบัติงาน มีความ  

                                  เหมาะสมหรือไม เชน ชนิดของแวนตากรองแสง ที่อุดหูลดเสียง ผาปดจมูก เครื่อง 

                                  กรอง – ฝุนละออง เปนตน 

   - อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลมีการทําความสะอาด บํารุงรักษาหรือเปลี่ยนใหม  

                                  หรือไม 

   - ใครมีหนาท่ีดูแลใหคนงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  

  ๘. เม่ือตองทํางานท่ีไมปกติหรืองานพิเศษ โรงงานมีมาตรการดานความปลอดภัยอยางไร  

   - โรงงานไดวางแผนและมีเครื่องไมเครื่องมืออยางพอเพียงหรือไม  

   - ผูรับผิดชอบไดพิจารณาดานความปลอดภัยสําหรับงานพิเศษหรือไม  

 ๔.๑.๓ การฝกอบรมและการแนะนํางาน  

  ๑. บริษัทมีหนังสือคูมือหรือเอกสารแนะนําพนักงานใหมเก่ียวกับความปลอดภัยหรือไม  

   - ใครเปนผูจัดทําข้ึน  

   - เนื้อหามีอะไรบาง  

  ๒. บริษัทมีวิธีการปกติอะไรบางในการฝกอบรมคนงานใหมสําหรับงานท่ีเขาจะทํา  

   - ใครเปนผูจัดการฝกอบรม  

   - การฝกอบรมทําอยางไร 

   - มีการนําคูมือการทํางานซ่ึงเขียนจากการวิเคราะหการทํางานไปใชหรือไม  

   - คูมือการทํางานมีเนื้อหาดานความปลอดภัยหรือไม  

  ๓. เม่ือคนงานเกาถูกสับเปลี่ยนยายงาน จะไดรับการฝกอบรมอะไรบาง  

  ๔. การฝกอบรมเจาหนาท่ีควบคุมงานหรือหัวหนางานใชวิธีการอะไรบาง  

   - หัวหนางานใหมจะไดรับการฝกอบรมอยางไร  

   - บริษัทมีการฝกอบรมอยางตอเนื่องสําหรับหัวหนางานท้ังหมด หรือไม  

   - ใครเปนผูจัดการฝกอบรม  

   - การฝกอบรมนี้มีเนื้อหาดานความปลอดภัยหรือไม  

  ๕. หลังจากคนงานไดรับการฝกอบรมครบถวนตามหลักสูตร จะมีสถานภาพอยางไร  

   - คุณภาพของการแนะนําอบรมเปนอยางไร  

   - ในระยะเวลาทดลองงาน จะไดประโยชนอะไรบาง  

 ๔.๑.๔ การจงูใจ  

  ๑. กิจกรรมท่ีมีเปาหมายเพ่ือการจูงใจ ปจจุบันมีอะไรบาง  

   - การประชุมกลุม การแจกจายบทความการประกวดแขงขัน การฉายภาพยนตร การติด  

                                  โปสเตอร การใชกระดาษเผยแพร ขาวสารจากฝายบริหาร การใชสื่อจูงใจ การประกาศ 

                                  สถิติอุบัติเหตุในโรงงาน และกิจกรรมอ่ืนสําหรับความปอดภัยจอกจากงานในหนาท่ี 



 ๗๓ 

  ๒. บริษัทไดจัดใหมีการรณรงคเพ่ือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษหรือไม  

 ๔.๑.๕ การบันทึกอุบัติเหตุและการวิเคราะห  

  ๑. สถิติการบาดเจ็บอะไรบางท่ีมีการบันทึกเก็บไว และใครเปนคนทํา  

  ๒. บริษัทไดใชวิธีมาตรฐานสําหรับการบันทึกสถิติเก่ียวกับอัตราความถ่ีและอัตราความรุนแรงของ

การเกิดอุบัติเหตุหรือไม (Frequency and Severity Rate) 

  ๓. ใครเปนผูพิจารณา และใชสถิติเหลานี้  

  ๔. การวิเคราะหประเภทใดนะใชกับสถิติเหลานี้  

   - การวิเคราะหทุกวัน  

   - การวิเคราะหทุกสัปดาห  

   - การวิเคราะหทุกเดือน  

   - การวิเคราะหทุกป  

   - การวิเคราะหเปนแผนก ๆ  

   - การวิเคราะหตนทุนหรือคาใชจาย  

   - อ่ืน ๆ  

  ๕. ข้ันตอนของการสอบสวนอุบัติเหตุมีอะไรบาง  

   - สภาพการณและเง่ือนไขซ่ึงกอใหเกิดอุบัติเหตุอะไรบางท่ีจะไดรับการสอบสวนวิเคราะห  

   - ใครเปนผูทําการสอบสวน  

   - การสอบสวนทําเม่ือไร  

   - ผูสอบสวนจะตองเขียนรายงานเสนอแบบใด  

   - รายงานผลการสอบสวนจะถึงมือใคร  

   - จะใชการติดตามผลแบบใด  

   - ใครเปนผูทําการติดตามผล  

 ๔.๑.๖ โครงการดานการแพทยและสาธารณสุข  

  ๑. การปฐมพยาบาล ( First –aid) อะไรบางท่ีจัดเตรียมไวสําหรับงาน เชน ตูยา เครื่องมือ 

เครื่องใชทางแพทย เจาหนาท่ีดานนี้ 

  ๒. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานการปฐมพยาบาลมีคุณสมบัติอะไร  

  ๓. มีคูมือทางการแพทยและการใชยาสําหรับการปฐมพยาบาลหรือไม  

  ๔. ข้ันตอนขอใชบริการปฐมพยาบาลยุงยากหรือไม  

  ๕. เม่ือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฐมพยาบาลไมอยูหรือลางาน บริษัทไดเตรียมการฝกอบรม

และบริการฉุกเฉินไวหรือไม 

  ๖. บริษัทไดวางแผนเพ่ือรับมือเก่ียวกับอุบัติเหตุรายแรงหรือไม  

  ๗. บริษัทไดจัดเตรียมพาหนะรับสงผูบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลไวหรือไม  



 ๗๔ 

  ๘. บริษัทไดติดตอหรือทําสัญญากับแพทยพยาบาล โรงพยาบาล รถพยาบาลสําหรับบริการ

คนงานของบริษัทหรือไม หรือมีทําเนียบไวหรือไม 

  ๙. บริษัทมีระบบการปองกันลวงหนาสําหรับโรคหรือการบาดเจ็บจากการทํางานหรือไม  

  ๑๐. บริษัทไดจัดใหมีการศึกษาอบรมเก่ียวกับอนามัยในการประกอบอาชีพหรือไม  

 ๔.๒ การประเมินผลโครงการความปลอดภัย การประเมินผลโครงการความปลอดภัยสําหรับแผนกตาง ๆ 

ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสําหรับโรงงานตาง ๆ ในเครือบริษัทเดียวกัน มีองคประกอบสําคัญท่ีตองพิจารณา ดังนี้  

 องคประกอบสําหรับการประเมินผล 

  ๑. เปาหมาย  

    ๑.๑ วัตถุประสงคดานความปลอดภัยสําหรับชวงเวลาปจจุบันคืออะไร  

    ๑.๒ มีความคืบหนาอะไรบางท่ีกระทําเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

  ๒. ความกาวหนาของเจาหนาท่ี  

   บริษัทไดทําการพัฒนาปรับปรุงความรูดานความปลอดภัยแกเจาหนาท่ีอยางไร  

 

 

ตําแหนงงาน เนื้อหา / วิชา ระยะเวลา ประสิทธิผล 

ผูควบคุม/หัวหนางาน 

ผูจัดการระดับกลาง 

วศิวกรโรงงาน 

วศิวกรผลติภณัฑ 

วิศวกรอุตสาหกรรม 

ผูจัดการโรงงาน 

   

 

  ๓. การตรวจสอบดานความปลอดภัย  

   ๓.๑ การตรวจสอบไดผลหรือไม  

   ๓.๒ การตรวจสอบสภาพทั่วไปในโรงงาน  

 

รายการท่ีตรวจสอบ เวลา ผูตรวจ 
การแกไขปรับปรุง 

ขอเสนอแนะ 
ครั้งกอน ครั้งนี้ 

 

 

 

 

     



 ๗๕ 

 

 

 

    

    ๓.๓ รายการท่ีควรไดรับการตรวจสอบสําหรับการทํางานอยางปลอดภัย ไดแก  

    - การวางผงัโรงงาน  

    - ขบวนการผลิต  

    - การเคลื่อนยายวัสดุ  

    - ทางเดิน  

    - การควบคุมเครือ่งจกัรกล  

    - ฝุนละออง  

    - แสงสวาง  

    - ความรอนๆการระบายอากาศ  

    - การจัดวางสิ่งของบนพ้ืน  

    - ความรายเรียบของพ้ืน  

    - ของเหลวท่ีไวไฟ  

    - ระดับความดังของเสียง  

    - การแผกระจายรังสี  

    - การปองกันอัคคีภัย  

    - เครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักร  

    - บริเวณท่ีพักผอน  

    - หองน้ํา  

    - บันไดฉุกเฉิน  

    - ลฟิทยกของ  

    - อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  

    - อุปกรณและระบบไฟฟา  

    - อ่ืน ๆ  

   ๓.๔ การตรวจสอบเก่ียวกับการบํารุงรักษาเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ  

รายการ การบํารุงรักษา เวลาท่ีตรวจสอบ ผูตรวจสอบ ประสิทธิผล 

 

 

 

    



 ๗๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ๓.๕ บริเวณท่ีสําคัญหรืออุปกรณท่ีจําเปนตองทําการบํารุงรักษาและตรวจสอบ  

    - ลิฟทข้ึนลง  

    - บันไดหรือทางข้ึนลง  

    - รอกและเครนยกของ  

    - โซและลวดสลิง  

    - ทางเดินยองรอกและเครนยกของ  

    - ระบบระบายอากาศ  

    - ระบบขจัดฝุนละอองและเขมาควัน  

    - รถยกของ  

    - หมอไอน้าํ  

    - เตาอบและเตาเผา  

    - เครื่องปมกระแทก  

    - สายไฟฟาและอุปกรณไฟฟา  

    - สายพานลําเลียง  

    - เครื่องเจียรนัย  

 

  ๔. ระบบการทํางาน  

 

การเบิกจายเครื่องมือทํางาน 

การอนุญาตใหเดินเครื่องจักร 

การระบายสีภาชนะบรรจุ ถัง และทอตาง ๆ 

การอนุญาตเพ่ือเชื่อมโลหะและเผาไหม 

การอนุญาตใหใชอุปกรณหรือเครื่องจักรเกินกําลัง 

ระเบียบปฏิบัติ ประสิทธิผล 

  



 ๗๗ 

การอนุญาตใหเขาเขตหวงหามหรือบริเวณอันตราย 

 

  ๕. ประสบการณ  

   ๕.๑ ในหนาท่ี ( On – the – job) 

 

จํานวนผูบาดเจ็บเล็กนอย (เพียงปฐมพยาบาลก็หาย) 

จํานวนผูบาดเจ็บท่ีตองหยุดงาน ๑ – ๓ วัน 

จํานวนผูบาดเจ็บท่ีตองหยุดงานมากกวา ๓ วัน 

จํานวนผูไดรับอุบัติเหตุถึงเสียชีวิต 

เวลาท่ีตองเสียไปเพ่ือการปฐมพยาบาล (คิดเปนวัน) 

เวลาท่ีตองเสียไปเนื่องจากการหยุดงานรักษา 

อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บท่ีตองหยุดงาน 

อัตราความรายแรงของการบาดเจ็บท่ีตองหยุดงาน 

ดัชนีรวมของความถ่ีและความรายแรง 

คาใชจายโดยประมาณสําหรับการปฐมพยาบาล 

คาใชจายสําหรับการรักษาและเงินชดเชย 

คาใชจายในการซอมแซมอุปกรณเครื่องจักรและอ่ืน ๆ 

ท่ีไดรับความเสียหาย 

คาใชจายสําหรับอัคคีภัย 

อัตราความสูญเสียของการประกันภัย 

 

ครั้งกอน ครั้งนี้ ขอสังเกต 

   

 

   ๕.๒ นอกหนาท่ีงาน ( Off – the – job)  

 

จํานวนผูบาดเจ็บเล็กนอย (ปฐมพยาบาลหาย) 

จํานวนผูบาดเจ็บท่ีรายงานไปยังหนวยงานราชการและ 

บริษัทประกันภัย 

จํานวนผูบาดเจ็บจนตองหยุดงาน 

อัตราความถ่ีในการเกิดอุบัติเหตุ 

เวลาท่ีตองเสียไปเนื่องจากการปฐมพยาบาล (คิดเปนวัน) 

เวลาท่ีตองเสียไปเนื่องจากหยุดงานรักษา 

คาใชจายในการปฐมพยาบาล 

ครั้งกอน ครั้งนี้ ขอสังเกต 

   



 ๗๘ 

คาใชจายในการรายงานไปยังหนวยงานราชการและ 

บริษัทประกันภัย 

คาใชจายท้ังหมดสําหรับการปฐมพยาบาลและประกันภัย 

    

                                  ๕.๓ สรุปการบาดเจ็บ 

 

จํานวนผูบาดเจ็บท่ีตองหยุดงานท้ังหมด 

จํานวนเวลาท่ีเสียไปท้ังหมด 

จํานวนคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากอุบัติเหตุ 

ดัชนีคาใชจาย (คาใชจายท้ังหมดตอ ๑,๐๐๐ ชัว่โมงคน) 

 

ครั้งกอน ครั้งนี้ ขอสังเกต 

   

 

  ๖. การสอบสวน  

   ปจจัยสําคัญตัวใดท่ีแสดงถึงแนวโนมในการเกิดอุบัติเหตุ  

 

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการแกไขปรับปรุง 

          จํานวนเหตุการณท่ีรายงาน 

          จํานวนเหตุการณท่ีแกไขไมไดผล 

จํานวนของการดําเนินการแกไขปรับปรุงเม่ือ 

          เปลี่ยนเครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักร 

          เปลี่ยนวิธีการทํางาน 

          ปรับปรุงแกไขอุปกรณหรือสิ่งตาง ๆ 

          แนะนําวิธีการทํางานใหแกคนงานอีก 

          เปลี่ยนดุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

          เตือนคนงาน 

          พิจารณาบุคลิกสวนตัวของคนงานดวย 

สาเหตุและตัวการอะไรท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยท่ีสุด 

 

ครั้งกอน ครั้งนี้ ขอสังเกต 

   

 

  ๗. คาใชจาย  

   การใชจายท้ังหมดของโครงการเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางานเปนเทาใด  

 ครั้งกอน ครั้งนี้ ขอสังเกต 



 ๗๙ 

คาใชจายสําหรับเจาหนาท่ีความปลอดภัย 

คาใชจายสําหรับอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

คาใชจายอ่ืนสําหรับความปลอดภัย 

ดัชนีคาใชจาย (คาใชจายท้ังหมดตอ ๑,๐๐๐ ข่ัวโมงคน) 

   

 

  ๘. กิจกรรมภายนอกบริษัท  

   บริษัทไดมีสวนรวมในการสรางความปลอดภัยใหชุมชนหรือไม  

 

โครงการท่ีรวม จํานวนคนท่ีเก่ียวของ เวลาท่ีใช การประเมินผลโครงการ 

 

 

 

 

 

   

 

  ๙. การบริหารโรงงาน  

   การบริหารงานอยางไรบางท่ีเปนประโยชนหรือเปนอุปสรรคตอการเสริมสรางความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

  ๑๐. ขอเสนอแนะ  

   ๑. ........................................................................................................  

   ๒. ........................................................................................................  

   ๓. ........................................................................................................  

   ๔. ........................................................................................................ 

 

 

    

    

  

 



บทท่ี ๕ 

เครื่องหมายความปลอดภัย 
 

  สีและเครื่องหมายความปลอดภัยนับเปนเครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารเพ่ือความปลอดภัยอี กประเภทหนึ่ง    

ท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย ทั้งในสถานประกอบการ หนวยงานและองคกรตางๆ โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ  แบงเปน

ขอ ๆ ไดดังนี้ 

   ๑ . เตือนใหทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการหามและการบังคับตางๆ 

   ๒ . เตือนใหทราบถึงขอปฏิบัติในการปองกันอันตรายและเหตุฉุกเฉิน  

   ๓ . บอกตําแหนงท่ีตั้งของอุปกรณตางๆ เชน อุปกรณดับเพลิง อุปกรณปฐมพยาบาล 

   ๔ . บอกขอมูลและทิศทางใหผูปฏิบัติงานและผูมาเยี่ยมชมสถานท่ีไดทราบ  

  ในแตละประเทศจะมีมาตรฐานของสีและเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัย ท่ีกําหนดโดยองคกรตาง ๆ มากมาย 

อาจมีรายละเอียดแตกตางกันบาง  แตท่ีจะกลาวถึงเฉพาะสีและเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัย  ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มอก. ๖๓๕ เลม ๑ ถึง ๒ -๒๕๒๙ ของสํานักงานมาตรฐา นผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (สมอ.) 

กระทรวงอุตสาหกรรมประเทศไทย  ซ่ึงกําหนดข้ึนโดยอาศัยเอกสาร  ISO ๓๘๖๔ - ๑๙๘๔ ขององคการระหวาง

ประเทศวาดวยมาตรฐาน  (International Organization for Standardization: ISO) และ ๕๓๗๘ : Part ๑ - ๓ 

(๑๙๘๐ - ๑๙๘๒) ของสํานักงานมาตรฐานประเทศอังกฤษ  (British Standard Institution : BSI) มาประกอบ  

การพิจารณาจัดทํามาตรฐานข้ึนซ่ึงมีขอบเขตท่ีสําคัญ คือ สีเพ่ือความปลอดภัย รูปแบบของเครื่องหมายความปลอดภัย 

เครื่องหมายเสริม ขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษรของสี และเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัยท่ีใชสื่อความหมาย

ตาง  ๆแทนการใชขอความเพ่ือจุดประสงคในการเตือนภัยหรือใหคําแนะนําในการปองกันอุบัติภัยท่ีจะเกิดข้ึนกับบุคคล

ท่ัวไป ท้ังนี้ไมรวมถึงเครื่องหมายท่ีใชในการควบคุมการจราจร 

 ๑. สีเพ่ือความปลอดภัย 

      ๑.๑ ความสัมพันธของสีกับความปลอดภัย  

   สีมีความเก่ียวพันกับแสงและความปลอดภัย  สีมีสวนชวยทําให ภายในหองทํางานสว างโดยการใช 

แสงเทาเดิม กลาวคือ สีท่ีอยูในโซนขาวจะทําให การสะทอนของแสงเป นไปไดดีจึงทําให หองสวาง ผูท่ีทํางานในห อง

ดังกลาวเกิดความกระปรี้กระเปร า ในทางตรงข ามหองท่ีมสีมืีดทึบจะทําให ผูทํางานรู สึกอึดอัด เกิดอาการง วง สมีี

ความสัมพันธ กับการปลอดภัยอีกอย างหนึ่ง คือ สีจะเปนตัวบงบอกถึงความหมายของเครื่องจักรหรือวัสดุนั้น  ๆ    

กลาว คือ ในธรรมชาติสีของไฟหรือสีของดวงอาทิตยเปนสีแดง หรือสีแสด ดังนั้น สามัญสํานึกของมนุษยจะบงบอกวาสีแดง 

หรือสีแสด เปนสีท่ีมีความรอน ดังนั้น ถาในงานอุตสาหกรรมใชสีดังกลาวทาหรือพน อุปกรณท่ีเปนอันตรายดังกล าว 

จะเปนการเตือนภัยอยางดี  

      ๑.๒ ความหมายของสทีีใ่ชงานงานอุตสาหกรรม  



 

 

๗๘ 

   ความปลอดภัยในการทํางานจะเกิดข้ึนได ตองไดรับความรวมมือตามหนาท่ีความรับผิดชอบของ

พนกังานทุกคนในสถานปฏิบัติงาน ใหทุกคนมีสวนรวมและรับผิดชอบรวมกันยิ่งงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภท

ท่ีตองใชเครื่องจักร และอุปกรณตาง ๆ จะตองมีเครื่องหมายแสดงบอกเอาไว ดวย และตัวเครื่องจักรควรจะไดรับ

การทาส ี เพราะจะทําใหสังเกตไดงาย เม่ือมีสวนหนึ่งสวนใดของเครื่องจักรเคลื่อนท่ี การใชสจีะชวยเตือนใหผูคุมเครื่อง

และบุคคลอ่ืนในบริเวณนั้นมีความระมัดระวัง อีกท้ังยังชวยใหใชเครื่องไดงายข้ึน เชน ปุมสําหรับเดินเครื่อง ทาสีน้ําเงิน 

ปุมสําหรับปดเครื่อง ทาสีแดง เปนตน 

    สีท่ีเราใชแสดงความหมายในเรื่องความปลอดภัย โดยมาตรฐานสากล เราจําแนกไดดังนี้  

     ๑. สีแดง หมายถึง ไฟ อันตราย และหยดุ ซ่ึงมักจะใชเพ่ือ  

    ๑ .๑ แสดงอุปกรณและเครือ่งใชในการปองกันไฟ  

    ๑.๒  แสดงบริเวณท่ีใชติดตั้งเครื่องดับเพลิง  

    ๑.๓  แสดงภาชนะบรรจุของเหลวไวไฟ (ยกเวนภาชนะท่ีใชในการขนยาย) ซ่ึงจะตองมี    

ปายแสดงบอกสิ่งท่ีบรรจุภายใน  

    ๑.๔ แสดงเครื่องหมายและแสงไฟอันตรายท่ีเครื่องกีดขวาง เครื่องกีดขวางชั่วคราว และ

สถานท่ีกอสรางชั่วคราว  

    ๑.๕ แสดงสวนของเครื่องจักรท่ีใชหยุดเครื่องจักรในกรณีฉุกเฉิน  

   ๒. สีเหลือง หมายถึง การเตือนภัยวาอาจเปนอันตรายแกรางกายได ซ่ึงมักใชเพ่ือ  

    ๒.๑ แสดงบริเวณท่ีอาจจะเกิดอันตรายเนื่องจากการลื่นไถล หกลม การถูกดูดหรือดึงเขา

ไปกระแทกกับวตัถุ  

    ๒.๒ กระตุนความสนใจ อาจใชสีเหลืองทึบ สีเหลืองแถบดํา หรือตารางเหลืองดํา  

    ๒.๓  แสดงราวสําหรับมือจับ ราวสําหรับปองกันภัย บันไดชั้นบนสุด หรือข้ันต่ําสุด คาน

อันลาง ทอ ปนจั่น ของพ้ืนท่ียกสูงบริเวณท่ีเปนหลุม และกําแพง  

                               ๒.๔ แสดงอุปกรณท่ีเคลื่อนท่ีได เชน อุปกรณสําหรับการขนถาย ใชแถบดําสลับเหลือง 

                     ๓. สีเขียว หมายถึง ความปลอดภัย และท่ีเก็บเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ซ่ึงมักจะใชเพ่ือ  

    ๓.๑ แสดงเครื่องมือ เครื่องใชสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน และอุปกรณดานความปลอดภัย  

    ๓.๒  แสดงท่ีเก็บเปลหาม หนากากกันแกส และปายปดประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย  

    ๓.๓  บริเวณท่ีปลอดภัย  

    ๓.๔  ฝกบัวน้ําสะอาดลางตาเม่ือโดนสารเคมี  

   ๔. สีดําและขาว หมายถึง การจราจร และการดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย - สีสม หมายถึง สวนของ

เครื่องจักรหรอืเครือ่งไฟฟาเปนอันตราย ซ่ึงมักจะใชเพ่ือ  

    ๔.๑ แสดงสวนของเครื่องจักร ซ่ึงเปนอันตราย ถาสวนท่ีปดอยูถูกเปดออกมา หรอืถอด

อุปกรณปองกันอันตรายออก  



 

 

๗๙ 

    ๔.๒  แสดงถึงเครื่องจักร หรืออุปกรณซ่ึงกําลังทํางานหากไมระวังอาจตัด บด ช็อตหรือทําให

ไดรับบาดเจ็บได  

    ๔.๓  แสดงสวนประกอบภายในและเครื่องปองกันท่ีเคลื่อนท่ีได  

    ๔.๔  ปุมสําหรับเดินเครื่องปองกันความปลอดภัย  

    ๔.๕  ริมของมีดตัด เกียร รอก ลอในลกูรอก และอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงไมมีสิ่งปกปด  

   ๕. สีน้ําเงิน หมายถึง การเตือนการปฏิบัติงาน ปกตคิวรใชเครื่องก้ัน ราว ธง และการถือวิธีอ่ืน ๆ 

สําหรับเตือนพนักงานถึงชิ้นสวนของเครื่องจักร หรืออุปกรณท่ีถกูถอดออกไปซอมแซมเพ่ือจะไดไมเผลอเดินเครื่อง 

ซ่ึงมีชิ้นสวนไมครบ 

   ๖. สีมวง หมายถึง อันตรายจากรังสี ซ่ึงมักจะใชเพ่ือ  

    ๖.๑ แสดงภาชนะท่ีบรรจุสารท่ีมีกันมันตภาพรังสี  

    ๖.๒ แสดงหองภาชนะหรืออุปกรณ ซ่ึงอาจผานหรือสัมผัสกับสารกัมมันตภาพรังสี  

    ๖.๓ แสดงภาชนะสําหรับท้ิงหรือบริเวณสําหรับเก็บสารกัมมันตภาพรังสี  

    ๖.๔ แสดงสัญญาณเตือนวาเครื่องท่ีกอใหเกิดกัมมันตภาพรังสีกําลังทํางานอยู  สีเหลือง

ผสมกับสีมวง สําหรับติดปายทําตรา ทําสัญญาณและทําเครื่องหมายท่ีพ้ืน  

  ๑.๓ สัญลักษณสขีองปายความปลอดภัย  

   ปจจุบันการใชสัญลักษณส ี (Colour Codes) เพ่ือกระตุนใหเกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

นับวามีความสําคัญและจําเปน ซ่ึงการใชสัญลักษณสีท่ีถูกตองและชัดเจนนั้นจะสามารถปองกันการเขาใจผิด หรือ

การปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดได ในท่ีนี้จะกลาวถึงสัญลักษณสีและรูปรางของปายความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ของยุโรป ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๒๙  

ตารางที ่๕.๑ สีเพ่ือความปลอดภัยและสีตัด  

สีเพ่ือความ

ปลอดภัย 

ความหมาย ตวัอยางการใชงาน สีตัด 

 

หยุด -เครื่องหมายหยุด 

-เครื่องหมายอุปกรณหยุดฉุกเฉิน 

-เครื่องหมายหาม 

 

สีขาว 

 

ระวงั -ชี้บงวามีอันตราย (เชนไฟ, วัตถุระเบิด, กัมมันตภาพรังสี

วัตถุมีพิษและอ่ืนๆ)  

-ชี้บงถึงเขตอันตรายทางผานท่ีมีอันตรายเครื่องกีดขวาง 

 

สีดํา 



 

 

๘๐ 

 

บงัคับใหตอง

ปฏิบัติ 

-บงัคับใหตองสวมเครือ่งปองกันสวนบคุคล 

-เครื่องหมายบังคับ 

-เครื่องหมายเตือน 

 

 

 

แสดงความ

ปลอดภัย 

-ทางหน ี

-ทางออกฉุกเฉิน 

-ฝกบัวชําระลางฉุกเฉิน 

-หนวยปฐมพยาบาล 

-หนวยกูภัย 

-เครื่องหมายสารนิเทศแสดงภาวะปลอดภัย 

 

สีขาว 

 



 

 

๘๑ 

 หมายเหตุ  

  ๑. สแีดงยงัใชสําหรับอุปกรณเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัย อุปกรณ ดับเพลิง และตําแหนงท่ีตั้งอีกดวย  

  ๒. อาจใชสแีดงสมวาวแสงแทนสเีหลอืงไดแตไมใหใชแทนสีเหลืองกับเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัย  สแีดงส

มวาว แสงนี้มองเห็นเดนโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะท่ีมืดมัว  

 

ตารางที ่๕.๒ สีท่ีใชดงึทอในงานอุตสาหกรรม  

สีทอ  หมายถงึ  ลักษณะงาน  

ทอน้ําสีเขียว  หมายถึง  ทอน้ําสะอาด  

ทอน้ําสีดํา  หมายถึง  ทอน้ําท้ิง  

ทอสีเงิน  หมายถึง  ทอไอน้ํา  

ทอสีแดง (สีสม)  หมายถึง  ทอสายไฟฟา  

ทอสีเหลือง  หมายถึง  ทอแกส (ทอสงกาซ)  

ทอสีน้ําตาล  หมายถึง  ทอน้ํามัน  

ทอสมีวง  หมายถึง  ทอกรอนหรอืทอดาง  

 

  ๑.๔ การกําหนดเขตพ้ืนท่ีความปลอดภัย  

        การกําหนดเขตพ้ืนท่ีความปลอดภัย  หมายถึง การระบุหรือกําหนดเขตพ้ืนท่ีปลอดภัยแลพ้ืนท่ี ท่ี

อาจจะ  กอใหเกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน เชน พ้ืนท่ีมีสารเคมี มีวัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณและชองทาง 

ไวใชสําหรับการปฏิบัติงานปกติหรือกรณีฉุกเฉินซ่ึงจะก อใหเกิดผลดีต อผูปฏิบัติงานเกิดความระมัดระวังตนเอ ง

นําไปสู การปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในหลาย  ๆ ดาน เชน ปองกันอุบัติเหตุ  เกิดความเป นระเบียบเรียบร อย 

สงผลใหปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วเม่ือมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถแก ไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  เขตปลอดภัย 

หรือพ้ืนท่ีท่ีเป นเขตปลอดภัย  จะอยู ในแถบสีท่ีกําหนด  ฉะนั้น ผูปฏิบัติงานในโรงงานจะต องอยู ในเขตความ

ปลอดภัยนี้ หรอืตองมีความระมัดระวัง  เม่ือจะออกจากเขตปลอดภัยหรือเข าเขตอันตราย  โดยท่ัวไปจะมีการ

กําหนดเขตพ้ืนท่ีความปลอดภัยไวดังนี้  

   ๑. ชองทางผาน ชองทางผานเปนเขตท่ีใชแสดงพ้ืนท่ีชองทางเดิน ทางผานท่ีปลอดภัยรวมไปถึง

บันได ประตู และทางเขา-ออก อยูภายในเสนแถบสีท่ีกําหนด ซ่ึงภายในชองทางผานนี้หามนําวัสดุ และอุปกรณ

ตาง ๆ มาวางไวและหามปฏิบัติงานใด ๆ ภายในเขตนี้ และสามารถใชในกรณีฉุกเฉิน กอใหเกิดความปลอดภัย

และเปนระเบียบเรียบรอย ลักษณะรูปแบบชองทางผานมีลักษณะดังนี้  

    ๑.๑ เป นเสนทึบขนาดกวาง ๑๐ ซม. โดยใชแถบสีเหลือง  



 

 

๘๒ 

    ๑.๒ ขนาดกว างข้ึนอยูกับจํานวนผูใชงาน และยานพาหนะท่ีใชชองทางผาน เชน  

     ๑.๒.๑  ๒ คน  เดินสวนกันไดหรือรถเข็น ๒ ลอ ลักษณะเดินทางเดียวตองไม 

               นอยกวา ๘๐ ซ.ม.  

     ๑.๒.๒ รถเข็น ๓ - ๔ ลอ ลักษณะเดินทางเดียว ความกวางตัวรถ + ๕๐ ซม.  

     ๑.๒.๓ รถเข็น ๓ - ๔ ลอ ลักษณะเดินสองทาง ความกวางตัวรถ ๒ คัน + ๙๐ ซม.  

     ๑.๒.๔ รถลากดวยแรงคน ความกวาง ๑๕๐ - ๒๐๐ ซม.  

     ๑.๒.๔ รถยก ขนาดบรรทุก ๑ ตัน ความกวาง ๒๕๐ - ๓๐๐ ซม.  

     ๑.๒.๕ รถยก ขนาดบรรทุก ๒ ตัน ความกวาง ๓๐๐ - ๓๕๐ ซม.  

   ๒. พ้ืนท่ีอันตราย เปนพ้ืนท่ีหามไมใหผูท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของหรอืไมมีหนาท่ีรับผิดชอบเขาไปใน

บริเวณพ้ืนท่ีอันตรายภายในเสนท่ีกําหนด ซ่ึงเขตนี้ถือเปนเขตปฏิบัติงานเฉพาะ แตถาในโรงงานไมสามารถกําหนด

ไดวาเปนพ้ืนท่ีอันตรายหรือพ้ืนท่ีปฏิบัติงานซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเดียวกัน ตองติดปายเตือนอันตรายและขอระมัดระวงัใหเดนชัด

และแจงใหพนักงานทราบท่ัวกัน โดยมีลักษณะรูปแบบพ้ืนท่ีอันตราย ไดแก  

- เปนเสนสลับสีเอียงเปนมุม ๔๕ องศา ขนาดกวาง ๑๐ ซม.  

- ความยาวแตละสี ๒๐ ซม.  

- ใชแถบสีเหลืองสลับขาวหรือเหลืองสลับดํา  

- กําหนดใหขอบนอกของเสนแถบสีพ้ืนท่ีอันตรายมีระยะหางประมาณ 40-80 ซม. จากสารเคมีหรือเครื่องจักรกลท่ีเป

นอันตราย  

พ้ืนท่ีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ  

- พ้ืนท่ีอันตรายขณะท่ีมีเครื่องจักร เครื่องมือทํางาน เชน เครื่องเจียระไน เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องกลึง 

เครื่องพับ และอ่ืน ๆ  

- พ้ืนท่ีอันตรายตลอดเวลา เชน กาซไวไฟ สารกัมมันตรังส ีเขตไฟฟาแรงสงู แผงควบคุม และสิ่งท่ีเปนอันตรายตอผู

ปฏิบัติงาน  

     ๓ . พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เปนพ้ืนท่ีท่ีใชในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติการซอม การบํารุงรักษา 

เครื่องมือ เครื่องจักร และเปนพ้ืนท่ีใชงานวางอะไหล วัสด-ุอุปกรณ หรือเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน  

๒. เครือ่งหมายเพ่ือความปลอดภยั (Safety Signs)  

      เครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัย (Safety Signs) ท่ีติดไวรอบ ๆ โรงงาน จะมีสวนชวยใหลดอุบัติเหตุ 

เพราะการไดเงินดังเตือนหรือขอความ ตามบริเวณโรงงานกอนเริ่มปฏิบัติงาน เปนการเตือนสติ ปายเตือนความปลอดภัย 

ถือเปนสิ่งท่ีสําคัญในการเริ่มทํางาน จะชวยลดอุบัติภัยและอันตรายขนาดปายตามมาตรฐานจะมีขนาดประมาณ    

๓๗.๕ x ๔๕ ซม. โดยแยกออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้  



 

 

๘๓ 

๑. เครื่องหมายบังคับ (Mandatory action Signs) ลักษณะของเครื่องหมายบังคับ คือ     

พ้ืนวงกลม สีน้ําเงิน รูปภาพบังคับสีขาว อาจจะมีดํากํากับไวใตเครื่องหมายบังคับใหเขาใจงายข้ึน หรอืไมมีก็ได 

ใชเปนการเตือนสติหรือเตือนใจไมใหกระทําหรือระวังความปลอดภัย รายละเดียด ตามตารางท่ี ๕.๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ตารางที่ ๕.๓ เครื่องหมายบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                 

   

   

   



 

 

๘๔ 

                    ๒. เครื่องหมายหาม (Prohibition Signs) ลกัษณะของเครือ่งหมายหาม คือวงกลมสแีดง คาดเสนผาน     

ศูนยกลางสีแดงพ้ืนขาว รูปภาพ หามสีดําอยูกลางวงกลม เพ่ือปอกันอุบัติภัย ซ่ึงเปนการจูงใจในความรวมมือ      

รายละเดียด ตามตารางท่ี ๕.๔ 

ตารางท่ี ๕.๔ เครื่องหมายหาม 

 

 

    

 

 

        

 

 

 

 

 

 

๓. เครื่องหมายเตือน (Warning Signs) ลักษณะของเครื่องหมายเตือน คือ กรองสามเหลี่ยม   

สีดํา ภายในสามเหลี่ยม เปนพ้ืนสีเหลือง มีรูปภาพเตือนภัยสีดํา อยูภายในกรอบสามเหลี่ยม อาจจะมีคํา กํากับไวใตรูป

สามเหลี่ยม เปนกรอบส ี เหลี่ยมสีเหลือง เพ่ือใหเขาใจและเตือน ใหระวังอุบัติภัยตางๆท่ีอยูบริเวณดังกลาว รายละเอียด

ตาม ตารางท่ี ๕.๕  

ตารางท่ี ๕.๕ เครื่องหมายเตือน 

 

   

   

   



 

 

๘๕ 

   

  
 

 

 

 



 

 

๘๖ 

๔. เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย (Safe Condition Signs) ลกัษณะของเครือ่งหมาย

ปลอดภัย คือ มีรูปสัญลักษณไวตรงกลางสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผา พ้ืนสีเขียว รายละเอียด       

ตามตารางท่ี ๕.๖  

ตารางท่ี ๕.๖ เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย 

 
 

 

 

   ๕. เครื่องหมายเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัย (Fire Prevention and Fire 

Fightins Signs) ลักษณะของเครื่องหมายเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัย คือ มีรูปสัญลักษณสีขาวอยูตรงกลาง

สี่เหลี่ยมจตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผาสีพ้ืนสีแดงอยู รายละเอียดตามตารางท่ี ๕.๗  

 

 

 

 



 

 

๘๗ 

 

 

                  ตารางที่ ๕.๗ เครื่องหมายเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัย 
 

   
 

      นอกจากสีเครื่องหมายอีกหลายชนิดท่ีผู เรียบเรียวยังไมไดกลาวหา เชน  

- ปาย ปลอดภยัไวกอน + SAFETY FIRST ขนาด ๓๐ x ๒๔๐ ซม.  

- เครื่องหมายแนะนํา (Information Signs)  

- เครื่องหมายเพ่ือการขนสงสิ้นคา 

 



บทท่ี ๖  

การปฐมพยาบาลผูไดรับอุบัติเหตุ 

  การปฐมพยาบาล หมายถึง การชวยเหลือเบื้องตนแกผูปวยเจ็บ กอนท่ีจะนําสงสถานพยาบาล หรือไดรับการดูแลจากบุคลากร    

ทางการแพทยตอไป โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

  ๑. เพ่ือปองกันหรือชวยไมใหผูปวยเจ็บเสียชีวิต 

  ๒. เพ่ือไมใหผูปวยเจ็บไดรับอันตรายเพ่ิมข้ึน 

  ๓. เพ่ือลดความเจ็บปวดของผูปวยเจ็บ 

  ๔. เพ่ือใหผูปวยเจ็บกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว 

 ๑. หลักการเบ้ืองตนของการปฐมพยาบาล 

  หลักการเบื้องตนของการปฐมพยาบาลท่ีสําคัญ นั้น  ควรตองพิจารณาถึง ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือพบผูปวยเจ็บ                

เปนอันดับแรก ท้ังนี้ หากผูเขาชวยเหลือท่ีประสบเหตุ และเขาทําการชวยเหลือผูบาดเจ็บอยางไมถูกตอง อาจจะทําใหผูบาดเจ็บ

ไดรับบาดเจ็บรุนแรงมากยิ่งข้ึน หรืออาจเสียชีวิตได ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือพบผูปวยเจ็บ นั้น เริ่มตนจากการประมาณสถานการณ   

ดานความปลอดภัย ณ ท่ีเกิดเหตุเปนอันดับแรก แลวจึงประเมินสภาพความรุนแรงของความเจ็บปวย แลวทําการปฐมพยาบาล

ตามเหตุของความเจ็บปวย กอนนําสงสถานพยาบาล ซ่ึงสามา รถอธิบายได   ตามแผนภูมิ ท่ี ๖.๑ ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือพบ

ผูปวยเจ็บ  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๗ 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูิ ๖.๑ ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือพบผูปวยเจ็บ   

 

                       

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

หามเขาชวยเหลือ 

แจงเจาหนาท่ีทันที 

ปลอดภัย 

ประเมินสภาพผูปวยเจ็บ 

ไมหายใจ หายใจ 

รูสึกตัว 

เริ่มปฏิบัติการ 

กูชีพข้ันพ้ืนฐาน 

ตรวจการบาดเจ็บ 

ปฐมพยาบาล 

 

ประเมินสถานการณ 

นําสงสถานพยาบาล 
 

ไมรูสึกตัว 

ไมปลอดภัย 



 ๘๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ การประเมินสถานการณ 

    ไดแก การตรวจสอบสภาพแวดลอมดานควา มปลอดภัย  ณ ท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงหมายรวมถึง การใช          

สิ่งปองกันตนเอง การขอความชวยเหลือจากบุคคลท่ีอยูบริเวณใกลกับ จุดเกิดเหตุ และการคัดแยกผูบาดเจ็บ รายละเอียด   

ตามรูปท่ี ๖.๑ 

รูปท่ี ๖.๑ การประเมินสถานการณ 

   

                                      รอบดานปลอดภัย 

                                                     ใชสิ่งปองกัน 

                                                                  ตองรูปญหา 

                                                                                  เชิญมาชวยกัน 

                                                                                                  จัดสรรผูปวย 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

                          

ตัวอย่าง
สถานการณ์
ไม่ปลอดภัย 

รถบรรทุกนํ้ามนัพลิกคว ํา่ 

รถบรรทุกกรดซลัฟริูกถูกชน 
 

ตึกถล่ม 

 



 ๘๙ 

                                             
                                                                

 

 

๑.๒ การประเมินสภาพผูปวยเจ็บเบื้องตน 

          ๑. ตรวจระดับความรูสึกตัว   โดยการเรียกผูปวยเจ็บและตีท่ีไหลเบา ๆ 

 

 
 

 

    ๒. รองขอความชวยเหลือ 

 

 

    ๓. ตรวจทางเดินหายใจ  นําสิ่งแปลกปลอมและฟนปลอมออกจากปาก แลวเปดทางเดินหายใจ  โดยใช

สันมือกดหนาผาก ใชนิ้วชี้ และนิ้วกลาง ของมืออีกขางหนึ่งเชยคางใหแหงนหนาข้ึน  



 ๙๐ 
 

                                        

 

 

 

    ๔. ตรวจการหายใจ โดยสังเกตการณเคลื่อนไหวของหนาอก และลมหายใจ  ใชหลักตาดู  หูฟง  

แกมสมัผัส 

 

 

                             
 

   ๕. ตรวจหาการบาดเจ็บ โดยตรวจตั้งแตศีรษะ จรดปลายเทา 

 

                                     
 

                                      ตรวจศีรษะ               ตรวจใบหนาและคอ 

 



 ๙๑ 

                                 
 

                                          ตรวจบริเวณทรวงอก                              ตรวจชองทองและเชิงกราน 

 

 

 

 

 

 

                           
                                        ตรวจขา                                           ตรวจแขน 

 

 
 

 

 

      ตรวจบริเวณหลัง 



 ๙๒ 
  ๑.๓ การจัดทา ในกรณีผูปวยเจ็บหมดสติ แตหายใจไดเองผูปวยเจ็บท่ีหมดสติ  แตยังมีชีพจรและหายใจ

อยู  ควรจัดทาใหอยูทานอนตะแคงก่ึงคว่ํา  เงยหนาเล็กนอย   ซ่ึงทานี้จะชวยปองกันลิ้นตกไปอุดก้ันทางเดินหายใจ  และชวย

ใหน้ําลายหรือเสมหะไหลออกจากปากได ทําใหปลอดภัยจากการสูดสําลัก  

 

                               
                                           ทานอนตะแคงก่ึงคว่ํา  เงยหนาเล็กนอย 

ขอหาม ในกรณีท่ีสงสัยวาผูปวยเจ็บจะมีการบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลังบริเวณคอ ใหปฏิบัติตามขอควรระวังในการเคลื่อนยาย

ผูบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลังหัก  

 

 

 

๒. การปฏิบัติการกูชีพข้ันพ้ืนฐาน 

   หมายถึง การชวยเหลือระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิต เม่ือเกิดภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน

กะทันหัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหเซลลของรางกายไดรับออกซิเจนเพียงพอ จนกระท่ังระบบตาง  ๆ ของรางกายกลับมา

ทํางานไดปกติ 

ข้ันตอนการกูชีพข้ันพ้ืนฐาน มีดังนี้ 

  ๑. ตรวจระดับความรูสึกตัวโดยการเรียกผูปวยเจ็บ และตีท่ีไหลเบา ๆ 

                                      

 

   ๒. รองขอความชวยเหลือ และพลิกผูปวยเจ็บใหนอนหงายราบบนพ้ืนเรียบแข็ง 



 ๙๓ 
 

                                      
 

 

  ๓. ลวงเอาสิ่งแปลกปลอมและฟนปลอมออกจากปาก แลวเปดทางเดิน หายใจ โดยใชสันมือกดหนาผาก และใชนิ้วชี้และ

นิ้วกลางของมืออีกขางหนึ่งเชยคางใหหนาแหงนข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๔. ตรวจการหายใจเพ่ือดูวามีการหายใจหรือไม โดยใชตาดู หูฟง แกมสัมผัส   ใชเวลาตรวจ ๑๐ วินาที  

 

                                                   
 

  ๕. ถาไมหายใจ  ใหชวยหายใจ โดยการเปาปาก ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ วินาที   

 

  



 ๙๔ 

                                                      
 

  ๖. ถาผูปวยเจ็บไมตอบสนอง ใหชวยการไหลเวียนโลหิตโดยการกดหนาอกสลับกับการเปาปาก อัตราการกดหนาอก ๓๐ ครั้ง 

ตอการเปาปาก ๒ ครั้ง (นับเปน ๑ รอบ)  และตรวจประเมินผลการกูชีพทุก  ๕ รอบ  

 

                                              
 

        ในกรณีท่ีมีผูปฏิบัติการกูชีพมาชวยเหลือเพ่ิมข้ึน ควรสลับหนาท่ีของผูท่ีกดหนาอก กับผูท่ีเปาปากทุก ๒ นาที หรือทุก  

๕ รอบ 

 

 

 

 

 

 

๓. การหามเลือดและการปฐมพยาบาลบาดแผล ลักษณะตางๆ 

         ๓ .๑ การหามเลือด มีข้ันตอน ดังนี้ 

                     ๓ .๑.๑ เปดสิ่งปกปดใหเห็นบริเวณแผลท่ีเลือดออก 

              ๓ .๑.๒ ใชมือหรือผาสะอาดกดลงบนบาดแผลโดยตรง  

 



 ๙๕ 

                                      
 

   ๓ .๑.๓ ยกบริเวณท่ีเลือดออกใหสูงกวาระดับหัวใจ 

 

                                     

    ๓ .๑.๔ ถาเลือดไมหยุดใหกดบริเวณเสนเลือดแดงใหญท่ีไปสูบาดแผล 

                                                           
 

 

                             ๓ .๑.๕ เม่ือเลือดหยุด ใหปดแผลดวยผาสะอาดหลาย ๆ ชั้น พันทับดวยผาหรือผายืดใหแนน 



 ๙๖ 

                                                       
 

    ๓ .๑.๖ กรณีเลือดออกซํ้า ใหเพ่ิมความหนาของผาท่ีกด แลวใชผาหรือผายืดพันทับอีกครั้ง กอนสงตอ

สถานพยาบาล   

 

                                                     
 

    ๓ .๒ เลือดกําเดาไหล 

         เลือดกําเดาไหลเปนภาวะท่ีเสนเลือดฝอยแตกบริเวณผนังจมูก สวนใหญเกิดบริเวณท่ีอยูตรงกลางระหวางรู

จมูกท้ังสองขาง  ทําใหมีเลือดไหล ออกมา สาเหตุอาจเกิดจากอุบัติเหตุ อากาศแหง ความดันโลหิตสูง เปนหวัด 

การปฐมพยาบาล 

  ๑.  นั่งกมหนา 

  ๒.  ใชมือบบีจมูกและใหหายใจทางปาก ประมาณ ๕-๑๐ นาที  

 

 



 ๙๗ 
 

 

 

 
 

 

 
 

           ขอควรระวงั 

  ๑. อาจพบรวมกับการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน 

  ๒. แผลถลอกท่ีมีขนาดใหญ  อาจตองรับประทานยาปฏิชีวนะ เพ่ือปองกันการติดเชื้อ 

  ๓. ไมควรใหแผลเปยกน้ําจนกวาแผลจะแหง  เพ่ือปองกันการติดเชื้อ 

๓.๓ แผลถลอก  

    แผลถลอกเปนแผลเปดชนิดตื้น ๆ ท่ีมีผิวหนังชั้นนอกหลุดลอกออก มีเลือดออกเล็กนอย  

 

 

การปฐมพยาบาล 

  ๑. ลางแผลดวยน้ําสะอาดและสบูจนหมดสิ่งสกปรก 



 ๙๘ 
          ๒. ใชผาสะอาดกดท่ีแผลเพ่ือใหเลือดหยุด           

     ๓. ใสยาสําหรับแผลสด  เชน เบตาดีน อาจปดแผลหรือไมก็ได 

 

 

  ๓.๔  แผลฟกช้ํา 

   แผลฟกช้ําเปนแผลท่ีเกิดจากการถูกกระแทก ไมมีรอยฉีกขาดหรือเลือดออก มาภายนอก แตมี                    

การฉีกขาดของเนื้อเยื่อใตผิวหนัง ทําใหเห็นเปนรอยช้ําบวม 

 

                                     

 

การปฐมพยาบาล 

  ๑. ประคบดวยความเย็น เชน ผาหอถุงน้ําแข็งผสมน้ํา ภายใน ๒๔ ชัว่โมงแรก เพ่ือหามเลือด  

  ๒. หลัง  ๒๔  ชั่วโมง ประคบดวยความรอน  เพ่ือลดอาการช้ําบวม 

ขอควรระวัง 

  ๑. รอยฟกช้ําภายนอก   อาจพบรวมกับการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน เชน กระดูกหัก ตับแตก มามแตก เปนตน 

  ๒. การใชความรอนประคบตั้งแตแรกหลังเกิดอุบัติเหตุ เชน การใชยาหมอง ไขตม ขาวสุกรอน อาจเปนสาเหตุใหเลือดออก

มากข้ึน 

   ๓.๕  แผลถูกของมีคมและแผลฉีกขาด 

    แผลถูกของมีคมและแผลฉีกขาดเปนแผลท่ีมีการเปดของผิวหนัง ถาเปนแผลถูกของมีคมจะมี     

ขอบเรียบ  สวนแผลฉีกขาดเกิดจากของไมมีคมบาดหรือกระแทก จะมีขอบแผลไมเรียบ  อาจมีเลือดออกมากหรือนอยข้ึนกับ

ขนาด ความลึก และตําแหนงของแผล 

 



 ๙๙ 

                              
 

การปฐมพยาบาล 

  ๑. หามเลือดตามข้ันตอน 

  ๒. ถาแผลกวาง หรือลึก และมีกอนเลือดหรือสิ่งแปลกปลอมภายในแผลไมตองลางแผล เพราะจะทําใหเลือดออกมาอีก 

นําสงสถานพยาบาล  

  ๓. ถาแผลเล็ก ตื้น ใหลางแผลดวยน้ําสะอาดและสบู  ซับใหแหงแลวป ด ดวยผาปดแผลหรือพลาสเตอร  โดยให    

ขอบแผลชิดกัน   

ขอควรระวัง 

    อาจพบรวมกับการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน เชน กระดูกหัก เสนเลือดฉีกขาด 

     ๓.๖  แผลท่ีมีอวัยวะถูกตัดขาด 

    แผลท่ีมีอวัยวะถูกตัดขาดสวนมากเกิดจากของมีคมตัดขาด  หรือเกิดจากการถูกกระชากหรือกดทับ

อยางรุนแรง 

    

 

 

การปฐมพยาบาล 

  ๑. หามเลือดสวนท่ีถูกตัดขาด โดยใชผาสะอาดกดลงบริเวณบาดแผล และพันทับดวยผาใหแนนพอควร ยกสวนนั้นให

สูงข้ึน 

๒. เก็บอวัยวะสวนท่ีขาดใหใสถุงพลาสติกสะอาด   มัดปากถุงใหแนน แลวแชในภาชนะท่ีใสน้ําแข็งผสมน้ํา   

 



 ๑๐๐ 

                                                    
 

 

  ๓. รีบนําผูปวยเจ็บสงสถานพยาบาลพรอมอวัยวะสวนท่ีขาด 

ขอควรระวัง 

  ๑. ไมควรหามเลือดโดยใชการขันชะเนาะ หรือเครื่องมือหามเลือด 

  ๒. หามแชอวัยวะสวนท่ีขาดในน้ําเกลือ หรือน้ําเปลา  

  ๓. ควรจดเวลาของการเกิดอุบัติเหตุไวดวย 

   

   ๓.๗  แผลเปดบริเวณผนังทรวงอก 

    แผลเปดบริเวณทรวงอกเกิดจากของมีคมหรือแรงกระแทกอยางแรง อาจมีการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน 

เชน ปอด หัวใจ หลอดลม รวมดวย 

 

 

 

                                            
 

การปฐมพยาบาล 

  ๑. ถามีแผลเปดท่ีบริเวณผนังทรวงอกใหใชพลาสติกขนาดใหญกวาแผลเล็กนอยปดแผลและใชพลาสเตอรปดไว      

๓  ดาน  อีกดานหนึ่งปลอยไวใหลมออกจากแผล  เพ่ือปองกันลมค่ังในทรวงอก 

 

 



 ๑๐๑ 

                        
 

  ๒. ใหผูปวยเจ็บนอนตะแคงทับขางท่ีมีแผลเปด 

  ๓. รีบนําสงสถานพยาบาลโดยเร็ว 

 

ขอควรระวัง 

  * หามใหอาหาร ยา และน้ําทางปาก 

 

   ๓ .๘ แผลเปดบริเวณชองทอง 

    แผลเปดบริเวณชองทองเกิดจากการถูกแทง ถูกฟน ถูกยิง หรือถูกกระแทกอยางแรงท่ีทอง อาจมี

เลือดออกมาใหเห็นภายนอก หรือมี เลือดค่ังอยูภายในชองทองปริมาณมากก็ได บางครั้งอาจมีลําไสหรืออวัยวะในชองทองทะลกั

ออกมาใหเห็น 

 

                                     
 

การปฐมพยาบาล 

  ๑. ใหผูปวยเจ็บนอนราบ ชันเขา เพ่ือใหหนาทองหยอน 

  ๒. ใชผาสะอาดปดแผล และใชผาอีกผืนพันรอบใหแนนพอควร 

  ๓. ถามีลําไสทะลักออกมา  ใชพลาสติกสะอาดหรือผาชุบน้ําสะอาด คลุมปดลําไสไว 

  ๔. ปองกันการช็อกโดยการหมผาใหรางกายอบอุน 

   ๕. รีบนําสงสถานพยาบาลโดยเร็ว 



 ๑๐๒ 
ขอควรระวัง 

  ๑. หามใหอาหาร ยา และน้ําทางปาก 

  ๒. หามดันลําไสกลับเขาไปในชองทอง  

 

    ๓ .๙ แผลมีวัตถุปกคา 

    แผลมีวัตถุปกคาอาจเกิดข้ึนไดกับทุกสวนของรางกาย  เชน  แขน  ขา หนาอก  ชองทอง  ตา  

 

                                              
 

การปฐมพยาบาล 

  ๑. ใชผาสะอาดวางรอบ ๆ วัตถุนั้น แลวพันผารอบ ๆ วัตถุใหแนน เพ่ือไมใหวัตถุขยับ 

  ๒. รีบนําสงสถานพยาบาล 

 

 

ขอควรระวัง   

  ๑. หามดึงวัตถุนั้นออกจากแผล เพราะอาจจะทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะขางเคียง หรือทําใหเลือดออกมากข้ึน 

  ๒. อาจจําเปนตองใชเครื่องมือตัดวัตถุนั้นจากสวนอ่ืน เพ่ือใหสวนท่ีติดกับผูปวยเจ็บไมถูกดึงออกหรือขยับ  

 

   ๓ .๑๐ แผลจากสารเคมี 

    แผลจากสารเคมี อาจเกิดจากกรด หรือดางเขมขน ทําใหผิวหนังถูกทําลาย และเกิดแผลท่ีรุนแรง  

ผูปวยเจ็บมักมีอาการปวดแสบปวดรอนมาก ผิวหนังอาจถูกทําลายลึกจนถึงชั้นกลามเนื้อ 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐๓ 
 

      

   

     

 

การปฐมพยาบาล 

  ๑. ใชน้ําสะอาดไหลผานบริเวณแผลมาก ๆ  อยางนอย ๑๐ นาที หรือจนกวาอาการปวดแสบปวดรอนจะลดลง 

  ๒. ถาเปนบริเวณมือ หรือขอมือ  ใหถอดเครื่องประดับออกทั้งหมด                      

  ๓. ปดแผลดวยผาสะอาด  

  ๔. นําสงสถานพยาบาล 

ขอควรระวัง 

  ๑. งดจับตองแผลโดยไมจําเปน 

  ๒. หามทายา โลชั่น หรือครีมทุกชนิดลงบนแผล 

 

   ๓ .๑๑ แผลโดนความรอน 

    แผลโดนความรอนอาจเกิดจากเปลวไฟ น้ํารอน ไฟฟา วัสดุหรือ  เครื่องมือเครื่องใชท่ีมีความรอน

ความรุนแรงข้ึนอยูกับ ปริมาณความรอน ระยะเวลาท่ีไดรับ ขนาดและตําแหนงของอวัยวะท่ีโดนความรอนความรุนแรงของแผลโดน

ความรอนแบงไดเปน ๓ ระดับ คือ 

 

  ระดับท่ี ๑  ผิวหนังเปนสีแดง ปวดแสบเล็กนอย  เชน ผิวไหมจากแดด 

 



 ๑๐๔ 

                                   
 

 

 ระดับท่ี ๒  ผิวหนังพองมีน้ําใส ๆ อยูขางใน ปวดแสบรอนมาก สวนมากแผลจะแหง และหายภายใน ๕-๑๐ วัน 

 

                                               
 

       ระดับท่ี ๓  ผิวหนังจะถูกทําลายลึกตลอดชั้นของหนังแท จนเห็นลักษณะ ไหมเกรียม หรือเห็นเปนเนื้อสีขาว อาจลึกถึง

กลามเนื้อและกระดูก ทําใหเจ็บปวดมาก  

 

 

                                                
 

 

 

 



 ๑๐๕ 
 

การปฐมพยาบาล   

  ๑. ใชน้ําสะอาดราดหรือแชบริเวณแผล เปนเวลาอยางนอย 10 นาที  

 

 

                                                  
 

  ๒. ถอดเครื่องประดับบริเวณท่ีโดนความรอนออก  

 ๓. ปดแผลดวยผาสะอาด  

  ๔. ถามีแผลโดนความรอนเปนบริเวณกวาง หรือบริเวณอวัยวะสําคัญ  เชน ใบหนา คอ อวัยวะเพศ  รีบนําสง

สถานพยาบาล 

 

ขอควรระวัง 

  ๑. ผูปวยเจ็บท่ีโดนไฟคลอก โดนความรอนบริเวณใบหนา อาจมีปญหาทางเดินหายใจรวมดวย 

  ๒. ผูปวยเจ็บท่ีโดนไฟฟาช็อต  ตองระวังเรื่องหัวใจเตนผิดปกติหรือหยุดเตน 

  ๓. ผูปวยเจ็บท่ีมีแผลบริเวณกวาง อาจมีอาการช็อก 

  ๔. หามใชน้ําเย็นจัดหรือน้ําแข็งราดลงบนแผล 

  ๕. หามดึงสิ่งท่ีติดแนนออกจากแผล เชน เสื้อ กางเกง 

  ๖. งดจับตองแผลโดยไมจําเปน 

  ๗. หามทําใหผิวหนังท่ีพองน้ําแตก 

  ๘. หามทายา ยาสีฟน น้ําปลา หรือข้ีผึ้งลงบนแผล 

 

 ๔. การปฐมพยาบาลผูปวยกระดูกหัก ขอเคล็ด ขอเคล่ือน 

    ๔ .๑ กระดูกหัก ชนิดของกระดูกหัก มีดังนี้ 

    ๔ .๑.๑. กระดูกหักแบบปด  เปนการหักโดยไมมีการแทงทะลุออกนอกผิวหนัง 

 



 ๑๐๖ 

                                                       
 

             ๔ .๑.๒. กระดูกหักแบบเปด  เปนการหักแทงทะลุออกนอกผิวหนังหรือมีแผลเลือดไหล 

 

 

                                                      
            

อาการและอาการแสดง 

  ๑. มีอาการบวม ช้ํา กดเจ็บในบริเวณท่ีบาดเจ็บ 

  ๒. มีอาการผิดรูป เชน บิด โคง งอ หรือเคลื่อนไหวแลวผิดปกติ 

  ๓. เวลาขยับ จะรูสึกเจ็บ และมีเสียงกรอบแกรบ 

  ๔. อวัยวะสั้นกวาปกติ ซ่ึงจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีกระดูกหักและมีการซอนกันของกระดูก  

  ๕. มีบาดแผล เห็นปลายกระดูกโผลออกนอกผิวหนัง 

 

การปฐมพยาบาล 

  ๑. ใหอวัยวะสวนท่ีบาดเจ็บอยูนิ่ง ๆ และหยุดการเคลื่อนไหว 

   ๒. เขาเฝอกชั่วคราว โดยใชวัสดุท่ีหาได  เชน ไม รม กระดาษแข็งดามใหเหนือกวา และต่ํากวาจุดท่ีกระดูกหัก ๑ ขอ 

 



 ๑๐๗ 

                                   
 

 

 

 

 

 

   ๓. ถามีบาดแผลเปดรวมดวยใหใชผาสะอาดปดบริเวณบาดแผล และใช  

              ผาพันไวหลวม ๆ กอนการดามกระดูก 

   ๔. รีบนําสงสถานพยาบาล 

 

ขอควรระวัง 

  ๑. หามดึง หรือพยายามจัดสวนของกระดูกท่ีหักใหเขาท่ี 

  ๒. ถากระดูกท่ีหักมีขนาดใหญ เชน กระดูกตนขา อาจมีอาการช็อกจากการเสียเลือดมาก  

 

 ๔ .๒ ขอเคล็ด 

     ขอเคล็ดเปนการฉีกขาดของเอ็นท่ีอยูรอบ ๆ ขอและเยื่อหุมขอ พบบอย บริเวณขอเทา ขอมือ และขอเขา 

  สาเหต ุ เกิดจากการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว มีการบิด หรือ การเหวี่ยงอยางแรงตรงบริเวณขอตอ เกินกวาขอนั้นจะสามารถ   

ทําได เชน เดินสะดุด หรือกาวพลาด จากการลงจากท่ีสูง 

  อาการและอาการแสดง ปวดมาก กดเจ็บ บวม อาจมีอาการชาและเคลื่อนไหวขอนั้นลําบากหรือไมไดเลย 

 

การปฐมพยาบาล 

  ๑. งดการใชขอหรืออวัยวะนั้น เพ่ือใหขอท่ีบาดเจ็บอยูนิ่ง ๆ หรือเคลื่อนไหว นอยท่ีสุด และจัดใหอยูในทาท่ีสบาย โดยใช

ผายืดพันรอบขอนั้นใหแนนพอควร   

  ๒. ประคบดวยความเย็น ใน ๒๔ ชม. แรก หลังจากนั้นใหประคบดวยความรอน 

  ๓. พยายามยกขอนั้นใหสูง ถาเปนขอมือ ขอไหล ควรใชผาสามเหลี่ยมคลองแขน เพ่ือลดการบวม 

  ๔. นําสงสถานพยาบาล เพ่ือตรวจใหแนใจวาเอ็นยึดขอฉีกขาดอยางเดียวหรือมีกระดูกหักรวมดวย 



 ๑๐๘ 
 

   ๔ .๓ ขอเคลื่อน  

    ขอเคลื่อนเปนภาวะท่ีหัวกระดูกท่ีประกอบเปนขอ เคลื่อนออกจากตําแหนงปกติ  บริเวณท่ีพบไดบอย  

ไดแก  ขอมือ ขอศอก ขอไหล     ขอสะโพก กระดูกสะบา และขากรรไกร 

 

                                        
 

 

 สาเหต ุเกิดจากการกระแทก การเหวี่ยง การบิด หรือการกระชากอยางแรงท่ีขอนั้น  

  อาการและอาการแสดง ปวดมาก บวมรอบๆ ขอ กดเจ็บ มีอาการฟกช้ํา ขอท่ีไดรับอันตรายจะผิดรูปไปจากเดิม และความยาว

ของแขนหรอืขาขางท่ีไดรับบาดเจ็บอาจสั้นหรือยาวกวาปกติ เคลื่อนไหวขอนั้นไมไดตามปกติ 

การปฐมพยาบาล 

  ๑. ใหพักขออยูนิ่ง ๆ  อยาพยายามดึงขอท่ีเคลื่อนใหเขาท่ี    

  ๒. ใชผาพยุง  ดาม  หรือเขาเฝอกสวนนั้นใหอยูในทาพัก 

  ๓. รีบนําสงสถานพยาบาลโดยเร็ว 

ขอควรระวัง 

  * หามใหอาหาร ยา และน้ําทางปาก 

   ๔ .๔ การยกและเคลื่อนยายผูปวยเจ็บ 

    การยกและเคลื่อนยายผูปวยเจ็บเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก  นอกจากตองระวังไมใหผูปวย เจ็บ            

ไดรับบาดเจ็บหรืออันตรายเพ่ิมข้ึนแลว ผูท่ีทําการ ยกหรือเคลื่อนยาย ก็ควรระมัดระวังไมใหตนเองไดรับบาดเจ็บจากการยกหรือ   

เคลื่อนยายไมถูกวิธ ี

หลักการเคล่ือนยายผูปวยเจ็บ 

  ๑. อยาเคลื่อนยายผูปวยเจ็บโดยไมจําเปน ยกเวนอาการไมปลอดภัย หรือสถานการณท่ีเกิดเหตุไมปลอดภัย 

  ๒. หามเคลื่อนยายผูท่ีไดรับบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลัง  โดยไมมีอุปกรณปองกันกระดูกเคลื่อน  

  ๓. หามเคลื่อนยายผูปวยเจ็บโดยท่ียังไมไดแกไขสวนท่ีบาดเจ็บ 

  ๔. หามท้ิงผูปวยเจ็บท่ีหมดสติอยูเพียงลําพัง   เพราะอาจไมสามารถชวยไดทันหากผูปวยมีอาการรุนแรงข้ึน  



 ๑๐๙ 
  ๕. ในกรณีท่ีไมแนใจวาควรจะทําอยางไร อยาตัดสินใจกระทําในสิ่งท่ีไมรูโดยเด็ดขาด เพราะจะทําใหเกิดการ

บาดเจ็บมากข้ึน 

การเคล่ือนยายโดยไมใชอุปกรณ 

  กรณีมีผูชวยเหลือ ๑ คน 

   ๑. ทาประคองเดิน  ใชสําหรับผูปวยเจ็บรูสึกตัวดี และพอจะชวยตัวเองได ไมมีกระดูกหรือกระดูกสันหลังหัก 

และผูปวยตัวใหญพอ ๆ กับ ผูชวยเหลือ 

 

 

                                                            
 

 

 

 

  

    ๒. ทาอุม   หามใชทาอุมกับผูปวยเจ็บท่ีสงสัยวาจะมีการหักของกระดูกสันหลัง กระดูกขา และกระดูกเชิง

กราน 

 

                                               
                                                ทาอุมกอดหนา                 ทาอุมกอดหลัง 



 ๑๑๐ 
 

 
                                                         ทาอุมทาบหลัง 

 

         ๓. ทาอุมแบก   เปนทาอุมยกคนท่ีหมดสติ   หรือคนท่ีรับบาดเจ็บจนไมสามารถลุกข้ึนจากพ้ืนดินไดดวยตนเอง  หาม

ใชในผูปวยเจ็บกระดูกสันหลังหัก 

 

ข้ันตอนทาอุมแบก 

                                              
 

                                                               ข้ันตอนท่ี ๑ 

 

                                    
 

                           ข้ันตอนท่ี ๒                        ข้ันตอนท่ี ๓                   ข้ันตอนท่ี ๔ 



 ๑๑๑ 
      

                                          
 

                                                          ข้ันตอนท่ี ๕ 

 

                                               
                                          ข้ันตอนท่ี ๖                            ขั้นตอนที่ ๗ 

 

                                                
 

                                                                ข้ันตอนท่ี ๘ 

  กรณีผูชวยเหลือ ๒ คน 



 ๑๑๒ 
   ๑. ทาประคองเดิน  ใชสําหรับผูปวยเจ็บท่ีชวยตัวเองได  และไมมีกระดูกขาหรือกระดูกสันหลังหัก 

 

                                                        
 

  ๒. ทาอุมคูประสานแคร   ใชสําหรับผูปวยเจ็บท่ีศีรษะหรือเทา    และรูสึกตัวดี  เพ่ือใหผูปวยเจ็บสามารถ    

ยึดเกาะผูอุมไวได  

             

                                     
 
 

๓. ทาอุมคูกอดหลัง เหมาะสําหรับหามผูท่ีหมดสติเปนระยะทางใกล ๆ  ไมควรใช  หากสงสัยวาผูปวยเจ็บมี

กระดูกหักท่ี แขน ขา สันหลัง หรือกระดูกเชิงกราน 

 

                                                 



 ๑๑๓ 
  

   ๔. ทาอุมคูจับมือหรืออุมประสานมือ  ใชสําหรับผูปวยเจ็บท่ีหมดสติ อาจดัดแปลงทาอุมทาบหลังมาใชได      

ผูอุมแตละคนสอดแขนเขาไปใตขาของผูปวยเจ็บและจับขอมือซ่ึงกันและกันไว         

    

                                     
 

   

การเคลื่อนยายโดยการใชอุปกรณ 

 

                                                
 
                                                 เปลบานประตูหรือแผนกระดาน     

 

 

 

 

 



 ๑๑๔ 

                                                  
 

                                                                   เปลผาหม 

 

 

                                                   
 

                                                           เปลคานกับเสื้อแจ็คเก็ต 

                                            

     

 
          

เปลคานกับผาหม 

 

 

 

ขอควรระวัง  ในการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลังหัก 

  กระดูกสันหลังหักมักมีอันตรายตอเสนประสาทไขสันหลัง ทําใหเกิดอัมพาตได  ถาหักบริเวณคอ อาจทําใหผูปวยเจ็บตายได 

การชวยเหลือจึงมีความสําคัญมาก   ถาการชวยเหลือไมดีอาจทําใหเสนประสาทไขสันหลังถูกกด และถูกทําลายมากข้ึน  ถาตอง



 ๑๑๕ 
ทําการเคลื่อนยาย  ตองยกผูปวยเจ็บใหตัวตรงเปนทอนไม  โดยใหอยูในทานอนหงายราบเสมอ เชน  ใหนอนบนบาน

ประตู หรือไมกระดานแผนเดียว แลวมัดตัวผูปวยติดกระดานใหแนนพอดี  พรอมกับนําวัตถุท่ีแข็ง ๒ ชั้น มาประกบท่ีศีรษะท้ัง      

๒ ขาง เพ่ือยึดใหศีรษะและคออยูนิ่งไมเคลื่อนไหว 

 

 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 

๕. ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม 

  ๑. โรคลมเหตุรอนหรือฮีทสโตรก   โรคลมเหตุรอนหรือฮีทสโตรก เปน กลุมอาการท่ีเกิดจากความรอนท่ีสรางข้ึนและ

สะสม ทําใหอุณหภูมิภายในรางกาย สูงข้ึนมาก แตรางกายไมสามารถระบายความรอนออกไปไดทัน ความรอนท่ีสูงมาก

กอใหเกิดอันตรายตอระบบตาง ๆ ของรางกาย  เปนภาวะท่ีมีอันตราย และอัตราตายสูง 

สภาวะท่ีเปนอันตราย    

  ๑. ออกกําลังกายกลางแจง หรืออยูในสภาพแวดลอมท่ีมีความรอนสูง เปนระยะเวลานาน 

  ๒. ใสเสื้อผาหนาทึบ  ยากตอการระเหยของเหง่ือ 

  ๓. มีไข  ดื่มน้ําไมเพียงพอ  ทองเสีย  อาเจียน  อดนอน  ดื่มสุรามากอนสัญญาณอันตราย  



 ๑๑๖ 
  ๔. มีอาการหนามืด  คลื่นไส อาเจียน  หมดแรง  เดินเซ  เปนลม หนาแดง กระวนกระวาย มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง  

คลุมคลั่ง  สับสน ชัก หมดสติ 

 

  ๕. ตัวรอนจัด 

  ๖. เหง่ือออกมาก  จนสุดทายรางกายจะไมมีเหง่ือออก 

การปองกัน   

  ๑. ในชวงแรกของการฝกคอย ๆ เพ่ิมระยะเวลาการออกกําลังกายกลางแจงวันละ ๑/๒ ชั่วโมง  จนพรอมสมบูรณ

ภายในเวลา ๗ วัน    

  ๒. จัดใหดื่มน้ํา และมีชวงพักท่ีเหมาะสมระหวางออกกําลังกายกลางแจงหรืออยูในสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิสูง 

  ๓. ใสเสื้อผาท่ีระบายความรอนไดดี 

   ๔. หลีกเลี่ยงการออกกําลังกาย เม่ือมีไข  ทองเสีย  อาเจียน  อดนอน   

  ๕. งดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล กอนออกกําลังกาย  

 

การปฐมพยาบาล 

  ๑. เม่ือพบผูท่ีมีอาการ  ใหทุกคนพักการออกกําลังกายกลางแจง  หรือออกจากสภาพแวดลอมท่ีเปนอันตรายทันที  

  ๒. นําผูปวยเจ็บเขาท่ีรม หรือสภาพแวดลอมท่ีมีอากาศเย็นหรืออากาศถายเทสะดวก  

  ๓. ถอดเสื้อผา  เพ่ือใหรางกายระบายความรอนไดอยางรวดเร็ว 

  ๔. ทําการระบายความรอน โดยเช็ดตัวดวยผาชุบน้ําอุณหภูมิปกติ และพัดระบายความรอนท่ัวตัว 

  ๕. นําสงสถานพยาบาลโดยเร็วท่ีสุด  และทําการระบายความรอนตลอดเวลาระหวางการนําสง  

 

      
 

  

                                                  
 



 ๑๑๗ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

      

 

 

 

 

 

 

  ๒. ชอ็ก 

    ช็อกเปนภาวะท่ีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะตาง ๆ ไดไมเพียงพอ  อาจมีสาเหตุจากการเสียนํ้า  เสียเลือด  หัวใจลมเหลว  แพอยาง 

รุนแรง หรือจากการเจ็บปวดอยางรุนแรง 
 

อาการและอาการแสดง 

  ๑. ผูปวยเจ็บจะมีอาการกระหายน้ํา สับสน ซึมลง กระสับกระสาย จนถึง หมดสติ  จะตรวจพบวามีตัวเย็น ซีด      

ผิวหนังชื้น ชีพจรเบาเร็ว  หายใจเร็ว   

  ๒. ในกรณีช็อกจากการแพอยางรุนแรง อาจมีอาการหนา  คอ  และตัวบวมแดง  หายใจลําบาก และมีเสียงวี๊ด   

 

การปฐมพยาบาล 

๑. จัดใหนอนหงายราบไมหนุนหมอน  ตะแคงหนา  เพ่ือปองกันการสําลักน้ําลายหรืออาเจียน  ยกปลายเทาใหสูง

ประมาณ ๑ ฟุต         

 

 

 

 

 



 ๑๑๘ 

 
 

 

 
 

๒. หมผาใหความอบอุน  

  ๓. แกไขสาเหตุช็อก เชน ถามีเลือดออกใหหามเลือด 

  ๔. รีบนําสงสถานพยาบาล  

 

 

 

 

 
 



บทท่ี ๗ 

อปุกรณปองกันภยัสวนบุคคล 

 โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการทางชางไดรณรงคเรื่องความสําคัญของความปลอดภัย         

ในการทํางาน เพ่ือฝกพนักงานใหเปนผูมีสามัญสํานึกในการทํางานจนเปนนิสัย และถือวา “การปองกันอุบัติเหตุ

หรือความปลอดภัย เปนสวนหนึ่งของการทํางาน” แตอยางไรก็ตามแมจะมีการรณรงคและประชาสัมพันธเรื่องความ

ปลอดภัยอยางท่ัวถึงแลวก็ตาม อุบัติเหตุก็จะมีเกิดข้ึนบอยครั้งเพราะอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ัน เกิดจากการเผลอหรือ

ประมาทของพนักงาน ซ่ึงยอมจะเกิดข้ึนได ตอมาก็ไดมีวิธีชวยลดอุบัติเหตุโดยวิธีขจัดอันตรายหรือควบคุมทาง

วิศวกรรม ซ่ึงไดแก การสรางเครื่องปองกันอันตรายท่ีเครื่องจักร เชน พวกการดหรือครอบปดชิ้นสวนท่ีหมุน, ท่ี

เคลื่อนไหว และเครื่องจักร ถึงแมจะมีการปองกันทางวิศวกรรม แตอุบัติเหตุก็ยังเกิดข้ึนอีก ไมสามารถจะปองกันได 

๑๐๐% ดังนั้น เพ่ือเปนการเพ่ิมความปลอดภัยใหพนักงาน จึงตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลเปนวิธีสุดทาย  

๑. อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล (Personal Protective Equipment)  

  ในการควบคุมความปลอดภัยนั้น มีวิธีการตาง ๆ หลายวิธีท่ีจะปองกันอันตรายไมใหเกิดกับผูปฏิบัติงาน แตใน

กรณีท่ีไมสามารถควบคุมหรือปองกันท่ีแหลงอันตรายหรือสิ่งแวดลอมท่ีเปนอันตรายไดควรพิจารณาการใชอุปกรณคุ

มครองความปลอดภัยสวนบคุคล  

    ๑.๑ ความหมายของอุปกรณปองกันภัยสวนบคุคล  

     อุปกรณปองกันภัยสวนบคุคล หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีสวมใสลงบนอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง

ของรางกายหรือหลาย  ๆ สวนรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือปองกันอันตรายให แกอวัยวะสวนนั้น ๆ ไมใหตอง

ประสบอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหว างการปฏิบัติงาน  เชน แวนตานิรภัย เข็มขัดนิรภัย รองเทานิรภัย เครื่องปอง

กันใบหนา เครื่องปองกันศรษีะ เปนตน  

   ๑.๒ อุปกรณปองกันภัยสวนบคุคลแบงออกตามลกัษณะของการปองกันไดหลายชนิด ดังนี้  

     ๑.๒.๑ อุปกรณปองกันศรีษะ (Head Protection)  

    อุปกรณ คุมครองความปลอดภยัฯ  ท่ีออกแบบมาเพ่ือป องกันศรษีะได แก หมวกนิรภัย  

(Safety Helmet) ซ่ึงหมวกนิรภัยนี้สามารถปองกันการกระแทก การเจาะทะลุจากวัสดุท่ีจะตกลงมากระทบกับศรีษะได 

และนอกจากนี้ยังสามารถต านทานตอกระแสไฟฟ า ทนการไหม ไฟ ซ่ึงคุณสมบัติต าง ๆ จะข้ึนอยู กับชั้นคุณภาพ 

(Class) ของหมวกนริภยั          

* หมวกนิรภัย (Safety Helmet)  

   ๑.รูปทรงของหมวกนิรภัย 

         ๑.๑ หมวกนิรภัยท่ีมีขอบหมวกโดยรอบ (SafetyHat หรือ Full Brim Hat) ตามรูปท่ี ๗.๑ 

 หมวกนิรภัยแบงตามรปูทรงได ๒ ลกัษณะ คือ  

 

 



 

 

๑๑๗ 

                                         

                                                                                    

 

       

 

                   ๑.๒ หมวกนิรภัยท่ีมีเฉพาะกระบังหมวก (Safety Cap หรือ Brimless with Peak) ตามรูปท่ี ๗.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

                                     รูปที่ ๗.๒ หมวกนิรภัยท่ีมีเฉพาะกระบังหมวก 

๒.

 

 

 

      

 สวนประกอบของหมวกนิรภัย  

         ๒.๑  ตัวหมวก (Head Shell) การออกแบบเป นรปูวงกลมมีกลีบตลอดแนวกลางหมวก    

จากดานหนาถึงดานหลังเพ่ือชวยใหวัตถุท่ีตกกระทบแฉลบใหพนจากตัวผู สวมใสและลดการรับแรงกระแทกโดยตรงด วย

วัสดุท่ีนํามาใชทําตัวหมวกตามมาตรฐานของอเมริกา (ANSI Z 89.1) ข้ึนอยู ตามประเภทของหมวกวัสดุท่ีใชทําหมวก

นิรภัยชั้นคุณภาพ A B ตองกันหนาไดและไหมไฟชา ชั้นคุณภาพ C ตองทําจากวัสดพุวกโลหะท่ีมคีวามแข็งแรงสงู

น้ําหนักเบา ชั้นคุณภาพ D จะตองใชวัสดุท่ีไมไหมไฟและไมเปนสื่อตัวนํา 

        

 

 

                                          รูปท่ี ๗.๓ ลกัษณะของหมวกชัน้คุณภาพ 

 

รูปท่ี ๗.๑ หมวกนิรภัยท่ีมีขอบหมวกโดยรอบ 

 



 

 

๑๑๘ 

            ๒.๒ รองในหมวก  (Suspensions) สวนท่ีจะทําให หมวกกระจายแรงไปได สาย

กระจายแรงตองปรับใหพอดีกับผูใสและใหหมวกอยูเหนือศรีษะผูใสเปนระยะอยางนอย 3 เซนติเมตร สายกระจายแรงไม ควร

จะทําใหเกิดความรําคาญกับผูใสนอกจากนี้ยังมีสวนของแถบซับเหง่ือเพ่ือใชซับเหง่ือ  

 ๒.๓ สายรัดคาง (Chin Straps) มักจะทําจากหนัง ผา หรอืผาท่ียืดหยุ นได ในขณะท่ีตกจากท่ีสูง  สายรัดคาง

จะชวยไดอยางดีไมใหหมวกหลดุในขณะใชงาน 

ช้ันคุณภาพ (Class) ของหมวกนริภยั  

  หมวกนิรภัยสามารถแบงตามชั้นคุณภาพหรือตามลักษณะของการใชงานไดเปน ๔ ชั้นคุณภาพ คือ  

   ๑.  ชั้นคุณภาพ A คือ หมวกนิรภัยท่ีปองกันแรงดนัไฟฟาจํากัดจึงเป นหมวกนิรภัยซ่ึงเหมาะท่ีจะใช 

กับงานท่ัวๆ ไป เชน งานกอสรางโยธา งานเครื่องกล งานเหมือง หรืองานท่ีไมเสี่ยงตออันตรายไฟฟาแรงดันสูง  

  ๒.  ชั้นคุณภาพ B หมวกนิรภัยท่ีปองกันแรงดนัไฟฟาสูง จึงเหมาะท่ีจะใชกับงานสายสง ชางไฟฟา 

สถานไีฟฟายอยหรอืงานอ่ืน ๆ ซ่ึงตองเสี่ยงกับกระแสไฟฟาแรงดันสูง 

 ๓.  ชั้นคุณภาพ C หมวกนิรภัยท่ีไม สามารถปองกันแรงดนัไฟฟ าได เนื่องจากวัสดุท่ีใช ทําเปนโลหะหมวก

นิรภัยประเภทนี้จะทนแรงเจาะได ดี ฉนั้นจึงเหมาะท่ีจะใช กับงานท่ีต องเสี่ยงกับแรงเจาะแต ไม ตองเสี่ยงกับ

กระแสไฟฟา  

   ๔.  ชั้นคุณภาพ D คือ หมวกนิรภัยท่ีปองกันอัคคีภัยและแรงดันไฟฟ าจํากัด ดังนั้นจึงเหมาะท่ีจะใช 

กับงานดับเพลิงหรือผจญเพลิงเทานั้น อนึ่งหมวกนิรภัยชั้นคุณภาพ D นี้ ตองเปนหมวกท่ีมีขอบหมวกโดยรอบเทานั้น  

ตามรูปท่ี ๗.๔ 

 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๔ ลกัษณะของหมวกชัน้คุณภาพ D 

 

  นอกจากนี้แล วหมวกนิรภัยยังสามารถใช อุปกรณคุมครองความปลอดภยัส วนบคุคล ชนิดอ่ืน ๆ ประกอบ 

เขากับตัวหมวกตามความจําเปนของงานอีกดวย เชน ครอบหูปองกันเสียง หนากากเชื่อม และครอบป องกันใบหน า 

ตามรูปท่ี ๗.๕ เปนตน 

        

 



 

 

๑๑๙ 

 

 

 

 

                           รูปท่ี ๗.๕ ลกัษณะการใชหมวกนิรภัยรวมกับอุปกรณนิรภัยชนิดอ่ืน                       

 

     ๓. คุณลกัษณะของหมวกนริภยั 

          หมวกนิรภัยจําเป นจะตองได รับการทดสอบ  หรือการรับรองมาตรฐานท่ี เชื่อถือได  

เพ่ือใหสามารถปองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติงานไดอยางแทจริง  

         ๓.๑ ระยะห างระหว างยอดหมวกด านในกับรองในหมวก  (Crown Clearance)      

คาเฉลี่ยของระยะหางระหวางยอดหมวกดานในกับรองในหมวกไมนอยกวา ๓๐ มิลลิเมตร  

         ๓.๒ ความเปนฉนวนไฟฟา (Insulation Resistance)  

     ๓.๒.๑. หมวกนิรภัยชั้นคุณภาพ A และ D ตองสามารถตานแรงดนัไฟฟา

กระแสสลับได ๒,๒๐๐ โวลต (รทูมีนสแควร) ความถ่ี ๕๐ เฮิรตซ เปนเวลา ๑ นาที โดยมีกระแสไฟฟารั่วไหลผาน 

หมวกไมเกิน ๓ มิลลแิอมแปร 

               ๓.๒.๒. หมวกนิรภัยชั้นคุณภาพ B ตองสามารถตานแรงดันไฟฟากระแสสลับได   

๒๐,๐๐๐ โวลต (รทูมีนสแควร) ความถ่ี ๕๐ เฮิรตซ เปนเวลา ๓ นาที กระแสไฟฟารั่วไหลผานหมวกไมเกิน ๙ มิลแิอมแปร 

และจุดวิบัติทางไฟฟา (Breakdown Voltage) ตองไมต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ โวลต  

     ๓.๓.๓ ความตานทานตอแรงกระแทก (Impact Resistance) คาแรงกระแทก

สูงสุดท่ีสงผาน หมวกแตละใบไมเกิน ๔,๔๔๘ นิวตัน และคาเฉลีย่แรงกระแทกท่ีสงผานหมวกไมเกิน ๓,๗๘๐ นิวตัน  

     ๓.๓.๔. ความตานทานต อแรงเจาะ (Penetration Resistance) รอยเจาะท่ี

เกิดข้ึนบนหมวกชั้นคุณภาพ  A , B และ D ตองลกึไมเกิน ๑๐ มิลลิเมตร และชั้นคุณภาพ C ไมเกิน ๑๒ มิลลิเมตร 

โดยคิดรวมความหนาของหมวกดวย  

     ๓.๓.๕. น้ําหนักเปลือกหมวกรวมท้ังรองในหมวก  

      - หมวกนิรภัยชั้นคุณภาพ A และ C น้ําหนักไมเกิน ๔๒๐ กรมั  

      - หมวกนิรภัยชั้นคุณภาพ B น้ําหนักไมเกิน ๔๓๕ กรมั  

      - หมวกนิรภัยชั้นคุณภาพ D น้ําหนักไมเกิน ๘๔๐ กรมั  

     ๓.๓.๖. การติดไฟ (Flammability) สวนบางท่ีสุดของหมวกชั้นคุณภาพ  A และ 

B ตองตดิไฟดวยอัตราความเร็วไมเกิน ๗๕ มิลลิเมตร / นาที และชั้นคุณภาพ D ตองดบัไดเอง  

     ๓.๓.๗. การดูดซึมน้ํา (Water Absorption)  

               - การดูดซึมน้ําของหมวกชั้นคุณภาพ A และ D ไมเกินรอยละ ๕ โดยน้ําหนัก  



 

 

๑๒๐ 

               - การดูดซึมน้ําของหมวกชั้นคุณภาพ B ไมเกินรอยละ ๐.๕ โดยน้ําหนัก  

    ๔.  

  ๔.๑ มาตราฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ มอก. 368/2524  

มาตราฐานของหมวกนิรภัย  

  ๔.๒ มาตรฐาน ANSI Z 89.3-1983  

  ๔.๓ มาตรฐาน IS 2925-1964  

  ๔.๔ มาตรฐาน BS 5240: 1975  

  ๔.๕ มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเชื่อถือได  

  ๔.๖ ประเภทและชั้นคุณภาพ  

  ๔.๗ ชื่อผูผลิตหรือโรงงานท่ีผลิต หรือเครื่องหมายการคา  

  ๔.๘ ประเทศท่ีผลิต  

  ๔.๙ วันเดือนปท่ีผลิต  

    ๕. เครื่องหมายบนตัวหมวก  

                  หมวกนิรภัยท่ีมีคุณภาพ  หรอืผ านการทดสอบตามมาตราฐาน  จะตองมีตัวเลข  

ตัวอักษร หรือเครื่องหมายแสดงขอความตอไปนีใ้หเห็นไดงาย ชัดเจน และถาวร  

    ๖. การบํารุงรักษา    

                  กอนการใชงานควรตรวจดูหมวกเพ่ือหาดูรอยราวรอยท่ีเกิดจากการกระแทก  หมวกท่ี

ไดรับความเสียหายควรจะเลิกใช ทันที หมวกควรได รับการทําความสะอาดอย างน อยเดือนละครั้งโดยเฉพาะ       

สายกระจายแรงและแถบซับเหง่ือ  การทําความสะอาดควรลางดวยน้ําอุนกับน้ําสบู  หรือใชน้ํายาท่ีเหมาะสมกอนท่ี

จะนําหมวกท่ีใชแลวไปใหผูปฏิบัติงานอีกคนหนึ่งใช  ควรทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคกอน  สิ่งสําคัญท่ีจะตอง

ตรวจดูอยูเสมอคือรองในหมวก  เพราะรองในหมวกจะเปนตัวสําคัญท่ีลดแรงกระแทกลง  นอกจากนี้เราตองตรวจดู

หารอยฉีกขาดของสายรัดตาง ๆ หารอยปริขาดของดายท่ีเย็บไวถาหากพบความบกพรองตาง  ๆ ควรทําการเปลี่ยน

ใหมทนัที   

๗. ขอควรระวัง  

                  อย าใช สีทาลงไปบนตัวหมวก  เพราะจะทําให ประสิทธิภาพในการต านทาน

แรงดนัไฟฟ าและแรงกระแทกลดลง  และยงัอาจทําให อายุการใช งานของหมวกลดลง  ปจจัยท่ีจะทําให อายุ         

การใชงานของหมวกลดลง  อีกปจจัยหนึ่งคือ การนําหมวกไปตากท้ิงไว กลางแดด หรือสัมผัสกับความร อนในขณะท่ี

ไมไดใชงาน  

    ๑.๒.๒ อุปกรณปองกนัหู (Ear protection)  

      อุปกรณปองกันหูเป นอุปกรณ ท่ีสวมใส เพ่ือลดระดับความดังของเสียงท่ีจะมากระทบต อ 

กระดูกหูและแก วหู ซ่ึงเปนการป องกันหรือลดอันตรายท่ีมีต อระบบการได ยินและผลพลอยได ยังสามารถป องกัน 

เศษวัสดุท่ีจะกระเด็นเขาหูไดอีกดวย  



 

 

๑๒๑ 

    การเลือกใชอุปกรณปองกันห ูตองมีขอมูลอ่ืน ๆ ประกอบ เชน ระดับความดัง และความถ่ี

ของเสียงในบริเวณท่ีจะใหใชอุปกรณปองกันหู เพ่ือท่ีเราจะไดทราบไดวาตองการลดเสียงลงมาเทาใด ความถ่ีขนาดใด

จึงจะอยูในเกณฑมาตราฐาน  

    ๑. มาตราฐานของเสียง มาตราฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัย  

ในการทํางานเก่ียวกับภาวะแวดลอม (แสง เสียง ความรอน) หมวด ๓ เสียง กําหนดไว ตาราง ๗.๑ 

                                               ตาราง ๗.๑ มาตราฐานของเสียง 

ระยะเวลาการทํางาน ชม. / วัน  ระดับเสียงท่ีสัมผัสได เดซิเบล (เอ)  

ไมเกิน 7 91 

7 – 8 90 

เกินกวา 8 80 

หามสัมผัสเสียงเกินกวา 140 เดซิเบล (เอ) เปนอันขาด 

 

    ในสถานที่ประกอบกิจการ  ถามีระดับเสียงท่ีลูกจ างได รับติดต อกันเกินกว าท่ีกฎหมาย

กําหนด นายจางจะตองดําเนินการแกไข หรือปรับปรุงที่ตนกําเนิดของเสียง หรอืทางผานของเสียง มิใหมีระดับเสียง

เกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด ถาไมสามารถปรับปรุงหรือแกไขตนกําเนิดของเสียง หรอืทางผานของเสียง ใหนายจาง

จัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภยัของสวนบุคคลท่ีไดมาตราฐานตามสภาพงานตลอดเวลาท่ีทํางาน  

    ๒. ชนิดของอุปกรณปองกันหู อุปกรณปองกันหแูบงออกไดเปน ๒ ชนิด คือ  

        ๒.๑ ปลั๊กอุดหู (Ear plugs) ใชสําหรับสอดใส เขาไปในรูหูท้ังสองข าง วัสดุท่ีใช ทําปลั๊กอุดหู

มีหลายประเภทดวยกัน เชน สําลี ยาง ข้ีผึ้ง แตชนิดท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดคือ พลาสติกออน ตามรูป ๗.๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๒๒ 

 

รูปท่ี ๗.๖ ลกัษณะของปลัก๊อุดหู แบบตาง ๆ 

 

  ปลั๊กอุดหูมีขนาดและรูปรางท่ีแตกตางกันไป ฉะนั้นจึงตองเลือกขนาดท่ีเหมาะสม การใชจึงจะไมรูสึกเจ็บปวด 

สําลีเปนวัสดุท่ีหาได งายเพ่ือใช ในการปองกันหแูต ความสามารถในการลดระดับเสียงจะลดได เพียง ๘ เดซิเบล (เอ)  

สวนปลั๊กอุดหูท่ีทําดวยพลาสติกออนจะสามารถลดระดับเสียงไดประมาณ ๑๕-๒๐ เดซิเบล (เอ)  

การสวมใสปล๊ักอุดหู  

  เทคนิคและวิธีการสวมใสปลั๊กอุดหูก็มีความสําคัญอยูไมนอย ถาใสไมถูกวิธีจะรูสกึเจบ็ขณะใส หรอืขณะถอด 

หรอืแมกระท่ังในขณะปฏิบัติงาน  การสวมใส ปลั๊กอุดหูท่ีถูกต องนั้น ถาจะสวมหูข างขวาก็ให เอ้ือมมือซ ายผานหลัง

ศรีษะไปดึงใบหูไปด านหลัง จากนั้นก็ใช มือขวาจับปลั๊กอุดหูค อย ๆ หมุนเขาไปจนกระชับพอดี  ตามรูป ๗.๗ และ

กระทําดวยวิธีเดียวกันเม่ือจะสวมใสหูขางซาย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบํารุงรักษา  

  ๑. ใหทําความสะอาดทุกวันหลังจากใชงาน โดยใชนาอุนและสบูออน ๆ แลวลางดวยน้ําสะอาดชนิดท่ีทําดวย    

พลาสติก หรือยางออน หลังจากทําความสะอาดแลวใชผาหรือ Tissue ท่ีสะอาดเช็ดใหแหง  

  ๒. ทําการฆาเชื้อโรคโดยการใชสําลีชุด Alcohol 70% เช็ดใหท่ัวแลวปลอยใหแหง  

  ๓. ถาอุปกรณอุดหูชนิดท่ีทําดวยฟองน้าํหรอืโฟม หลังจากลางดวยน้ําสะอาดแลวบีบน้ําออกแลวตากใหแหง  

รูปท่ี ๗.๗ ลกัษณะการใชปลั๊กอุดหู  

 



 

 

๑๒๓ 

  ๔. ถาเปนชนิดท่ีทําดวยสําล ีหรือเสนใยสังเคราะหใหใชเพียงครั้งเดียวเม่ือเลิกใชแลวใหท้ิงไป  

  ๕. เม่ือทําความสะอาดเรียบรอยแลวควรเก็บในกลองเฉพาะท่ีสะอาดไมควรเก็บไวในท่ีมีอุณหภูมิสูง  

  ๖. ควรใชเปนของเฉพาะตัวแตละบคุคล  

    ๒.๒ ครอบห ู(Ear Muffs) เปนอุปกรณปองกันหูชนิดครอบใบหูท้ังสองขาง ซ่ึงตัวครอบใบหู

ท่ีมลีกัษณะคลายถวย (Cup) จะมีวัสดุดูเสียง (Acoustic) บุอยูภายใน ครอบหูยังแบงออกไดเปน ๒ ชนิด ดังนี้  

          ๒.๒.๑. ชนิดสวมหัว ครอบหูแบบนี้ยังสามารถใสได ๓ ลกัษณะดวยกัน คือ  

                    - สายรัดศรีษะอยูบนศรีษะ (Overhead)  

                    - สายรัดศรีษะอยูดานหลัง (Behindneck)  

                       - สายรัดศรีษะอยูใตคาง (Under chin) ซ่ึงประสิทธิภาพในการปองกันเสียง  

จะแตกตางกันไป กลาวคือ แบบท่ี ๑ ดีท่ีสุด แบบท่ี ๒ รองลงมา และแบบท่ี ๓ ปองกันไดนอยท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ๒.๒.๒. ชนิดติดกับหมวกนิรภัย ในขณะท่ีสมหมวกนริภยั การใชครอบหูชนิดสวมหัว

จะทําได ลําบากแม วาจะหลีกเลี่ยงมาสวมแบบสายรัดศรีษะอยูดานหลังก็ยังไมสะดวก ขณะปฏิบัติงานฉะนั้นจึงอาจ

เลือกใชครอบหูชนิดท่ีติดกับหมวกนิรภัย ตามรูป ๗.๙  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๘ ลกัษณะของครอบหูแบบสวมหัว 

 



 

 

๑๒๔ 

 

 

 

 

 

 

                         รูปท่ี ๗.๙ ครอบหูปองกันเสียงสามารถปองกันเสียงไดประมาณ ๒๐-๓๐ เดซิเบล  

 

การบํารุงรักษา  

   ๑. ควรทําความสะอาดท่ัวไปทุกวันหลังจากใชงาน โดยการปด เช็ดฝุน หรือสิ่งสกปรกท่ีติดอยูดวยผา

ชุบน้ําหมาด ๆ  

   ๒. ควรลางและทําความสะอาดวัสดุรูปถวย วัสดุปองกันเสียงรั่ว (ท่ีรองรับวัสดุรูปถวยกับรอบใบหู) 

และสายคาดศรีษะดวยน้ําอุนและสบูออน ๆ และลางดวยน้ําสะอาดจะทําอย างนอยสัปดาหละครั้ง เม่ือมีการใช งาน

ทุกวัน  

   ๓. วัสดุปองกันเสียงชั้นในท่ีเปนฟองน้ําใหถอกออกมาลางและทําความสะอาดดวยน้ําอุน และสบูออน ๆ 

ลางดวยน้ําสะอาดและบีบน้ําออก ตากใหแหงแลวประกอบเขาท่ีเดิม  

   ๔. เม่ือวัสดุปองกันเสียงชั้นใน วัสดุปองกันเสียงรั่วมีการชํารุดหรือฉีกขาดใหเปลี่ยนชิ้นสวนนั้นใหม 

หรอืถาไมมีชิ้นสวนสํารองเปลี่ยนหรือวัสดรุูปถวยมีการแตกหรือรอยรั่วเกิดข้ึน ตองเปลี่ยนอุปกรณครอบหูใหมท้ังอัน  

   ๕. เม่ือลางทําความสะอาดแล ว ใชสําลีชุบ Alcohol ๗๐% เช็ดเพ่ือฆาเชื้อโรคโดยเฉพาะบริเวณ

วัสดุท่ีปองกันเสียงรั่ว  

   ๖. เก็บอุปกรณครอบหไูวในท่ีท่ีสะอาดปราศจากฝุน พรอมท่ีจะใชงานไดตอไป  

   ๗. ควรใชเปนของสวนตัว ถาใชเปนของสวนรวมควรทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคทุกครั้ง หลงัจากใชงาน 

กอนเปลี่ยนไปใหผูอ่ืนใช  

     ๑.๒.๓ อุปกรณปองกนัหนาและดวงตา (Face and Eye Protection)  

              ในการทํางานหลายประเภท  อาทิเชน ทํางานกับสารเคมี  งานเจียร งานเชื่อม 

ตลอดจน งานกลงึผู ปฏิบัติงานมักจะประสบอันตรายจากวัตถุปลิวเข าตา การกระเด็นของของเหลวหรือโลหะ         

หลอมละลายฝุนหรือรังสีเปนตน ดังนั้นจึงจําเป นท่ีจะตองมีอุปกรณปองกันหนาและดวงตาท่ีเหมาะสมตามลักษณะ

ของการทํางาน  เชน แวนตาใชสําหรับงานประเภทท่ีมีเศษวัตถุกระเด็นเข าตาได มีกระบงัข างไวปองกันดานขาง   

ไดดวย อุปกรณปองกันหนาและดวงตาแบงออกเปน ๕ แบบ คือ  

๑. แวนตามนิรภัย (Safety Glasses or Spectacle)  

     ๒. แวนครอบตา (Safety Goggles)  



 

 

๑๒๕ 

     ๓. หนากากปองกันใบหนา (Face Shield)  

     ๔. หนากากเชื่อม (Welding Helmet)  

     ๕. ครอบปองกันใบหนา (Hood)  

  ๑. แวนตานิรภัย (Safety Glasses or Spectacle)  

   มีรูปรางลักษณะเหมือนแวนตาท่ีใชกันท่ัว ๆ จะแตกตางกันตรงท่ีเลนสของแวนตามนิรภัยสามารถ

ทนทานตอแรงกระแทก แรงเจาะ ความรอน และสารเคมีได ดีเปนพิเศษ นอกจากนี้แว นตานิรภัยยังมีกระบังข าง 

(Side Shield) เพ่ือปองกันเศษวัสดุปลิวกระเด็นเขาดานขางของแวนตานิรภัย  

   แวนตานิรภัยเหมาะท่ีจะใชงานประเภทกลงึแตงโลหะ หรืองานอ่ืน ๆ เสี่ยงตอวัสดุปลิวกระเด็นมา

กระแทกดวงตา   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  เลนสของแวนตานิรภัยตองไดรับการทดสอบมาตรฐานท่ีเชื่อถือได เชน ANSIZ 87.1-1979 เปนตน 

โดยตองทดสอบความตานทานตอแรงกระแทก แรงเจาะ ความรอน สารเคมีและปริมาณแสงท่ีสงผานตามขอกําหนด  

การบํารุงรักษาแวนตานิรภัย  

   ๑. ควรทําความสะอาดหลังใชงานทุกวัน  

   ๒. การทําความสะอาด ลางดวยน้ําและสบูหรอืผงซักฟอก  

   ๓. ลางดวยน้ําสะอาด  

   ๔. นําแวนไปจุมในสารละลาย Hypochlorite เปนเวลา 10 นาทีเพ่ือฆาเชื้อโรค  

   ๕. นําข้ึนมาแขวนไวปลอยใหแหงเอง  

   ๖. นําไปเก็บไวในท่ี ๆ สะอาดปราศจากฝุนพรอมท่ีจะนําไปใชงานตอไป  

   ๗. ควรใชเปนของสวนตัว  

  ๒. แวนครอบตา (Safety Goggles)  

รูปท่ี ๗.๑๐ ลกัษณะของแวนตานิรภัยแบบตางๆ 

 



 

 

๑๒๖ 

   แวนครอบตามีลกัษณะคล าย ๆ กับแวนตานิรภัย แตจะสามารถครอบดวงตาท้ังสองข างโดยมี      

รูระบายอากาศเพ่ือป องกันไอน้ําท่ีจะเกิดข้ึนภายในแว นครอบตา  เลนส ของแว นครอบตาต องได รับการทดสอบ    

ตามมาตรฐานเช นเดียวกับแว นตานิรภัย  ซ่ึงความสามารถของเลนส ก็จะแตกต างกันออกไปตามลกัษณะของ       

การใชงาน แวนครอบตาแบงออกตามลกัษณะของการใชงานไดหลายชนิด ตอไปนี้   

   ๒.๑ แวนครอบตาปองกันวัตถุกระแทก  

         แวนครอบตาชนิดนี้เหมาะสําหรับงานสะกัดงานเจียร  หรือ งานอ่ืน ๆ ซ่ึงเสี่ยงต อเศษวัสดุ

ปลิวกระเด็นมาถูกดวงตา  จะเห็นได วาแวนครอบตาชนิดนี้จะมีรูระบายอากาศเป นรูเล็ก ๆ อยูมากมาย ตามรูปท่ี 

๗.๑๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ๒.๒  แวนครอบตาปองกันสารเคมี  

         เปนแวนครอบตาท่ีใช สําหรับป องกันการกระเด็นหรือไอของสารเคมี  และฝุ นชนิดละเอียด  

ฉะนั้นเลนส ของแวนครอบตาชนิดนี้จึงต องปองกันแรงกระแทกและทนทานต อสารเคมีเป นพิเศษ จะสังเกตเห็นว า  

รูระบายอากาศของแวนครอบตาปองกันสารเคมีนี ้ จะเปนแบบสั้น (Valve) ตามรูปเพ่ือปองกันไมใหสารเคมีและฝุน   

เขาสูดวงตาท้ังยงัปองกันไมใหเกิดไอน้ําภายในอีกดวย  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๑๑ ลกัษณะของแวนตานิรภัยแบบตางๆ 

 



 

 

๑๒๗ 

 

 

                                              รูปท่ี ๗.๑๒ แวนครอบตาปองกันสารเคมี  

 

   ๒.๓  แวนครอบตาสําหรับงานเชื่อมหรือตัด  

         เลนสของแวนครอบตาชนิดนี้จึงจําเป นจะตองมีลกัษณะพิเศษ  สําหรับปองกันแสงจ า และ

รงัสี จากการเชื่อมและตัด ฉะนั้นเลนสชนิดนี้จึงมีสีดําและมีตัวเลขระบุขนาดความเข มหรือขนาดของเลนส ท่ีเรียกวา 

Shade Number แวนครอบตาสําหรับงานเชื่อมหรือตัดนี้จะมี  ๒ แบบ คือ แบบท่ีเลนส กรองแสงยกเป ดไมได           

กับแบบท่ียกเปดไดเพ่ือจะสามารถมองเห็นชิ้นงานได ตามรูปท่ี ๗.๑๓ 

 

 

 

 

 

 

การบํารุงรักษาแวนครอบตา  

  ๑.  ควรทําความสะอาดหลังใชงานทุกวัน  

  ๒.  การทําความสะอาดใหลางดวยน้ําอุนและสบู หรอืผงซักฟอก  

  ๓.  ลางดวยน้ําสะอาด  

  ๔. นําแวนไปจุมสารละลาย Hypochiorite เปนเวลา 10 นาที เพ่ือฆาเชื้อโรค  

  ๕. นําข้ึนมาแขวนไวปลอยใหแหงเอง  

  ๖. นําไปเก็บไวท่ี ๆ สะอาดปราศจากฝุน พรอมท่ีจะนําไปใชงานตอไป  

  ๗. ควรใชเปนของสวนตัว  

 

    ๑.๒.๔ หนากากปองกนัใบหนา (Face Shield)  

              หนากากปองกันใบหน าจะมีแผงใสโครงครอบใบหน า เพ่ือปองกันการกระเด็น  

กระแทกของของแข็งหรอืแมกระท่ังสารเคมี และวัสดุท่ีมีความรอน หนากากปองกันใบหน าจึงเหมาะสําหรับท่ีจะใช 

งานเจียร  สะกัดและงานท่ีเก่ียวข องกับสารเคมี  แผงใสกรอบใบหน านั้นมักจะทําด วยโพลีคาร บอเนต  

(Polycarbonete) หรือพลาสติกใส และตองผานการทดสอบตามมาตรฐาน เชน ความตานทานตอแรงกระแทก     

แรงเจาะ สารเคมี และความรอน เปนตน หนากากปองกันใบหนา แบงออกเปน ๒ แบบ คือ  

        - แบบสวมหวั  

รูปท่ี ๗.๑๓ แวนครอบตาสําหรับงานเชื่อมหรืองานตัด 

 



 

 

๑๒๘ 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                       รูปท่ี ๗.๑๔ ลกัษณะหนากากปองกันใบหนาแบบสวมหวั  

      - แบบติดกับหมวกนิรภัย  

        ในบางครั้งจําเป นตองสวมหน ากากป องกันใบหน าควบคู ไปกับหมวกนิรภัย

ก็ใหใชหนากากปองกันใบหนาแบบติดกับหมวกนิรภัย ซ่ึงสะดวกสบายในการใช  

 

 

 

 

 

 

 

                            รูปท่ี ๗.๑๕ ลกัษณะหนากากปองกันใบหนาแบบติดกับหมวกนิรภัย  

การบํารุงรักษาหนากากปองกนัใบหนา  

  ๑. ควรทําความสะอาดหลังใชงานทุกวัน  

  ๒. ควรทําความสะอาดดวยการลางดวยน้ําอุนกับสบูหรอืผงซักฟอก  

  ๓. ลางดวยน้ําสะอาด  

  ๔. นําจุมลงในสารละลาย Hypochlorite เปนเวลา ๑๐ นาทีเพ่ือฆาเชื้อโรค  

  ๕. น้ําข้ึนจากสรละลายแลวปลอยใหแหงเอง  

  ๖. นําไปเก็บในท่ี ๆ สะอาดปราศจากฝุนและปองกันการขีดขวนกับแผนกระบัง พรอมท่ีจะนําไปใชงานตอไป  

 

     ๑.๒.๕ หนากากเช่ือม (Welding Helmets)  

              หนากากเชื่อมเปนอุปกรณปองกันใบหนาและดวงตาชจนิดหนึ่งซ่ึงใช ในงานเชื่อม 

วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการกระเด็นของโลหะ ความรอนละรังสีท่ีเกิดจากการเชื่อม  หนากากเชื่อมจะประกอบด วย 



 

 

๑๒๙ 

ตัวหนากาก และเลนสกรองแสง ท้ังตัวหนากากและเลนส กรองแสดงดวยมีคุณสมบัติถูกตองตามมาตรฐานเชนเดียว

กับแวนตานิรภัย แวนครอบตา และหนากากปองกันใบหนา  

หนากากเช่ือมแบงตามลักษณะการใชงานไดเปน ๓ ชนดิ คือ  

  ๑. หนากากเชื่อมชนิดมือถือ  

      หนากากเชื่อมชนิดนี้จะมีก านสําหรับถือขณะเชื่อม  ขอดี คือ ไมทําให รูสึกเกะกะหรืออึดอัดขณะ

ปฏิบัติงาน แตขอเสียคือ จะทําใหปฏิบัติงานไมสะดวกไมคลองตัว  

รูปท่ี ๗.๑๖ ลักษณะหนากากเชื่อมชนิดมือถือ 

        ๒. หนากากเชื่อมชนิดสวมหัว  

    หนากากชนิดนี้จะมีสายรัดศีรษะซ่ึงสามารถปรับใหขนาดพอเหมาะกับศีรษะของผูใชงาน  

 

 
รูปท่ี ๗.๑๗ ลักษณะหนากากเชื่อมชนิดสวมหัว 

 



 

 

๑๓๐ 

  ๓. หนากากเชื่อมชนิดติดกับหมวกนิรภัย  

   ใชประกอบเขากับหมวกนิรภัย เม่ือมีความจําเปนจะตองใชหนากากเชื่อมพรอมกับหมวกนิรภัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

              รูปท่ี ๗.๑๘ ลกัษณะของหนากากเชื่อมชนิดติดกับหมวกนิรภัย  

 

  สําหรับหน ากากเชื่อมบางชนิด  เลนสกรองแสงสามารถยกเป ดไดเพ่ือดูชิ้นงานแล วคอยเปดลงเม่ือต องการ

เชื่อม ปกติเลนสใสอีก ๑ อัน ท่ีจะคอยปดไวเพ่ือกันวัตถุท่ีรอนกระเด็นมาถูกเลนสกรองแสง  

  เลนส กรองแสงท่ีมคุีณสมบตัเิหมาะสมในการใช งานจะต องมีตัวเลขระบุความมืดหรือขนาดของเลนส  

(Shade Number) ซ่ึง Shade Number นี้จะข้ึนอยู กับลกัษณะงาน ตามตาราง ๗.๒ ฉะนั้นจึงควรเลือกใช ให    

ถูกตองเหมาะสม  

 

ตารางท่ี ๗.๒ แสดงลักษณะงานกับขนาดของเลนส   

ลักษณะงาน ขนาดของเลนส (Shade Number)  

๑. ผูปฏิบัติงานใกลงานเชื่อมและตัด  ๒ 

๒. งานเชื่อมทองเหลือง บัดกรี  ๓ – ๔ 

๓. งานตัดหรือเชื่อมด วยออกซิเจนหรือก าซ ชิ้นงานหนาไม เกิน 

1/8 นิ้ว  

๔ – ๕ 

๔. งานตัดหรือเชื่อมด วยออกซิเจนหรือก าซ ชิ้นงานหนา ไมเกิน 

½ นิ้ว และงานเชือ่มไฟฟานอยกวา 30 แอมป  

๕ – ๖ 

๕. งานเชื่อมด วยกาซ ชิ้นงานหนามากกว า ½ นิ้ว และงานเชื่อม

ไฟฟา 30-75 แอมป  

๖ – ๘ 

๖. งานเชื่อมไฟฟา 75-200 แอมป  ๑๐ 



 

 

๑๓๑ 

๗. งานเชื่อมไฟฟา 200-400 แอมป  ๑๒ 

๘. งานเชื่อมไฟฟา มากกวา 400 แอมป  ๑๔ 

 

การบํารุงรักษาหนากากเช่ือม  

  ๑. ควรทําความสะอาดหลังใชงานทุกวัน  

  ๒. การทําความสะอาดถอดสวนประกอบตาง ๆ ออกลางดวยน้ําอุนและสบูหรอืผงซักฟอก อาจใชแปรงอ่ืน ๆ 

ขัดถูเม่ือมีสิ่งสกปรกอยูมาก  

  ๓. ลางดวยน้ําสะอาด  

  ๔. เม่ือลางน้ําแลวนําไปแขวนไวใหแหง  

  ๕. นําไปเก็บไวในท่ีท่ีสะอาดปราศจากฝุน พรอมท่ีจะใชงานตอไป  

  ๖. ตรวจชิ้นส วนประกอบ เชน สายรัดศรีษะ เลนสกรองแสง เลนสใส ถาเกิดการชํารุดควรเปลี่ยนใหม        

ตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต และประกอบชิ้นสวนตางเขาท่ีเดิม  

 

    ๑.๒.๖ ครอบปองกนัใบหนา (Hood)  

             ครอบปองกันใบหน าใชสําหรับป องกันสารเคมีหรือของเหลวท่ีมีอันตรายหรือแม 

กระทั่งครอบปองกันใบหน า มีสวนประกอบสําคัญ  ๒ สวน คือ ตัวกรอบและเลนส ใน สําหรับวัสดุท่ีใช ดวยเลนสนั้น 

จะตองทนทานต อสารเคมี  สวนเลนส ใสนั้นต องสามารถทนต อแรงกระแทก  แรงเจาะและมีคุณสมบัติ  อ่ืน ๆ       

ตามมาตรฐาน เชนเดียวกับเลนสของแวนตานิรภัย ครอบปองกันใบหนาแบงออกได 2 ชนิดใหญ ๆ คือ  

                     ๑. ชนิดไมมีไสกรองเคมี  

                ครอบป องกันใบหน า ตามรูปท่ี ๗.๑๙ จะใช ในบริเวณท่ีมีฝุ นมาก ๆ หรือ

บริเวณท่ีสารเคมีไมเขมขนมากนัก จงึไมจําเปนตองใชไสกรองสารเคมี  

รูปท่ี ๗.๑๙ ครอบปองกันใบหนาชนิดไมมีไสกรองเคมี 

 
ขณะสวมใสครอบปองกันใบหนาแบบนี้จะรู สกึรอน ดังนั้นอาจจําเป นท่ีจะตองจายอากาศเข าไปโดยใชทอ

อากาศ หรือบางชนิดอาจมีหมวกนิรภัยติดมาดวย เพ่ือปองกันอันตรายท่ีศรีษะ  

                 ๒. ชนิดมีไสกรองเคมี  

              ไสกรองเคมีจะทําหนาท่ีในการกรองสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอรางกาย เพ่ือใหผูใช



 

 

๑๓๒ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี ๗.๒๐ ลกัษณะครอบปองกันใบหนาชนิดมีไสกรองเคมี  

 

การบํารุงรักษา  

  ๑. ทําความสะอาดทุกวันหลังใชงานแลว  

  ๒. ทําความสะอาดด วยน้ําและสบู  หรอืผงซักฟอก  กรณีท่ีมีไส กรองเคมีต องถอดไส กรองเคมีออก             

กอนทําความสะอาดทุกครั้ง  

  ๓. ลางดวยน้ําสะอาด  

  ๔. แขวนไวใหแหงเอง  

  ๕. ตรวจสอบดูวามีการแตกขาดของตัวครอบหรือเลนสหรอืไม ถาชํารุดควรเปลี่ยนใหมทันที  

  ๖. เปลี่ยนไสกรองเคมีทุกครั้งกอนใชงาน  

 

     ๑.๒.๗ อุปกรณปองกนัระบบหายใจ (Respiratory protection)  

การเลือกใช อุปกรณปองกันระบบหายใจนั้น  จําเปนจะตองทราบลักษณะของอันตราย  ความรุนแรงของอันตราย  

ตลอดจนเวลาในการป องกัน เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช  การจะทราบข อมูลดังกล าวจําเป นจะตอง    

มีการสํารวจและตรวจวัดทางดานสุขศาสตรอุตสหากรรม (Industrial Hygiene) ดังนี้ 

  ๑. อันตรายตอระบบหายใจ  

      ๑.๑ เศษผง (Partculates) เศษผงเปนอนุภาคเล็ก ๆ ท้ังของแข็งและของเหลวท่ีแพรกระจายอยูใน

อากาศในรปูของฝุน (Dust) ละออง (Sprays) ควนั (Fumes) หรือหมอก (Mists) หรอือาจกอใหเกิดอันตรายต อ 

การหายใจได ซ่ึงเศษผง  ท่ีลอยอยูในอากาศจะมีชนิดและความเขมขนท่ีแตกตางกันออกไป ตัวอยางของเศษผง ไดแก     

ข้ีเลื่อยแอสเบสทอส ฝุนถาน ยาฆาแมลง เปนตน  



 

 

๑๓๓ 

   ชนิดของอุปกรณปองกันอันตรายจากเศษผงจะข้ึนกับชนิดและความเขมขนของเศษผง ถาความเขมขน  

ไมสูงมากนัก ปกติมักจะใชอุปกรณปองกันระบบหายใจชนิดกรองอากาศ (Air Purifying Respirator) เชน หนากาก

กระดาษ และหนากากชนิดไส กรองเคมี เปนตน แตถาความเขมขนของเศษผงมีมากอาจเปนอันตรายเฉียบพลันตอ 

สุขภาพก็จําเปนจะตองใชอุปกรณปองกันระบบหายใจชนิดหมุนเวียนอากาศ (Air Supplied Respirator) 

       ๑.๒ กาซและไอพิษ (Toxic Gased and Vapors) สิ่งเจือปนในอากาศในรูปของกาซ (Gases) และไอ 

(vapors) สามารถกอใหเกิดอันตรายตอรางกายไดหลายรูปแบบ คือ  

   ๑.๒.๑ สารทําใหระคายเคือง (Irritants) เปนสารท่ีทําใหเนื้อเยื่อของระบบหายใจอักเสบ บวก และ

มีการค่ังของเยื่อเมือกจนทําให หายใจไมออก ตัวอยางของสารนี้ไดแก แอมโมเนยี คลอรนี ซัลเฟอรไดออกไซด 

และฟอสจนี เปนตน  

   ๑.๒.๒ สารทําการหายใจหยุดชะงัก  (Asphyxiants) สารประเภทนี้จะไปเก่ียวข องกับปริมาณหรือ

การใชออกซิเจนของรางกาย กลาวคือ สารนี้จะไปแทนท่ีอากาศ ทําใหปริมาณออกซิเจนในอากาศเจือจางลงจนกระท่ัง 

ไมเพียงพอต อการหายใจ  ตัวอย างเช น ไนโตรเจน  คาร บอนไดออกไซด  และไฮโตรเจน  นอกจากนี้ยังมี              

สารบางประเภทเม่ือร างกายรับเข าไปแล วจะไปมีผลในการจํากัดการส งผานออกซิเจนของเลือดให แกเซลล  หรือ  

ทําใหเซลลไมสามารถนําออกซิเจนไปใชได ตัวอยางเชน คารบอนมอนอกไซด และไฮโตรเจน ไซยาไนต เปนตน  

   ๑.๒.๓ สารทําให สลบ (Anesthetics) เปนสารท่ีไปมีผลต อระบบประสาทส วนกลางทําให เกิด

อาการวิงเวียนศีรษะและระบบการทํางานของระบบต าง ๆ ไมสัมพันธ กันถารับมากข้ึนจะทําให สลบจนกระท่ัง      

ถึงตายได ตัวอยางของสารประเภทนี้ไดแก เบนซีน (Benzene) คลองโรฟอรม ไนตรสัออกไซด เปนตน  

   ๑.๒.๔ สารพิษตอระบบภายในรางกาย (Systenic Poisons) เปนสารพิษท่ีรางกายรับเขาไปแลว     

จะไปทําลายอวัยวะและเนื้อเยื่อของร างกายเฉพาะแหง โดยการซึมเขากระแสโลหิตผานทางปอด ตัวอยางสารพิษ   

เชน ปรอท มีผลตอระบบประสาท – ไต – ตอม ไฮโตรเจนซัลไฟด  มีผลตอระบบหายใจและฟอสฟอรัสมีผลต อ 

กระดูก เปนตน  

   อุปกรณท่ีจะใช ในการป องกันระบบหายใจขณะทํางานกับก าซและไอพิษข้ึนอยู กับความร อนแรง

ของอันตรายนั้น  ถากาซหรือไอพิษนั้รนมีความเข มขนไม สูงมากนักอุปกร ปองกันอันตรายฯ  ท่ีเหมาะสมก็คือ      

แบบกรองอากาศท่ีมีไส กรองเคมี แตถามีความเข มสงูมาก ๆ จนอาจเป นอันตรายเฉียบพลันต อชีวิตและสุขภาพ

มักจะใชเครื่องชวยหายใจท่ีมีถังอากาศติดอยู อยางไรก็ตามอุปกรณปองกันอันตรายฯท่ีจะป องกันกาซและไอพิษนั้น

จะตองประกอบดวยอุปกรณหลาย ๆ ชนิด เชน อุปกรณปองกันหนาและดวงตา ชุดปองกันสารเคมี เปนตน  

        ๑.๓ ปริมาณออกซิเจนน อย (Oxygen Deficiency) ปริมาณออกซิเจนในอากาศปกติประมาณ        

๒๑ เปอรเซ็นตโดยปริมาตร  ถาหากปราศจาก ออกซิเจนสิ่งมีชีวิตก็ไม สามารถดํารงอยู ได ในกรณีท่ีในบรรยากาศ     

มีออกซิเจนนอยกวา ๑๙.๕ เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ถือวาบรรยากาศนั้นมีปริมาณออกซิเจนน อย การท่ีจะทราบว า

ปริมาณออกวิเจนนั้นมีเพียงพอหรือไม ก็ตองใชเครื่องตรวจวัดปริมาณออกวิเจน (Oxygen Indication)   



 

 

๑๓๔ 

        อุปกรณปองกันระบบหายใจท่ีใชในบริเวณท่ีมีปริมาณออกซิเจนนอยตองใชชนิดท่ีปอนสงอากาศบริสุทธิ์ หรือ

ชนิดหมุนเวียนอากาศ (Air Supplied) เทานั้น  

  ๒. ชนิดของอุปกรณปองกันระบบหายใจ  

      อุปกรณปองกันระบบหายใจ แบงออกเปนชนิดใหญ ๆ ได ๒ ชนิด คือ  

      ๒.๑ ชนิดกรองอากาศ (Air Purifying Respirators) ซ่ึงแยกออกเปน ๓ แบบ คือ  

   ๒.๑.๑ หนากากกรองอากาศ (Filter Mask)  

   ๒.๑.๒ หนากากปองกันแบบไสกรองเคมี (Chmical Cartridge Respirators)  

   ๒.๑.๓ หนากากกรองกาซ (Gas Masks)  

       ๒.๒ ชนิดหมุนเวียนอากาศ (Air Supplied Respirators) สามารถแยกได ๓ แบบคือ  

   ๒.๒.๑ แบบท่ีมีถังอากาศ (Self-Contained Breathing Apparatus)  

   ๒.๒.๒ แบบทออากาศ (Air – Line – Respirators)  

  ๓. คุณสมบัติของอุปกรณปองกันระบบหายใจ  

      รายละเอียดและความสามารถตลอดจนข อจํากัดและการบํารุงรักษาอุปกรณ ปองกันระบบหายใจ      

แตละชนดิ ดังตอไปนี้  

      ๓.๑ อุปกรณปองกันระบบหายใจชนิดกรองอากาศ  เปนอุปกรณปองกันระบบหายใจ  ซ่ึงสามารถขจัด

หรือกรองสิ่งเจือปนในอากาศ โดยอาศัยหลักการฟสกิสและทางเคมีอุปกรณ ปองกันระบบหายใจชนิดกรองอากาศนี้

จงึใชสําหรับปองกันเศษผงและกาซท่ีเปนอันตรายตอรางกาย สามารถแบงออกไดเปน ๓ ชนิด คือ  

   ๓.๑.๑ หนากากกรองอากาศ (Filter Mask)  

            หนากากกรองอากาศใช สําหรับป องกันเศษผง  (Particulates) ในบรรยากาศเท านั้น      

ไมสามารถปองกันไอหรอืกาซของสารเคมีได หนากากกรองอากาศสามารถกรองเศษผงตามขนาดต าง ๆ ท่ีไดระบุไว  

สวนประกอบของหนากากอากาศจะมี ๓ สวน คือ ตัวหนากาก แถบกันรั่วและสายรัดศรีษะ  ตัวหนากากจะทําหน าท่ี

ในการกรองเศษผง  แถบกันรัว่ลกัษณะเป นแผนโลหะอ อนสามารถปรับให โคงงอได ตามแนวสั้นจมูกเพ่ือกันไม ให  

เศษผงเล็ดลอดเขาไปตามแนวสันจมูก สวนสายรัดศรีษะจะทําหนาท่ีรัดตัว หนากากใหติดแนนกับใบหนา ตามรูปท่ี ๗.๒๑ 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๓๕ 

 

 

 

            หนากากกรองอากาศบางชนิดอาจจะมีลิ้นระบายอากาศหรือ  Exhalation Valve       

เพ่ือระบายกาซคารบอนไดออกไซดท่ีออกมาพรอมกับลมหายใจออก ตามรูปท่ี ๗.๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๒๒ หนากากกรองอากาศท่ีมีลิ้นระบายอากาศ  

 

  ปกติหนากากกรองอากาศถูกออกแบบมาเพ่ือใชงานครั้งเดียวแลวท้ิง จงึไมมีวิธีการบํารุงรักษาท่ีแนนอน  

 

หลักและวิธีการใชท่ีปลอดภัย  

  ๑. ตองไมใชในบริเวณท่ีขาดออกซิเจน หรือบริเวณท่ีมีความเขมขนของฝุนมากเกินไป เพราะจะต องเปลี่ยน 

แผนกรองบอย ๆ เปนการสิ้นเปลืองมาก  

  ๒. ตองแนใจวาอยูในสภาพท่ีเรียบรอย ไมชํารุด โดยเฉพาะแผนกรองตองอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี  

  ๓. การสวมใส ตองให กระชับกับใบหน า ตองตรวจดูลิ้นป ดเปดท่ีเป นทางผ านของอากาศท่ีหายใจออก                                                

ตองอยูในสภาพท่ีใชงานไดตามรูป  

  ๔. ถาหากใช แลวเกิดการอึดอัดมากอาจจะต องเปลี่ยนแผ นกรองทันทีหรือต องปรกึษาผู ท่ีมีความชํานาญ

เพราะอาจจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปกติ 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๒๑ การใชหนากากกรองอากาศ 



 

 

๑๓๖ 

 

 

 

 

 ข้ันตอนการใชหนากากกรองอากาศ ตามรูป ๗.๒๓ ดังนี้  

๑. หงายหนากากข้ึน ใหสายรัดท้ังสองเสนตกหองอยางอิสระ สอดมือซายลอดสายท้ังสอง  

  ๒. ประกบหนากากเขากับใบหนา ใหสวนลางคลมุคางและแถบอลมิูเนยีมอยู บนสันจมูก ดึงสายรัดเส นบน

ไปดานหลังศรีษะโดยพาดเฉียงเหนือใบหู  

  ๓. จากนั้นดึงสายรัดเสนลางไปรัดบริเวณตนคอ จัดสายรัดใหเรียบรอย  

  ๔. ใชนิ้วท้ังสองรีดแถบอลุมิเนียมใหแนบกับสันจมูก  

  ๕. ตรวจสอบความแนบสนิท โดยใชมือท้ังสองขางโอบรอบหนากาก หายใจออกแรงกว าปกติเล็กน อย ถามี

อากาศรั่วไหบลท่ีขอบหนากากใหรีดแถบอลูมิเรียมหรือปรับตําแหนงหนากากใหม  

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการใชหนากากกรองอากาศท่ีมีลิ้นระบายอากาศ ตามรูป ๗.๒๔ ดังนี้ 

  ๑. สอดสายรัดท้ังสองเสนเขาไปในแผนควบคุมสายรัด  

  ๒. ประกบหนากากเขากับใบหนา ใหสวนลางคลมุคางและแถบอลมิูเนยีมอยู บนสันจมูก ดึงสายรัดเส นลาง

ไปรัดระดับตนคอ จากนั้นดึงสายรัดเสนบนใหพาดเฉียงเหนือใบหู  

  ๓. ความแนบสนิทของสายรัดโดยการดึงเขาหาตัว  

  ๔. ลดความแนนตึงของสายรัดไดโดยการดันท่ีดานหลงัของแผนควบคุมสายรัด  

  ๕. ใชนิ้วท้ังสองรีดแถบอลูมิเนียมใหแนบกับสันจมูก  

   ๖. ตรวจสอบความแนบสนิทโดยใช มือท้ังสองข างโอบรอบหน ากากหายใจออกแรงกว าปกติเล็กน อยถามี

อากาศรั่วไหลท่ีขอบหนากากใหปรับตําแหนงของหนากากใหม  

         ๓.๒ หนากากปองกันแบบไส กรองเคมี (Chemical Cartridge Respirators) หนากากปองกันแบบ 

ไสกรองเคมี  ใชสําหรับป องกันก าซและไอท่ีเป นอันตรายหรือบางครั้งสามารถใช ไสกรองเศษผงเข าไปควบคู กับ     

ไสกรองเคมีไดดวย อุปกรณคุมครองความปลอดภัยบางครั้งสามารถใช ไสกรองเศษผงเข าไปควบคู กับไสกรองเคมีได 

รูปท่ี ๗.๒๓ ข้ันตอนการใชหนากากกรองอากาศ 

รูปท่ี ๗.๒๔ ข้ันตอนการใชหนากากกรองอากาศท่ีมีลิ้นระบายอากาศ 



 

 

๑๓๗ 

ดวย อุปกรณคุมครองความปลอดภยัส วนบุคคลแบบนี้  จะกรองก าซและไอโดยใช ไสกรองเคมี  (Cartridge) ซ่ึง     

ไสกรองเคมีก็จะมีอยู มากมายหลายชนิด  ไสกรองเคมี ๑ อัน จะกรองสารเคมีได เฉพาะอยาง จึงจําเปนจะตองเลอืก

ใหเหมาะสม สวนประกอบจะประกอบด วย ตัวหนากากไส กรองเคมีและสายรัดศรีษะสําหรับ ตัวหนากากนั้นจะมี  

ลิ้นอากาศ (Valve) ท้ังลิ้นหายใจเขา (Inhalation Valve) และลิ้นหายใจออก (Exhalation Valve) สวนไสกรองเคมี  

ก็จะมีหลายชนิด  แตละชนิดก็จะมีสัญลักษณ สีและการป องกันทีแตกต างกันออกไปสําหรับสายรัดศรีษะ  ก็ตอง

สามารถปรับใหแนนและคลายไดตามความตองการของผูใชงาน  

หนากากปองกนัแบบไสกรองเคมี แบงออกเปน ๒ ชนดิ คือ  

  ๑. ชนิดไสกรองเดี่ยว (Single Cartridge)  

      หนากากป องกันชนิดนี้จะมีไส กรองเพียง  ๑ อัน ใชในบรรยากาศท่ีมีก าซและไอไม เขมขนมากนัก      

ตามรูปท่ี ๗.๒๕ 

 

 

 

 

 

 

                        รูปท่ี ๗.๒๕ ลกัษณะหนากากปองกันแบบไสกรองเคมีชนิดไสกรองเดี่ยว  

 

     สําหรับ ข้ันตอนการสวมหนากากชนิดไสกรองเดี่ยว เปนไปตามรูปท่ี ๘.๒๖ ดังนี้  

๑. วางหวงครอบศรีษะบนกระหมอม ใหมุมแหลมของหนากากอยูบนจมูกและดานลางคลุมคาง  

   ๒. ดึงปลายสายรัดท้ังสองไปดานหลัง เก่ียวหวงล็อคพลาสติกท่ีบริเวณตนคอ  

   ๓. ดึงหลายสายรัดท้ังสอง เพ่ือใหหนากากอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม และแนบสนิทพอดีกับใบหนา 

แตอยางรัดใหแนนจนเกินไป  

   ๔. ตรวจสอบความแนบสนิท โดยใชอุงมือปดคลุมผิวหน าของตลบักรองให มิดชิด หายใจเข าลึก ๆ 

อยางชา ๆ ถามีอากาศรั่วไหลเข าทางขอบหน ากาก ใหปรับตําแหน งของหน ากากและ/หรือ ปรับความตึงของ     

สายรัดใหม จากนั้นตรวจสอบความแนบสนิทใหมอีกครั้ง  

 

 

 

 



 

 

๑๓๘ 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๒๖ ข้ันตอนการสวมหนากากชนิดไสกรองเดี่ยว 

   ๒. ชนิดไสกรองคู (Double Cartridge)  

       ไสกรองคูหรอืไสกรอง ๒ อัน จะเปนประโยชนในการปองกันสารเคมีท่ีมีความเขมขนมาก ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๒๗ ลกัษณะหนากากปองกันแบบไสกรองเคมีชนิดไสกรองคู 
 

 

 

 

 

 

  

         รูปท่ี ๗.๒๘ ข้ันตอนการสวมหนากากชนิดไสกรองคู 

ข้ันตอนการสวมใสหนากากปองกันแบบไสกรองเคมีชนิดไสกรองคู ตามรูปท่ี ๘.๒๘ มีดังนี้ 

  ๑. สวมหนากากคลุมจมูก ปากและคาง โดยใหหวงพลาสติกและสายรัดเสนบนครอบอยูบนกระหมอม  

  ๒. ดึงสายรัดเสนลางท้ังสองเสนไปเก่ียวกันดานหลังของลําคอ  

  ๓. ความแนบสนิทโดยดึงท่ีปลายสายรัดดานบนใหหนากากสัมผัสกับผิวหนา (อยาใหแนนเกินไป)  

  ๔. จากนั้นดึงปลายสายรัดดานหลัง  



 

 

๑๓๙ 

  ๕. ตรวจสอบความแนบสนิท  โดยใชอุงมือปดสิ้นระบายอากาศออก  (อยากด) หายใจออกแรงกว าปกติ

เล็กน อย ถามีอากาศรั่วไหลให ปรับตําแหน งของหน า และ/หรือปรับความตึงของสายรัด  จากนั้นตรวจสอบ      

ความแนบสนทิใหมอีกครั้ง ในบรรยากาศการทํางานซ่ึงไอและก าซพิษนั้นอาจทําอันตรายต อผิวหนังหรือดวงตาของ

ผูปฏิบัติงานอาจจําเปนตองใชครอบปองกันใบหนาและลําตัวแบบมีไสกรองเคมี  

 

หลักและวิธีการใชท่ีปลอดภัย  

  ๑. ตองแนใจวาเลือกใชไดถูกชนิดกับสิ่งท่ีจะปองกัน  

  ๒. ตองไมใชในบริเวณท่ีมีออกซิเจนต่ํากวา ๑๙.๕ เปอรเซ็นต เพราะจะอึดอัดมาก  

  ๓. กอนสวมใสตองตรวจดูความพรอม สภาพของตัวหนากาก ไสกรองติดแนนดีแลว  

  ๔. การใส หนากากต องระมัดระวงัไม ใหเกิดความดันบริเวณจมูกมากเกินไป  หรือบริเวณภายในหน ากาก    

ตองระวังเก่ียวกับความดัน (Possitive Pressure) ซ่ึงอาจจะมีผลตอถุงลมในปอดทําใหแตกได ลิ้นปดเปด ตองใชงานไดดี  

  ๕. ถาเกิดการรั่วซึมของกาซเขาไปในหนากากไดจะตองรีบเปลี่ยนไสกรองทันที  

  ๖. การสมหนากากจะตองไมใชผารองหนากาก เพราะอาจจะเกิดเปนรอยรั่วเขาไป  

  ๗. อยาเขาไปบริเวณท่ีมีสารเคมีอันตรายปนเปอนในบรรยากาศ จนกวาจะแนใจวาสวมใสหนากากแนบสนทิดแีลว  

         ๓.๓ หนากากกรองก าซ (Gas Mask) ขอแตกตางท่ีสําคัญระหว างหนากากกรองก าซและหนากาก  

ปองกันแบบไส กรองคือ  หนากากกรองก าซถูกกําหนดให ใช สําหรับกรณีฉุกเฉิน  ในบรรยากาศท่ีมีก าซท่ีเป น 

อันตรายต อชีวิตส วนหนากากแบบไส กรองเคมีใช สําหรับงานประจํา  หนากากกรองก าซจะใช กลองบรรจุสารเคมี  

(Canister) ซ่ึงประกอบด วยสาร ขจัดก าซท่ีมีการทํางานเหมือนกับไส กรองเคมี  แตกลองบรรจุเคมีจะมีขนาด           

โตกวาและปองกันสารเคมีไดมากชนิดกวา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๔๐ 

                                           รูปท่ี ๗.๒๙ ลกัษณะการใชหนากากกรองกาซ  
 

หลักและวิธีการใชท่ีปลอดภัย  

  ๑. ตองแนใจวาตัวหนากากตอเขากับกลองบรรจุสารเคมีอยางเรียบรอย  

  ๒. ตองตรวจสอบลิ้นอากาศ ดูวาอากาศสมารถผานเขาออกไดดี  

  ๓. เวลาจะใชกลองบรรจุสารเคมีตองอยูในตําแหนงท่ีไมเกะกะการทํางาน  

  ๔. ตรวจดูรอยรั่วซึมของอุปกรณประกอบทุกสวน  

  ๕. หลงัการใชงานตองมีการบํารุงรักษาเปนอยางดี  

การบํารุงรักษา  

  การบํารุงรักษาในหัวขอนี้ใชสําหรับหนากากปองกันแบบไสกรองเคมีและหนากากกรองกาซ  

   ๑. ควรตรวจเช็คหน ากากเป นประจําทุกวันท้ังก อนและหลงัการใช งานและทําความสะอาดควบคู ไปดวย 

หนากากใหม และท่ีใช งานแล วหลังจากมีการตรวจเช็คและทําความสะอาดแล วควรเก็บไว ในท่ีท่ีสะอาดป องกัน   

การปนเปอน พรอมท่ีจะใชงานไดทันที  

   ๒. การตรวจเช็คหน ากากต องตรวจดูความแน นกระชับของส วนตอตาง ๆ ดูสภาพของตัวหน ากาก       

ลิ้นอากาศ สายรัดศรีษะ ไสกรองเคมี หรือการเสื่อมของยาง การซอมและเปลี่ยนชิ้นสวนควรทําโดยผูมีประสบการณเฉพาะ

และทําตามคําแนะนําของบริษัทผู ผลิต ควรมีการบันทึกวันท่ีตรวจเช็คทําความสะอาดและซ อมบํารุง เพ่ือเตรียมไว 

สําหรับการใชงานฉุกเฉิน  

    ๓. หนากากปองกันควรใชเปนของสวนตัว เม่ือจําเปนตองใชเปนของสวนรวมจะตองทําความสะอาด และผาน

การฆาเชื้อโรคกอนท่ีจะนําไปใชงานในครัง้ตอไป  

การทําความสะอาดและการฆาเช้ือโรค ควรทําดังตอไปนี้  

  ๑. ถอดเอาไสกรองเคมีหรอืกลองบรรจุสารเคมีออกจากตัวหนากาก  

  ๒. ลางตัวหนากากดวยนาอุนและสบูหรอืผงซักฟอก อาจใชแปรงนิ่ม ๆ ขัดถูตรงท่ีสกปรกมาก ๆ ได  

  ๓. นําไปจุมเพ่ือฆาเชื้อโรคใน Hypochlorite Solution (50 ppm. Of Chlorine) เปนเวลา ๒ นาที (ถาใช

เวลานานจะทําใหยางเสื่อมคุณภาพลงไปไดเรื่อย ๆ)  

  ๔. ลางดวยน้ําอุ นท่ีสะอาดจนแน ใจวา Hypochlorite Solution ถูกลางออกจนหมดเพราะสารละลาย     

มีฤทธิ์กัดกรอนโลหะท่ีเปนสวนประกอบของหนากากได  

  ๕. ปลอยท้ิงไวใหแหงเองในบริเวณท่ีสะอาด  

  ๖. การทําความสะอาดชิ้นสวนอ่ืน ๆ ของหนากาก ควรทําตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต  



 

 

๑๔๑ 

  ๗. สําหรับ Filter ไสกรองเคมี และกลองบรรจุสารเคมีท่ีหมดอายุการใช งานใหเปลี่ยนใหม  โดยสังเกตจาก

ความรู สึกอึดอัดเพราะมีการอุดตันของฝุ นท่ี Filter หรอืได กลิ่นก าซหรือไอระเหยเนื่องจากตัวดูดซับสารเคมี

หมดอายุ  

  ๘. นําไปเก็บไว ในถุงพลาสติกป ดมิดชิดอยู ในท่ีเก็บเพราะท่ีสะอาดปราศจากฝุ นและสิ่งปนเป อนพร อมท่ี

จะใชงานไดตอไป  

     ๑.๒.๘ อุปกรณปองกนัระบบหายใจชนดิหมุนเวียนอากาศ  

          อุปกรณ ปองกันระบบหายใจชนิดนี้จะมีอุปกรณ ท่ีทําหน าท่ีในการส งอากาศ     

หรืออกซิเจนให แกผูใช เนื่องจากต องปฏิบัติงานในบรรยากาศท่ีมีออกวิเจนน อยหรือบรรยากาศท่ีเป นอันตราย   

เฉียบพลันตอชีวิตและสุขภาพ สามารถแบงอุปกรณประเภทนี้ออกเปน ๒ แบบ คือ  

 

  

   ๑. แบบมีถังอากาศ (Self - Contained Breathing Apparatus)  

       ผูใชอุปกรณแบบนี้จะตองแบกแหลงจายอากาศหรือออกซิเจนในรูปของถังบรรจุออกซิเจนหรือ

ถังอากาศ อุปกรณปองกันฯ แบบนี้จะประกอบไปด วย ถังอากาศ สายรัดตัว ตัวควบคุมความดัน  (Regulator)      

ทออากาศ (Flexible Tube) และตัวหนากากแบบเต็มใบหน า (Full Face Mask) สําหรับถังอากาศก็จะมีหลาย

ขนาด น้ําหนักและความดันของถังก็จะแตกตางกันออกไป ตามรูปท่ี ๗.๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี ๗.๓๐ ขนาดของถังอากาศแบบตาง ๆ  
 



 

 

๑๔๒ 

  อุปกรณ ปองกันระบบหายใจแบบถังอากาศนี้ผู ท่ีจะใช ตองศึกษาเทคนิคและวิธีการใช อยางดีพอ  และ      

จะพบวาการทํางานโดยใชอุปกรณแบบนี้ตองมีมาตรการความปลอดภัยท่ีไดวางแผนงานเปนอยางดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             รูปท่ี ๗.๓๑ ลกัษณะการใชอุปกรณปองกันระบบหายใจแบบดึงอากาศ  
 

หลักและวิธีการใชท่ีปลอดภัย  

  ๑. ตองแนใจวาผูท่ีจะใชนั้นผานการอบรมเทคนิคและวิธีการใชมาอยางดีและถูกตอง  

  ๒. ตองตรวจดูอุปกรณ ท่ีจะเป นตัวจ ายออกซิเจนให กับผู สวมใส ตองทําหน าท่ีได เปนอยางดีไม มีการชํารุด

เสียหาย ขณะท่ีจะสวมใสตองมีสารเคมีเปนพิษตกคางอยูภายในหนากาก  

  ๓. ตองพยายามปรับปริมาณออกซิเจนท่ีเข าออกให เหมาะสมเม่ือสวมใส จะไม ทําให อึดอัด อาจจะต อง

ศึกษารายละเอียดกับบริษัทผูผลิตดวย  

  ๔. ในการท่ีต องใช อุปกรณ บริเวณท่ีอันตรายสูงจะต องมีท อสํารองและสายช วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน   หรือ

เกิดอุบัติเหตุข้ึน  เชน ทอนําส งอากาศจริงเกิดชํารุดเสียหายก็สามารถใช ทอสาํรองได ทันที หรือออกซิเจนในถัง    

ของเราเกิดรั่วหมดก็สามารถใชทอตอกับของเพ่ือนรวมงานไดทันที  

  ๕. เวลาใชตองใหผูใชคอยสังเกตในสิ่งท่ีผิดปกติอาจจะเกิดข้ึน เชน มีกลิ่น รส การระคายเคืองถาหากวาพบ

สิ่งผิดปกติเหลานี้ตองรีบออกมาจากบริเวณท่ีทํางานทันที  

  ๖. ระยะเวลาในการใช นั้นต องศึกษาให ดีเพราะอุปกรณ ดังกล าวนี้จะมีขีดจํากัดในการใช เก่ียวกับเวลา  

เพราะบริษัทผูออกแบบจะออกแบบใหใชเพียงระยะเวลาหนึ่งเทานั้นถาหากวาหมดเวลาใชตองรีบเตือนใหออกมาจาก

บริเวณการทํางานทันที ปกติจะไมเกิน ๑ ชั่วโมง  

  ๗. ตองมีการฝกอบรม สาธิตวิธีการใช การงซอมบํารุง การเก็บรักษาใหกับผูใช  

 



 

 

๑๔๓ 

การบํารุงรักษา  

  ๑. ตัวหนากากและทออากาศใหตรวจสอบและทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ  

  ๒. ถังอากาศและตัวควบคุม ตองตรวจสอบตามคําแนะนําของบริษัท และบรรจุกาซใหมเม่ือกาซในถังหมดลง  

  ๒. แบบทออากาศ (Air – Line Respirators)  

   ประกอบไปด วยหนากากป ดจมูกหรือป ดครึ่งใบหน าหรือป ดเต็มใบหน า อากาศท่ีใช ชวยหายใจ        

จะถูกสงมาตามท อขนาดเล็กท่ีอัดมาด วยเครื่องอัดอากาศ  (Compressor) การปรับปริมาณความต องการอากาศ         

ทําโดยการปรับท่ีลิ้นป ดเป ดจะเป นตัวควบคุมการไหลของอากาศ  ลิ้นนี้อาจจะติดท่ีบริเวณลําตัวหรือเข็มขัด         

แบบทออากาศเหมาะกับการใชในบรรยากาศท่ัวไปท่ีมีสารเคมีเปนพิษสูง เชน การหลอมโลหะ การพนสี การเชื่อมดวย 

กาซหรอืไฟฟา เผาโลหะ การขัดท่ีมีฝุ นมาก อุปกรณชนิดนี้จะออกแบบมาให เหมาะสมกับการใช งานตามหลักการ

งานใดงานหนึ่งนั้น  

   อากาศท่ีออกจาก  Air Compressor ตองผานการกรองน้ํามันและความชื้น  โดยเครื่องกรองท่ีมี

คุณภาพถูกตองตรงตามมาตรฐาน  

วิธีการใชท่ีปลอดภัย  

  ๑. ตองมีการตรวจสอบกอนจะใชเสมอ เชน ตรวจหนากาก ทอสงอากาศ ลิ้นควบคุม  

  ๒. ตองปรับขนาดของหนากากใหพอดีกับใบหนาของผูสวมใส  

  ๓. การปรับอัตราการไหลของอากาศ  

  ๔. ตองมีการตรวจสอบสายสงอากาศหาจุดท่ีอาจจะมีการรั่วซึม  

  ๕. ตองมีการอบรมเทคนิควิธีการใช การบํารุงรักษาใหกับผูทีเก่ียวของและใชเปนอยางดี  

การบํารุงรักษา  

  ใชหลักการเดียวกันกับอุปกรณปองกันฯ แบบถังอากาศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    รูปท่ี ๗.๓๒ ลกัษณะการใชอุปกรณปองกันแบบทออากาศ  

    ๑.๒.๙ อุปกรณปองกันลําตัว (Body Protection)  



 

 

๑๔๔ 

               อุปกรณปองกันลําตัวจะใชสําหรับปองกันสวนของหนาอก ทอง ลําตัว และรวมไปถึงสวน

ของแขนและขา อันตรายท่ีเกิดข้ึนจากลําตัวนั้นมีหลายรูปแบบ เชน สารเคมี ไฟ ความรอน โลหะละลาย เปนตน ซ่ึงการเลือก

อุปกรณปองกันลําตัวนั้น ก็ตองเลอืกใหถูกตองกับลักษณะของอันตรายท่ีเกิดข้ึน  

ชนดิของอุปกรณปองกันลําตัว  

  ๑. ชุดปองกันสารเคมี (Chemical Clothing)  

      ใชสําหรับป องกันสารเคมี  ทั้งในรูปแบบเป นของเหลว  ผง และไอ การสวมใส ชุดปองกันสารเคมีนี้       

จะสามารถป องกันเฉพาะส วนของลําตัวของขาเท านั้น ฉะนั้นถาจะปองกันอันตรายจากสารเคมีให ครบทุกสวนของ         

รางกายจําเปนตองใชควบคูไปกับอุปกรณปองกัน ฯ สวนอ่ืน ๆ ของรางกาย เชน แวน ครอบตา หนากากปองกัน 

ใบหนา และหนากากปองกันแบบไสกรองเคมี เปนตน  

      วัสดุท่ีใช ทําชุดปองกันสารเคมีได แก พลาสติก (Plastic) ไวนลิ (Vinyl) หรือยางสังเคราะห  (Synthetic 

Rubber) เปนตน  

       ชุดปองกันสารเคมีแบงออกเปน ๓ ชนิด  

๑. เอ้ียมป องกันสารเคมี  ใช สําหรับป องกันการกระเด็นของสารเคมีเฉพาะส วนของหน าอก    

และตัว เม่ือถูกสารเคมีสามารถถอดออกไดรวดเร็วไมเปนอันตรายตอรางกาย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๓๓ เอ๊ียมปองกันสารเคมี 
 

 

   ๒. ชุดปองกันสารเคมีชนิดอ่ืน  ๆ ชุดปองสารเคมีหลายแบบแล วจะเลือกใช งาน ตั้งแต ชนิดท่ี    

เสื้อคลุมยาว ชนิดท่ีเสื้อกางเกงติดกันเปนชุดหมี และเสื้อกางเกงแยกกัน หรอืแมกระท่ัวชนิดท่ีเปนกางเกงและมีส วน

สําหรับกันหนาอก เปนตน  

 

 



 

 

๑๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       รูปท่ี ๗.๓๔ ชุดปองกันสารเคมีชนิดตาง ๆ  

  ในบางครั้งการทํางานกับสารเคมีอาจจําเปนตองใสท่ีคลุมศรีษะ (Hood) เพ่ือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับ

ศรษีะเขาประกอบกับ ชุดปองกันสารเคมีเพ่ือใชการปองกันสมบูรณแบบยิ่งข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๓๕ ชุดหมีปองกันสารเคมีพรอมท่ีคลุมศีรษะ (HOOD) 



 

 

๑๔๖ 

   ๓. เสื้อหนัง  (Leather Clothing) เปนชุดป องกันร างกายไม ใหสัมผัสความความร อนท่ีไม สูง    

มากนัก ปองกันการแผ รังสีความร อนท่ีเกิดจากโลหะถูกเผาและป องกันแรงกระแทกจากวสัดุ  เสื้อหนังนี้มักจะใช ใน

การเชื่อมเปนสวนมาก นอกจากสวนท่ีเปนเสื้อแลวยังประกอบดวยสนับแขงและสวนท่ีปองกันแขน เปนตน วัสดุท่ีใช

ทําเสื้อหนังนี้ตองเบา สามารถใสสะดวกไมทําใหเกิดความรูสึกอึดอัดขณะปฏิบัติงาน และยงัตองบํารุงรักษาทําความสะอาด  

ไดงาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รูปท่ี ๗.๓๖ ลกัษณะของชดุปองกันความรอน  

  ๒. ชุดปองกันความรอน (Heat Resistance Clothing)  

      ใชสําหรับงานท่ีเก่ียวข องกับความร อนสงู ๆ และการแผ รังสีจากแหล งความรอนโดยตรง วัสดุท่ีใช ทํา

ชุดปองกันความรอนนั้นมักทําดวยอลูมิเนียม แอสเบสตอส หรอืไฟเบอร กลาส ซ่ึงมีขนสัตว หุมอยูภายใน ชุดปองกัน

ความรอนท่ีใชสําหรับงานหนาเตาหลอมและงานดับเพลิง ซ่ึงตองใชประกอบกับท่ีคลมุศีรษะ ถุงมือ และรองเทา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๔๗ 

 

                                              รูปท่ี ๗.๓๗ ชุดปองกันความรอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

รูปท่ี ๗.๓๘ ชุดดับเพลิง 
 

การบํารุงรักษา  

  การบํารุงรักษาอุปกรณปองกันลําตัวนี้จะข้ึนอยูกับลกัษณะของแตละอุปกรณนั้น ๆ แตมีหลักโดยท่ัวไปดังนี้  

  ๑. ทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากเลิกใชงานแลว  

  ๒. การเช็ด ซักลาง ทําความสะอาด ใหทําตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต เพราะชุดปองกันบางอยาง เชน   

ชุดปองกันความรอนท่ีทําดวยอลูมิเนียม ตองทําความสะอาดดวยสารเคมีบางประเภท  

  ๓. เก็บในบริเวณท่ีเหมาะสม เชน อุณหภูมิพอเหมาะปราศจากฝุนและสารเคมีรบกวน เปนตน  

    ๑.๒.๑๐ อุปกรณปองกันมือ (Hand protection)  

      มือและนิ้วเปนอวยัวะของรางกายท่ีประสบอุบัติเหตุบอยท่ีสุด อันตรายทีเกิดข้ึน              

กับมือและนิ้วนั้นมีทุกรูปแบบ  ตั้งแตถูกตัด ถูกขีดขวน ถูกสารเคมี ถูกไฟฟาดูด ถูกความร อนหรอืไฟไหม เปนตน     

เนื่องจากเราจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชมือในงานหลายประเภท ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะปองกันอันตรายอันจะเกิดข้ึนกับ

มือและนิ้วได แตอยางไรก็ตามการใชถุงมือนิรภัยจึงเปนแนวทางหนึง่ในการชวยลดอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนได  



 

 

๑๔๘ 

ชนิดของถุงมือนิรภัย  

  ถุงมือนิรภัยสามารถแยกออกไดตามลักษณะงานดังนี้  

   ๑. ถุงมือปองกันความรอน (Heat Resistance Gloves)  

       ใชสําหรับปองกันความรอนท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน เชน การจับตองของรอน ซ่ึงการสัมผัสนั้น      

ตองไมนานมากนัก วัสดุท่ีใชทํานั้นไดแก ใยสังเคราะห ฝาย และอลูมิเนียม เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๓๙ ถุงมือปองกันความรอน 
 

   ๒. ถุงมือปองกันสารเคมี (Chemical Resistance Gloves)  

       ใชปองกันสารเคมีทัง้ในสภาวะของแข็งและของเหลว  วัสดุท่ีใช ทําถุงมือปองกันสารเคมี ไดแก     

ไวนลิ (Vinyl) นโีอพรนี (Neoprene) และยางสังเคราะห  (Synthetic Rubber) เปนตน ท้ังนี้ ความยาวของถุงมือ  

ก็มีความจําเปน ดังนั้นตองเลอืกใหเหมาะสมกับลักษณะงาน  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๔๐ ถุงมือปองกันสารเคมี 
 



 

 

๑๔๙ 

    ๓. ถุงมือหนัง (Leather Gloves)  

       ใชปองกันการขีดขวนจากวัสดุซ่ึงขรุขระ และปองกันความรอนท่ีไมสูงมากนัก ทําดวยหนังซ่ึงมี

คุณสมบัติเหมือนเสื้อหนัง  ดังท่ีได กลาวมาแล ว ถุงมือหนังเหมาะสําหรับใช ยกของ และงานเชื่อมเป นสวนมาก      

ซ่ึงจําเปนจะตองเลือกชนิดท่ีไมหนาเกินไป เพ่ือใหสามารถจับยกสิ่งของและปฏิบัติงานไดสะดวก  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๔๑ ถุงมือหนัง 
 

 

   ๔. ถุงมือยางปองกันไฟฟา (Rubber Insulating Gloves)  

       งานท่ีเก่ียวของกับกระแสไฟฟาโดยตรงจําเปนจะตองใชถุงมือยางปองกันไฟฟา เพราะดังท่ีทราบ

กันดีอยู แลววาอันตรายจากไฟฟ านั้นรุนแรงถึงขนาดทําให สูญเสียชีวิตได  ถุงมือยางป องกันไฟฟ าแบงออกเปน ๕   

ชั้นคุณภาพ (Class) ตามปริมาณแรงดันไฟฟาท่ีจะใชงาน ตามตารางท่ี ๗.๓ ดังนี้  

 

ตารางท่ี ๗.๓ ชั้นคุณภาพ (Class) ถุงมือยางปองกันไฟฟาตามปริมาณแรงดันไฟฟาท่ีจะใชงาน 

ชั้นคุณภาพ  

แรงดนัไฟฟากระแสสลับ  

(AC) ท่ีทดสอบ  

(Voltage rms.)  

แรงดนัไฟฟากระแสตรง  

(DC) ท่ีทดสอบ  

(Voltage avg.)  

แรงดนัไฟฟาสูงสุดท่ี  

ใหใชงานได  

(AC rms.)  

0  5,000  20,000  1,000  

1  10,000  40,000  7,500  

2  20,000  50,000  17,000  

3  30,000  60,000  26,500  

4  40,000  70,000  36,000  

 



 

 

๑๕๐ 

  ถุงมือยางป องกันไฟฟาจําเปนจะตองใชควบคูไปกับถุงมือหนังเสมอ  โดยนําถุงมือหนังมาสวมทับถุงมือยาง  

ปองกันไฟฟา ถุงมือหนังจะทําหน าท่ีปองกันไมใหถุงมือยางป องกันไฟฟาถูกขีดขวน หรือถูกบาดตัดจนเกิดรอยรั่ว  

เพราะถาเกิดรอยรั่วถุงมืออันนั้นจะไม สามารถทนทานตอแรงดนัไฟฟาตามมาตรฐานและตามชั้นคุณภาพนั้น ฉะนั้น  

กอนท่ีจะนําถุงมือไฟฟาไปใชงานตองทดสอบการรั่วทุกครั้ง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๔๒ ถุงมือยางปองกันไฟฟา 

  เนื่องจากการทํางานกับไฟฟ าเปนงานท่ีเสี่ยงอันตรายค อนขางสูง ดังนั้นถุงมือยางป องกันไฟฟาตองไดรับ

การทดสอบ และรับรองจากสถาบันท่ีเชื่อถือได  เชน American Society for Testing and Material (ASTM)          

เปนตน สําหรับมาตรฐานของถุงมือยางปองกันไฟฟา ไดแก ANSI/ASTM D 120-77  

 

   ๕. ถุงมือตาขายลวด (Matal Mesh)  

       ถุงมือตาข ายลวดนี้ใช สําหรับงานท่ีเก่ียวข องกับของมีคมโดยเฉพาะการป องกันการตัดและ

เฉือนถุงมือประเภทนี้จะทําด วยลวดหรือ Stainless Steel ซ่ึงเปนเสนเล็ก ๆ ถักเปนรูปถุงมือ แตอยางไรก็ตามถุง

มือประเภทนี้ยังไมคอยมีใชแพรหลายมากนัก ดังรูปท่ี ๗.๔๓  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๕๑ 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๔๓ ถุงมือตาขายลวด 

  สังเกตไดวาถุงมือนิรภัยท่ีกลาวแลวขางตนเปนถุงมือท่ีใชสวมครบท้ังหานิ้วมีอุปกรณปองกันมือบางประเภท

ท่ีใชปองกันเฉพาะอุ มมือหรอืฝ ามือ และปองกันนิ้วบางนิ้ว  ซ่ึงอุปกรณประเภทหลังนี้ก็ไม คอยมีใชอยางแพรหลาย         

เชนเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๔๔ อุปกรณปองกันมือเฉพาะนิ้ว 

การบํารุงรักษา  

  การบํารุงรักษาถุงมือนิรภัยตองเลอืกใหเหมาะสมสําหรับแตละชนิดไป แตหลักโดยท่ัวไปมีดังนี้  

   ๑. ทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากเลือกใชงานแลว  

   ๒. ถุงมือท่ีสามารถทําความสะอาดด วยน้ําและสบู  หรอืผงซักฟอกได  เชน ถุงมือปองกันสารเคมี 

ถุงมือหนัง  ก็ใช ซักล างแล วผึง่ให แหง สวนถุงมือประเภทอ่ืน  ๆ ใหทําความสะอาดตามคู มือและคําแนะนํา          

ของบรษิทัผูผลิต  

   ๓. เก็บถุงมือไวในท่ีไมรอนจนเกินไป ปราศจากฝุนและสารเคมี  

    ๑.๒.๑๑ อุปกรณปองกันเทา (Foot Protection)  

      อุปกรณปองกันเทามีไวสําหรับปองกันสวนของเทา นิ้วเทา ตลอดจนหนาแขง  

ไมใหสัมผัสกับอันตรายจากการปฏิบัติงาน เชน การตกกระแทก ทับ หนีบ อัด ท่ิมแทงจากวัตถุตาง ๆ รวมท้ังปองกัน

ความรอนและสารเคมี อุปกรณท่ีใชปองกันเทาไดแก รองเทานิรภัย (Safety Shoes)  

ชนดิของรองเทานิรภัย  



 

 

๑๕๒ 

  รองเท านิรภัยสามารถจําแนกตามคุณลักษณะในการใช งานได หลายชนิด  แตจะกล าวถึงเฉพาะชนิดท่ีใช 

กันอยางแพรหลายดังตอไปนี้  

  ๑. รองเทานิรภัยชนิดหัวโลหะ  

      รองเทานิรภัยประเภทนี้ใชกันอยางแพรหลายท่ีสุดในบรรดารองเท านิรภัยท้ังหมด จนบางครั้ง ถาพูดถึง 

Safety Shoes ก็จะหมายถึงรองเท านิรภัยชนิดหัวโลหะทันที  รองเทานิรภัยชนิดหัวโลหะนี้มีรูปรางลักษณะเหมือน  

รองเทาธรรมดา แตจะมีสวนท่ีสําคัญท่ีแตกตางกัน ออกไปดงัตอไปนี้  

      ๑.๑ หัวโลหะครอบนิ้วเท า (Steel Toe Cap) อยู สวนหวัของรองเท า มีไว สําหรับป องกันวัตถุ           

ตกกระแทกนิ้วเทา  

        ๑.๒ แผนเหล็กบาง (Stopper Steel) แทรกตลอดพ้ืนของรองเทา ปองกันวสัดแุละของแหลมท่ิมแทง  

       ๑.๓ พ้ืนรองเทาตองทนทานตอการกัดกรอนของสารเคมี และเปนพ้ืนแบบหลออัดติดกับตัวรองเทา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  รูปท่ี ๗.๔๕ หัวโลหะ 

 

 

 

                                        

  

 

 

รูปท่ี ๗.๔๖ แผนเหล็กบางปองกันของมีคม 



 

 

๑๕๓ 

  รองเท านิรภัยมีรูปร างและลักษณะท่ีแตกต างกันออกไปตามความต องการของผู ใชและลกัษณะงาน  เชน 

ชนิดซิปรูด เปนตน สขีองรองเทาอาจเปนสีดํา สีน้ําตาล หรือบางครั้งอาจจะเห็นรองเท านิรภัยมีรูปร างลกัษณะและ

สีเหมือนรองเทาธรรมดาอีกดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๔๗ รองเทานิรภัยแบบตาง ๆ 

  รองเท านิรภัยชนิดหัวโลหะจะหนักว ารองเท าธรรมดา  และพ้ืนรองเท านริภยัมีความแข็งแรงและหนา       

ไมยืดหยุ น ทําใหไมเหมาะสมกับลักษณะงานบางประเภท  เชน การขับข่ีรถยนต  การขับข่ีเครื่องจักรบางประเภท            

เพราะจะทําใหไมสะดวกในการปฏิบัติงาน  

  เนื่องจากพ้ืนรองเท านิรภัยมีความแข็ง  ผูท่ีสวมใสรองเทานิรภัยจึงไม ควรปฏิบัติงานบนท่ีสูง  เชน การเดิน

บนโครงเหล็ก  เพราะอาจเกิดการลื่นตกจากท่ีสูงได  หัวโลหะ พ้ืนและส วนประกอบอ่ืนๆ  ของรองเท าตองไดรับ    

การทดสอบตามมาตรฐานท่ีเชื่อถือได  

  ๒. รองเทาปองกันสารเคมี  

   รองเท านิรภัยสําหรับป องกันสารเคมี  ทําด วยวัสดุซ่ึงต องทนทานต อการกัดกร อนของสารเคมี     

ท้ังรปูของของเหลว  ของแข็ง และไอ วัสดุท่ีใช สวนใหญเปนไวนิล (Vinyl) นโีอพรนี (Neoprene) เปนตน รองเทา  

ปองกันสารเคมีใชสําหรับงานท่ีเก่ียวของกับสารเคมี แบงออกไดเปน ๒ ชนิดคือ  

   ๑. รองเทาปองกันสารเคมีชนิดไมมีหัวโลหะ เปนรองเทานิรภัยท่ีทําดวยยางหรือไวนิล หรือนีโพรีน 

ซ่ึงทนตอการกัดกรอนของสารเคมี  



 

 

๑๕๔ 

   ๒. รองเทาปองกันสารเคมีชนิดหัวโลหะ  มีลักษณะเหมือนรองเท าปองกันสารเคมีในหัวข อท่ีกลาว

ไปแลว แตจะมีสวนหวัของรองเท าเปนหัวโลหะครอบนิ้วเท าไว ปองกันสิง่ของตกกระแทก  และนอกจากนี้ท่ีพ้ืน    

อาจมีแผนเหล็กบางปองกันของมีคมแทงทะลไุดอีกดวย  

   รองเทาปองกันสารเคมีควรเป นรองเทาบูทท่ีมีความสูงถึงครึ่งหน าแขงหรือถึงหัวเข า เพ่ือปองกัน

ไมใหสารเคมีมาทําอันตรายสวนของหนาแขงได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๔๘ รองเทาปองกันสารเคมี 
 

   ๓. รองเทาปองกันความรอน วัสดุท่ีใชทํารองเทาปองกันความรอนจะมีคุณสมบัติเหมือนชุดปองกัน

ความรอน และถุงมือปองกันความรอน เพราะตองใชควบคาไปกับอุปกรณปองกันฯดังกลาว รองเทาปองกันความรอน

เหมาะท่ีจะใชงานดับเพลิงและงานหลอมโลหะ เปนตน นอกจากนี้แล วอุปกรณปองกันเทาก็ยังมีเหล็กครอบรองเท า 

(Safety Toe Guard) และรองเทาปองกันไฟฟา ซ่ึงไมคอยนิยมใชกันอยางแพรหลายนัก 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

๑๕๕ 

 

 

  

รูปท่ี ๗.๔๙ รองเทาปองกันความรอน 

การบํารุงรักษารองเทานิรภัย  

  ๑. การทําความสะอาด  ควรทําทุกวันหลังจากใช งานแลว โดยการป ดและเช็ดฝุ นหรือสิ่งสกปรกท่ีติดอยู    

ท้ังดานนอกและดานใน ดวยผาชุบน้ําหมาด ๆ  

  ๒. ควรซักลางดวยน้ําและสบูหรือผงซักฟอกทุก ๆ สัปดาหแลวลางน้ําสะอาด นํารองเทาไปตากใหแหง  

  ๓. ควรใชรองเทานิรภัยเปนของสวนตัว  

  ๔. รองเทาปองกันความรอนท่ีทําดวยอลูมิเนียม ตองทําความสะอาดตามคูมือและคําแนะนําของบริษัทผูผลิต  

     ๑.๒.๑๒ อุปกรณปองกันตกจากท่ีสูง  

       การทํางานท่ีสูงหรือทํางานตางระดับท่ีตองเสี่ยงกับการตกจากท่ีสูง ตัวอยางเชน 

งานกอสราง งานสายสง งานบํารุงรักษา  และทําความสะอาด  หรอืแมกระท่ังการทํางานในหลุม  บอ เปนตน งานท่ี 

ตองเสี่ยงกับการตกจากท่ีสูงหรือตกจากตางระดับนี้ จําเปนตองใชอุปกรณปองกันการตกจากท่ีสูง   

ชนดิของอุปกรณปองกันตกจากท่ีสูง  

  อุปกรณปองกันตกจากท่ีสูงแยกออกตามลักษณะและชนิดของการใชงานไดหลายชนิด ดังนี้  

   ๑. เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt)  

       เข็มขัดนิรภัยประกอบด วยตัวเข็มขัด  ซ่ึงตองใช ควบคู กับเชือกนิรภัยทุกครั้ง  โดยตัวเข็มขัด   

จะใชรัดเขากับลําตัวของผูใชงาน สวนเชือกนิรภัยจะคลองตัวเข็มขัดโยงไว กับสารหรือโครงสร างเหลก็ท่ีแข็งแรงและ

สามารถรับน้ําหนักของผูปฏิบัติงานได  

       ๑.๑ ตัวเข็มขัด (Belt) วัสดุท่ีทําตัวเข็มขัดได แก หนงัและใยสงัเคราะห  (Synthetic Fiber) ซ่ึง

ไดแก พวกไนลอนหรอืตะกอน เข็มขัดท่ีทําด วยหนังจะรับน้ําหนักได นอยกวา สวนเข็มขัดท่ีทําด วยใยสังเคราะห    

แมวาจะรับน้ําหนักได มากกว า แตละลื่นหลุดได งายกว าซ่ึงอาจจะเป นอันตรายได  ตัวเข็มขัดจะมีห วงรูปตัว ดี       

(D-rings) ไวสําหรับคล องเขากับเชือกนิรภัยซ่ึงอาจมี  ๑ ถึง ๓ อัน ตัวเข็มขัดท่ีดีควรจะมีรูสําหรับสอดใสอุปกรณ   

ตาง ๆ เชน คอน ไขควง เปนตน และนอกจากนี้ยังอาจจะมีถุงใสตะปแูละนอตอีกดวย  

       ตัวเข็มขัดมี 2 แบบ คือ แบบรัดลําตัวดวยขอเก่ียวเหมือนเข็มขัดธรรมดา และแบบรัดลําตัวดวย

ระบบลอค (Safety Lock) ซ่ึงเข็มขัดนิรภัยแบบแรกจะนิยมใชมากกวาเพราะรัดตัวไดอยางม่ันคงกวา  

       ตัวเข็มขัดนิรภัยควรมีความกว างไมต่ํากวา ๔๓ มิลลิเมตร และมีความยาวไม นอยกวา ๑,๒๐๐ 

มิลลิเมตร  

 



 

 

๑๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

                                        รูปท่ี ๗.๕๐ ลักษณะของเข็มขัดนิรภัย   

๑.๒ เชือกนิรภัย (Safety Lanyard)  

          เชือกนิรภัยจะมีตะขอสําหรบเก่ียวเขากับตัวเข็มขัดบริเวณ D-rings ซ่ึงอาจเปนแบบมีตะกอน   

ท้ังสองขาง หรือแบบมีตะขอ ๑ ขาง สวนอีกขางเปนแบบลอคติดกับสายชวยชีวิต (Life Line) ซ่ึงจะสามารถปรับให

เลื่อนข้ึนและลงได  ในขณะปฏิบัติงาน  เชือกนิรภัยมีท้ังชนิดเส นกลม (Rope) และชนดิแถบ (Strap) แตชนิด        

เสนกลมนยิมใช กันอย างแพร หลายกว า วัสดุท่ีใช ทําเชือกนิรภัยได แก มนลิา ไนลอนไยสังเคราะห  และหนงั       

เชือกนิรภัยมีความยาวประมาณ ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               รูปท่ี ๗.๕๐ ลกัษณะของเชอืกนริภยั  
 

  ๒. สายรัดลําตัว (Safety Harnesses)  

      เปนอุปกรณท่ีใชสําหรับงานท่ีเสี่ยงภัยมาก ๆ ซ่ึงจะสามารถปองกันการตกจากท่ีสูงไดดีกวาเข็มขัดนิรภัย ท้ังนี้

เพราะสายรัดลําตัวออกแบบให รับน้ําหนักหรือแรงกระตุกท่ีเกิดข้ึนเฉลี่ยไปท่ีหน าอก เอวและขาได  แทนท่ีจะเป น   

ท่ีเอวแหงเดียวในกรณีท่ีใช เข็มขัดนิรภัย สายรัดลําตัวมีลักษณะเปนเสนโยงคาดลําตัว ตั้งแตสวนไหล หนาอก เอว และ

ขา แลวแตชนิดและสภาพของการนําไปใชงาน  



 

 

๑๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๕๑ ลักษณะสายรัดลําตัวแบบตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๕๒ ลกัษณะการใชสายรัดลําตัว 
 

   สายรัดลําตัวตองใชกับสายชวยชีวิต (Life Lines) ซ่ึงจะกลาวในหัวขอตอไป ซ่ึงบางครั้งอาจจําเปน       

ตองใชเชือกนิรภัย (Safety Lanyard) ในการเก่ียวสายรัดลําตัวเขากับสายชวยชีวิต  



 

 

๑๕๘ 

   สายรัดลําตัวควรจะบุด วยวัสดุท่ีอ อนนิ่ม ทําหนาท่ีเปน Shock Absorber เพ่ือลดแรงกระแทก

กรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุตกจากท่ีสูง  

  ๓. สายชวยชีวิต (Life Lines)  

      สายชวยชีวิตเป นสายซ่ึงผูก ยึด หรือเก่ียวแน นกับโครงสร างของอาคารหรือส วนท่ีม่ันคงเพ่ือชวยไมให  

ผูใชตกลงจากท่ีสูง  หรือตกต างระดับ ซ่ึงผู ท่ีจะใช สายช วยชีวิตนี้จําเป นจะตองใช เข็มขัดนิรภัยหรื อสายรัดลําตัว

ประกอบด วยทุกครั้ง  โดยมีเชือกนิรภัยเก่ียวเข็มขัดหรือสายรัดลําตัวเข ากับสายช วยชีวิต ซ่ึงโดยปกติเชือกนิรภัย   

จะตองเป นระบบล อค (Lock) ติดกับสายช วยชีวิตและสามารถเลื่อนข้ึนได สะดวก แตถาผู ปฏิบัติงานพลาดตก

ระบบลอคนี้จะลอคติดกับสายชวยชีวิตทันที  

     สายชวยชีวิตอาจเป นเชอืกไนล อน หรือเชือกมนิลาผูกยึดแน นกับโครงสร างอาคาร หรือบางครั้งอาจทํา  

ดวยสลิงซ่ึงมีระบบลอคเม่ือถูกถึงหรือเม่ือพลาดตกจากท่ีสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๕๓ ลกัษณะของสายชวยชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๕๙ 

 

 

รูปท่ี ๗.๕๔ ลกัษณะการใชงานของสายชวยชีวิต 

การใชอยางปลอดภัย  

  ๑. ตรวจสอบตัวเข็มขัดว ามีการฉีก  ปริ และขาดหรือไม  และตรวจดูตะเข็บเย็บว าขาดหรือไม  ถาเกิด     

การชํารุดไมควรนําไปใชงาน  

  ๒. ตรวจสอบระบบลอคของตัวเข็มขัด เชือกนิรภัย และสายชวยชีวิตวาแนนหนาดีหรือไม  

  ๓. ตรวจดูเชือกนิรภัยและสายชวยชีวิตวามีการฉีกขาดของเชือกและสลิงหรือไม  

   ๔. สายชวยชีวิตตองยึดติดแนนอยางม่ันคงกับโครงสรางอาคาร  

  ๕. ตรวจสอบ D-rings ของเข็มขัดนิรภัยวามีการผุกรอนหรอืไม  

  ๖. ระวงัไมใหเชือกนิรภัย หรือสายชวยชีวิตท่ีทําดวยเชือกมนิลาและไนลอน สัมผัสหรือแช น้ํามันเพราะอาจ

ทําใหประสิทธิภาพในการปองกันลดลง  

  ๗. เข็มขัดนิรภัย เชือกนิรภัย และสายชวยชีวิตตองไดรับการทดสอบตามกําหนดเวลาท่ีบริษัทผูผลิตกําหนด  

  ๘. ทําความสะอาดและบํารุงรักษาอยูเสมอ  

การบํารุงรักษา  

  ๑. การทําความสะอาดท่ัวไป  ควรทําทุกวันหรือทุกครั้งหลังจากใช งานโดยการป ด เช็ดฝุ นหรือสิ่งสกปรก   

ท่ีติดอยูดวยผาชุดน้ําหมาด ๆ  

  ๒. การลางทําความสะอาด  ควรทําเดือนละครั้งเม่ือมีการใช งานทุกวันหรือทําเม่ือเกิดความสกปรกมาก  ๆ 

วิธีการทําความสะอาด ลางดวยน้ําอุ นกับสบู หรอืผงซักฟอกล างใหสะอาดแล วตากใหแหงเก็บไว พรอมท่ีจะใชงานได

ตลอดเวลา  



บทท่ี ๘ 

กฎหมายและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับการทํางานในโรงงาน 

 

๑. มาตรฐาน ISO 1400  

  ๑.๑ ประวัติความเปนมาของ ISO 14000 

   ISO 14000 เปนมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ( Environment Management Standard)    

ท่ีพัฒนาข้ึนมาโดยคณะกรรมการดานเทคนิค 207 (Technical Committee, TC207) แหงองคการระหวาง

ประเทศวาดวยการมาตรฐาน ( International Organization for Standardization, ISO) เม่ือเดือนกันยายน   

พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือใหองคการตาง ๆ  มีระบบในการรักษา ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม  รวมท้ังปองกัน

สุขอนามัยของมนุษย ( Human Health) โดยมีการวางแผนและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานท่ีมีวัตถุประสงค  

เพ่ือปองกันและลดมลพิษท่ีตนเหตุ ดวยการมุงความสนใจไปท่ีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ( Environment Impacts) 

ท่ีมีหรืออาจมี (Potential) ซ่ึงเกิดจากกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ  ขององคการ นับตั้งแต

ข้ันตอนการไดมาของวัตถุดิบ การออกแบบ  การวิจัยและพัฒนาการผลิต การสงมอบ การนําไปใชงาน             

ตามวัตถุประสงค  การนํากลับมาใชใหม การนํากลับมาใชในจุดท่ีสามารถทําได การใชทรัพยากรอยางคุมคา  และ

เลี่ยงการใชสารเคมีอันตราย ซ่ึงถือวาเปนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี  และมีประสิทธิภาพ  ปจจุบันกระแส     

การพิทักษสิ่งแวดลอมใหมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอมไดขยายไปท่ัวโลกทวีบทบาทและมีความสําคัญตอ   

การดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมมากข้ึนเรื่อย ๆ ซ่ึงเปนแรงผลักดันใหตองคํานึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมควบคู

ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม  เพ่ือภารกิจและความรับผิดชอบท่ีมีตอการปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิตมนุษย

และมีการพัฒนาท่ียั่งยืน ISO 14000 เปนมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ซ่ึงสามารถแบงเปน ๓ กลุมหลักดวยกัน  

คือ มาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานเก่ียวกับผลิตภัณฑ  และมาตรฐานท่ีเปนเครื่องมือในการ

ประเมินตรวจสอบ รายละเอียด ตามแผนภูมิ ๘.๑ ดังนี้ 

  ISO 14001, ISO 14004 : มาตรฐานวาดวยระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

  ISO 14010-14012 : มาตรฐานวาดวยการตรวจสอบสิ่งแวดลอม 

  ISO 14031 : มาตรฐานวาดวยการประเมินผลการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม  

  ISO 14020-14024 : มาตรฐานวาดวยฉลากเพ่ือสิ่งแวดลอม 

  ISO 14040-14043 : มาตรฐานวาดวยการประเมินวงจรของผลิตภัณฑ 

   ISO 14050 : คําศัพทและนิยาม 

           ISO/IEC Guide 64 : ขอแนะนําวาดวยประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมของมาตรฐานผลิตภัณฑ 

 

 



 ๑๕๕ 

 

 

 

 

 

แผนภมิู ๘.๑ แสดง ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 

 

๑.๒ ขอบเขตของการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาประยุกตใช 

       มาตรฐานสากล  ISO 14001 เปนเกณฑขอกําหนดเพ่ือใหองคการสามารถใชเปนแนวทางในการ  

จัดระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมในองคการของตนเอง  ถึงแมวาในหนวยงานหรือองคการหนึ่ง ๆ จะมีระบบ  



 ๑๕๖ 

การจัดการอ่ืน ๆ เชน  ระบบคุณภาพ ระบบความปลอดภัย หรืออ่ืน ๆ อยูภายในองคการแลวก็ตาม  ก็สามารถ  

ประยุกตเขาไปเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการในองคการได ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมนี้จะชวยทําใหองคการ

วางนโยบายและวัตถุประสงค  ขอกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอม  รวมถึงปญหาอันอาจ  

จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและปญหาท่ีเดนชัด  ทําใหองคการสามารถควบคุม  หรือควบคุมทางออมตอ  

ปญหาท่ีจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  แตก็มิไดมีขอกําหนดวาจะตองไดผลลัพธเทาใด  หรือมีเกณฑวาจะ  

ตองมีคาท่ีตรวจไดเทาใดหรือเกณฑเทาใด  มาตรฐานสากล  ISO 14001 นี้สามารถประยุกตใชกับองคการทุกขนาด 

ทุกประเภท ไมวาองคการจะมีความแตกตางในแงภูมิประเทศ วัฒนธรรม สังคม กฎระเบียบ กฎหมาย  แตตองระบุ

อยางชัดเจนถึงขอบเขตท่ีจะนําระบบนี้ไปประยุกตใช ดังนั้นจึงเหมาะกับองคกรท่ีมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

๑. ตองการนําระบบไปปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอและเพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ

องคการเอง 

๒. ตองการใหม่ันใจวาการดําเนินการตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอมสอดคลองตามนโยบายท่ีกําหนดไว 

๓. ตองการแสดงใหผูอ่ืนเห็นวาองคการของตนเองปฏิบัติตามเกณฑกําหนด   

  ๔.  ตองการการรับรองดานระบบการจัดสิ่งแวดลอมจากองคกรท่ีเปนกลาง 

๔. ตองการประกาศตัวเองและพิจารณาดําเนินการเองอยางอิสระใหสอดคลองตามขอกําหนดของ ISO 14001 

  ขอกําหนดในมาตรฐาน ISO 14001 นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะใหรวมเขากับระบบการจัดการ  

ดานสิ่งแวดลอมท่ีองคการมีอยูแลว  การนําไปใชอาจจะข้ึนอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง เชน นโยบาย ลักษณะ  

ของกิจกรรม  และเง่ือนไขของกระบวนการ  ความสําเร็จของการดําเนินการขององคการจะข้ึนอยูกับความรวม  

แรงรวมใจของพนกังานทุกระดบัทุกแผนก  โดยเฉพาะผูบริหารสูงสุด ระบบนี้จะชวยทําใหจัดระบบข้ึนมา  

แลวนําไปปฏิบัติ  มีการตรวจสอบดูวาระบบมีประสิทธิผลหรือไมโดยตัวระบบเอง มีการวางแนวนโยบาย  วัตถุ 

ประสงค มีการตรวจวาไดบรรลุตามแนวทางหรือไม ซ่ึงสามารถตรวจสอบดูได  หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา  

มีแผนการหรือแนวทางท่ีชัดเจน  แลวมีระบบการตรวจสอบดูวาไดมีการปฏิบัติดําเนินการตามแผน  และมี  

ประสิทธิภาพหรือไม สามารถตรวจวัดไดวาบรรลุหรือไม เง่ือนไขตาง ๆ  อยูภายใตการควบคุมนั้นเอง               

การดําเนินการนี้ควรจะตองดําเนินการภายใตเทคโนโลยีท่ีหาได  สอดคลองกับสถานะทางการเงิน  หรือดวยตนทุน  

ท่ีพอเหมาะสมกับตนเองขอกําหนดเหลานี้เปนแนวทางในการตรวจสอบวาองคการบรรลุตามวัตถุประสงคโดย

หนวยงานรับรอง  ซ่ึงก็จะใชเกณฑกําหนดของ ISO 14001 ในการตรวจสอบนั่นเอง  จุดประสงคโดยท่ัวไปจะชวย

เปนเครื่องมือใหองคกรในการปองกันปญหามลพิษ และขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความตองการทางสังคมได 

มาตรฐานมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนการกีดกันทางการคา หรือทําใหเปนเง่ือนไข หรือผูกพันทางขอกฎหมายใด ๆ 

มาตรฐานมิไดมีความประสงคท่ีจะรวมขอกําหนดทางดานการจัดการทางดานอนามัยและ                

ความปลอดภัยเขามาดวยแตก็มิไดมีขอจํากัดท่ีจะรวมเขาดวยกัน  แตกระบวนการออกใบรับรองจะตองพิจารณา  

ประเด็นอันเก่ียวเนื่องกับการจัดการระบบสิ่งแวดลอมเทานั้น  



 ๑๕๗ 

  ๑.๓  ประโยชนของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

          มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ( ISO 14001) เปนมาตรฐานการจัดการท่ีสามารถใชเปน

แนวทางใหองคการจัดระบบการจัดการของตนเพ่ือใหสามารถบรรลุตามนโยบายท่ีกําหนดไว  ไดแก 

  ๑. เปนมาตรฐานท่ีไมไดบังคับ แตใหกระทําโดยความสมัครใจ 

  ๒. เปนหลักเกณฑขอกําหนดกวาง ๆ 

  ๓. ไมมีจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดของการดําเนินการ  

  ๔. ไมไดเปนขอกีดกันทางการคา แตใชเปนมาตรฐานสากลในการขจัดขอขัดแยงทางการคา 

  ๕. มุงเนนการปองกัน การปรับปรุงตอเนื่อง และใหการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมเปนไปตามขอกฎหมาย  

  ๖. ประยุกตหลักเกณฑการจัดการ คือ การวางแผน (Planing) การนําแผนการไปปฏิบัติ (Doing)    

              การตรวจสอบ (Checking) และทบทวน (Action) : (PDCA) เพ่ือจะใหบรรลุตามนโยบาย 

  ๗. ไมมีขอจํากัดกับขนาด ประเภท ขององคการท่ีจะประยุกตใช 

  ๘. สามารถปรับใหเขาระบบการจัดการท่ีหนวยงานท่ีอยูไดอยางดีโดยไมขัดแยงกัน เชน ISO 9000,               

              BS 8800 เปนตน 

  ๙. ประเทศไทย โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะไมแปลมาตรฐานมาเปนภาษาไทย    

              แตจะใชภาษาอังกฤษของ ISO 14001 ของระหวางประเทศมาใชเลย โดยไมแปลเชนเดียวกันกับ  

              ISO 9000 

  ๑๐. ประกาศใชเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2539 

  ๑๑. ประยุกตมาจากมาตรฐานของอังกฤษ BS 7750 เชนเดียวกันกับ ISO 9000 ท่ีประยุกตมาจาก BS 5750

ประโยชนของการนําระบบ ISO 14001 ไปปฏิบัติในองคการ 

  ๑. ลดตนทุน  

   ๑.๑ ของเสียนอยลง 

   ๑.๒ ใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานนอยลง 

   ๑.๓ คาใชจายในการแกไขปญหานอยลง เพราะมีการปองกันกอนเกิด 

   ๑.๔ คาใชจายประเภททางออมนอยลง 

   ๑.๕ คาใชจายเก่ียวของกับการบําบัดนอยลง  

  ๒. ผลกระทบตอการคา   

   ๒.๑ เปนเง่ือนไขหรือสิทธิพิเศษทางการคา 

   ๒.๒ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

   ๒.๓ คูคาอาจจะใชประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมในการเลือกซ้ือสินคา  

  ๓. ดานชื่อเสียงและการยอมรับจากสถาบันการเงิน, ประกันภัย, ผูลงทุน   



 ๑๕๘ 

   ๓.๑ เปนท่ียอมรับของสังคม 

   ๓.๒ เปนท่ีนาเชื่อถือของสถาบันการเงินท่ีปลอยกูใหโครงการ 

   ๓.๓ เปนท่ีนาเชื่อถือและลดความเสี่ยงของผูรับประกันภัย 

   ๓.๔ เพ่ิมความเชื่อม่ันสําหรับผูลงทุนในตลาดหลักทรัพย  

  ๔. ผลกระทบตอผูเก่ียวของนอยลง  

   ๔.๑ ไมมีผลกระทบตอชุมชน 

   ๔.๒ สรางความสัมพันธอันดีตอหนวยราชการ 

   ๔.๓ ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ตลอดท้ังวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ เชน ผูประกอบ ติดตั้ง     

                           ผูใช ผูบริโภค 

   ๔.๔ ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมภายในองคการเอง เปนผลดีตอผูทํางานภายในองคการ  

  ๕. มีการพัฒนาเทคโนโลยี 

    การพัฒนาอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีไปในตัว 

 

 

  ๑.๔ สรุปความเปนมา หลักการและประโยชนของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ไดดังนี้ 

   ๑. ISO 14000 เปนมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (Environment Management Standard)  

ประกาศใชเม่ือ ๑ กันยายน ๒๕๓๙ 

   ๒. มีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรตาง ๆ มีระบบในการรักษา ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม 

รวมท้ังปองกันสุขอนามัยของมนุษย 

   ๓. ISO 14000 แบงเปน ๓ กลุมหลักดวยกัน คือ  

    ๓.๑ มาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

    ๓.๒ มาตรฐานเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

    ๓.๓ มาตรฐานท่ีเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ 

   ๔. จุดประสงคโดยท่ัวไป 

    ๔.๑ เพ่ือท่ีจะใชรวมเขากับระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมท่ีองคการมีอยูแลว  โดย

ข้ึนอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง เชน นโยบาย ลักษณะของกิจกรรม และเง่ือนไขของกระบวนการ 

    ๔.๒ เปนเครื่องมือใหองคกรในการปองกันปญหามลพิษ และขณะเดียวกันสามารถ

ตอบสนองความตองการของสังคมได 

   ๕. ประโยชนของการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติในองคกร  



 ๑๕๙ 

    ๕.๑ ลดตนทุน 

    ๕.๒ ผลกระทบตอการคา 

    ๕.๓ ดานชื่อเสียงและการยอมรับจากสถาบันการเงิน ประกันภัย และผูลงทุน 

    ๕.๔ ผลกระทบตอผูเก่ียวของนอยลง 

    ๕.๕ มีการพัฒนาเทคโนโลยี  

๒. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 

 เปนกฎหมายท่ีกําหนดมาตรฐานใหสถานท่ีประกอบการถือปฏิบัติ เพ่ือทําใหสภาพการทํางานปราศจาก

อุบัติเหตุ และโรงจากการทํางาน โดยมุงเนนไปท่ีกฎหมายความปลอดภัย  ในสวนของกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม ใหกําหนดเปนมาตรฐานและหลักเกณฑเก่ียวกับความปลอดภัย ท้ังนี้    

สถานประกอบการแทบทุกประเภทอุตสาหกรรม ท่ีมีลูกจางตั้งแต ๑ คน ข้ึนไปจะตองขัดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

ละเลยไมได 

 ๒.๑ ประกาศกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดสวัสดิการเก่ียวกับความปลอดภัย และ

สุขภาพอนามัยในการทํางานของลูกจาง ตามลักษณะงานประเภทตาง ๆ รายละเอียด ดังนี้ 

   ๒.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับเครื่องจักร 

   ๒.๑.๒ ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับภาวะแวดลอม  

   ๒.๑.๓ ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา  

   ๒.๑.๔ ความปลอดภัยในการทํางานในสถานท่ีอับอากาศ  

   ๒.๑.๕ ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  

   ๒.๑.๖ ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยเขตกอสราง 

   ๒.๑.๗  ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับปนจั่น 

   ๒.๑.๘ ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับการตอกเสาเข็ม 

   ๒.๑.๙ ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยลิฟทขนสงวัสดุชั่วคราว 

   ๒.๑.๑๐ ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยนั่งราน 

   ๒.๑.๑๑ ความปลอดภัยในการทํางานในสถานท่ีท่ีมีอันตรายจากการตกจากท่ีสูง วัสดุกระเด็น   

                                ตกหลนและการพังทลาย 

   ๒.๑.๑๒ ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับหมอน้ํา 

   ๒.๑.๑๓ การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน 

                                สําหรับลูกจาง 

 ๒.๒ กฎกระทรวงแรงงานท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย  กระทรงแรงงานไดออกกฎกระทรวง เพ่ือคุมครอง

แรงงาน ซ่ึงเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน รายละเอียดตามผนวก ข ดังนี้ 



 ๑๖๐ 

  ๒.๒.๑ กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

  ๒.๒.๒ กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานในท่ีอับอากาศ 

 ๒.๓ กฎกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน รายละเอียดตามผนวก ค. ดังนี้  

   ๒.๓.๑ กําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับระบบไฟฟาในโรงงาน 

   ๒.๓.๒ มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน 

 

  

 

 

 



 ๑๖๐ 

ผนวก ก. 

การตรวจวัดสภาพความรอนในการทํางาน 

 

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เรื่อง หลกัเกณฑ  วิธีดําเนินการตรวจวัด  และ

วิเคราะหสภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับความรอน  แสงสวาง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ

ระยะเวลา และประเภทกิจการท่ีตองดําเนินการ ไดกําหนดให 

ขอ 3 นายจางจัดใหมีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเก่ียวกับความรอน  แสงสวาง 

หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการในสภาวะท่ีเปนจริงของสภาพการทํางาน  อยางนอยปละ  ๑ ครั้ง กรณี

ท่ีมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร  อุปกรณ กระบวนการผลิต  วิธีการทํางาน  หรือการดําเนินการ

ใดๆ ท่ีอาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับความรอน  แสงสวาง  หรือการดําเนินการใดๆ  ท่ีอาจมีผลตอ      

การเปลี่ยนแปลงระดับความรอน  แสงสวาง  หรือเสียง  ใหนายจางดําเนินการจัดใหมีการตรวจวัดและ

วิเคราะหสภาวะการทํางานฯ เพ่ิมเติมภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 

ขอ 4 ใหตรวจวัดระดับความรอนบริเวณท่ีมีลูกจางปฏิบัติงานอยูในสภาพการทํางานปกติและตอง

ตรวจวัดในชวงเดือนท่ีมีอากาศรอนท่ีสุดของการทํางานในปนั้น 

ขอ 5 ประเภทกิจการท่ีตองดําเนินการตรวจวัด ไดแก การผลิตน้ําตาลและทําใหบริสุทธิ์ การปนทอ

ท่ีมีการฟอกหรือยอมสี การผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ การผลิตยางรถยนตหรือหลอดอกยาง การผลิต

กระจก เครื่องแกวหรือหลอดไฟ การผลิตซีเมนตหรือปูนขาว การถลงุ หลอหลอมหรือรีดโลหะ กิจการท่ีมี

แหลงกําเนิดความรอนหรือมีการทํางานท่ีอาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายเนื่องจากความรอน  

การตรวจวัดระดับความรอน มีข้ันตอนดังนี้ 

๑.จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณหรือเครื่องมือท่ีใชในการตรวจวัดระดับความรอนใหมีคุณลักษณะตามท่ี

กําหนดไว 

๒. ติดตั้งเทอรโมมิเตอรกระเปาะแหงกับขาตั้ง ในขณะตรวจวัดตองหาสิ่งปดก้ันเทอรโมมิเตอรกระเปาะแหงจาก

ดวงอาทิตยและแหลงแผรังสีความรอนอ่ืนๆ  โดยท่ีสิ่งกําบังนั้นตองไมจํากัดการหมุนเวียนของอากาศ รอบๆ 

กระเปาะเทอรโมมิเตอร 

๓.หยดน้ํากลั่นลงบนผาท่ีหุมกระเปาะเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยก โดยปลายอีกดานหนึ่งของผาจุมอยูในน้ํา

กลั่น ใหจัดกระเปาะของเทอรโมมิเตอรอยูสูงเหนือระดับน้ํากลั่นท่ีบรรจุในภาชนะ  ประมาณ ๑  นิ้ว นําไป

ติดตั้งกับขาตั้ง 

๔.นําเทอรโมมิเตอรท่ีสามารถอานคาในชวง  -5 ถึง 100°C มาเสียบเขากับจุกยางท่ีเจาะรูตรงกลาง  จุกยางนี้

มีขนาดเทากับปากเปดของโกลบ ปดปากโกลบดวยจุกยางเสียบเทอรโมมิเตอรนี้ ใหกระเปาะของเทอรโมมิเตอร   

อยูตรงจุดศูนยกลางของโกลบ แลวนําไปติดตั้งกับขาตั้ง 

๖. ปรับระดับใหเทอรโมมิเตอรท้ัง  3 ชนิดขางตน อยูในระดับเดียวกัน  คือ สูงจากพ้ืนระดับหนาอกของ

ลูกจาง 



 ๑๖๑ 

๖. ใชขาตั้งยึดหรือแขวนเทอรโมมิเตอรท้ังสามนี้  ในบริเวณท่ีอากาศสามารถพัดผานได  โดยไมมีสิ่งใดบัง

เทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกและโกลบจากสิ่งแวดลอม และตั้งชุดตรวจวัดนี้ไวใกลกับจุดท่ีคนทํางานอยูมาก

ท่ีสุด ท้ังนี้ตองไมขัดขวางการทํางานของคนงาน รวมท้ัง ติดตั้งเพ่ือตรวจวัดในบริเวณท่ีคนงานพักดวย 

๗. ตั้งอุปกรณหรือเครื่องมือไวอยางนอย ๓๐ นาที กอนอานคา บันทึกคา NWB, GT, DB หรือคา WBGT 

และระยะเวลาการทํางานของพนักงานในจุดการทํางานนั้นๆ สําหรับอุปกรณตรวจวัดสภาพความรอนท่ีไม

สามารถคํานวณคาจากเครื่องมือโดยตรง ใหนําคาทีอานไดจากเทอรโมมิเตอรมาคํานวณดวยสูตรตอไปนี้ 

WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT (ในกรณีวัดในอาคารหรือนอกอาคารท่ีไมมีแดด) 

WBGT = 0.7 NWB + 0.2 GT + 0.1 DB (ในกรณีวัดนอกอาคารและมีแดด) 

WBGT หมายถึง Wet Bulb Globe Temperature (๐C) เปนดัชนีวัดสภาพความรอนในสิ่งแวดลอม 

NWB หมายถึง Natural Wet Bulb (๐C) อุณหภูมิของเทอรโมมิเตอรชนิดกระเปาะเปยกตามธรรมชาติ  

เปนเสมือนการวัดอุณหภูมิท่ีผิวหนัง ซ่ึงหากเหง่ือสามารถระเหยได อุณหภูมินี้จะต่ํากวาอุณหภูมิอากาศ 

GT หมายถึง Globe Temperature อุณหภูมิของเทอรโมมิเตอรชนิดโกลบ (๐C) เปนการวัดความรอนท่ีเกิด

จากการแผรังสี 

DB หมายถึง Dry Bulb อุณหภูมิของเทอรโมมิเตอรชนิดกระเปาะแหง (๐C) เปนการวัดอุณหภูมิอากาศ    

ซ่ึงถายเทความรอนโดยการพา 

๘. หากคนงานทํางานในบริเวณท่ีมีสภาพความรอนแตกตางกันตั้งแตสองพ้ืนท่ีข้ึนไป ใหตรวจวัดสภาพความรอน

ในทุกพ้ืนท่ี แลวเลือกชวงระยะเวลา ๒ ชั่วโมงท่ีรอนท่ีสุด นําคาท่ีวัดไดมาคํานวณคา WBGT เฉลี่ย ดังนี้ 

 

WBGTเฉลี่ย = 

Avg. M. = 

(WBGT1 x t1) + (WBGT2 x t2) + (WBGT3 x t3) + … + (WBGTn x tn) 

                                             

WBGT1 = คาดัชนี WBGTณ จุดทํางานท่ี 1, t1 = ระยะเวลาท่ีสัมผัสความรอน ณ จุดทํางานท่ี 1 

WBGT2 = คาดัชนี WBGT ณ จุดทํางานท่ี 2, t2 = ระยะเวลาท่ีสัมผัสความรอน ณ จุดทํางานท่ี 2 

WBGTn = คาดัชนี WBGT ณ จุดทํางานท่ี n, tn = ระยะเวลาท่ีสัมผัสความรอน ณ จุดทํางานท่ี n 

t1 + t2 + t3 + .... + t n = 2 ชั่วโมงท่ีมีอุณหภูมิเวตบัลบโกลบ (WBGT) สูงสุด 

๙. ศึกษาระยะเวลาการทํางาน และลักษณะการทํางาน ของพนกังาน เพ่ือประเมินภาระงาน วาลักษณะงาน

ท่ีทําในชวง ๒ ชั่วโมงท่ีรอนท่ีสุดของพนักงาน เปนลักษณะงานหนัก งานหนักปานกลาง หรืองานเบา      

โดยคํานวณดวยสูตรตอไปนี้ 

t1 + t2 + t3 + ... + t n 

M1t1 + M2t2 + M3t3 + …… + Mntn 

 

เม่ือ M1 , M2 … และ Mn คือ คาประมาณความรอนท่ีเกิดจากการเผาผลาญอาหารเพ่ือสรางพลังงาน  

สําหรับกิจกรรมตางๆ มีหนวยเปนกิโลแคลอรีตอชั่วโมงหรือกิโลแคลอรีตอนาที ตามตารางท่ี 1 และ ๒  

ในชวงเวลา t1 , t2, tn มีหนวยเปนชั่วโมงหรือนาที  

t1 + t2 + t3 + ... + t n 



 ๑๖๒ 

๑๐. นําคาระดับความรอนท่ีคํานวณได (ตามขอ ๘) และลักษณะงานท่ีคํานวณได (ตามขอ ๙) เปรียบเทียบ

กับมาตรฐานระดับความรอนตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงฯ 

 

ตารางท่ี ๑ การประเมินภาระงาน (อัตราการเผาผลาญอาหารเฉลี่ยในรางกายของคนงานขณะท่ีทํากิจกรรมตางๆ) 

ทาทางการเคลื่อนไหวของรางกาย กิโลแคลอรี่/นาที 

- นั่ง 0.3 

- ยืน 0.6 

- เดินบนพ้ืนราบ 2.0 – 3.0 

- เดินข้ึนท่ีสูง เพ่ิม 0.8 ทุกความสูงท่ีเพ่ิมข้ึน 1 เมตร 

 

 

 

กิจกรรม/การปฏิบัติงาน คาพลังงานเฉลี่ย (กิโลแคลอรี่/นาที) ชวง(กิโลแคลอรี่/นาที) 

ชนิดของการปฏิบัติงาน   

ทํางานดวยมือ :   

- เบา (เขียนหนังสือ เย็บปกถักรอย) 0.4 0.2 – 1.2 

- หนัก (พิมพดีด นับ/เรียงเอกสาร) 0.9  

ทํางานดวยแขนขางเดียว :   

- เบา (กวาดพ้ืน เช็ดถูพ้ืน) 1.0 0.7 – 2.5 

- หนัก (ตอกตะปู เลื่อยไม) 1.7  

ทํางานดวยแขนท้ัง 2 ขาง :   

- เบา (ปอนชิ้นงาน ตะไบโลหะ งานสวน) 1.5 1.0 – 3.5 

- หนัก (ไสไม แกะสลกัไม) 2.5  

ทํางานดวยรางกายทุกสวน :   

- เบา (ขับรถยนต) 3.5  

- ปานกลาง (ทาส ีขัดถูพ้ืน ทําความสะอาดพรม) 5.0 2.5 – 15.0 

- หนัก (ลาก ดึง ยกของหนกั) 7.0  

- หนักมาก (กอสราง ขุดดิน คุยตะกรัน  

ในเตาหลอม) 

9.0  

เมตาโบลิสมพ้ืนฐานของรางกาย                     1.0 

หมายเหตุ * คากําหนดสําหรับคนงานมาตรฐาน ซ่ึงมีน้ําหนักตัว ๗๐ กิโลกรมั มีพ้ืนท่ีผิวของรางกาย ๑.๘ ตารางเมตร 

และสวมเสื้อผาปกติขณะปฏิบัติงาน 



 ๑๖๓ 

** 1 กิโลแคลอรี่ = 3.968 บีทียู , 1 บีทียู = 0.252 กิโลแคลอรี่ 

ตารางท่ี ๒ ตัวอยางกิจกรรมเปรียบเทียบกับตารางท่ี ๑ 

ตัวอยางการทํางาน 

การประกอบชิ้นงานใชเครื่องมือหนัก กิโลแคลอรี่/นาที 

1. เดินไปเรื่อยๆ 2.0 

2. ใช 2 แขน (งานหนัก) และใชรางกายทุกสวน(งานเบา) 3.0 

3. เมตาโบลิสมพ้ืนฐานของรางกาย 1.0 

รวม 6.0 

 

ตารางแสดงตัวอยางกิจกรรม/การปฏิบัติงาน ตามระดับความหนักเบา 

ความหนักเบา ตัวอยางกิจกรรม/การปฏิบัติงาน 

 น่ังทํางานโดยมีการเคลื่อนไหวของแขน-ขาปานกลาง เชน งานสํานักงาน 

ขับรถยนตขนาดเล็ก ตรวจสอบ/ประกอบช้ินสวนวัสดเุบา เยบ็ปกถักรอย 

งานเบา 

(ไมเกิน200 กิโลแคลอรี/่ช่ัวโมง) 

ยืนทํางานโดยมีการเคลื่อนไหวของลําตัวเล็กนอย เชน ควบคุมเครื่องจักร 

บรรจุวัสดุนํ้าหนักเบา การใชเครื่องมือกล/เครื่องทุนแรงขนาดเล็ก 

 เดินดวยความเร็วไมเกิน 2 ไมล/ช่ัวโมง (3.2 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) เชน เดินตรวจงาน 

หรือ เดินสงเอกสารจํานวนเล็กนอย 

 

ความหนักเบา ตัวอยางกิจกรรม/การปฏิบัติงาน 

งานปานกลาง น่ังทํางานโดยมีการเคลื่อนไหวหรือใชกําลังแขน-ขาคอนขางมาก เชน     น่ัง 

(201-350 กิโลแคลอรี/่ช่ัวโมง) ควบคุมปนจั่น เครน หรือเครื่องจักรกลขนาดใหญในงานกอสราง ประกอบ/ 

 บรรจุวัสดุท่ีมีนํ้าหนักคอนขางมาก ขับรถบรรทุกขนาดใหญ 

 ยืน/เคลื่อนไหวลําตัวขณะทํางาน เชน ยกของท่ีมีนํ้าหนักปานกลาง ลาก-ดึง 

 รถเข็นวัสดุท่ีมีลอเลื่อน ทํางานในหองเก็บของ ยนืตอกตะปู ใชเครื่องมือกล 

 ขนาดปานกลาง ยืนปอนช้ินงาน การขัดถู ทําความสะอาด รีดผา 

 เดินดวยความเร็ว 2-3 ไมล/ช่ัวโมง (3.2 – 4.8 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) หรือเดิน 

 โดยมีการถือวัสดุท่ีนํ้าหนักไมมาก เชน เดินสงเอกสารหรือหอวัสดุสิ่งของ 

งานหนัก ทํางานท่ีมีการเคลื่อนไหวลําตัวมาก/อยางเร็ว หรือตองมีการออกแรงมาก 

(มากกวา 350 กิโลแคลอรี/่ช่ัวโมง) เชน ลาก ดึง หรือยกของท่ีมีนํ้าหนักมาก (> 20 kg) โหนหรือปนข้ึนท่ีสูง 

 งานเลื่อยไม ขุดหรือเซาะดิน/ทรายท่ีมีความช้ืนสูง คุยตะกรันในเตาหลอม 

 แกะสลักโลหะหรือหิน การขัดถูพ้ืนหรือพรมท่ีสกปรกมาก ๆ งานกอสราง 

 และงานหนักท่ีตองปฏิบัติกลางแจง 

 เดินเร็ว  ๆหรือว่ิงดวยความเร็วมากกวา 3 ไมล/ช่ัวโมง (4.8 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 

๗. ตัวอยางการคํานวณ 



 ๑๖๔ 

ตัวอยาง 1 โรงหลอมโลหะแหงหนึง่ มีการหลอมโลหะโดยใชเตาหลอมไฟฟา ในวันท่ีมีการหลอมโลหะ

พนักงานแผนกเตาหลอมจะทํางานตลอดท้ังวัน ซ่ึงมีข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ นําวัตถุดิบตางๆ ใสเตาหลอม 

และเข่ียวัตถุดิบท่ีอยูในเตารวม 70 นาที ตรวจสอบและปรับคาตางๆ ท่ีตูควบคุมไฟฟาและชั่งวัตถุดิบ 15 

นาที ทดสอบคุณภาพน้ําโลหะ 5 นาที ควบคุมการเทน้ําโลหะสูภาชนะรองรับเพ่ือนําไปเทลงแบบพิมพ 15 

นาที จดบันทึกขอมูลและนั่งพัก 20 นาที และผูตรวจวัดไดนําเครื่องมือไปทําการวัดสภาพความรอน        

ในบริเวณการทํางานของพนักงานตลอดเวลาการทํางาน และคาระดับความรอน 2 ชั่วโมงท่ีสูงสุดท่ีติดตอกัน คือ 

ลักษณะการทํางาน ระยะเวลา (นาที) WBGT( ๐C) 

1. งานหนาเตาหลอม   70 33.8 

2. ตรวจสอบ/ปรับคาตางท่ีตูควบคุมไฟฟาและชั่งวัตถุดิบ 15 32.5 

3. ทดสอบคุณภาพน้ําโลหะ 5 31.2 

4. ควบคุมการเทน้ําโลหะสูภาชนะรองรับเพ่ือนําไปเทลงแบบพิมพ 15 32.5 

5. จดบันทึกขอมูลและนั่งพัก 20 30.1 

 

ถามวาพนักงานแผนกนี้ไดรับระดับความรอนจากการทํางานในสภาพแวดลอมการทํางานดังกลาวนี้  เทาไหร 

วิธีการ คือ ใหนําคา WBGT แตละลกัษณะ ท่ีมีคาสูงสุดใน 120 นาที มาทําการคํานวณหาคา WBGT เฉลี่ย

ตลอดเวลา 2 ชั่วโมง (120 นาที) ตามสูตร 

WBGTเฉลี่ย = 

= 

(WBGT1 x t1) + (WBGT2 x t2) + (WBGT3 x t3) + …. (WBGTn x tn) 

 

(33.8 * 70) + (32.5 * 15) + (31.2 * 5) + (32.5 *15) + (30.1 * 15) = 3,948.5

ลักษณะงาน 

 = 32.9 ๐C 

 

คา WBGT ของพนักงานคนนี้ท่ีตรวจวัดได คือ 32.9 ๐C (นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 

แตตองจําแนกความหนักเบาของงานใหไดกอน) 

 

ตัวอยาง 2 จากตัวอยางท่ี 1 พิจารณาจําแนกความหนัก-เบาของงานของพนักงานท่ีปฏิบัติ ไดเปนอยางไร 

การคํานวณพลังงานท่ีใชเพ่ือจําแนกความหนักเบาของงาน 

( กิโลแคลอรี ่; Kcal. ) 

1. งานหนาเตาหลอม 70 นาที มีลักษณะการทํางาน คือ รวมพลงังานท่ีใช 250 Kcal ในระยะเวลา 70 นาที 

คํานวณไดจาก 

- นําวัตถุดิบใสเตา 30 นาที (ใชรางกายทุกสวน - ปานกลาง) 5.0 X 30 = 150 Kcal. 

- เข่ียวัสดุในเตา 40 นาที (ใชแขน 2 ขาง - หนัก) 2.5 X 40 = 100 Kcal. 

2. ตรวจสอบ/ปรับคาตางท่ีตูควบคุมไฟฟาและช่ังวัตถุดิบ   

15 นาที มีลักษณะการทํางาน คือ 

- ยืนหนาตูควบคุมตรวจสอบ /ปรบั 5 นาที (ใชแขนขาง 

รวมพลงังานท่ีใช 40 Kcal ในระยะเวลา 10 นาที 

คํานวณไดจาก 

1.0 X 5 = 5.0 Kcal 

t1 + t2 + t3 + .... + tn 
 

       120 
 

       120 
 



 ๑๖๕ 

เดียว - เบา) 

- ช่ังวัตถุดิบ 10 นาที (ทํางานท้ังรางกาย - เบา) 

รวมพลงังานท่ีใช 40 Kcal ในระยะเวลา 10 นาที 

3.5 X 10 = 35 Kcal 

3. ทดสอบคุณภาพนํ้าโลหะ 5 นาที มีลักษณะการทํางาน คือ 

- ตักนํ้าโลหะมาทดสอบ 5 นาที (ใชท้ังรางกาย - เบา) 

รวมพลงังานท่ีใช 17.5 Kcal ในระยะเวลา 5 นาที 

คํานวณไดจาก 

3.5 X 5 = 17.5 Kcal 

4. ควบคุมการเทนํ้าโลหะสูภาชนะรองรับเพ่ือนําไปเทลง 

แบบพิมพ 15 นาที มีลักษณะการทํางาน คือ 

- หมุนพวงมาลัย 5 นาที(ใชท้ังรางกาย - เบา) 

- ควบคุมการไหลของนํ้าโลหะ 10 นาที(ใชท้ังรางกาย - เบา) 

รวมพลงังานท่ีใช 52.5 Kcal ในระยะเวลา 15 นาที 

คํานวณไดจาก 

3.5 X 5 = 17.5 Kca 

3.5 X10 = 35 Kcal 

5. จดบันทึกขอมูลและน่ังพัก 15 นาที มีลักษณะการทํางาน คือ 

- จดบันทึกขอมูล 5 นาที (งานใชมือ - เบา) 

- น่ัง 10 นาที 

รวมพลงังานท่ีใช 5 Kcal ในระยะเวลา 15 นาที คํานวณไดจาก 

0.4 X 5 = 2 Kcal 

0.3 x 10 = 3 Kcal 

6. การเผาผลาญของรางกาย (Basal metabolism) 120 นาที 1.0 X 120 = 120 Kcal ในระยะเวลา 120 นาที 

รวมพลงังานท่ีใชในระยะ 120 นาที (2 ช่ัวโมง) 

แปลงคาพลังงานท่ีใชเปน 1 ช่ัวโมง 

250 + 40 +17.5 + 52.5 + 5 +120 Kcal = 485 Kcal 

= 485 / 2 = 242.5 กิโลแคลอรี/่ช่ัวโมง (Kcal/hr) 

 

จากการคํานวณพลังงานท่ีใชในการเผาผลาญของพนักงาน 242.5 กิโลแคลอรี/่ชั่วโมง จัดเปนงานหนักปานกลาง 

สรุปผลการประเมินระดับความรอน จากตัวอยางท่ี 1 และตวัอยางท่ี 2 

คา WBGT ของพนักงานคนนี้ท่ีตรวจวัดได คือ 32.9 ๐C และลักษณะงานจัดเปนงานปานกลาง 

เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับกฎกระทรวงฯ เก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง หมวด 1 ความรอน ขอ 3 (2) 

กําหนดลักษณะงานปานกลาง ใหมีระดับความรอน -คาเฉลี่ย WGBT ไมเกิน 32 ๐C 

ฉะนั้น พนักงานท่ีปฏิบัติงานในโรงหลอมโลหะแหงนี้ ไดรับระดับความรอนเกินเกณฑมาตรฐาน 

ความปลอดภัยฯ ตามกฎกระทรวงดังกลาว 



 ๑๖๕ 

ผนวก ข. กฎกระทรวงแรงงานท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัย 

 

๒.๒.๑ กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ 

             สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

-------------------------------------------- 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖ และมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติ  คุมครองแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับ

มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได 

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนีใ้หใชบงัคับแกกิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังตอไปนี้ 

  (๑) การทําเหมืองแร เหมืองหิน กิจการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี 

  (๒) การทํา ผลิต ประกอบ บรรจ ุซอม ซอมบํารุง เก็บรกัษา ปรับปรุง ตกแตง เสรมิแตง ดัดแปลง แปรสภาพ 

ทําใหเสีย หรือทําลายซ่ึงวัตถุ หรอืทรพัยสิน รวมท้ังการตอเรือ การใหกําเนิดแปลง และจายไฟฟาหรือพลังงานอยางอ่ืน 

  (๓) การกอสราง ตอเติม ติดตั้ง ซอม ซอมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง 

ทางรถใตดิน ทาเรือ อูเรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เข่ือน อุโมงค สะพาน ทอระบาย ทอน้ํา โทรเลข โทรศัพท 

ไฟฟา กาซหรือประปา หรือสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ รวมท้ังการเตรียมหรือวางรากฐานของการกอสราง 

  (๔) การขนสงคนโดยสารหรือสินคาโดยทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถายสินคา 

  (๕) สถานีบริการหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซ 

  (๖) โรงแรม 



 ๑๖๖ 

  (๗) หางสรรพสินคา 

  (๘) สถานพยาบาล 

  (๙) สถาบันทางการเงิน 

  (๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 

  (๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา 

  (๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 

  (๑๓) สํานักงานท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒) 

  (๑๔) กิจการอ่ืนตามท่ีกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

  “ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล  อมในการทํางาน” หมายความว า การกระทําหรือสภาพ

การทํางานซ่ึงปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือความเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจาก

การทํางานหรือเก่ียวกับการทํางาน 

  “เจาหนาท่ี ความปลอดภัยในการทํางาน ” หมายความว า ลกูจางซ่ึงนายจ างแตงตัง้ใหปฏิบัติหนาท่ีเปน   

เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร  ระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคข้ันสูง  และระดบั

วิชาชีพ 

  “ลกูจางระดับปฏิบัติการ” หมายความวา ลกูจางซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูปฏิบัติงาน 

  “ลกูจางระดับหัวหน างาน” หมายความว า ลกูจางซ่ึงทําหน าท่ีควบคุม ดูแล บังคับบัญชาสั่งงานให ลกูจาง

ทํางานตามหนาท่ีของหนวยงานนั้น ๆ 

  “ลกูจางระดับบริหาร” หมายความว า ลกูจางซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานท่ีมีระดับสูงกว าหัวหนางานข้ึนไป 

ไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม 

  “คณะกรรมการ” หมายความว า คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และสภาพแวดล อมในการ

ทํางานของสถานประกอบกิจการ 

  “กรรมการ” หมายความว า กรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล อมในการทํางานของ

สถานประกอบกิจการ 

  “ผูแทนนายจางระดับบริหาร” หมายความว า ลกูจางระดับบริหารซ่ึงมีอํานาจหน าท่ีทําการแทนนายจ าง

สําหรับกรณีการจาง การลดคาจาง การเลิกจ าง การใหบําเหน็จ การลงโทษ หรือการวินิจฉัยข อรองทุกข และไดรับ

มอบหมายเปนหนงัสอืใหกระทําการแทนนายจาง เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

  “ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา ” หมายความว า ลกูจางระดับหัวหน างานหรือเทียบเท าข้ึนไปท่ีได รับ

การแตงตั้งจากนายจางใหเปนกรรมการ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

  “ผูแทนลกูจาง” หมายความว า ผูแทนลกูจ างซ่ึงเปนลกูจางระดับปฏิบัติการท่ีได รับการเลือกตั้งจากฝ าย

ลกูจางใหเปนกรรมการ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 



 ๑๖๗ 

  “หนวยงานความปลอดภัย ” หมายความว า หนวยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และสภาพแวดล อม 

ในการทํางานซ่ึงนายจ างใหดูแลและปฏิบัติงานด านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และสภาพแวดล อมในการทํางาน

ของสถานประกอบกิจการ 

  “สถานประกอบกิจการ” หมายความวา ท่ีทํางานของนายจางแตละแหงท่ี ประกอบกิจการแยกออกไปตาม

ลําพังเปนหนวย ๆ และมีลกูจางทํางานอยู 

 

 

 

 

 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๓ ให นายจางจัดใหมีขอบงัคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวในสถานประกอบกิจการขอบังคับ        

วาดวยความปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองกําหนดข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย

เพ่ือควบคุมมิให มีการกระทําท่ีอาจก อใหเกิดความไม ปลอดภัยในการทํางาน  ท้ังนี้ นายจางตองจดัใหมี การอบรม

และฝกปฏิบัติจนกวาลูกจางจะสามารถทํางานไดอยางถูกตองปลอดภัยรวมท้ังจัดวางระบบควบคุม  กํากับ ดูแล โดย

กําหนดใหเปนหนาท่ีรับผิดชอบของเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ 

ขอ ๔ ให นายจางซ่ึงมีผูรับเหมาชั้นตนหรือผูรับเหมาชวงเขามาปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ จัดใหมีขอบังคับ

และคูมือตามขอ ๓ สําหรับผูรับเหมาดังกลาว เพ่ือกํากับดูแลการดําเนินงานของผูรับเหมาใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๕ ในกรณีท่ีนายจ างรับลูกจ างเขาทํางานใหม  หรอืใหลกูจางทํางานในลักษณะหรือสภาพของงานท่ีแตกต างไป

จากเดิมอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง ใหนายจางจัดการอบรมลูกจางใหมีความรูเก่ียวกับขอบังคับ

และคูมือตามขอ ๓ กอนการปฏิบัติงาน 

ขอ ๖ ในกรณีท่ีนายจ างสัง่ให ลกูจางไปทํางาน  ณ สถานท่ีอ่ืน ซ่ึงอาจเสี่ยงต อการเกิดอันตรายให นายจางแจงขอมูล

เก่ียวกับอันตรายจากการทํางานในสถานท่ีดังกลาว พรอมท้ังวิธีการปองกันอันตรายใหลกูจางทราบกอนการปฏิบัติงาน 

ขอ ๗ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามข อ ๑ (๑) ถึง (๕) ท่ีมีลูกจางตั้งแตสองคนข้ึนไป  และสถานประกอบ

กิจการตามข อ ๑ (๖) ถึง (๑๔) ท่ีมีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนข้ึนไป แตงตั้งลูกจางระดับหัวหนางานซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ ๘ 

เปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน างานของสถานประกอบกิจการการแต งตั้งเจ าหนาท่ีความ

ปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน างานตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการภายในหนึ่งร อยแปดสิบวันนับแต วันท่ี

กฎกระทรวงนี้  มีผลใชบังคับในกรณีท่ีนายจ างแตงตั้งลกูจางระดับหัวหน างานใหม  ใหดําเนินการภายในหนึ่งร อย

แปดสิบวันนับแตวันท่ีนายจางแตงตัง้ใหเปนลกูจางระดับหัวหนางาน แลวแตกรณี 



 ๑๖๘ 

ขอ ๘ เจ าหน าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน างาน  ตองเป นลกูจ างระดับหัวหน างานและมี

คุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผานการฝกอบรมตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

  (๒) เปนหรือเคยเป นเจ าหนาท่ี ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน างานตามประกาศกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวนัท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ขอ ๙ ใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

  (๑) กํากับ ดูแล ใหลกูจางในหนวยงานท่ีรับผิดชอบปฏิบัติตามขอบงัคับและคูมือตามขอ ๓ 

  (๒) วิเคราะห  งานในหน วยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือค นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต นโดยอาจร วม

ดําเนินการกับเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดั บเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ 

  (๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกต  องแกลกูจางในหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือให เกิดความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

  (๔) ตรวจสอบสภาพการทํางาน  เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยก อนลงมือ

ปฏิบัติงานประจําวัน 

  (๕) กํากับ ดูแล การใช อุปกรณคุมครองความปลอดภยัสวนบคุคลของลกูจางในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  (๖) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดร อนรําคาญ อันเนื่องจาก  การทํางาน

ของลกูจางตอนายจาง และแจงตอเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคระดับเทคนิคข้ันสูง  หรือระดับ

วิชาชีพสําหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีหนวยงานความปลอดภัยใหแจงตอหนวยงานความปลอดภัยทันทีท่ีเกิดเหตุ 

  (๗) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตรายการเจ็บป วย หรือการเกิดเหตุเดือดร อนรําคาญอันเนื่องจาก

การทํางานของลูกจ างรวมกับเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคข้ันสูง  หรือระดับ

วิชาชีพและรายงานผล รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอนายจางโดยไมชกัชา 

  (๘) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

  (๙) ปฏิบัติงานด านความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามท่ีเจ าหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับ

บริหารมอบหมาย 

ขอ ๑๐ ใหนายจางแตงตั้งลูกจ างคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามข อ ๑๑ เปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน

ระดับเทคนิคประจําสถานประกอบกิจการตามข อ ๑ (๒) ถึง (๕) ท่ีมีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนข้ึนไปแต ไมถึงหาสิบคน 

เพ่ือปฏิบัติงานดานความปลอดภัยประจําตามเวลาท่ีกําหนด ไมนอยกวาวันละหนึ่งชั่วโมงภายในหนึ่งร อยแปดสิบวัน

นับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีมีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนข้ึนไป เวนแต

มีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพอยูแลว 

ขอ ๑๑ เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา 



 ๑๖๙ 

  (๒) เปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน และผานการฝกอบรมตามหลกัเกณฑ และ

วิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

  (๓) เปนหรือเคยเป นเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับพ้ืนฐานตามประกาศกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวนัท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ขอ ๑๒ ใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให นายจางปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

  (๒) วิเคราะหงานเพ่ือชี้บ งอันตราย รวมท้ังกําหนดมาตรการป องกันและข้ันตอนการทํางานอย างปลอดภัย

เสนอตอนายจาง 

  (๓) แนะนาํใหลกูจางปฏิบัติตามขอบงัคับและคูมือตามขอ ๓ 

  (๔) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดร อนรําคาญอันเนื่องจาก

การทํางาน และรายงานผล รวมท้ังเสนอแนะตอนายจางเพ่ือปองกันการเกิดเหตุโดยไมชกัชา 

  (๕) รวบรวมสถิติ  จัดทํารายงาน  และขอเสนอแนะเก่ียวกับการประสบอันตราย  การเจ็บปวยหรือการเกิด

เหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 

  (๖) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามท่ีนายจางมอบหมาย 

ขอ ๑๓ ใหนายจางแตงตั้งลูกจ างคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามข อ ๑๔ เปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน

ระดับเทคนิคข้ันสูงประจําสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ท่ีมีลูกจางตั้งแตหาสิบคนข้ึนไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน 

เพ่ือปฏิบัติงานด านความปลอดภัยภายในหนึ่งร อยแปดสิบวัน  นับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้มีผลใช บังคับ หรือภายใน

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต วันท่ีมีลูกจ างตั้งแต หาสิบคนข้ึนไป  เวนแตมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับ

วิชาชีพอยูแลว 

ขอ ๑๔ เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

  (๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา 

  (๒) สําเร็จการศึกษาไม ต่ํากว าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง

ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเทา และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี

อธิบดีประกาศกําหนด 

  (๓) สําเร็จการศึกษาไม ต่ํากวามัธยมศึกษาป ท่ี ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบเท า และได

ทํางานเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคหรือระดับพ้ืนฐานมาแล วไมนอยกวาหาป และผาน

การอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๑๕ ใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

  (๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให นายจางปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 



 ๑๗๐ 

  (๒) วิเคราะหงานเพ่ือชี้บ งอันตราย รวมท้ังกําหนดมาตรการป องกันและข้ันตอนการทํางานอย างปลอดภัย

เสนอตอนายจาง 

  (๓) วิเคราะห แผนงานโครงการ  รวมท้ังข อเสนอแนะของหน วยงานต าง ๆ และเสนอแนะมาตรการ         

ความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 

  (๔) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให  เปนไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการ

ความปลอดภัยในการทํางาน 

  (๕) แนะนาํใหลกูจางปฏิบัติตามขอบงัคับและคูมือตามขอ ๓ 

  (๖) แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจ าง เพ่ือใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําให เกิดความไม ปลอดภัย 

ในการทํางาน 

  (๗) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะหการประสบอันตราย  การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดร อนรําคาญ

อันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมท้ังเสนอแนะตอนายจางเพ่ือปองกันการเกิดเหตุโดยไมชกัชา 

  (๘) รวบรวมสถิติวิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเก่ียวกับการประสบอันตราย การเจ็บปวย 

หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 

  (๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามท่ีนายจางมอบหมาย 

ขอ ๑๖ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๑) ท่ี มีลูกจางตั้งแตสองคนข้ึนไปและสถานประกอบกิจการ

ตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ท่ีมีลูกจางตั้ งแต หนึ่งรอยคนข้ึนไป แตงตั้งลูกจางเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน

ระดับวิชาชีพซ่ึงมีคุณสมบัติ  ตามขอ ๑๗ ประจําสถานประกอบกิจการอยางนอยหนึ่งคน เพ่ือปฏิบัติงานเฉพาะดาน 

ความปลอดภัยการแต งตั้งเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการภายใน

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีมีลูกจ างตั้งแต

หนึ่งรอยคนข้ึนไป แลวแตกรณี 

ขอ ๑๗ เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา 

  (๒) สําเร็จการศึกษาไม ต่ํากวาระดับปริญญาตรี  และไดทํางานเปนเจาหนาท่ี ความปลอดภัยในการทํางาน

ระดับเทคนิคข้ันสูงมาแลวไมนอยกวาหาป และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศ

กําหนดจากหนวยงานท่ีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรอง 

  (๓) เปนหรือเคยเป นเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ าง ลงวนัท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และผานการ

อบรมเพ่ิมและทดสอบตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนดจากหนวยงานท่ีกรมสวัสด ิการและคุมครอง

แรงงานรับรองในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ  หนาท่ีตามขอ ๑๘ (๓) (๔) และ (๘) ท้ังนี้ ภายในหาปนับแตวันท่ี

กฎกระทรวงนีม้ผีลใชบังคับ 

ขอ ๑๘ ใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 



 ๑๗๑ 

  (๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให นายจางปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

  (๒) วิเคราะหงานเพ่ือชี้บ งอันตราย รวมท้ังกําหนดมาตรการป องกันหรือข้ันตอนการทํางานอย างปลอดภัย

เสนอตอนายจาง 

  (๓) ประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน 

  (๔) วิเคราะห แผนงานโครงการ  รวมท้ังข อเสนอแนะของหน วยงานต าง ๆ และเสนอแนะมาตรการ            

ความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 

  (๕) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให  เปนไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการ

ความปลอดภัยในการทํางาน 

  (๖) แนะนาํใหลกูจางปฏิบัติตามขอบงัคับและคูมือตามขอ ๓ 

  (๗) แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจ างเพ่ือให การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําให  เกิดความไม ปลอดภัย 

ในการทํางาน 

  (๘) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล อมในการทํางาน  หรือดําเนินการร วมกับบคุคลหรอืหน วยงานท่ีข้ึน

ทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบ

สภาพแวดลอมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ 

  (๙) เสนอแนะต อนายจางเพ่ือให  มีการจัดการด านความปลอดภั  ยในการทํางานท่ี  เหมาะสมกับสถาน

ประกอบกิจการ และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

  (๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุ  และวิเคราะห การประสบอันตราย  การเจ็บป วย หรือการเกิดเหตุเดือดร อน

รําคาญอันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมท้ังเสนอแนะตอนายจางเพ่ือปองกันการเกิดเหตุโดยไมชกัชา 

  (๑๑) รวบรวมสถิติวิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเก่ียวกับการประสบอันตราย การเจ็บปวย 

หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 

  (๑๒) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามท่ีนายจางมอบหมาย 

ขอ ๑๙ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามข อ ๑ (๑) ถึง (๕) ท่ีมี ลกูจางตั้งแตสองคนข้ึนไป  และสถาน

ประกอบกิจการตามข  อ ๑ (๖) ถึ ง (๑๔) ท่ีมี ลกูจางตั้งแตยี่สิบคนข้ึนไป  แตงตั้งลูกจ างระดับบริหารทุกคนซ่ึงมี

คุณสมบัติตามขอ ๒๐ เปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารของสถานประกอบกิจการ  ในกรณีที่

ไมมีลูกจางระดับบริหาร  ใหนายจางเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารการแต งตั้งเจ าหนาท่ี

ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการภายในหนึ่งร อยแปดสิบวันนับแต วันท่ี

กฎกระทรวงนีม้ผีลใชบังคับ ในกรณีท่ีนายจางแตงตั้งลูกจางระดับบริหารใหม ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน

นับแตวันท่ีนายจางแตงตัง้ใหเปนลกูจางระดับบริหาร 

ขอ ๒๐ เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตองเปนลกูจางระดับบริหาร และมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใด    

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 



 ๑๗๒ 

  (๑) ผานการฝกอบรมตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

  (๒) เปนหรือเคยเป นเจาหนาท่ี ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามประกาศกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวนัท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ขอ ๒๑ ใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

  (๑) กํากับ ดูแล เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซ่ึงอยู ในบังคับบัญชาของเจ าหนาท่ี   

ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 

  (๒) เสนอแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบตอนายจาง 

  (๓) สงเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานเก่ี  ยวกับความปลอดภัยในการทํางานให เปนไปตาม

แผนงานโครงการเพ่ือใหมี การจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานท่ี เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ 

  (๔) กํากับ ดูแล และติดตามให มีการแกไขขอบกพรองเพ่ือความปลอดภัยของลูกจ างตามท่ี ไดรับรายงาน

หรือตามขอเสนอแนะของเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน คณะกรรมการ หรือหนวยงานความปลอดภัย 

ขอ ๒๒ ใหนายจ างจัดให เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับได รับการฝ กอบรมความรู  เก่ียวกับ     

ความปลอดภัยในการทํางานเพ่ิมเติม ตามระยะเวลา หลกัเกณฑ และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

 

ขอ ๒๓ สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ างตั้งแต หาสิบคนข้ึนไป  ใหนายจางจัดให มีคณะกรรมการความปลอดภยั          

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการภายในสามสิบวันนับแต วันท่ีกฎกระทรวง

นี้มี ผลใชบังคับ หรือภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีลูกจางครบหาสิบคน โดยมีองคประกอบ ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางตั้งแตหาสิบคนข้ึนไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน ใหมี กรรมการไมนอยกวาหาคน 

ประกอบด วย นายจางหรือผู แทนนายจ างระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการผู แทนนายจ างระดับบังคับบัญชา  

หนึง่คนและผูแทนลกูจางสองคน เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือ

ระดับวิชาชีพ เปนกรรมการและเลขานุการ 

  (๒) สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนข้ึนไปแตไมถึงหารอยคน ใหมี กรรมการไมนอยกวาเจ็ดคน 

ประกอบดวย นายจางหรือผู  แทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการผู แทนนายจางระดับบังคับบัญชา

สองคนและผู แทนลกูจ างสามคน เปนกรรมการ  โดยมีเจ าหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ  เปน 

กรรมการและเลขานุการ 

  (๓) สถานประกอบกิจการที ่มีลูกจางตั้งแตหารอยคนข้ึนไป ใหมี กรรมการไมนอยกวาสิบเอ็ดคน ประกอบดวย 

นายจางหรือผู แทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาสี่คนและผู แทน

ลกูจางหาคน เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ เปนกรรมการและเลขานุการ 



 ๑๗๓ 

สําหรับสถานประกอบกิจการตาม (๑) (๒) และ (๓) ท่ีไมมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูง

หรือระดับวิชาชีพ ใหนายจางคัดเลือกผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาหนึ่งคนเปนกรรมการ และใหประธามกรรมการ

เลือกกรรมการซ่ึงเป นผูแทนนายจ างระดับบังคับบัญชาคนหนึ่งเป นเลขานุการในกรณีท่ีมี  กรรมการเพ่ิมมากกว า

จํานวนข้ันต่ําตาม  (๑) (๒) หรือ (๓) ใหมี กรรมการจากผู แทนนายจางระดับบังคับบัญชาและผู แทนลกูจางเพ่ิมข้ึน     

ในสัดสวนท่ีเทากัน 

ขอ ๒๔ การไดมาซ่ึงกรรมการตามขอ ๒๓ ใหเปนไป ดังตอไปนี ้  

  (๑) กรรมการผู แทนนายจางระดับบริหารหรือระดับบังคับบัญชา  นายจางเปนผูแตงตั้ง โดยจะแตงตั้งจาก

แพทยอาชีวเวชศาสตรหรือพยาบาลอาชี วอนามัยประจําสถานประกอบกิจการเปนกรรมการผูแทนนายจางนั้นก็ได 

  (๒) กรรมการผูแทนลกูจาง ใหนายจางจัดใหมีการเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

  (๓) กรรมการและเลขานุการ นายจางเปนผูคัดเลือกจากเจาหนาท่ี ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค

ข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ แลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

  (๑) พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รวมท้ังความปลอดภัยนอกงาน เพ่ือปองกัน

และลดการเกิดอุบัติเหต ุการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน 

หรอืความไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง 

  (๒) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขให ถูกตองตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย

ในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานต อนายจาง เพ่ือความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ าง  

ผูรับเหมา และบคุคลภายนอกท่ี เขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใช บริการในสถานประกอบกิจการ 

  (๓) สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

  (๔) พิจารณาข อบงัคับและคู มือตามขอ ๓ รวมท้ังมาตรฐานด านความปลอดภัยในการทํางานของสถาน

ประกอบกิจการเสนอตอนายจาง 

  (๕) สํารวจการปฏิบัติการด านความปลอดภัยในการทํางาน  และตรวจสอบสถิติ  การประสบอันตราย        

ท่ีเกิดข้ึนในสถานประกอบกิจการนั้น อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

  (๖) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝ กอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน  รวมถึงโครงการหรือ

แผนการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของลูกจางหัวหนางาน ผูบริหาร นายจาง 

และบุคลากรทุกระดับเพ่ือเสนอความเห็นตอนายจาง 

  (๗) วางระบบการรายงานสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัยใหเปนหนาท่ีของลูกจางทุกคนทุกระดับตองปฏิบัต ิ

  (๘) ติดตามผลความคืบหนาเรื่องท่ีเสนอนายจาง 

  (๙) รายงานผลการปฏิบัติ งานประจําป รวมท้ังระบปุ ญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติหน าท่ี

ของคณะกรรมการเม่ือปฏิบัติหนาท่ีครบหนึ่งป เพ่ือเสนอตอนายจาง 

  (๑๐) ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 



 ๑๗๔ 

  (๑๑) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามท่ีนายจางมอบหมาย 

ขอ ๒๖ กรรมการอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับการแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหม ไดการแตงตัง้กรรมการใหม  

ใหดําเนินการแต งตั้งหรือเลือกตั้งตามข อ ๒๔ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันก อนวันท่ีกรรมการครบวาระ  และให

กรรมการใหม ดํารงตําแหน งตัง้แต วันท่ีกรรมการชุดเดิมครบวาระ  ในกรณีท่ีไม อาจดําเนินการให แลวเสร็จภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสอง ให กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหน าท่ีไปพลางก อนจนกวากรรมการใหม 

จะเขารับหนาท่ีนอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการพนจากตําแหนง เม่ือ 

  (๑) พนจากการเปนผู แทนนายจางระดับบริหาร ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา ผูแทนลกูจาง หรือเจาหนาท่ี

ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ 

  (๒) พนจากการเปนลกูจางในสถานประกอบกิจการการไดมาซ่ึงกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางใหเปนไปตามขอ ๒๔ 

โดยอนุโลม  และให กรรมการท่ีได รับแตงตั้งหรือเลือกตั้งอยู ในตําแหน งเพียงเท ากับวาระท่ีเหลืออยู ของกรรมการ    

ซ่ึงตนแทน 

ขอ ๒๗ การประชมุของคณะกรรมการให เปนไปตามขอบังคับท่ี คณะกรรมการกําหนดอย างนอยเดือนละหนึ่งครั้ง

หรือเม่ือกรรมการไม นอยกวาก่ึงหนึ่งร องขอ โดยแจงกําหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให กรรมการ

ทราบอยางนอยสามวันก อนถึงวันประชุม  และใหกรรมการเข าประชุมตามท่ีได กําหนดการเข ารวมประชมุและการ

ปฏิบัติหนาท่ี ของกรรมการตามกฎกระทรวงนี้  ถือวาเปนการทํางานให แกนายจาง โดยไดรับคาจาง คาลวงเวลา    

คาทํางานในวันหยุด หรอืคาลวงเวลาในวันหยุด แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ใหนายจางจัดใหคณะกรรมการได รับการอบรมเก่ียวกับบทบาท  และหนาท่ีตามกฎหมายตามหลักเกณฑ 

และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีแตงตั้งหรือเลือกตั้ง 

ขอ ๒๙ เม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ท่ีอาจเปนเหตุใหลกูจางหรือบุคคลภายนอกสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ 

หรือเสียชีวิต ใหนายจางเรียกประชุมคณะกรรมการ โดยมิชักชาเพ่ือดําเนินการทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ 

รวมท้ังเสนอแนะแนวทางปองกันแกไขตอนายจาง 

ขอ ๓๐ ให นายจางพิจารณาและดําเนินการตามมติ หรอืขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ประธานกรรมการเสนอ

โดยมิชักช า ท้ังนี้ มตแิละข อเสนอแนะดังกล าวตองมีเหตุผลอันสมควรและสอดคล องกับมาตรฐานท่ีทางราชการ

กําหนดหรือยอมรับ 

ขอ ๓๑ นายจางตองสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการและเจาหนาท่ี ความปลอดภัยในการทํางาน 

ท้ังในหน าท่ีประจําและหน าท่ีในฐานะกรรมการ  และไม กระทําการใดอันอาจเป นผลให กรรมการหรือเจ าหนาท่ี 

ความปลอดภัยในการทํางานไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

ขอ ๓๒ ใหนายจางเผยแพร และปดประกาศรายชื่อและหน าท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยเป ดเผย ณ สถาน

ประกอบกิจการ  เพ่ือใหลกูจางทราบเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  ใหนายจางดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีเปลี่ยนแปลงการปดประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหปดไวอยางนอยสิบหาวัน 

 



 ๑๗๕ 

หมวด ๓ 

หนวยงานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๓๓ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๑) ท่ี มีลูกจางตั้งแตสองคนข้ึนไปและสถานประกอบกิจการ

ตามขอ ๑ (๒) ถึ ง (๕) ท่ีมีลูกจางตั้งแตสองรอยคนข้ึนไป จัดใหมีหนวยงานความปลอดภัยภายในสามร อยหกสิบวัน

นับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันท่ีมีลูกจางครบสองรอยคนใหคงหนวยงาน

ความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการตามข อ ๑ (๒) ถึง (๕) ไว แมวาภายหลังจะมีจํานวนลูกจ างลดลงนอยกวา

สองรอยคน เวนแตมีจํานวนลูกจ างลดลงนอยกวาหนึ่งร อยคนใหหนวยงานความปลอดภัยข้ึนตรงต อผูบริหารสูงสุด

ในสถานประกอบกิจการนั้น  โดยมีฐานะและระดับท่ีประสานกับหน วยงานตาง ๆ ไดดีมีบุคลากรและงบประมาณท่ี

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอ ๓๔ ใหหนวยงานความปลอดภัยมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

  (๑) วางแผนการดําเนินงานสําหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลใหมีการดําเนินการ

อยางตอเนื่อง 

  (๒) จัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับการป องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยงภายใน

สถานประกอบกิจการ 

  (๓) จัดทําคูมือและมาตรฐานวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไว  ในสถานประกอบกิจการเพ่ือให ลกูจาง

หรอืผูท่ีเก่ียวของไดใชประโยชน 

  (๔) กําหนดชนิดของอุปกรณคุมครองความปลอดภยัส วนบคุคลท่ี เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงาน

เสนอตอนายจาง เพ่ือจัดใหลกูจางหรือผูท่ีเก่ียวของสวมใสขณะปฏิบัติงาน 

  (๕) สงเสริม สนับสนุน ดานวิชาการและการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในสถานประกอบกิจการเพ่ือให

ลกูจางปลอดจากเหตุอันจะทําให เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป วยอันเนื่องจากการทํางานรวมท้ังด านการ

ควบคุมปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยรายแรงดวย 

  (๖) จัดอบรมเก่ียวกับความรู พ้ืนฐานและข อปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานแก ลกูจางท่ีเข า

ทํางานใหมกอนใหปฏิบัติงาน รวมท้ังลกูจ างซ่ึงตองทํางานท่ีมีความแตกต างไปจากงานเดิมท่ีเคยปฏิบัติอยู และอาจ

เกิดอันตรายดวย 

  (๗) ประสานการดําเนินงานความปลอดภัยในการทํางานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถาน

ประกอบกิจการ รวมท้ังหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 

  (๘) ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ 

  (๙) รวบรวมผลการดําเนินงานของเจ าหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ  และติดตามผลการ

ดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานให เปนไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ พรอมท้ัง

รายงานใหนายจางและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน 



 ๑๗๖ 

  (๑๐) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามท่ีนายจางมอบหมาย 

ขอ ๓๕ ใหนายจางแตงตั้งลูกจ างคนหนึ่งเป นหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย  เพ่ือทําหน าท่ีบังคับบัญชาและ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานความปลอดภัย ท้ังนี ้หัวหนาหนวยงานความปลอดภัยตองเปนหรือเคยเปน         

เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ  หรือเป นหรือเคยเป นเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน

ซ่ึงผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี อธิบดีประกาศกําหนด 

 

หมวด ๔ 

การแจง การสงเอกสาร และการเก็บเอกสารหลักฐาน 

 

ขอ ๓๖ ใหนายจางแจงชื่อเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานตามหมวด  ๑ เพ่ือข้ึนทะเบียนต อกรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๓๗ ใหนายจางสงรายงานผลการดําเนินงานของเจ าหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงและ

ระดับวิชาชีพต ออธิบดีหรือผู ซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  ทุกสามเดือนตามป ปฏิทิน ท้ังนี้ 

ภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีครบกําหนด 

ขอ ๓๘ เม่ือลูกจ างประสบอันตราย  เจ็บปวย หรือสูญหายตามกฎหมายว าดวยเงินทดแทนให นายจางแจงการ

ประสบอันตราย  เจ็บป วย หรือสูญหายต ออธิบดีหรือผู ซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีอธิบดี

ประกาศกําหนด  ภายในสิบห าวันนับแต วันท่ีนายจ างทราบหรือควรจะได ทราบถึงการประสบอันตราย  เจ็บปวย 

หรือสูญหาย 

ขอ ๓๙ ให นายจางปดประกาศมติของท่ี ประชมุคณะกรรมการเก่ี ยวกับความปลอดภัยในการทํางานไวในท่ีเปดเผยเพ่ือ

ใหลกูจางทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันประชุม 

ขอ ๔๐ นายจางตองจัดทําสําเนาบันทึกรายงานการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมเก่ียวกับการดําเนินการของ

คณะกรรมการและหนวยงานความปลอดภัย เก็บไวในสถานประกอบกิจการเปนเวลาไมนอยกวาสองปนับแตวันจัดทํา 

และพรอมท่ีจะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

ขอ ๔๑ ใหนายจางสงสําเนารายชื่อคณะกรรมการและหนาท่ีรับผิดชอบตามขอ ๓๒ ตออธบิดี หรอืผูซ่ึงอธิบดี

มอบหมายภายในสิบห าวันนับแต วันท่ีแต งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ างตั้งแต       

หาสิบคนข้ึนไป และมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ ใหนายจางสง 

สําเนารายชื่อและหนาท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามวรรคหนึ่งและเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน

ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ พรอมท้ังรายงานการดําเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานและการ

ปฏิบัติหนาท่ี ของคณะกรรมการและเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานดังกลาว ใหนายจางเก็บหลักฐานการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการและเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพรวมท้ังหน าท่ี



 ๑๗๗ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการและเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานดังกลาว ไวในสถานประกอบกิจการเปน 

เวลาไมนอยกวาสองป และพรอมท่ีจะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

 

    ใหไว ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

       สมศักดิ์ เทพสุทิน 

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ๒.๒.๒ กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย 

               และสภาพแวดลอมในการทํางานในที่อับอากาศ 

  

 

 

 

 



 ๑๗๘ 

 

กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ 

ดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ในท่ีอับอากาศ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

--------------------------------------------------- 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติ คุมครอง-แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมี บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธ ิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ        

ใหกระทําไดโดยอาศั ยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวง          

ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนีใ้ห ใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

  “ท่ีอับอากาศ” หมายความวา ท่ีซ่ึงมีทางเขาออกจํากัดและมีการระบายอากาศไม เพียงพอท่ีจะทําใหอากาศ

ภายในอยูในสภาพถูกสขุลกัษณะและปลอดภยั เชน อุโมงค ถํ้า บอ หลุม หองใตดิน หองนิรภัย ถังน้ํามัน ถังหมัก 

ถังไซโล ทอ เตา ภาชนะหรือสิ่งอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายกัน 

  “บรรยากาศอันตราย” หมายความวา สภาพอากาศท่ีอาจทําใหลกูจางไดรับอันตรายจากสภาวะอยางหนึ่ง        

อยางใด ดังตอไปนี้ 

   (๑) มีออกซิเจนต่ํากวารอยละ ๑๙.๕ หรอืมากกวารอยละ ๒๓.๕ โดยปริมาตร 

   (๒) มีกาซ ไอ ละอองท่ีติดไฟหรือระเบิดได เกินรอยละ ๑๐ ของคาความเขมขนข้ันต่ําของสารเคมี

แตละชนิดในอากาศท่ีอาจติดไฟหรือระเบิดได  (Lower Flammable Limit หรือ Lower Explosive Limit) 

   (๓) มีฝุนท่ีติดไฟหรือระเบิดได ซ่ึงมีคาความเขมขนเทากับหรือมากกวาคาความเขมขนข้ันต่ําของ

สารเคมีแตละชนิดในอากาศท่ีอาจติดไฟหรือระเบิดได  (Lower Flammable Limit หรือ LowerExplosive Limit) 

   (๔) มีคาความเขมขนของสารเคมีแตละชนิดเกินมาตรฐานท่ีกําหนดตามกฎกระทรวงวาดวยการ

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

เก่ียวกับสารเคมีอันตราย 

   (๕) สภาวะอ่ืนใดท่ีอาจเปนอันตรายตอรางกายหรือชีวิตตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 



 ๑๗๙ 

 

ขอ ๓ ใหนายจางจัดทําปายแจงขอความวา “ท่ีอับอากาศ อันตราย หามเขา” ใหมีขนาดมองเห็นไดชัดเจน ติดตั้งไว

โดยเปดเผยบริเวณทางเขาออกของท่ีอับอากาศทุกแหง 

ขอ ๔ หามนายจางใหลกูจางหรือบุคคลใดเขาไปในท่ีอับอากาศ เวนแต นายจางไดดําเนินการใหมีความปลอดภัย

ตามกฎกระทรวงนีแ้ลว และลูกจางหรือบุคคลนั้นไดรับอนุญาตจากผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการอนุญาตตามขอ ๑๘ 

และเปนผูผานการอบรมตามขอ ๒๑ 

ขอ ๕ หามนายจางอนุญาตใหลกูจางหรือบุคคลใดเขาไปในท่ีอับอากาศหากนายจางรูหรือควรรูวาลูกจางหรือบุคคล

นั้นเปนโรคเก่ียวกับทางเดินหายใจ โรคหวัใจ หรือโรคอ่ืนซ่ึงแพทย เห็นวาการเขาไปในท่ีอับอากาศอาจเปนอัน

ตรายตอบคุคลดงักลาว 

 

หมวด ๒ 

มาตรการความปลอดภัย 

 

ขอ ๖ ใหนายจางจัดใหมีการตรวจวัด บันทึกผลการตรวจวัด และประเมินสภาพอากาศในท่ีอับอากาศวามีบรรยากาศ

อันตรายหรือไม โดยใหดําเนินการท้ังกอนใหลกูจางเขาไปทํางานและในระหวางท่ีลูกจางทํางานในท่ีอับอากาศ 

ถานายจางตรวจพบบรรยากาศอันตราย ใหนายจางดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

  (๑) นําลูกจางและบุคคลท่ีอยูในท่ีอับอากาศออกจากบริเวณนั้นทันที 

  (๒) ประเมินและคนหาวาบรรยากาศอันตรายเกิดจากสาเหตุใด 

  (๓) ดําเนินการเพ่ือทําใหสภาพอากาศในท่ีอับอากาศนั้นไมมีบรรยากาศอันตราย เชน การระบายอากาศ 

หรือการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนหากนายจางไดดําเนินการตามวรรคสองแลวท่ีอับอากาศนั้นยังมีบรรยากาศ        

อันตรายอยูแตนายจางมีความจําเปนท่ีจะตองใหลกูจางหรือบุคคลใดเขาไปในท่ีอับอากาศท่ีมีบรรยากาศอันตราย

นั้นใหนายจางจัดใหลกูจางหรือบุคคลนั้นสวมใสหรอืใชอุปกรณคุมครองความปลอดภยัสวนบุคคลชนิดท่ี ทําให 

บคุคลดงักลาวทํางานในท่ีอับอากาศนั้นไดโดยปลอดภัย ใหนายจางเก็บบันทึกผลการตรวจวัด การประเมินสภาพ

อากาศ และการดําเนินการเพ่ือใหสภาพอากาศในท่ี อับอากาศไมมีบรรยากาศอันตรายไว พรอมท่ี จะใหพนักงาน

ตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๗ กรณีท่ีนายจางใหลกูจางทํางานในท่ีอับอากาศใหนายจางแตงตั้งลูกจางท่ีม ีความรูความสามารถและไดรับ

การฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศตามข อ ๒๑ ใหเปนผูควบคุมงานคนหนึ่งหรือหลายคนตาม

ความจําเปนเพ่ือทําหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

  (๑) วางแผนการปฏิบัติงานและการปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางาน และปดประกาศหรือแจงให

ลกูจางทราบเปนลายลกัษณอักษร 



 ๑๘๐ 

  (๒) ชี้แจงและซักซอมหนาท่ีความรับผิดชอบวิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการปองกันอันตรายใหเปนไปตาม

แผนท่ีกําหนดไว 

  (๓) ควบคุมดแูลใหลกูจางใชเครื่องปองกันอันตราย และอุปกรณคุมครองความปลอดภยัสวนบคุคล และให

ตรวจตราอุปกรณดังกลาวใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงาน 

  (๔) สัง่ใหหยุดการทํางานไวชั่วคราว ในกรณีท่ีมีเหตุซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายตอลกูจางจนกวาเหตุนั้น      

จะหมดไป และหากจําเปนจะขอใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการอนุญาตตามขอ ๑๘ ยกเลิกการอนุญาตนั้นเสียก็ได 

ขอ ๘ ให นายจางจัดใหลกูจางซ่ึงไดรับการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศตามข อ ๒๑             

คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เปนผูชวยเหลอืพรอมดวยอุปกรณชวยเหลือ และชวยชีวิตท่ีเหมาะสมกับ

ลกัษณะงาน คอยเฝาดูแลบริเวณทางเขาออกท่ีอับอากาศโดยให สามารถติดตอสื่อสารกับลูกจางท่ีทํางานในท่ีอับ

อากาศไดตลอดเวลา เพ่ือชวยเหลือลูกจางออกจากท่ีอับอากาศ 

ขอ ๙ ใหนายจางจัดใหมี อุปกรณคุมครองความปลอดภยัสวนบคุคล อุปกรณชวยเหลือและชวยชีวิตท่ีเหมาะสมกับ

ลักษณะงานตามมาตรฐานท่ีอธิบดีประกาศกําหนด และนายจางตองควบคุมดแูลใหลกูจางซ่ึงทํางานในท่ีอับอากาศ

และผูชวยเหลือสวมใสหรอืใชอุปกรณคุมครองความปลอดภยัสวนบุคคลและอุปกรณชวยเหลือและชวยชีวิตนั้น 

ขอ ๑๐ ใหนายจางจัดให มีสิ่งปดก้ันมิให บุคคลใดเขาหรือตกลงไปในท่ี อับอากาศท่ี มีลกัษณะเปนชอง โพรง หลุม 

ถังเปด หรือท่ีมีลักษณะคลายกัน 

ขอ ๑๑ ใหนายจางปด ก้ัน หรือกระทําโดยวิธี การอ่ืนใดท่ี มี ผลในการปองกันมิให พลังงานสาร หรือสิ่งท่ีเปน 

อันตรายเขาสูบริเวณท่ีอับอากาศในระหวางท่ีลูกจางกําลังทํางาน 

ขอ ๑๒ ใหนายจางจัดบริเวณทางเดินหรือทางเขาออกท่ี อับอากาศใหมีความสะดวกและปลอดภัย 

ขอ ๑๓ ใหนายจางประกาศหามลูกจางสูบบุหรี่ หรอืพกพาอุปกรณสําหรับจุดไฟหรือ ติดไฟ ท่ีไมเก่ียวของกับการ

ทํางานเขาไปในท่ีอับอากาศปดไวบริเวณทางเขาออกท่ีอับอากาศ 

ขอ ๑๔ ใหนายจางจัดใหมี อุปกรณไฟฟาท่ีเหมาะสมในการใชงานในท่ีอับอากาศ และตรวจสอบใหอุปกรณไฟฟา

นั้นมีสภาพสมบูรณและปลอดภยัพรอมใชงาน ถาท่ีอับอากาศนั้นมีบรรยากาศท่ีไวไฟหรือระเบิดได  ตองเปนอุปกรณ

ไฟฟาชนิดท่ีสามารถปองกันมิใหติดไฟหรือระเบิดได 

ขอ ๑๕ ใหนายจางจัดใหมีเครื่องดับเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพและจํานวนเพียงพอท่ีจะใช ไดทันทีเม่ือมีการทํางานท่ี   

อาจกอใหเกิดการลุกไหม 

ขอ ๑๖ หามนายจางอนุญาตใหลกูจางทํางานท่ีกอใหเกิดความรอน หรือประกายไฟในท่ีอับอากาศ เชน การเชื่อม 

การเผาไหม การย้ําหมุด การเจาะ หรือการขัด เวนแตจะไดจัดให มีมาตรการความปลอดภัยท่ีเหมาะสมตามหมวดนี ้

ขอ ๑๗ หามนายจางอนุญาตใหลกูจางทํางานท่ีใชสารระเหยงาย สารพิษ สารไวไฟในท่ีอับอากาศ เวนแตจะไดจัดใหมี

มาตรการความปลอดภัยท่ีเหมาะสมตามหมวดนี้ 

 

หมวด ๓ 



 ๑๘๑ 

การอนุญาต 

 

ขอ ๑๘ ใหนายจางเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการอนุญาตใหลกูจางทํางานในท่ีอับอากาศ ในการนี้นายจางจะมอบ

หมายเปนหนงัสอืใหลกูจางซ่ึงไดรับการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศตามข  อ ๒๑ คนหนึ่ง

หรือหลายคนตามความจําเปน เปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการอนุญาตแทนก็ไดใหนายจางเก็บหนังสือมอบหมายไว 

ณ สถานประกอบกิจการพรอมท่ีจะใหพนักงานตรวจ-แรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๑๙ ใหนายจางจัดใหมีหนังสืออนุญาตใหลกูจางทํางานในท่ีอับอากาศทุกครั้ง และหนังสืออนุญาตนั้นอยานอย       

ตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

  (๑) ท่ีอับอากาศท่ีอนุญาตใหลกูจางเขาไปทํางาน 

  (๒) วัน เวลา ในการทํางาน 

  (๓) งานท่ีใหลกูจางเขาไปทํา 

  (๔) ชื่อลูกจางท่ีอนุญาตใหเขาไปทํางาน 

  (๕) ชื่อผูควบคุมงานตามขอ ๗ 

  (๖) ชื่อผูชวยเหลือตามขอ ๘ 

  (๗) มาตรการความปลอดภัยท่ีเตรียมไวกอนการใหลกูจางเขาไปทํางาน 

  (๘) ผลการตรวจสภาพอากาศและสภาวะท่ีอาจเกิดอันตราย 

  (๙) อุปกรณคุมครองความปลอดภยัสวนบคุคล และอุปกรณชวยเหลือและชวยชีวิต 

  (๑๐) อันตรายท่ีลูกจางอาจไดรับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย 

  (๑๑) ชื่อและลายมือชื่อผูขออนุญาต และชื่อและลายมือชื่อผู มีหนาท่ีรับผิดชอบในการอนุญาตตามขอ ๑๘ 

ขอ ๒๐ ใหนายจางเก็บหนังสืออนุญาตให ลกูจางทํางานในท่ีอับอากาศตามขอ ๑๙ ไว ณ สถานท่ี ประกอบกิจการ

พรอมท่ีจะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได และใหปดสําเนาหนังสือดังกลาวไวท่ีบริเวณทางเขาท่ีอับอากาศ 

ใหเห็นชัดเจนตลอดเวลาท่ีลูกจางทํางาน 

 

หมวด ๔ 

การฝกอบรม 

 

ขอ ๒๑ ใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศตามหลักเกณฑ  วิธีการ และ

หลักสูตรท่ีอธิบดีประกาศกําหนดแกลกูจางทุกคนท่ีทํางานในท่ีอับอากาศ รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของใหมีความรู ความเขาใจ 

ทักษะท่ีจําเปนในการทํางานอยางปลอดภัย ตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังวิธีการและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

ขอ ๒๒ ใหนายจางเก็บหลักฐานการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ ตามขอ ๒๑ ไวพรอมท่ี

จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 



 ๑๘๒ 

 

      ใหไว ณ วันท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗ 

 

         อุไรวรรณ เทียนทอง 

              (นางอุไรวรรณ เทียนทอง) 

          รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๐ 

ผนวก ค. กฎกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 

 

๒.๓.๑ กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 -------------------------------------------  

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๓) (๔) (๖) (๗) และ (๘) แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 

  “ระบบไฟฟาในโรงงาน” หมายความวา 

   (๑) สายไฟฟา การเดินสายไฟฟ า เครื่องยนต ไฟฟา การติดตั้งเครื่องยนต ไฟฟา สวิตชไฟฟา      

อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา หรอืเครือ่งไฟฟาอ่ืน 

   (๒) เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ สิ่งท่ีนํามาใชในโรงงาน หรอืสวนประกอบตาง ๆ ของระบบไฟฟา 

ท่ีอาจมีไฟฟา ประจุไฟฟา หรอืไฟฟาสถิตย 

   (๓) ระบบสายดิน  (earthing system) ระบบสายต อฝาก (bonding system) หรือระบบสาย

ปองกันเนื้อโลหะผุกรอน (electrochemical corrosive system ) 

   (๔) ระบบไฟฟาอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “การตรวจสอบระบบไฟฟาในโรงงาน” หมายความวา การตรวจสอบ การทดสอบ การตรวจทดสอบ 



 ๑๘๑ 

การศึกษาหรอืคนควา การวิเคราะห การหาขอมูลหรือสถิติตาง ๆ เพ่ือเปนหลกัเกณฑ หรือเปนประโยชประกอบการ

พิจารณาดานความปลอดภัยเก่ียวกับการผลิต  การสงหรือเพ่ือส ง การจายหรือเพ่ือจาย  การใชหรือการซ อมระบบ

ไฟฟาในโรงงาน 

  “การใชงานระบบไฟฟ าในโรงงาน” หมายความว า การนํามาใช  การเฝาตรวจ การดู แล การแกไข ระบบ

ไฟฟาในโรงงาน และให หมายความรวมถึงการติดตั้ง การซอม การปรับปรุง หรือการเพ่ิมเติมระบบไฟฟาในโรงงานดวย 

  “แบบแปลน” หมายความว า แบบท่ีใชเพ่ือประโยชนในการสร าง ติดตั้ง ดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย าย ใช

หรือเปลี่ยนการใช  ระบบไฟฟาในโรงงาน  โดยแสดงเป นแผนภาพเส นเดี่ยว (single linediagram) ท่ีมีรายละเอียด

ตําแหนงของหมอแปลงไฟฟากําลัง ตูสวิตช ประธาน (main distribution board) ตูควบคุมวงจรไฟฟ ากําลังย อย 

และขนาดสายไฟฟาของวงจรอยางชัดเจนพอท่ีจะใชในการดําเนินการได ตามหลักวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟา 

  “ผูประกอบกิจการโรงงาน” หมายความว า ผูประกอบกิจการโรงงานทุกจําพวกและทุกประเภท  หรือชนิด

ของโรงงานท่ีกําหนดไวในบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

เวนแตกฎกระทรวงนี้จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

  “วศิวกร” หมายความว า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงได รับใบอนุญาตเป นผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมสาขาไฟฟาตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ ๒ ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ีสอง  และผู ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ีสามต องมีแบบแปลนท่ีแสดง

การติดตั้งระบบไฟฟ าในโรงงานตามความเป นจริง (as-built drawing) และรายการประกอบแบบแปลน  โดยใน

แบบแปลนนั้นตองมีคํารับรองของวิศวกรหรือบุคคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที ่ระบบไฟฟาในโรงงานมีการปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงใหผิดไปจากแบบแปลนตามวรรคหนึ่ง 

ผูประกอบกิจการโรงงานตองดําเนินการแกไขแบบแปลนดังกล าว ใหถูกตองตลอดเวลา  โดยในแบบแปลนนั้นต องมี

คํารับรองของวิศวกรหรือบุคคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ ผูประกอบกิจการโรงงานตองใชวัสดุ อุปกรณ และสวนประกอบตาง ๆ ของระบบไฟฟ าในโรงงานท่ีมีลักษณะ

และคุณสมบัติเป นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมตามกฎหมายว าดวยมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม

หรือมาตรฐานอ่ืนท่ียอมรับกัน  โดยมีคํารับรองของวิศวกรหรือบุคคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นเุบกษา 

ขอ ๔ การใชงานระบบไฟฟ าในโรงงาน  ผูประกอบกิจการโรงงานต องดําเนินการให เปนไปตามหลักวิชาการหรือ

มาตรฐานท่ียอมรับกัน หรือตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๕ ผูประกอบกิจการโรงงานต องจดัให มี การตรวจสอบระบบไฟฟ าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของ

ระบบไฟฟาในโรงงานเปนประจําทุกป โดยวิศวกรหรือบุคคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

โดยการตรวจสอบและรับรองดังกลาวตองจดัใหมีเอกสารเปนหลักฐาน การจัดใหมีเอกสารตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม

หลกัเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในกรณีท่ีมีเหตุอันควร  รัฐมนตรี



 ๑๘๒ 

จะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ าในโรงงานและรับรอง           

ความปลอดภัยของระบบไฟฟ าในโรงงานตามวรรคหนึ่งก็ได  การตรวจสอบระบบไฟฟ าในโรงงานและรับรอง         

ความปลอดภัยของระบบไฟฟาในโรงงานท่ีจัดอยูในประเภทอาคารท่ีตองจดัใหมีผู ตรวจสอบตามกฎหมาย วาดวยการ

ควบคุมอาคาร  ใหเปนไปตามกฎหมายว าดวยการนั้นและให ถือวาผูประกอบกิจการโรงงานท่ีได จัดใหมีผู ตรวจสอบ

นั้นไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว 

ขอ ๖ ผูประกอบกิจการโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานในบัญชีท ายกฎกระทรวงนี้  ตองจดัใหมีบุคลากร

ประจําโรงงานคุณสมบัติจํานวน และหนาท่ีของบุคลากรประจําโรงงาน รวมท้ังการสงรายชื่อบุคลากรประจําโรงงาน

ใหแก กรมโรงงานอุตสาหกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นเุบกษา บุคลากรประจําโรงงานตามวรรคหนึ่งให  หมายถึงคนงานและวิศวกรท่ีเก่ียวข องกับระบบไฟฟ าในโรงงาน 

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการโรงงานต องจัดเก็บและรักษาแบบแปลนตามข อ ๒ และเอกสารตามข อ ๕ หรือเอกสารใด

ตามกฎกระทรวงนี้ไวเปนเอกสารประจําโรงงาน เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาท่ี 

ขอ ๘ ภายในสามป นับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบงัคับมิใหนําความในขอ ๒ มาใชบังคับกับโรงงานท่ีไดรับใบรับแจง 

หรอืใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

 

    ใหไว ณ วันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  

       โฆสติ ปนเปยมรัษฎ 

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๓.๒ มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2542) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

เรื่อง   มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน 

---------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 18 แหงกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ.รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  กําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน  

ดังตอไปนี้ 



 ๑๘๔ 

ขอ 1 ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน  โรงงานจําพวกท่ี  3 ตาม

ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีระบุในบัญชีทายประกาศนี้ ใหจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ี

อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในขอ  2 จํานวน หนึ่งฉบับ พรอมกับการยื่นคํา

ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือคําขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน  แลวแตกรณี โดยใหโรงงาน ในเขต

กรุงเทพมหานครยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมสวนโรงงานในจังหวัดทองท่ีท่ีโรงงานตั้งอยู  สําหรับโรงงานท่ีไดรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน  กอนวันท่ีประกาศนี้มีผลบังคับใชใหผูประกอบ

กิจการโรงงานจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานตาม

วรรคหนึ่งภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศนี้มีผลบังคับใช  ท้ังนี้ใหมีการทบทวนและจัดทํารายงานการ

วิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานในคราวตอไป  พรอมกับการยื่น คําขอตอ

อายุใบอนุญาตทุกครั้งโรงงานท่ีตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม  ตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมใหผูประกอบ

กิจการโรงงานจัดทํา และยื่นรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในขอ 2 จํานวน สองฉบบั โดยยื่นตอการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหนึ่งฉบับ  

และยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งฉบับ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง

เก่ียวกับระยะเวลาการยื่นมาใชบังคับโดยอนุโลมผูใดประสงคท่ีจะตั้งโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม  ตาม

มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ใหผูประกอบกิจการโรงงานจัดทํา  และยื่นรายงานการวิเคราะห

ความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในขอ 2 จํานวน หนึ่งฉบับ

พรอมกับการยื่นแจงการประกอบกิจการตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ .ศ. 2535 โดยให

โรงงานท่ีจะตั้งในเขตประกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานครยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สวน

โรงงานท่ีจะตั้งในเขตประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดอ่ืนใหยื่นตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทองท่ีท่ีเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมตั้งอยู สําหรับโรงงานท่ีประกอบกิจการอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตร  30 

แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ .2535 กอนวันท่ีประกาศนี้มีผลบังคับใชใหผูประกอบกิจการโรงงานจัดทํา  และยื่น

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  ตามรายละเอียดท่ีกําหนด

ในขอ 2 จํานวน หนึ่งฉบับ ภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศนี้มีผลบังคับใช โดยใหโรงงานท่ีตั้งอยูในเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานครยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สวนโรงงานท่ีตั้งอยูในเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดอ่ืนใหยื่นตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทองท่ีท่ีเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมตั้งอยูโรงงานท่ีตั้งและประกอบกิจการอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรม  ตามวรรคสี่และวรรคหา 

จะตองทบทวน จัดทํา และยื่นรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการ

โรงงาน ครั้งตอไปทุก ๆ หาปภายในวันท่ี 30 ธันวาคม ของปท่ีหานับแตปถัดจากปท่ียื่นครั้งกอน 

ขอ 2 รายงานการ วิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานประกอบดวย

รายละเอียดดังนี้ 
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  2.1 ขอมูลรายละเอียดการประกอบกิจการ 

   2.1.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโรงงาน รวมท้ังสถานท่ีตาง ๆ เชน ท่ีพักอาศัย โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล  

                            สถาบันการศึกษา เสนทางการจราจร และชุมชนท่ีอยูใกลเคียงในระยะ 500 เมตร โดยรอบ   

                            เปนตน 

   2.1.2 แผนผงัรวมท่ีแสดงตาํแหนงของโรงงาน ท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน การเกิดเพลิงไหม  

                             การระเบิด การรั่วไหลสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในกรณีท่ีหลายโรงงานอยูในบริเวณเดียวกัน 

   2.1.3 แผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1 : 100 หรือ ขนาดท่ีเหมาะสมแสดงรายละเอียดการติดตั้ง 

                            เครื่องจักรสถานท่ีเก็บวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑและวัตถุ 

                             พลอยได ท่ีพักคนงาน โรงอาหาร อุปกรณและเครื่องมือเก่ียวกับความปลอดภัย และสิ่งอ่ืน  ๆ 

                            ท่ีมีความสําคัญตอการเกิดการปองกัน หรือการควบคุมเพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลของ  

                            สารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

   2.1.4 ข้ันตอนกระบวนการผลิตพรอมแผนภูมิการผลิต รวมท้ังรายละเอียดของอุณหภูมิ ความดัน  

                             ชนิดและปริมาณวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได 

                             เฉลี่ยตอป 

   2.1.5 จํานวนผูปฏิบัติงานในโรงงาน และการจัดชวงเวลาการทํางาน 

   2.1.6 ขอมูลอ่ืน ๆ เชน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บปวย รายงานการสอบสวน 

                             อุบัติเหตุ หรือรายงานการตรวจประเมินความปลอดภัย เปนตน 

  2.2 ขอมูลรายละเอียดการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงการชี้บงอันตราย (Hazard Identification) 

หมายถึง การแจกแจงอันตรายตาง ๆ ท่ีมีและท่ีแอบแฝงอยู ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการทุกข้ันตอนตั้งแต

การรับจาย การเก็บ  การขนถายหรือขนยาย การใชการขนสง วัตถุดิบ เชื้อเพลิงสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

ผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได กระบวนการผลิต  วิธีการปฏิบัติงาน เครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีใชในการผลิตและ

กิจกรรมหรือสภาพการณตา ง ๆ ภายในโรงงาน เปนตน  การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment) หมายถึง 

กระบวนการวิเคราะหถึงปจจัยหรือสภาพการณตาง ๆ ท่ีเปนสาเหตุทําใหอันตรายท่ีมีและท่ีแอบแฝงอยู กอใหเกิด

อุบัติเหตุ และอาจกอใหเกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงค เชน การเกิดเพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมี

หรือวัตถุอันตราย เปนตน โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของเหตุการณเหลานั้น ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดอันตราย

หรือความเสียหายแกชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม เปนตน 

  2.3 ขอมูลรายละเอียดแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management 

Program) หมายถึง แผนการดํา เนินงานในการกําหนดมาตรการความปลอดภัยท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน

การจัดการความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน  รวมท้ังการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือหรืออุปกรณ  

และบุคลากรท่ีเหมาะสม เพ่ือดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติในมาตรการความปลอดภัยเพ่ือปองกัน  ควบคุมบรรเทา
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หรือลดความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการนั้น ๆ  โดยตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

จากแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวตอระบบเศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม รวมท้ังปจจัยอ่ืน ๆ เชน  

ความเปนไปไดของเทคโนโลยี เปนตน 

ขอ 3 การชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง  ผูประกอบกิจการโรงงานอาจเลือกใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ

หลายวิธีท่ีเหมาะสมตามลักษณะการประกอบกิจการหรือลักษณะความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ประกอบกิจการโรงงานดังตอไปนี้ 

  3.1 Checklist 

  3.2 WHAT - IF Analysis 

  3.3 Hazard and Operability Studied (HAZOP) 

  3.4 Fault - Tree Analysis (FTA) 

  3.5 Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) 

  3.6 Event - Tree Analysis 

หรือ วิธีการอ่ืนใดท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

ขอ 4 แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ผูประกอบกิจการโรงงานตองดําเนินการจัดทําแผนงานเพ่ือกําหนดมาตรการ

ความปลอดภัยท่ีเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงเพ่ือปองกันและควบคุม  บรรเทาหรือ             

ลดความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ  ซ่ึงไดผานการชี้บงอันตรายและการประเมิน         

ความเสี่ยง ในขอ 3 มาตรการความปลอดภัยเหลานั้นใหพิจารณาถึงทุกข้ันตอนการทํางานตั้งแตการออกแบบ          

การสราง การประกอบกิจการและการบริหารงาน เปนตน โดยองคประกอบหลักในแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ตองประกอบดวย 

  4.1 มาตรการปองกันและควบคุมสาเหตุของการเกิดอันตราย (Control Measure) ไดแก 

   4.1.1 การออกแบบ การสราง และการติดตั้ง เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ ตลอดจนการใชวัสดุ  

                            ท่ีไดมาตรฐาน 

   4.1.2 การทํางานหรือการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีถูกตอง 

   4.1.3 การซอมบํารุงเครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือ 

   4.1.4 การทดสอบ ตรวจสอบ เครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือ 

   4.1.5 การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน กระบวนการผลิตวัตถุดิบ เครื่องจักร ฯลฯ 

   4.1.6 การฝกอบรม (Training) 

   4.1.7 การตรวจประเมินความปลอดภัย (Safety Audit) 

   4.1.8 การปฏิบัติตามขอกําหนด (Code of Practice) 

   4.1.9 และหรืออ่ืน ๆ 
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  4.2 มาตรการระงับและฟนฟูเหตุการณ (Recovery Measure) ไดแก การวางแผน แผนฉุกเฉิน และการซอม

แผนฉุกเฉิน(Emergency Response Plan and Drill) การสอบสวนอุบัติเหตุ (Accident Investigation) เปนตน 

  4.3 แผนงานปรับปรุงแกไข (Corrective Action Plan) ใชในกรณีสํา หรับโรงงานท่ีไดแจงเริ่มประกอบ

กิจการโรงงานตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แลว ไดแก แผนงานกําหนดการปรับปรุง

แกไขเพ่ิมเติมในมาตรการปองกันและควบคุมสาเหตุของการเกิดอันตรายและมาตรการระงับและฟนฟูเหตุการณ

เปนตน 

ขอ 5 หลักเกณฑการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในขอ 3 ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติท่ีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมกําหนดหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

ขอ 6 หลักเกณฑการจัดทํา แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงในขอ 4 ตองเปนมาตรการท่ีสามารถทําใหความเสี่ยง

ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายอยูในระดับท่ียอมรับไดและใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  

หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ  ท้ังนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามรอยหาสิบวัน  นับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี 18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2542 

 

                                                                        สุวัจน ลิปตพัลลภ 
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