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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะเทคโนโลย ี สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย  ์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1 รหัสและช่ือรายวชิา 

 ET11201 เทคโนโลยคีวามปลอดภยั (Security Technology) 
2 จ านวนหน่วยกติ 

  3(3-0-6) 
 3 หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์    หมวดวชิาเฉพาะดา้น 

4 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

  อ.สมชาย  สิริพฒันากุล 

5 ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปี 2 

6 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

7 รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8 สถานทีเ่รียน 

 คณะเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

9 วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

  1 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน  การวางแผนและ
มาตรการเพื่อความปลอดภยัในโรงงาน การวางผงัโรงงาน เพื่อลดอุบติัเหตุให้เกิดน้อยท่ีสุด  
ความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลและงานเช่ือม ความปลอดภยัในงานไฟฟ้า งานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเช้ือเพลิงและสารพิษ การจดัหน่วยงานเพื่อบริหารงานดา้นการวางแผนเพื่อความปลอดภยั 

 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถศึกษา วเิคราะห์ หลกัการเพื่อการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงานได ้  
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจเร่ืองการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยัในโรงงานได้ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจการวางผงัโรงงาน เพื่อลดอุบติัเหตุใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุดได ้

4. เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลและงานเช่ือมได ้

5. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจความปลอดภยัในงานไฟฟ้า งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงและ
สารพิษได ้

6. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจหลกัการการจดัหน่วยงานเพื่อบริหารงานดา้นการวางแผนเพื่อ
ความปลอดภยัได ้

7. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถท างานกนัเป็นกลุ่มไดดี้  
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หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวชิา 

1 ค าอธิบายรายวชิา  
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน  การวางแผนและ

มาตรการเพื่อความปลอดภยัในโรงงาน การวางผงัโรงงาน เพื่อลดอุบติัเหตุให้เกิดน้อยท่ีสุด  
ความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลและงานเช่ือม ความปลอดภยัในงานไฟฟ้า งานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเช้ือเพลิงและสารพิษ การจดัหน่วยงานเพื่อบริหารงานดา้นการวางแผนเพื่อความปลอดภยั 

 

2 จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 

 

45 ชัว่โมง 

สอนเสริม 

 

ไม่มี 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

ไม่มี 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

 

90 ชัว่โมง 

 

3 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา  
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อ

สัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

- พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพในการตระหนกัถึง
เทคโนโลยคีวามปลอดภยั 

- เคารพในบทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูท้  าหนา้ท่ีร่วมกนัในการท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยคีวามปลอดภยั 

1.2 วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้ 

- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง 

1.3 วธีิการประเมินผล 
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- พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 

- ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

 

2 ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีจ่ะได้รับ  
ความรู้ท่ีจะไดรั้บจากวชิาน้ีเก่ียวกบัเทคโนโลยคีวามปลอดภยั ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถศึกษา วเิคราะห์ หลกัการเพื่อการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงานได ้  
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจเร่ืองการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยัในโรงงานได้ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจการวางผงัโรงงาน เพื่อลดอุบติัเหตุใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุดได ้

4. เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลและงานเช่ือมได ้

5. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจความปลอดภยัในงานไฟฟ้า งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงและ
สารพิษได ้

6. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจหลกัการการจดัหน่วยงานเพื่อบริหารงานดา้นการวางแผนเพื่อ
ความปลอดภยัได ้

7. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถท างานกนัเป็นกลุ่มไดดี้  
 

2.2 วธีิการสอน 

- บรรยายเน้ือหารายวชิา 

- การท างานกลุ่ม  
 

2.3 วธีิการประเมินผล 

- น าเสนอการศึกษาคน้ควา้งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ท าใบงานท่ีมอบหมายให้ 
- สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบ 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน  การวางแผนและ
มาตรการเพื่อความปลอดภยัในโรงงาน การวางผงัโรงงาน เพื่อลดอุบติัเหตุให้เกิดน้อยท่ีสุด  
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ความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลและงานเช่ือม ความปลอดภยัในงานไฟฟ้า ความปลอดภยั
ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงและสารพิษ การจดัหน่วยงานเพื่อบริหารงานดา้นการวางแผน
เพื่อความปลอดภยั 

3.2 วธีิการสอน 

- บรรยายเน้ือหารายวชิา พร้อมน าเสนอส่ือภาพน่ิง 

- การท าใบงานท่ีมอบหมายให้ 
- สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบ 

3.3 วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 

- การน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ชั้นเรียน 

- การท าใบงานท่ีมอบหมายให้ 
- สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบ 

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ 

- พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

- พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 

- พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม
ก าหนดเวลา 

4.2 วธีิการสอน 

- จดักิจกรรมกลุ่มเพื่อการฝึกการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยัในโรงงาน 

4.3 วธีิการประเมิน 

- การน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ชั้นเรียน 

- การท าใบงานท่ีมอบหมายให้ 
- สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบ 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 

- พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงาน และ
น าเสนอในชั้นเรียน 

- พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา และการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  
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- ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

5.2 วธีิการสอน 

- จดักิจกรรมกลุ่มเพื่อการฝึกการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยัในโรงงาน 

5.3 วธีิการประเมินผล 

- รายงานท่ีน าเสนอ และพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

- สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบ 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1 แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
บรรยาย 
(ชม.) 

กจิกรรมการ
เรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

 

1-2 

- ความรู้เบ้ืองตน้เร่ือง
เทคโนโลยคีวามปลอดภยั 

 

6 
บรรยาย และ
ใชส่ื้อประสม 

อ.สมชาย 

สิริพฒันากุล 

 

3-5 

- หลกัการการป้องกนั
อุบติัเหตุในโรงงาน 

 

 

9 

บรรยาย และ
ใชส่ื้อประสม 

อ.สมชาย 

สิริพฒันากุล 

 

6-7 

- การวางแผนและมาตรการ 

เพื่อความปลอดภยัในโรงงาน 

 

 

3 

บรรยาย และ
ใชส่ื้อประสม 

อ.สมชาย 

สิริพฒันากุล 

8-10 
- การวางผงัโรงงาน เพื่อลด
อุบติัเหตุให้เกิดนอ้ยท่ีสุด 

9 บรรยาย และ
ใชส่ื้อประสม 

อ.สมชาย 

สิริพฒันากุล 

 

11-12 

- ความปลอดภยัในงาน
เคร่ืองจกัรกลและงานเช่ือม 

 

 

6 

บรรยาย และ
ใชส่ื้อประสม 

อ.สมชาย 

สิริพฒันากุล 
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สมชาย  สิริพฒันากลุ 

สัปดาห์
ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
บรรยาย 
(ชม.) 

กจิกรรมการ
เรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

 

13-14 

- ความปลอดภยัในงานไฟฟ้า 
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิง

และสารพิษ 

 

 

6 

บรรยาย และ
ใชส่ื้อประสม 

อ.สมชาย 

สิริพฒันากุล 

15 

-การจดัหน่วยงานเพื่อ
บริหารงานดา้นการวางแผน

เพื่อความปลอดภยั 

 

 

3 

บรรยาย และ
ใชส่ื้อประสม 

อ.สมชาย 

สิริพฒันากุล 

16 
สอบปลายภาค 

 
   

 รวม 45   

 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้* 

กจิกรรมการประเมิน 

 (เช่น รายงานและภาพถ่ายวดีีโอ 

ทีน่ าเสนอ การสอบปลายภาค) 

ก าหนดการ
ประเมิน  

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 

2.1, 2.2, 

2.8, 3.1 

 

สอบปลายภาค 

 

17 

 

30% 

3.1 

การเขา้ชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น
ในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

10% 

5.2 
การน าเสนอรายงาน  การท างานกลุ่มเร่ือง
เทคโนโลยคีวามปลอดภยั 

  

50% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
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สมชาย  สิริพฒันากลุ 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1 ต าราและเอกสารหลกัทีก่ าหนด 

กิตติ อินทรานนท.์ วศิวกรรมความปลอดภยัพื้นฐานของวิศวกร. สมาคมวศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย. กรุงเทพ. 2544 

ชยันนท ์ ศรีสุภินานนท.์ การออกแบบผงัโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพ : ส านกัพิมพซี์เอด็
ยเูคชัน่; 2535. 

ประจวบ กล่อมจิตร. การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและความปลอดภยั. พิมพ์
คร้ังท่ี 1. กรุงเทพ : ส านกัพิมพซี์เอด็ยเูคชัน่; 2555. 

วฑูิรย ์ สิมะโชคดี และวรีพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์. วศิวกรรมและการบริหารความปลอดภยัใน 

            โรงงาน. พิมพค์ร้ังท่ี 27. กรุงเทพ : ส านกัพิมพส์มาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น);  
             2553. 

วฑูิรย ์ สิมะโชคดี. วศิวกรความปลอดภยั. กรุงเทพ : ส านกัพิมพฟิ์สิกส์เซ็นเตอร์; 2536. 

สมศกัด์ิ ตรีสัตย.์ การออกแบบและวางผงัโรงงาน. ส านกัพิมพ ์ส.ส.ท., 2545. 

 

2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ  

กิตติ อินทรานนท.์ วศิวกรรมความปลอดภยัพื้นฐานของวิศวกร. สมาคมวศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย. กรุงเทพ. 2544 

ชยันนท ์ ศรีสุภินานนท.์ การออกแบบผงัโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพ : ส านกัพิมพซี์เอด็
ยเูคชัน่; 2535. 

ประจวบ กล่อมจิตร. การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและความปลอดภยั. พิมพ์
คร้ังท่ี 1. กรุงเทพ : ส านกัพิมพซี์เอด็ยเูคชัน่; 2555. 

โรงพิมพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกขา. กฎหมายต่างๆ. [อินเตอร์เน็ต]. 2556. [เขา้ถึงเม่ือ        
5 ก .ค.  2556]. เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th 

วฑูิรย ์ สิมะโชคดี และวรีพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์. วศิวกรรมและการบริหารความปลอดภยัใน 

            โรงงาน. พิมพค์ร้ังท่ี 27. กรุงเทพ : ส านกัพิมพส์มาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น);  
             2553. 

วฑูิรย ์ สิมะโชคดี. วศิวกรความปลอดภยั. กรุงเทพ : ส านกัพิมพฟิ์สิกส์เซ็นเตอร์; 2536. 
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สมชาย  สิริพฒันากลุ 

ศูนยข์อ้มูลวตัถุดิบอนัตรายและเคมีภณัฑ.์ กรมควบคุมมลพิษ. [อินเตอร์เน็ต]. 2556. [เขา้ถึงเม่ือ      
17 ก .ค.  2556]. เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.msds.pcd.go.th 

สมศกัด์ิ ตรีสัตย.์ การออกแบบและวางผงัโรงงาน. ส านกัพิมพ ์ส.ส.ท., 2545. 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย). การเก็บสารเคมีให้
ถูกตอ้ง. [อินเตอร์เน็ต]. 2555. [เขา้ถึงเม่ือ 12 ส.ค. 2555]. เขา้ถึงไดจ้าก: 

http://www.shawpat.or.th  
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ. สัดส่วนของโตะ๊ท างานกบัการจดัวางของบน

โตะ๊ท างาน [อินเตอร์เน็ต]. 2547. [เขา้ถึงเม่ือ 5 ก .ค.  2554]. เขา้ถึงไดจ้าก:  
http://www.doctor.or.th/article/detail/4569 

_________ . หลกัความปลอดภยัในการท างาน. [อินเตอร์เน็ต]. 2555. [เขา้ถึงเม่ือ 5 ก .ค.  2555]. 

 เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.iei.or.th/media/www/file/258/34012301378724913.pdf  
Unitestate department of labor. Occupation safety and health administration. [อินเตอร์เน็ต]. 

2556. [เขา้ถึงเม่ือ 15 ส.ค. 2556]. เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.osha.gov/SLTC/etools/ 

machineguarding/ presses/ twohandtrips.html 

Wolfautomation company. Multiple Light Beam Safety Device. [อินเตอร์เน็ต]. 2015. [เขา้ถึงเม่ือ 
15 ส.ค. 2556]. เขา้ถึงไดจ้าก: 

http://www.wolfautomation.com/products/33399/multiple-light-beam-safety-device-

perimeter-guardingbrleuze-mld-transmitter 

 

3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 

การโดนของมีคมบาดในโรงงาน [อินเตอร์เน็ต]. 2555. [เขา้ถึงเม่ือ 6 ก .ค.  2555]. เขา้ถึงไดจ้าก: 

 http://www.siamsafety.com/index.php?page=forums/view&type_forum=    

 2&message_id=20108 

__________. การยกของหนกั [อินเตอร์เน็ต]. 2555. [เขา้ถึงเม่ือ 20 ก .ค.  2555]. เขา้ถึงไดจ้าก:  
http://www.megazy.com. 

บริษทั ก.นครปฐม สากล จ ากดั. หมวกนิรภยั [อินเตอร์เน็ต]. 2555. [เขา้ถึงเม่ือ 21 ก .ค.  2555]. 

 เขา้ถึงไดจ้าก: http://k-nakornpathom.com/product/?cat_id=7 

https://www.osha.gov/SLTC/etools/
http://www.wolfautomation.com/products/33399/multiple-light-beam-safety-device-perimeter-guardingbrleuze-mld-transmitter
http://www.wolfautomation.com/products/33399/multiple-light-beam-safety-device-perimeter-guardingbrleuze-mld-transmitter
http://www.siamsafety.com/index.php?page=forums/
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สมชาย  สิริพฒันากลุ 

บริษทั เทคนิคอล ลิฟท-์ออล จ ากดั. การใชส้ลิง  [อินเตอร์เน็ต]. 2555. [เขา้ถึงเม่ือ 22 ก .ค.  2555]. 

เขา้ถึงไดจ้าก: http://technicalliftall.yellowpages.co.th/ 

บริษทั อนนัตวศิวกรรม.ชุดปฏิบติังานในโรงงาน [อินเตอร์เน็ต]. 2555. [เขา้ถึงเม่ือ 25 ก .ค.  2555]. 

 เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.ananta.co.th/ananta/about%20us.htm    
สายพานล าเลียง  [อินเตอร์เน็ต]. 2555. [เขา้ถึงเม่ือ 21 ก .ค.  2555]. เขา้ถึงไดจ้าก: 

http://www.engineer007.com/ 

ส านกัพฒันาความย ัง่ยนืองคก์ร เครือเจริญโภคภณัฑ.์ การใชบ้นัไดท่ีมีความสูงเหมาะสม  
[อินเตอร์เน็ต]. 2555. [เขา้ถึงเม่ือ 24 ก .ค.  2555]. เขา้ถึงไดจ้าก: 

http://she.cpportal.net/tabid/686/ articleType/ArticleView/articleId/146/.aspx 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย). การเก็บสารเคมีให้
ถูกตอ้ง. [อินเตอร์เน็ต]. 2555. [เขา้ถึงเม่ือ 12 ส.ค. 2555]. เขา้ถึงไดจ้าก: 

http://www.shawpat.or.th  
_________ . หลกัความปลอดภยัในการท างาน  [อินเตอร์เน็ต]. 2555. [เขา้ถึงเม่ือ 5 ก .ค.  2555]. 

 เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.iei.or.th/media/www/file/258/34012301378724913.pdf  
_________ . อุบติัเหตุจากเคร่ืองจกัรหนีบหมุน [อินเตอร์เน็ต]. 2555. [เขา้ถึงเม่ือ 10 ก .ค.  2555]. 

 เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.accident.in.th/topic.html 

_________ . อุบติัเหตุท่ีเกิดในโรงงานอุตสาหกรรม [อินเตอร์เน็ต]. 2555. [เขา้ถึงเม่ือ 10 ก .ค.  

2555]. เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.accident.in.th/topic.html 

_________ . อุบติัเหตุในโรงงาน [อินเตอร์เน็ต]. 2555. [เขา้ถึงเม่ือ 7 ก .ค.  2555]. เขา้ถึงไดจ้าก: 

 http://mainsite.aimconsultant.com/index.php?id=detail-accident-gallery 

_________ .อนัตรายและการป้องกนัสารไวไฟกบัไฟฟ้าสถิตย.์ [อินเตอร์เน็ต]. 2553  [เขา้ถึงเม่ือ 9   
             ส.ค. 2555]. เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp 

ECU-ReD company. การใชร้อกขนของ  [อินเตอร์เน็ต]. 2555. [เขา้ถึงเม่ือ 22 ก .ค.  2555]. เขา้ถึง
ไดจ้าก : http://www.ecured.cu/index.php/Polipasto 

_________ . Gate. [Internet]. 2015.Cited: http://www.hhs.iup.edu/ferguson/safe645/ 

os5_gate.htm 

 

http://technicalliftall.yellowpages.co.th/
http://www.ananta.co.th/ananta/about%20us.htm
http://she.cpportal.net/tabid/686/%20articleType/ArticleView/articleId/146/.aspx
http://www.accident.in.th/topic.html
http://www.accident.in.th/topic.html
http://mainsite.aimconsultant.com/index.php?id=detail-accident-gallery
http://www.ecured.cu/index.php/Polipasto
http://www.hhs.iup.edu/ferguson/safe645/
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สมชาย  สิริพฒันากลุ 

_________. Green Hills Platform for Industrial Safety. 2012 [cited 2011 Jul 15]. Available 

from: http://www.usinenouvelle.com/industry/green-hills-software-2777.html 

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

- การสะทอ้นความคิด จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3 การปรับปรุงการสอน 

- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา  

- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการ
ใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5 การด าเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
- ปรับปรุงรายวชิาทุกปี ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ        

ตามขอ้ 4 

 

http://www.usinenouvelle.com/industry/green-hills-software-2777


 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

ความรู้เบือ้งต้นเร่ืองเทคโนโลยคีวามปลอดภยั 

(Introduction of security technology) 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 ความเป็นมาของงานดา้นความปลอดภยัในประเทศต่างๆ 

    1.2 ความเป็นมาของกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานของประเทศไทย 

    1.3 หลกัการเร่ืองเทคโนโลยคีวามปลอดภยั 

    1.4 งานดา้นความปลอดภยั 

    1.5 สาเหตุของอุบติัเหตุ 

    1.6 การสอบสวนอุบติัเหตุ  

    1.7 หลกัในการสอบสวนอุบติัเหตุ  

    1.8 การบนัทึกและการรายงานอุบติัเหตุ  

2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษา
จะมีความสามารถดงัน้ี  
    2.1 บอกความหมายของงานดา้นความปลอดภยัได ้

    2.2 อธิบายความรู้เบ้ืองตน้เร่ืองเทคโนโลยคีวามปลอดภยัได ้

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.1 บรรยายเน้ือหาเร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เร่ืองเทคโนโลยคีวามปลอดภยั 

    3.2 ตอบค าถามในใบงานท่ี 1 เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เร่ืองเทคโนโลยคีวามปลอดภยั  ในภาคผนวก  
4. ส่ือการสอน 

    4.1 เอกสารประกอบการสอนเร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เร่ืองเทคโนโลยคีวามปลอดภยั 

    4.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์ 

    4.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

    4.4 โปรเจคเตอร์ 

    4.5 ใบงานท่ี 1 
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5. วธีิการประเมินผล 

    5.1 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 

    5.2 การสังเกตพฤติกรรม 

    5.3 การซกัถาม 
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บทที ่1 

ความรู้เบือ้งต้นเร่ืองเทคโนโลยคีวามปลอดภยั 

(Introduction of security technology) 

 

 ในการจดัการในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เพื่อเป็นการลดตน้ทุนและให้เกิดผลก าไรสูงสุด 
หน่ึงในปัจจยัท่ีช่วยลดตน้ทุนคือ การค านึงถึงความปลอดภยัในโรงงานโดยเฉพาะต่อผูท่ี้ปฏิบติังาน
ในโรงงาน เพราะเม่ือเกิดอุบติัเหตุในโรงงานข้ึนแลว้นั้นความเสียหายยอ่มตามมาไม่มากก็นอ้ยได ้

 

1.1 ความเป็นมาของงานด้านความปลอดภัยในประเทศต่างๆ 

 1.1.1 ประเทศองักฤษ 

          ค.ศ. 1714- 1833 พบวา่  เพอซิวลั พอท (Percivall  Pott) ศลัยแพทยโ์รงพยาบาลเซนต์
มาโซโลบวั ในกรุงลอนดอน ไดค้น้พบปัญหาเก่ียวกบัความไม่ปลอดภยัในการท างาน เช่น ไส้เล่ือน 
การบวมน ้ าท่ีถุงอณัฑะ การบาดเจ็บท่ีศีรษะ และอมัพาต  ซ่ึงเกิดจากความผิดปกติของกระดูกสัน
หลงั เป็นตน้  เซอร์ จอร์จ เบเกอร์ แพทยช์าวเมืองเดวอนเชีย (Devonshire)ไดตี้พิมพใ์นปี ค.ศ. 1767 

ในหวัขอ้เร่ือง Essay Concerning the Endemial Colic of Devonshire เป็นการคน้พบโรคปวดทอ้งท่ี
เกิดข้ึนกบัชาวเมือง เดวอนเชีย (Devonshire Colic) ท่ีมีสารตะกัว่ผสมในน ้ าแอบเป้ิล ในปี ค.ศ. 1775  
เพอซิวลั พอทไดพ้บวา่ คนงานท่ีท าความสะอาดปล่องไฟเป็นมะเร็งท่ีอณัฑะกนัมาก และไดร้ะบุวา่
มีสาเหตุเกิดจากเขม่า (Soot) ท่ีคนงานสัมผสัขณะปฏิบติังาน ดงันั้นในปี ค.ศ.1788 รัฐบาลประเทศ
องักฤษไดอ้อกพระราชบญัญติัผูท่ี้ท  าอาชีพท าความสะอาดปล่องไฟ  ในศตวรรษท่ี 18 ประเทศ
องักฤษมีการพฒันาระบบอุตสาหกรรมอยา่งรวดเร็ว ท าให้คนงานตอ้งท างานวนัละ 14-15 ชัว่โมง 
โดยปราศจากสุขภาพอนามยั โดยมีบนัทึกวา่เมือง แมนเชสเตอร์ (Manchester) มีประชากรท่ีท างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นคนพิการจ านวนมาก  ค.ศ. 1878 : ประเทศอังกฤษได้ตรา
พระราชบญัญติัโรงงานท่ีสมบูรณ์แบบฉบบัแรกข้ึน และประเทศอ่ืนๆ ก็ไดต้ราและพฒันากฎหมาย
คุม้ครองแรงงานโดยอาศยัพระราชบญัญติัขององักฤษเป็นหลกั  
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          ค.ศ. 1974 : รัฐบาลองักฤษไดอ้อกพระราชบญัญติัสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการ
ท างาน(The Health and Safety at Work) เพื่อคุม้ครอง ดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ
คนงาน    
  1.1.2 ประเทศฝร่ังเศส 

           ค.ศ. 1713- ค.ศ. 1784 : เดนิส ดิเดอรอท (Denis Diderot) นกัปรัชญาและนกัเขียน
บทความชาวฝร่ังเศส ไดช้ี้ให้เห็นถึงอนัตรายจากการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น อนัตรายจากการ
ตกแต่ง โลหะ ชุบโลหะ หรือท างานในโรงงานตดัหินอ่อน  โรงงานขดัแต่งหิน โรงงานยอ้มผา้ 
โรงงานสกดัก ามะถนั  โรงงานท ากระจกฉาบปรอท หรือโรงงานเป่าแกว้ เป็นตน้ คนงานเหล่าน้ี
ลว้นท างานเส่ียงต่อการรับสารเคมี เช่น หายใจเอาสารพิษ เช่น กรด ปรอท และฝุ่ นละอองเขา้สู่
ร่างกาย โดยปราศจากการป้องกนั ซ่ึงท าใหเ้กิดโรคจากการท างานได ้

          ค.ศ. 1893 ฝร่ังเศสไดอ้อกกฎหมายคุม้ครองความปลอดภยัของคนงานอย่างจริงจงั 
เป็นคร้ังแรก 

 1.1.3 ประเทศเยอรมนั 

           ค.ศ. 1494 – ค.ศ. 1553 : Georg  Bouur  หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ จอเจียส อะกริโค
ล่า (Georgius  Agricola) เป็นนกัโลหะวิทยาชาวเยอรมนั ค.ศ. 1556 เขาไดเ้ขียนบทความตีพิมพล์ง
ในหนงัสือ De Re Metallica ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีมีช่ือเสียงมากทางดา้นโลหะวิทยา ในบทท่ี 12 ของ
หนงัสือเล่มน้ี อะกริโคล่าไดอ้ธิบายถึงโรคและอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในเหมืองและโรงงานถลุงแร่และ
หลอมแร่ ตลอดจนไดเ้สนอแนะแนวทางการป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดข้ึน อะกริโคล่าไดใ้ห้ความสนใจ
กบัการระบายอากาศในเหมือง เขาตระหนกัวา่ ถา้เหมืองขาดอากาศบริสุทธ์ิก็จะท าให้คนงานไดรั้บ
อนัตราย เขาไดเ้สนอเคร่ืองมือช่วยในการระบายอากาศ เช่น พดัลมท่ีหมุนโดนแรงลมอดัอากาศท่ีใช้
แรงคน เป็นตน้ 

            ประเทศเยอรมนัมีความต่ืนตวัในเร่ืองของความปลอดภยัสูงกวา่ประเทศอ่ืน โดยใน
ปี ค.ศ. 1839 ไดมี้กฎหมายเก่ียวกบัการจา้งแรงงานเด็ก และในปี ค.ศ. 1845 ไดมี้กฎหมายเก่ียวกบั
การตอ้งมีแพทยเ์พื่อตรวจสอบโรงงาน ในปี ค.ศ. 1853 ไดมี้กฎหมายเก่ียวกบัพนกังานตรวจสอบ
โรงงานโดยรัฐบาลส าหรับเมืองศูนยก์ลางอุตสาหกรรม อาทิ เมืองดซัเซลดลอฟ (Dusseldorf)  เป็น
ตน้  ในปี ค.ศ.1869 ไดอ้อกกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัคนงานใหป้ลอดภยัจากโรคทางอุตสาหกรรม 
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และกฎหมาย The Imperial Act ในปี ค.ศ. 1878 ซ่ึงไดบ้งัคบัให้ทุกโรงงานตอ้งมีผูต้รวจสอบประจ า
นั้นไดอ้อกบงัคบัใชต้ลอดทั้งประเทศ และนบัแต่ปี ค.ศ. 1884 เป็นตน้มาไดมี้กฎหมายเก่ียวกบัการ
ประกนัภยัในโรงงานและกฎหมายท่ีว่าดว้ยการร่วมเสียค่ารักษาพยาบาลไดน้ าออกใช้กระทัง่ทุก
วนัน้ี 

 1.1.4 ประเทศสวติเซอร์แลนด ์

           ค.ศ. 1885 : ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนันีได้ตรากฎหมายค่า
ทดแทนข้ึน และอีก 25 ปีต่อมา ประเทศต่างๆ ในยโุรปก็ไดต้รากฎหมายค่าทดแทนข้ึนใชจ้นครบทุก
ประเทศ 

 1.1.5 ประเทศสวเีดน 

           ค.ศ. 1976 : ประเทศสวเีดนถึงแมว้า่จะจดัใหมี้การบริการอาชีวอนามยั ตั้งแต่ศตวรรษ
ท่ี 16 ในโครงการท่ีเก่ียวกบัเหมืองแร่และอุตสาหกรรมหนกั แต่ไดอ้อกกฎหมายบงัคบัใชใ้นปี ค.ศ. 
1976 เรียกวา่ พระราชบญัญติัความปลอดภยัปละอาชีวอนามยั 1976 (Occupational Safety and 

Health Act 1976) 

 1.1.6 ประเทศนอร์เวย ์

           ค.ศ. 1977 : ประเทศนอร์เวย ์ไดอ้อกพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานคน
และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน (The Worker Protection and  Working Environment Act 1977) โดย
ก าหนดเร่ืองการให้อ านาจผูแ้ทนฝ่ายลูกจ้างในการประเมินสภาพอนัตรายจากส่ิงแวดล้อมการ
ท างานรวมถึงการปรับปรุงแกไ้ขดว้ย 

 1.1.7 ประเทศแคนนาดา 

           ค.ศ. 1978 : ประเทศแคนาดาไดป้ระกาศใชก้ฎหมายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
เรียกวา่ “The Ontario Occupational Health and Safety Act 1978”  เน้ือหาหลกัไดแ้ก่ เร่ืองการให้
อ านาจเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการควบคุมสารพิษในสถานประกอบการ ใหน้ายจา้งจดัตั้งคณะกรรมการ
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั และลูกจา้งสามารถปฏิเสธการท างาน ถ้าพบว่างานนั้นอาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยัได ้
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 1.1.8 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

           รัฐแมสซาซูเสทส์ (Massachusetts) เป็นรัฐแรกท่ีผ่านกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั
อุบติัเหตุในโรงงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1877 สาระส าคญัในกฎหมายฉบบัน้ีคือ ก าหนดทางหนีไฟท่ี
เหมาะสม การท าฝาครอบเคร่ืองจกัรกลสายพาน เพลาส่งก าลงัและชุดเฟืองขบัต่างๆ การห้ามท า
ความสะอาดเคร่ืองจกัรกลขณะเคร่ืองก าลงัท างาน และในปี ค.ศ. 1886 ก็ไดอ้อกกฎหมายบงัคบัให้
ตอ้งรายงานแจง้อุบติัเหตุต่อรัฐ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวน้ีก็ไดรั้บการประกาศใชอี้กหลายรัฐต่อมา อาทิ 
โอไฮโอ (1888) , มิสซูรี (1891) และรัฐโรดไอส์แลนด ์(1896) 

                         ค.ศ. 1913 : ในสหรัฐอเมริกาไดมี้การจดัตั้งสภาแห่งชาติทางดา้นความปลอดภยัใน
งานอุตสาหกรรม(National Council for Industrial Safety) และต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นสภาความ
ปลอดภยัแห่งชาติ (National Safety Council) 

                         ค.ศ. 1970 : รัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดผ้า่นกฎหมายความปลอดภยัท่ีรู้จกักนัในนาม 
พระราชบญัญติัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (Occupational Safety and Health Act of 1970) ซ่ึง
เป็นพระราชบญัญติัท่ีให้การคุ้มครองคนงานให้ท างานในสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและถูก
สุขลกัษณะ เพื่อเป็นการอนุรักษท์รัพยากรมนุษยข์องชาติดว้ย โดยพระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดก้ าเนิด
องค์กรส าคญัข้ึน 2 องค์กร คือ ส านกังานบริหารความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (Occupational 

Safety and Health Administration : OSHA) มีหนา้ท่ีบริหารงานให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัฉบบั
น้ี และสถาบนัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัแห่งชาติ (National Institute for Occupational Safety 

and Health : NIOSH) มีหน้าท่ีในการศึกษา วิจยั คน้ควา้ และเสนอแนะมาตรฐาน ตลอดจนให้
การศึกษาและฝึกอบรมบริการวิชาการ การตรวจ ประเมินเสนอแนวทางในการป้องกนัควบคุม
อนัตรายอีกดว้ย 

                         ค.ศ. 1971 : สหรัฐอเมริกาไดอ้อกกฎหมายอีกฉบบัหน่ึงเรียกวา่ “Willams – Steiger 

Act 1971” โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีการเตรียมการป้องกนัสภาพแวดลอ้มในระยะยาว เพื่อเป็นการ
ป้องกนัเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไวล่้วงหนา้ 
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1.2 ความเป็นมาของกฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างานของประเทศไทย 

 ประเทศไทยได้ร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้ งองค์การกรรมกรระหว่างประเทศ (ILO : 

International  Labour Organization) ซ่ึงตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2462 ดว้ยประเทศหน่ึงท าให้รัฐบาลตอ้ง
ด าเนินการเก่ียวกบัการส่งเสริมใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้รัฐบาลไทย
จึงไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณากฎหมายอุตสาหกรรม เพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของ
คนงานในปี พ.ศ. 2470 แต่ไม่ไดด้ าเนินการหรือประกาศใชแ้ต่อยา่งใด 

 พ.ศ. 2482 : หลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีการต่ืนตวัในเร่ืองแรงงาน
และความปลอดภัยในการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมาก จึงได้มีการประกาศใช ้
“พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2482” ข้ึน ซ่ึงก าหนดมาตรฐานของการท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เ ก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง 
พระราชบญัญติัโรงงานฉบบัน้ีไดก้ าหนดเง่ือนไขในการขอตั้งและประกอบกิจการโรงงานวา่จะตอ้ง
ปฏิบติัตามบทบญัญติัเก่ียวกบัการรักษาความสะอาดและความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน ความ
ปลอดภัยในการติดตั้ งเคร่ืองจักรกล อุปกรณ์ตลอดจนระบบไฟฟ้า การป้องกันอันตรายจาก
วตัถุมีพิษ วตัถุระเบิด เป็นตน้ กฎหมายน้ียงับงัคบัแก่ “เจา้ของโรงงาน” หรือ “ผูป้ระกอบกิจการ
โรงงาน” ตอ้งท ารายงานการเกิดอุบติัเหตุในโรงงานทุกคร้ังและแจง้ใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมทราบ
ดว้ย 

 พ.ศ. 2484 : ประกาศใช ้“พระราชบญัญติัสาธารณสุข” ซ่ึงมีบทบญัญติัเก่ียวกบัแสงสวา่ง 
การระบายอากาศ น ้ าด่ืม ห้องน ้ า และสุขภณัฑ์ การก าจดัขยะมูลฝอยและการป้องกนัอนัตรายจาก
วตัถุมีพิษ 

 พ.ศ. 2512 : : ประกาศใช ้“พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2512” โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) เป็นผูป้ฏิบติัและบงัคบัใช ้“พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2512” และ
ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมในพ.ศ.2518 (ฉบบัท่ี 2) ไดบ้ญัญติัถึงการรายงานการเกิดอุบติัเหตุในโรงงาน 
หน้าท่ีของผูรั้บในอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในการป้องกันอุบัติเหตุอนัตรายต่อคนงาน 
หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกล ไฟฟ้า แสงสวา่ง อาคาร
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โรงงาน สถานท่ีท างาน การระบายอากาศ การก าจดัน ้ าทิ้ง การป้องกนัอคัคีภยั ตลอดจนการให้
คนงานใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลชนิดต่างๆ ดว้ย เป็นตน้ ต่อมาไดอ้อก “พระราชบญัญติั
โรงงาน พ.ศ. 2512” (ฉบบัท่ี 3) เม่ือ พ.ศ. 2522 

 พ.ศ. 2535 : กระทรวงอุตสาหกรรมไดป้ระกาศใช ้“พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535” 
โดยยกเลิก “พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2512” ทั้งหมด กฎหมายว่าดว้ยโรงงานฉบบัใหม่น้ีมี
สาระส าคญัเก่ียวกบัการอนุญาตโรงงาน การก ากบัดูแลโรงงาน ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
มลพิษและส่ิงแวดลอ้ม และบทลงโทษ 

 

1.3 หลกัการเร่ืองเทคโนโลยคีวามปลอดภัย  

 ในการจดัการในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เทคโนโลยีความปลอดภยัเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้ง
ค านึงถึงเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากเม่ือเกิดอุบติัเหตุแลว้นั้น ความสูญเสียยอ่มตามมาทั้งความสูญเสียจาก
ผูป้ฏิบติังาน จากเคร่ืองจกัร หรือเกิดอนัตรายในโรงงานได ้ทั้งน้ีเม่ือเกิดอนัตรายข้ึนมาแลว้นั้นท าให้
เกิดความล่าชา้ในการท างาน เป็นการเพิ่มตน้ทุนถา้ผูท้  างานบาดเจ็บ  หรือเคร่ืองมือเสียหายก็จ  าเป็น
ท่ีจะตอ้งซ่อมบ ารุง  ท าให้ตอ้งเสียเงินในการซ่อม  และส่งผลให้การท างานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ได ้  

 ในประเทศไทยจากข้อมูลของสภาวิศวกรรมแห่งชาติพบว่า อตัราการเกิดอุบติัเหตุใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก พบว่ามีอตัรากวา่ ร้อยละ 70 ซ่ึงถา้เทียบกบั อตัรา
การเกิดอุบติัเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พบวา่มีอตัรา  ร้อยละ 30  ถือวา่มีความแตกต่าง
กนัค่อนขา้งมาก  อาจเน่ืองจากในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้นมีการออกแบบโรงงานท่ีได้
มาตรฐาน  มีการวางระบบของเคร่ืองมืออย่างถูกต้อง  มีการจดัการด้านความปลอดภยัอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายอย่างพอเพียง รวมถึงมีการอบรมเร่ืองความปลอดภยัแก่
พนกังานเป็นประจ า  จึงท าให้ลดการเกิดอุบติัเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได ้ แตกต่าง
จากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงอาจไม่ได้ตระหนักด้านความปลอดภัย
เท่าท่ีควรจึงท าใหพ้บอตัราการเกิดอุบติัเหตุในโรงงานไดม้ากกวา่ 
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1.4 งานด้านความปลอดภัย  

 หลกัความปลอดภยัอาศยั หลกัพื้นฐานมีองคป์ระกอบ 3 อยา่งคือ หลกัการทางดา้นความ
ปลอดภยั  หลักการศึกษาอบรม และหลักการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัขององค์กรและ
บา้นเมือง ซ่ึงในประเทศไทยมีหน่อยงานท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัไดแ้ก่ กองตรวจ
ความปลอดภยั (Safety inspection division) และสถาบนัความปลอดภยัในการท างานแห่งชาติ 
(National institute for improvement of working conditions and environment, NICE) กรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2525 มีหนา้ท่ีในการส่งเสริม
พฒันา ตรวจสอบและก ากบัดูแลความปลอดภยัในการท างานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายความปลอดภยั
และมาตรฐานสากล 

 ในงานดา้นความปลอดภยันั้นมีค าจดัความ เก่ียวกบัค าศพัทท่ี์ส าคญัดงัน้ี 

 1.4.1 อุบติัการณ์ (Incident) คือ เหตุการณ์ท่ีไม่พึงปรารถนา ซ่ึงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสภาพ
ไปจากเดิมเล็กน้อยจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ท าลายทรัพย์สินและสร้างความเสียหายให้กับ
กระบวนการได ้

 1.4.2 อุบติัเหตุ (Accident) คือ ผลท่ีมาจากการสัมผสักบัวตัถุ หรือแหล่งพลงังานท่ีมีปริมาณ
มากเกินกวา่ขีดจ ากดัพื้นฐานของร่างกาย หรือโครงสร้างท่ีจะทนทานได ้

 1.4.3 อนัตราย (Danger) คือ ระดบัความรุนแรงท่ีเป็นผลเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ ซ่ึงอาจจะมี
มากหรือนอ้ยก็ไดข้ึ้นอยูก่บั อุบติัเหตุท่ีไดรั้บและมาตรการการป้องกนัความปลอดภยัในโรงงานนั้น 

 1.4.4 ความเสียหาย (Damage) คือ ระดบัความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความสูญเสีย
ทางดา้นกายภาพท่ีเกิดข้ึนต่อการปฏิบติังาน โดยรวมถึง ผูป้ฏิบติังาน เคร่ืองมือ และความเสียหาย
ทางดา้นการเงิน 

 1.4.5 ความปลอดภยั (Safety) คือ การปราศจากภยัท่ีอาจเกิดข้ึนหรืออีกความหมายคือ การ
ควบคุมความเสียหายท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ 
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1.5 สาเหตุของอุบัติเหตุ  
 การเกิดอุบติัเหตุนั้นเป็นการเกิดท่ีท าใหร่้างกายของผูท่ี้ไดรั้บอุบติัเหตุเกินทนได ้โดยสาเหตุ
ส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุนั้น เกิดเน่ืองจาก 3 ส่วนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ คน เคร่ืองจกัร และภยัธรรมชาติ
ซ่ึงรวมถึงส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมดว้ย  
 1.5.1 สาเหตุท่ีเกิดจากผูป้ฏิบติังาน   เป็นสาเหตุท่ีพบวา่เกิดมากท่ีสุดในการปฏิบติังานใน
โรงงานอุตสาหกรรม โดยมากนั้นเกิดเน่ืองจาก ความประมาทในการท างาน ความประมาทในการ
ใชเ้คร่ืองจกัร  ความคึกคะนอง  การท างานท่ีไม่ถูกตอ้ง การไม่ใส่ใจใจขณะปฏิบติังาน การหยอกลอ้
กนัในขณะปฏิบติังาน หรือสภาพร่างกายและจิตใจของผูป้ฏิบติังานไม่พร้อมเช่น ร่างกายไม่สบาย 
เมาคา้ง มีปัญหาครอบครัว เป็นตน้ การใชอุ้ปกรณ์ในการท างานไม่ถูกตอ้ง รวมถึงการท างานท่ีไม่มี
มาตรการความปลอดภยัรองรับ  
 1.5.2 สาเหตุท่ีเกิดจากความผิดพลาดของเคร่ืองจกัร ถือเป็นจ านวนเพียง ร้อยละ 10 

โดยประมาณ ของการเกิดอุบติัเหตุแต่ละคร้ัง  โดยมากมกัเกิดเน่ืองจาก การติดตั้งเคร่ืองจกัรไม่
ถูกต้อง การไม่มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนท่ีอันตรายของเคร่ืองจักรต่อผูป้ฏิบัติงาน การช ารุดของ
เคร่ืองจกัร  การวางผงัโรงงานไม่เหมาะสม และสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานไม่ปลอดภยั เช่น ความ
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการจดัเก็บวสัดุส่ิงของ  พื้นโรงงานเป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ แสงสวา่ง
ไม่เพียงพอ เสียงดงัเกินไป อากาศท่ีร้อนเกินไปท่ีส่งผลต่อการท างานของเคร่ืองจกัร ระบบไฟฟ้า
ของโรงงานช ารุด หรือการระเหยของสารเคมีอนัตรายท่ีไม่มีมาตรการป้องกนั  เป็นตน้ 

 1.5.3 สาเหตุท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติและส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุม  เป็นสาเหตุท่ีเกิดข้ึนได้
นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัการเกิดอุบติัเหตุจากสาเหตุทั้งสองอยา่งขา้งตน้  มกัเกิดเน่ืองจาก การเกิดภยั
ธรรมชาติ เช่น ฟ้าผา่ท่ีโรงงานโดยเคร่ืองจกัรเสียหายและลม้ทบัผูป้ฏิบติังานอยู ่หรือ น ้ าท่วมท าให้
เกิดไฟร่ัวไฟดูดในโรงงานได ้ เป็นตน้  
 

1.6 การสอบสวนอุบัติเหตุ   
  มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและคน้หาสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ และสภาพการณ์ท่ีเป็น
อนัตรายต่างๆท่ีเกิดข้ึน  เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุต่อไป โดยอาศยัการคน้หา 
และวิเคราะห์สาเหตุท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการศึกษาและคน้หาสาเหตุนั้น นอกจากเพื่อเป็นแนวทางในการ
ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุต่อไปแล้ว ยงัท าเพื่อคน้หาความจริงอนัมีมูลมาจากผูป้ฏิบติังานท างาน
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ผิดพลาด หรือมีเหตุจูงใจให้ท างานผิดพลาด รวมถึงเพื่อการทราบผลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการเกิด
อุบติัเหตุ  เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมสถิติการเกิดอุบติัเหตุ และการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลในการก าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยั 

 

1.7 หลกัในการสอบสวนอุบัติเหตุ  

 ในการสอบสวนอุบติัเหตุนั้นตอ้งอาศยัการสวบสวนอยา่งเป็นระบบ เพื่อหาสาเหตุการเกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจริง  ประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึน หรือความเสียหายท่ีจะเกิดตามมาได้ ซ่ึง
หลกัการสอบสวนอุบติัเหตุสามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1.7.1 ผูท่ี้ท  าการสอบสวนตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการท างานในแผนกท่ีเกิด
อุบติัเหตุเป็นอย่างดี  เขา้ใจในระบบ ในกระบวนการผลิต  ขั้นตอนการท างาน คนงานตลอดจน
สภาพแวดลอ้มของแผนกท่ีเกิดอุบติัเหตุนั้น 

 1.7.2 ผูท่ี้ท าการสอบสวนตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเท่ียงธรรม ยติุธรรม มีวฒิุภาวะเหมาะสม 

 1.7.3 ผูท่ี้ท  าการสอบสวนตอ้งกระท าการสอบสวนอยา่งทนัท่วงทีท่ีมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน เพื่อ
ป้องกนัความคลาดเคล่ือนของการสอบสวนสาเหตุท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปไดใ้นขณะเวลาท่ีเปล่ียนไป 

 1.7.4 ผูท่ี้ท  าการสอบสวนจะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของแผนกท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

 1.7.5 การสอบสวนควรท าเป็นหมู่คณะ เพื่อจะไดส้ามารถหาสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุอยา่ง
แทจ้ริง  อยา่งรอบคอบท่ีสุด 

 1.7.6 การสอบสวนจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือมีการหาสาเหตุการเกิดไดอ้ยา่งแทจ้ริง และมี
การท ารายงานน าเสนอแนวทางแกไ้ข และการป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุซ ้ าอีก 

 

1.8 การบันทกึและการรายงานอุบัติเหตุ 

 เป็นขั้นตอนส าคญัหลงัจากการสอบสวนอุบติัเหตุเสร็จส้ินแล้ว เพื่อให้การได้มาซ่ึงการ
สอบสวนอุบติัเหตุสมบูรณ์  โดยในการบนัทึกนั้นตอ้งรายงานผลท่ีได้จากการสอบสวนอุบติัเหตุ 
ดงัน้ี เกิดเหตุการณ์อยา่งไรข้ึน  ท าไมถึงเกิดเหตุการณ์เหล่าน้ี  มีวิธีการหรือมาตรการป้องกนัการเกิด
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อุบติัเหตุน้ีในอนาคตได้อย่างไร และถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่าน้ีซ ้ าอีกใครจะเป็นผูเ้หมาะสมในการ
แกปั้ญหาคร้ังต่อไป  
 การบนัทึกและการรายงานอุบติัเหตุ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นสถิติในการ
เกิดอุบติัเหตุ เพื่อใชใ้นการประเมินค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนขณะนั้น และค่าความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดตามมาในอนาคตได้ รวมถึงเพื่อการวิเคราะห์ การสอบสวนอุบติัเหตุเพื่อเป็นแนวทางในการ
ป้องกนัอุบติัเหตุคร้ังต่อไป 

 แบบฟอร์มรายงานการเกิดอุบติัเหตุท่ีดีจะตอ้งมีรายละเอียดครบถ้วนตามวตัถุประสงค ์
จะตอ้งประกอบไปดว้ยหวัขอ้ท่ีส าคญั 7 หวัขอ้ ท่ีเก่ียวกบั วนัเวลาสถานท่ีท่ีเกิดเหตุ รายละเอียดของ
ผูบ้าดเจ็บ ความร้ายแรงของอุบติัเหตุ ค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  รายละเอียดการเกิดอุบติัเหตุ  การ
วิเคราะห์เหตุการณ์ การสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ ขอ้เสนอแนะในการป้องกนัแก้ไข  
และผูส้อบสวน/ผูร้ายงานจากนั้นน าส่งฝ่ายบริหาร และมีขอ้มูลการสั่งการของฝ่ายบริหารหลงัจาก
น าส่งรายงานเรียบร้อยแลว้ดงัแบบฟอร์ม  (ดงัรูปท่ี 1.1) 
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รูปท่ี 1.1 แบบฟอร์มรายงานการเกิดอุบติัเหตุ 

รายงานการเกิดอุบติัเหตุ 

สถานท่ี/แผนก...........................................................วนัท่ี................................เวลา........................ 
1. รายละเอียดของผูบ้าดเจ็บ 

ช่ือ-นามสกลุ.....................................................................อาย.ุ......................อายงุาน.................. 
สงักดัแผนก.........................................................หนา้ท่ี............................................................... 
อ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 

2. ความร้ายแรงของอบุติัเหตุ 
           ท างานไม่ไดช้ัว่คราว  ตอ้งหยดุงาน.............วนั/ชม.เน่ืองจาก............................................. 
        พิการบางส่วน คือ...................................      ทุพพลภาพ         เสียชีวติ 

3. ค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

                 ค่ารักษาพยาบาล...................................บาท  ค่าเงินทดแทน........................................บาท 

         ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์....................................................................................บาท 

         อ่ืนๆ.................................................................................................................................... 
4. รายละเอียดของการเกิดอุบติัเหตุ................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
5. การวเิคราะห์สาเหตขุองการเกิดอุบติัเหตุ.................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
6. แนวทางการแกไ้ขและป้องกนั.................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
หนา้ท่ี 1 
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  รายงานการเกิดอุบติัเหตุ (ต่อ) 
7. รูปเหตุการณ์การเกิดอุบติัเหตุ / ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การสัง่การหรือการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร............................................................................ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 

สอบสวน/ผูร้ายงาน................................................................................................. 
________/_________/_________ 

 

หนา้ท่ี 2 

รูปท่ี 1.1 แบบฟอร์มรายงานการเกิดอุบติัเหตุ 
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1.9 สรุป 

 ในการจดัการในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เทคโนโลยีความปลอดภยัเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้ง
ค านึงถึงเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากเม่ือเกิดอุบติัเหตุแลว้นั้น ความสูญเสียยอ่มตามมาทั้งความสูญเสียจาก
ผูป้ฏิบติังาน จากเคร่ืองจกัร หรือเกิดอนัตรายในโรงงานได ้ทั้งน้ีเม่ือเกิดอนัตรายข้ึนมาแลว้นั้นท าให้
เกิดความล่าชา้ในการท างาน เป็นการเพิ่มตน้ทุนถา้ผูท้  างานบาดเจ็บ  หรือเคร่ืองมือเสียหายก็จ  าเป็น
ท่ีจะตอ้งซ่อมบ ารุง  ท าให้ตอ้งเสียเงินในการซ่อม  และส่งผลให้การท างานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ได ้  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

หลกัการการป้องกนัอุบตัเิหตุในโรงงาน 

(Principle of accident prevention in factory) 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 การเกิดอุบติัเหตุในการท างาน 

    1.2 การจ าแนกประเภทอุบติัเหตุ 

    1.3 สาเหตุท่ีท าใหค้นงานประสบอุบติัเหตุ 

    1.4 หลกัการประเมินอุบติัเหตุท่ีสามารถเกิดข้ึนในโรงงานโดยการค านวณทางสถิติ 

    1.5 หลกัการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงาน 

    1.6 แผนการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ 

2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

    2.1 บอกสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุในการท างานได ้

    2.2 อธิบายหลกัการประเมินอุบติัเหตุท่ีสามารถเกิดข้ึนในโรงงานโดยการค านวณทางสถิติ 

ได ้  
    2.3 เปรียบเทียบความส าคญัของการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงานได ้  
    2.4 หลกัการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงานได ้

    2.5 สังเคราะห์แผนการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุได ้

 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.1 บรรยายเน้ือหาเร่ืองหลกัการการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงาน 

    3.2 ปฏิบติัการค านวณทางสถิติเพื่อประเมินอุบติัเหตุท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้ ตามใบงานท่ี 2 เร่ือง
หลกัการประเมินอุบติัเหตุท่ีสามารถเกิดข้ึนในโรงงานโดยการค านวณทางสถิติ  ในภาคผนวก  
4 .ส่ือการสอน 

    4.1 เอกสารประกอบการสอนเร่ืองหลกัการการป้องกนัอุบิตเหตุในโรงงาน 

    4.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์ 

    4.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

    4.4 โปรเจคเตอร์ 

    4.5 ใบงานท่ี 2 
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5. วธีิการประเมินผล 

    5.1 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 

    5.2 ประเมินจากใบงาน 

    5.3 การสังเกตพฤติกรรม    

    5.4 การซกัถาม 
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บทที ่2 

หลกัการการป้องกนัอุบตัเิหตุในโรงงาน 

(Principle of accident prevention in factory) 

 

อุบติัเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นสามารถเกิดข้ึนไดถึ้งแมว้่าจะมีมาตรการการป้องกนั
ไวอ้ย่างดีแลว้ก็ตาม ซ่ึงโดยมากสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุในโรงงานนั้นมกัเกิดท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บ
อุบติัเหตุมากท่ีสุด เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานตอ้งท างานกบัเคร่ืองจกัรตลอดเวลา ท าให้มีโอกาสท่ีจะเกิด
อุบติัเหตุไดง่้ายท่ีสุด ดงันั้นการศึกษาหลกัการการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงาน มีความส าคญัในการ
ลดและป้องกนัอุบติัเหตุอ่ืนๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได ้

 

2.1 การเกดิอุบัติเหตุในการท างาน 

 ในการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน มีสาเหตุท่ีส าคญัในการเกิดอยู ่3 ประการคือ ดงัรูปท่ี 2.1 

  2.1.1  คน  คือ  ผูป้ระกอบการงานในหนา้ท่ีต่าง ๆ หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆเช่น 
หน่วยซ่อมบ ารุง เป็นตน้ และเป็นตวัสาเหตุใหญ่ท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ 

  2.1.2  เคร่ืองมือ คือ เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างาน 

  2.1.3  ส่ิงแวดลอ้ม  คือ  สภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน ความเหมาะสม ความปลอดภยั การมี
มาตรการการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเหมาะสม   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและการเกิดอุบติัเหตุและงาน  

คน 

เคร่ืองมือ ส่ิงแวดลอ้ม 

งาน 

 

อุบติัเหตุ 
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 จากรูป สามารถอธิบายไดว้า่ การเกิดอุบติัเหตุนั้น เหมือนกบัสามเหล่ียมดา้นเท่า ท่ีมีมุมทั้ง
สามมุมเป็นแกนสมดุล ซ่ึงมุมทั้งสามมุมประกอบไปดว้ยสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ คือ คน เคร่ืองมือ 
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถา้สาเหตุทั้งสามอยา่งน้ีสมดุล จะท าใหไ้ดง้านท่ีสมบูรณ์ได ้ แต่ถา้มุมทั้งสามท่ี
ไม่สมดุลก็ส่งผลท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้ และในการท างานก็สามารถท าใหเ้กิดอุบติัเหตุไดต้ลอดเวลา 
ดงันั้นจึงตอ้งมีความระมดัระวงัในการท างานทุกขั้นตอน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึนได ้

 

2.2 การจ าแนกประเภทอุบัติเหตุ 

 องคก์ารกรรมกรโลก (ILO) เม่ือปี ค.ศ.1962 เป็นองคก์รท่ีตั้งข้ึนเพื่อช่วยสนบัสนุนรวมถึง
การวางมาตรการดา้นความปลอดภยัแก่บุคคลท่ีท างานในโรงงานดา้นต่างๆ ได้ก าหนดชนิดของ
อุบติัเหตุท่ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นโรงงานอุตสาหกรรมดงัน้ี   
 2.2.1  ประเภทของอุบติัเหตุจ าแนก ตามชนิดของอุบติัเหตุ 

  2.2.1.1 การพลดัตกจากท่ีสูงของคนงาน 

  2.2.1.2 การถูกชน  ถูกเฉ่ียว  ถูกกระแทก โดยวสัดุหรืออุปกรณ์ในการท างานทุก
ชนิดยกเวน้จากการหล่น   

  2.2.1.3 การถูกวสัดุหรืออุปกรณ์ในการท างานทุกชนิดหล่นทบั 

  2.2.1.4 การถูกหนีบ ถูกดูดหรือถูกจบัเขา้ไวร้ะหว่างวตัถุหรือเคร่ืองมือ 2 ช้ิน       
ดงัรูปท่ี 2.2 

 

 
รูปท่ี 2.2  แสดงรูปอุบติัเหตุจากการถูกหนีบโดยเคร่ืองปอกมะพร้าว 

ท่ีมา : http://www.accident.in.th/topic.html 

http://www.accident.in.th/topic.html
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  2.2.1.5 การสัมผสักบักระแสไฟฟ้า 

  2.2.1.6 การสัมผสักบัอุณหภูมิสูง หรืออุณหภูมิต ่าเกินไป 

  2.2.1.7 การออกแรงเกินก าลงั 

  2.2.1.8 การสัมผสักบัเคมีภณัฑท่ี์มีพิษ หรือมีไอระเหยท่ีมีพิษ หรือการรับการแผ่
รังสีต่างๆ จากสารก่อรังสีหรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อรังสี 

  2.2.1.9 อุบติัเหตุอ่ืนๆ ท่ีมิไดเ้ขา้ชนิดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.2.1.1 ถึงขอ้ 2.2.1.8 

 2.2.2 ประเภทของอุบติัเหตุจ าแนก ตามตวัการเกิดอุบติัเหตุ 

  2.2.2.1 เคร่ืองจกัรกล  ไดแ้ก่ 

   1) เคร่ืองตน้ก าลงัต่างๆ ยกเวน้มอเตอร์ไฟฟ้า 

   2) อุปกรณ์ส่งถ่ายก าลงักล 

   3) เคร่ืองจกัรกลเหมืองแร่ 

   4) เคร่ืองข้ึนรูปโลหะ 

   5) เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

   6) เคร่ืองจกัรกลงานไม ้

   7) เคร่ืองจกัรกลอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขา้งตน้ 

  2.2.2.2 วสัดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายและยกวสัดุ  ไดแ้ก่ 

   1) รถหรือลอ้ท่ีมีรางเล่ือน 

   2) ลอ้เล่ือนอ่ืนๆ ท่ีไม่เล่ือนบนรางเล่ือน 

   3) รถยกและเคร่ืองยกต่างๆ 

   4) พาหนะขนส่งทางน ้า 

   5) พาหนะขนส่งทางอากาศ 

   6) พาหนะขนส่งอ่ืนๆ    

  2.2.2.3 เคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์อ่ืนๆ 

   1) ระบบไฟฟ้าต่างๆท่ีติดตั้งถาวร โดยยกเวน้เคร่ืองมือไฟฟ้า  

   2) เคร่ืองมือไฟฟ้าต่างๆ 

   3) เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีไม่ใชไ้ฟฟ้า 

   4) ระบบเคร่ืองท าความเยน็ 

   5) ภาชนะบรรจุความดนัสูง 

   6) เตาหลอม เตาเผา เตาอบ ฯลฯ 
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   7) บนัไดและลอ้เล่ือนท าหนา้ท่ีบนัไดแบบต่างๆ 

   8) โครงสร้างและนัง่ร้าน 

   9) เคร่ืองจกัรกลอ่ืนๆ 

  2.2.2.4 วสัดุ สารและรังสี 

   1) วตัถุระเบิด  และวตัถุท่ีแตกกระจายลอยไปในอากาศ 

   2) รังสีและสารก ามนัตภาพรังสี 

   3) ฝุ่ นผง แก๊ส ของเหลว สารเคมีต่างๆ ยกเวน้วตัถุระเบิด 

   4) สารอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไว ้

  2.2.2.5 สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

   1) สภาพแวดลอ้มภายนอกอาคารโรงงาน  เช่น ระบบระบายน ้ า  ระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงในโรงงาน เป็นตน้ 

   2) สภาพแวดลอ้มภายในอาคารโรงงาน  เช่น  ระบบการวางผงัโรงงานไม่
เหมาะสม  การระบายความร้อนในโรงงานท่ีไม่ดี เป็นตน้ 

   3) สภาพแวดลอ้มใตดิ้น  เช่นระบบการวางท่อส่งแก๊สใตดิ้น เป็นตน้ 

  2.2.2.6 ตวัการอนัตรายอ่ืนๆท่ีมิไดจ้  าแนกประเภทไวข้า้งตน้ 

   1) สัตวมี์อนัตรายต่างๆ 

   2) ตวัการอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไว 

 2.2.3   ประเภทของอุบติัเหตุจ าแนก ตามลกัษณะของความบาดเจบ็ 

  2.2.3.1 เกิดการบาดเจบ็เล็กนอ้ย เช่น เคล็ดขดัยอก ฟกช ้ าบวม หรือบาดแผลอ่ืนๆท่ี
ไม่เป็นอนัตรายมาก  แพส้ภาวะแวดลอ้มในการท างานเล็กนอ้ย 

  2.2.3.2 เกิดการบาดเจ็บปานกลาง  เช่น กระดูกเคล่ือน การกระทบกระเทือนและ
บาดเจ็บภายใน  การสลบ หมดสติ  อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า  แพส้ภาวะแวดลอ้มในการท างาน
ปานกลาง  ถูกไฟไหมเ้ฉพาะส่วน  ถูกของมีคมบาดเฉพาะส่วน ดงัรูปท่ี 2.3 
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รูปท่ี 2.3  แสดงภาพวสัดุมีคมบาดเทา้เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานประมาท 

ท่ีมา : http://www.siamsafety.com/index.php?page=forums/view&type_forum=   

2&message_id=20108 

 

  2.2.3.3 เกิดการบาดเจ็บรุนแรง/บาดเจ็บสาหัส  เช่น บาดแผลฉกรรจ์  ถูกตดัหรือ
เฉือนเน้ือหรืออวยัวะออกไป  ดงัรูปท่ี 2.4   แพส้ภาวะแวดลอ้มในการท างานอยา่งรุนแรง  อนัตราย
จากสารกมัมนัตรังสี   ถูกไฟไหมท้ั้งตวั  ถูกสารพิษอยา่งแรง  ถูกอดักระแทกจนเละ ดงัรูปท่ี  2.5 

 

 
 

รูปท่ี 2.4  แสดงภาพการบาดเจบ็รุนแรงเน่ืองจากการถูกเคร่ืองบดเน้ือหนีบน้ิวขาด 

       ท่ีมา : http://mainsite.aimconsultant.com/index.php?id=detail-accident-gallery 

http://www.siamsafety.com/index.php?page=forums/
http://mainsite.aimconsultant.com/index.php?id=detail-accident-gallery
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รูปท่ี 2.5  แสดงภาพคนงานโรงกลึงถูกหนีบร่างจนเละเสียชีวติ 

ท่ีมา : http://mainsite.aimconsultant.com/index.php?id=detail-accident-gallery 

   

  2.2.3.4 ไดรั้บอนัตรายผสมกนัจากหลายสาเหตุ 

  2.2.3.5 อนัตรายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุเอาไว ้

 2.2.4 ประเภทของอุบติัเหตุจ าแนก ตามต าแหน่งท่ีเกิดแก่ร่างกาย  ไดแ้ก่  
  2.2.4.1 อวยัวะท่ีศีรษะและคอ  ดงัรูปท่ี 2.6 

 
 

รูปท่ี 2.6  แสดงภาพคนงานโรงงานกระดาษถูกเคร่ืองจกัรหนีบจนเสียชีวติ 

ท่ีมา : http://mainsite.aimconsultant.com/index.php?id=detail-accident-gallery 

http://mainsite.aimconsultant.com/index.php?id=detail-accident-gallery
http://mainsite.aimconsultant.com/index.php?id=detail-accident-gallery
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  2.2.4.2 บริเวณล าตวัทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั 

  2.2.4.3 แขนและขา 

  2.2.4.4 บริเวณขอ้มือ และขอ้เทา้ 

  2.2.4.5 จุดบาดเจบ็อ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุเอาไว ้

   

2.3 สาเหตุที่ท าให้คนงานประสบอุบัติเหตุ  

 ในการเกิดอุบัติเหตุนั้นพบว่าคนงานมีส่วนส าคัญในการท าให้เกิดอุบติัเหตุ เน่ืองจาก
คนงานตอ้งท างานใกลชิ้ดกบัเคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองมือตลอดเวลา ดงันั้นจึงมีความเส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุไดง่้าย 

 2.3.1 ความประมาทของคนงาน     พบวา่ในการเกิดอุบติัเหตุนั้นโดยเฉพาะคนงานท่ีมี
ประสบการณ์ หรือมีความช านาญงานมาแลว้ จะมีความเช่ือมัน่ในฝีมือและความเก่งของตนมาก 
และมกัจะละเลยการป้องกนัตวัเองจากอนัตรายของเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือท่ีท างานดว้ยเป็นประจ า 
ท าให้เกิดอุบติัเหตุได ้  หรือการพูดคุยกนัในระหว่างท างาน ท าให้เกิดความประมาทในการใช้
อุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้ ดงัรูปท่ี 2.7 

 

 
 

รูปท่ี 2.7  แสดงการถูกเคร่ืองบดหมูบดน้ิว 

ท่ีมา : http://www.accident.in.th/topic.html 

 

 2.3.2 การขาดประสบการณ์การท างาน  พบวา่ในคนงานท่ีท างานกบัอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
ท่ีไม่มีความช านาญ หรือเพิ่งเร่ิมท างานใหม่ท าให้ไม่คุน้เคยกบัการท างานกบัอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
นั้นท าใหเ้กิดความผดิพลาดจากการใชเ้คร่ืองมือและเกิดอุบติัเหตุข้ึนได ้ 

http://www.accident.in.th/topic.html
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 2.3.3 ความไม่พร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจของคนงาน  พบวา่ในคนงานท่ีไม่มีความ
พร้อมทางดา้นร่างกาย เช่น การเจ็บป่วยจากการปวดศีรษะท าให้เกิดอาการตาพล่ามวั หรือขาดสติ
ชั่วขณะในการท างาน ท าให้เกิดอุบติัเหตุได้ หรือการขาดความรับผิดชอบโดยการไปกินเหล้า
ระหว่างท างาน หรือกินเหลา้ก่อนมาท างานท าให้เกิดการเมาคา้ง  ส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุตามมาได ้ 
หรือคนงานท่ีไม่มีความพร้อมทางดา้นจิตใจเช่น มีปัญหาครอบครัว  มีปัญหาดา้นการเงิน ไปกูเ้งิน
นอกระบบและไม่มีเงินจ่ายดอกเบ้ีย ปัญหาหน้ีบตัรเครดิต หรือมีปัญหาหนกัใจท่ีไม่สามารถแกไ้ข
ได้  ส่งผลให้เกิดการขาดสติในการท างานเน่ืองจากคิดหมกมุ่นในปัญหานั้น ท าให้เกิดอุบติัเหตุ
ตามมาได ้

 2.3.4 ความจ าเจหรือเบ่ือหน่ายในงานท่ีท า  พบว่าในการท างานเดิมซ ้ าๆท าให้เกิดความ
ซ ้ าซากจ าเจ  คนงานเบ่ือหน่ายงานท่ีท าก็ละเลยจากงานท่ีท าส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

 2.3.5 อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจกัรในการท างานช ารุด  ไม่ไดซ่้อมบ ารุง หรือละเลย
การตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งานทุกคร้ังว่ามีสภาพท่ีพร้อมท างานหรือไม่  การขาดความ
เอาใจใส่ต่อการช ารุดเล็กนอ้ยของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ส่งผลให้เกิดการเสียหายใหญ่ เช่น หมอ้ตม้มี
รอยร่ัวเล็กนอ้ย คนงานไม่ใส่ใจเพราะยงัเห็นวา่สามารถท างานต่อไปได ้แต่เม่ือใชไ้ปไดช้ัว่ขณะท า
ให้เกิดการระเบิดข้ึน ส่งผลให้คนงานท่ีท างานท่ีหมอ้ตม้หรือท างานใกลเ้คียง ไดรั้บบาดเจ็บสาหัส  
ดงัรูปท่ี 2.8 

 

 
 

รูปท่ี 2.8  แสดงรูปถงัไอน ้าบริษทัยอ้มผา้ระเบิด 

ท่ีมา : http://www.accident.in.th/topic.html 



 

        บทท่ี 2 หลกัการการป้องกนัอุบติัเหตใุนโรงงาน   39 

 

สมชาย  สิริพฒันากลุ 

 

 2.3.6 สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานไม่เหมาะสม เช่น อากาศท่ีร้อนเกินไป ภายในโรงงานมี
แสงสวา่งไม่เพียงพอ  ภายในโรงงานมีฝุ่ นละอองมาก หรือภายในโรงงานมีการเก็บส่ิงของท่ีไม่เป็น
ระเบียบส่งผลใหก้ารท างานของคนงานเกิดความผดิพลาด และเกิดอุบติัเหตุตามมาได ้

 2.3.7 นโยบายของโรงงาน  พบวา่ในโรงงานแต่ละแห่งนั้นมีนโยบายป้องกนัอนัตรายจาก
อุบติัเหตุของคนงานไม่เท่ากนั บางโรงงานมีมาตรการมาตรการดา้นความปลอดภยัให้คนงานท่ีดี
และปฏิบติัตาม  บางโรงงานมีมาตรการแต่ไม่มีการกระตุน้ให้คนงานปฏิบติัตาม  บางโรงงานไม่มี
มาตรการด้านความปลอดภยัให้คนงาน  หรือการขาดความสามารถในการจดัการคนงานท่ีไม่
เหมาะสม  หรือนายจา้งเอาเปรียบลูกจา้งมากเกินไปท าให้คนงานตอ้งการกลั้นแกล้งให้โรงงาน
เสียหาย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีส่งผลใหเ้กิดความอุบติัเหตุและเกิดความสูญเสียตามมาได ้ 
 

2.4 หลกัการประเมินอุบัติเหตุทีส่ามารถเกดิขึน้ในโรงงานโดยการค านวณทางสถิติ 
 เป็นการค านวณการเกิดอุบติัเหตุ และอตัราความร้ายแรงของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยการ
ประเมินทางสถิติ ซ่ึงท าใหส้ามารถประมาณการณ์โอกาสของการเกิดอุบติัเหตุโดยเฉล่ียของคนงาน
ในโรงงานทั้งหมดได ้

 2.4.1 อตัราความถ่ีของการเกิดอุบติัเหตุ 

           หลกัการประเมินอุบติัเหตุท่ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นโรงงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้
การค านวณทางสถิติได ้โดยการใชม้าตรฐานเปรียบเทียบจึงมีหน่วยเป็นจ านวนคร้ังของอุบติัเหตุท่ี
เกิดข้ึนต่อเวลาท างาน 1 ลา้นชัว่โมง-ท างาน (man-hours of exposure) หน่วยท่ีไดเ้รียก อตัราความถ่ี
ของอุบติัเหตุ(Frequency rate; F) เน่ืองจากแต่ละโรงงานมีจ านวนคนงานและจ านวนชัว่โมงในการ
ท างานไม่เท่ากนั  ดงัสูตร 

 

    

 

  

 

 

 

  F  = อตัราความถ่ีของการเกิดอุบติัเหตุ  

  N = จ านวนคร้ังของอุบติัเหตุ   

 

 

        N x 1,000,000 

                 จ  านวนชัว่โมงจริงของคนงานทั้งหมด 

 

F    = 
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ตัวอย่าง 2.1 โรงงานแห่งหน่ึงมีคนงาน 1,000 คน ท างานปีละ 60 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 48 ชัว่โมง 
และมีการขาดงานของคนงานทั้งส้ิน 6 % เน่ืองจากเจบ็ป่วยและกิจธุระส่วนตวัในเวลา 1 ปี มี
อุบติัเหตุเกิดข้ึน 100 คร้ัง จะมีอตัราความถ่ีของอุบติัเหตุเป็นเท่าใด 

 

วธีิการค านวณ 

จากโจทย ์ จ  านวนชัว่โมงของคนงานทั้งหมด =  1,000 x 60 x 48  ชัว่โมง 

      = 2,880,000  ชัว่โมง 

    มีการขาดงาน 6 เปอร์เซ็นต ์    6 x  2,880,000  ชัว่โมง 

               100 

      = 172,800   ชัว่โมง 

ดงันั้น 

จะไดจ้  านวนชัว่โมงจริงของคนท างานทั้งหมด =    2,880,000 - 172,800 ชัว่โมง  

      = 2,707,200  ชัว่โมง 

 

แทนค่าในสูตร  จะได ้

     100 x 1,000,000 

                   2,707,200 

 

       F  = 36.94  คร้ัง/หน่ึงลา้นชัว่โมงคนงาน 

 

ดงันั้นจะไดว้า่ 

ตอบ    อตัราความถ่ีของการเกิดอุบติัเหตุของโรงงานน้ี เท่ากบั 36.94 คร้ัง/หน่ึงลา้นชัว่โมงคนงาน  
 

 2.4.2 ค่าความร้ายแรงของอุบติัเหตุ 

          ในการหาอตัราความถ่ีของการเกิดอุบติัเหตุนั้น ยงัไม่สามารถให้รายละเอียดไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ ซ่ึงในการเกิดอุบติัเหตุแต่ละคร้ังนั้นจะเกิดผลของอุบติัเหตุตามมาดว้ยทุกคร้ัง ไม่วา่ผลจะ
เกิดเบาหรือร้ายแรงก็ตาม ซ่ึงเราเรียกผลของอุบัติเหตุท่ีเกิดตามมาน้ีว่า “ค่าความร้ายแรงของ
อุบติัเหตุ” (Severity rate; S)” ซ่ึงคิดจากจ านวนวนัท่ีคนงานผูป้ระสบอุบติัเหตุตอ้งขาดงานไปเพื่อ
รักษาตวั เน่ืองจากอนัตรายจากอุบติัเหตุนั้น ดงัสูตร 

 

  = 

F        = 
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   S  = ค่าความร้ายแรงของอุบติัเหตุ  

   DL = จ านวนวนัท างานท่ีสูญเสีย 

 

 

ตัวอย่าง 2.2 โรงงานแห่งหน่ึงมีคนงาน 1,000 คน ท างานปีละ 60 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 48 ชัว่โมง 
และมีการขาดงานของคนงานทั้งส้ิน 6 % เน่ืองจากเจ็บป่วยและกิจธุระส่วนตวัในเวลา 1 ปี มี
อุบติัเหตุเกิดข้ึน 100 คร้ัง คิดเป็น 1,500 วนั  จะคิดค่าความร้ายแรงของอุบติัเหตุเท่าใด 

 

จากโจทย ์

จะไดจ้  านวนชัว่โมงจริงของคนท างานทั้งหมด = 2,707,200  ชัว่โมง 

 

  แทนค่าในสูตร     1,500 x 1,000,000 วนั 

             2,707,200 

           S  = 554  วนั 

 

ดงันั้นจะไดว้า่ 

ตอบ   หมายความวา่ในปีนั้นมีความร้ายแรงของอุบติัเหตุท่ีเกิดคือ   554  วนั/หน่ึงลา้นชัว่โมงคนงาน 

 

 หมายเหตุ  ถ้ากรณีความร้ายแรงของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจนมีผูเ้สียชีวิต หรือพิการจนไร้
ความสามารถตลอดชีวิตให้คิดเหมือนกบัคนงานเสียชีวิต เน่ืองจากไม่สามารถท างานไดต้ลอดไป 
ท าใหก้ารค านวณชัว่โมงไม่เป็นไปตามความจริงเน่ืองจาก ผูท่ี้เสียชีวิตไม่สามารถกลบัเขา้มาท างาน

 

               DL x 1,000,000 

                 จ  านวนชัว่โมงจริงของคนงานทั้งหมด 

 

S    = 

S                 = 
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ได ้ดงันั้นให้คิดเทียบวา่ คนงาน 1 คนท่ีเสียชีวิต ท าให้สูญเสียวนัท างานเป็น 6,000 วนั  (ซ่ึงคิดได้
จาก 1 คนสามารถท างานไดต่้อไปอีก 20 ปี ปีละ 300 วนั)  
 

2.5 หลกัการป้องกนัอุบัติเหตุในโรงงาน 

 การป้องกนัอุบติัเหตุ เป็นการท าเพื่อเสริมสร้างความปลอดภยัในโรงงาน ช่วยลดอุบติัเหตุ  
ลดความสูญเสียดา้นเวลา  ดา้นการเงิน  และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยอาศยัส่วน
ส าคญั 3 ส่วน ประกอบดว้ย ความรู้ดา้นวชิาการ   การฝึกอบรม   และมาตรการในการท างาน  
 2.5.1 ความรู้ดา้นวิชาการ เป็นส่วนท่ีส าคญัเร่ิมแรกในการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงานใน
ความรู้ทางวิชาการนั้ น ประกอบไปด้วย การออกแบบโรงงาน ผงัโรงงาน ออกแบบระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง  ระบบไฟฟ้าในโรงงาน  ระบบแสงสวา่ง  เสียง  ระบบระบายอากาศ  ระบบการระบาย
น ้ าเสีย น ้ าทิ้ง  ระบบการวางเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ  การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย  ให้ตรงตาม
มาตรฐานความปลอดภยั   
 

 2.5.2  การฝึกอบรมหรือการใหก้ารศึกษา   เป็นการแนะน าขอ้ปฏิบติัต่างๆในโรงงานให้แก่
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการท างาน ไดแ้ก่  คนงาน หัวหน้างาน ฝ่ายซ่อมบ ารุง  ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
การผลิต  วิศวกรผูต้รวจสอบ เป็นตน้ ให้มีความรู้ความเขา้ใจในระบบการท างาน และอุบติัเหตุท่ี
สามารถเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากการท างานในขั้นตอนใด และเม่ืออุบติัเหตุเกิดข้ึนมาแลว้นั้นจะสามารถ
แก้ไขเบ้ืองตน้ไดอ้ย่างไร หรือตอ้งปฏิบติัอย่างไรต่อไป จากนั้นสามารถท่ีจะหามาตรการในการ
ป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนซ ้ าได้อย่างไร  เพื่อป้องกันอุบติัเหตุ และการเสริมสร้างความปลอดภยัใน
โรงงาน  
 2.5.3  มาตรการในการท างาน   เป็นการก าหนดวิธีการท างานอยา่งปลอดภยั และมีมาตร 
การควบคุมบงัคบัให้คนงานปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน และตอ้ง
ช้ีให้เห็นถึงอนัตรายหรือความร้ายแรงของผลท่ีตามมานั้น เป็นการกระตุ้นให้คนงานและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง  ตระหนกัถึงความส าคญัในมาตรการน้ีได ้ เช่น เคร่ืองจกัรท่ีออกแบบมาถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการโดยเฉพาะเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่  มกัมีเคร่ืองป้องกนัอนัตรายหรือการ์ด(Machine Guarding) 

ติดตั้งไวอ้ย่างเหมาะสม  แต่คนงานอาจเห็นว่าเกะกะไม่จ  าเป็นจึงถอดออก  จนเม่ือท างานไปเกิด
ความประมาทข้ึน ท าให้เกิดอุบติัเหตุต่อตวัคนงานนั้น หรือท าให้เคร่ืองจกัรนั้นเสียหาย  ดงันั้นเรา
จะตอ้งฝึกอบรมแนะน าคนงานถึงวิธีการท างานกบัเคร่ืองจกัรตวันั้น หรือช้ีแนะให้เห็นอนัตรายท่ี
เกิดข้ึนหากถอดเคร่ืองป้องกนัอนัตรายออกแลว้ และออกเป็นกฎระเบียบขอ้บงัคบั โดยถา้ใครถอด
เคร่ืองป้องกนั หรือฝาครอบส่วนเคล่ือนไหวหรือส่วนท่ีเป็นอนัตรายของเคร่ืองจกัร เช่น สายพาน 
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ฯลฯ โดยไม่มีเหตุอนัสมควร จะตอ้งถูกลงโทษ หรือถา้ท าให้เคร่ืองจกัรเสียหายเน่ืองจาดการถอด
เคร่ืองป้องกนัจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายนั้น  เป็นตน้  
 

2.6 แผนการปฏิบัติงานเพือ่ป้องกนัอุบัติเหตุ 

 เป็นแบบท่ีก าหนดข้ึนมาเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงานรวมถึงเพื่อการหา
สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ และเป็นการวางมาตรการการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงาน 

 2.6.1 ขอ้ก าหนดท่ีใช ้

          2.6.1.1. หวัขอ้ท่ีน าดว้ยตวัเลขในวงเล็บ เช่น (1),(2),(3)…ฯลฯ คือปัญหาหรือสาเหตุ
ของปัญหาหรือความบกพร่อง 

         2.6.1.2. หัวข้อท่ีน าด้วยอกัษร ว ประกอบกับตวัเลขข้อเช่น (1-ว) หมายความถึง
ปฏิบติัการของวศิวกรหรือผูมี้หนา้ท่ีออกแบบโรงงานเป็นผูด้  าเนินการ 

         2.6.1.3. หัวขอ้ท่ีน าดว้ยตวัอกัษร ซ ประกอบกบัตวัเลขขอ้เช่น (1-ซ) หมายความถึง
ปฏิบติัการของซุปเปอร์ไวเซอร์หรือหัวหนา้คนงาน ซ่ึงมีความรับผิดชอบต่อคนงานไดด้ าเนินการ
เพื่อขจดัตน้เหตุอนัตรายนั้นๆ ร่วมกบัฝ่ายบริหาร 

 2.6.2 แนวทางปฏิบติัเพื่อป้องกนัความผดิพลาดมีดงัน้ี 

          2.6.2.1 ปัญหาท่ี (1)  มีการปรับปรุงวิธีการท างานข้ึนใหม่แต่คนงานยงัไม่ทราบการ
เปล่ียนแปลงคร้ังน้ี 

          (1-ว) จดัเตรียมวสัดุ โปรแกรมและอุปกรณ์การฝึกอบรมใหพ้ร้อมมูล 

          (1-ซ) ทดสอบจนมั่นใจว่า คนงานผ่านการอบรมมาแล้วนั้น  มีความรู้
ความสามารถไดม้าตรฐานมากเพียงใดเหมาะสมท่ีจะเขา้รับหนา้ท่ีนั้นๆ หรือไม่ 
           2.6.2.2 ปัญหาท่ี (2) ท างานทุกอยา่งตามคู่มือท่ีให้มาประจ าเคร่ือง แต่รายละเอียดใน
คู่มือคลาดเคล่ือน เกิดความผดิพลาดในงาน 

           (2-ว) ตรวจสอบดูความพร้อมของผูอ้บรม 

           (2-ซ) ตรวจดูรายละเอียดในข้อความต่างๆ ท่ีพิมพ์ออกใช้ให้ตรงกันและ
ถูกตอ้งแม่นย  า 

         2.6.2.3 ปัญหาท่ี (3) บกพร่องหรือละเลยต่อการปฏิบติังานตามวธีิการท างานท่ีถูกตอ้ง 

         (3-ว) ปรับปรุงหรือพฒันาระบบท างานท่ีปลอดภยัให้มีความกระชบัและง่าย
ต่อการปฏิบติั 
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         (3-ซ) พยายามสาธิตและติดตามดูผลการปฏิบติังานของคนงานให้เป็นไปตาม
วิธีการท่ีถูกตอ้งและประเมินผลบกพร่องต่างๆ เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงต่อวิศวกรหรือผูจ้ดัการ
เพื่อพิจารณาแกไ้ขต่อไป 

         2.6.2.4 ปัญหาท่ี (4) คนงานไม่เขา้ใจวธีิการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง 

         (4-ว) ปรับปรุงค าแนะน าประกอบการปฏิบติังานใหเ้ขา้ใจง่าย 

         (4-ซ) ก่อนให้คนงานปฏิบติัตามค าสั่งควรให้ทวนค าสั่งเพื่อซักซ้อมความ
เขา้ใจ 

        2.6.2.5 ปัญหาท่ี (5) คนงานไม่สนใจต่ออุบติัเหตุอนัตราย 

        (5-ว)  จดัท าโปรแกรมฝึกอบรมหรือนิทรรศการ แสดงผลอนัตรายจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในโรงงานนั้น 

        (5-ซ) จดัท าโปสเตอร์หรืออุปกรณ์นิทรรศการต่างๆ ร่วมกบัคนงาน เพื่อส่ง 
เสริมใหค้นงานเพิ่มความใส่ใจต่ออุบติัเหตุมากข้ึน 

         

         2.6.2.6 ปัญหาท่ี (6) เกิดอุบติัเหตุจากการท่ีคนงานไปเดินเคร่ืองจกัรโดยบงัเอิญ 

         (6-ว) พิจารณาเปล่ียนแปลงระบบควบคุมเคร่ืองจกัรให้มีการล็อกปิดและเปิด 
โดยตอ้งมีกุญแจหรืออุปกรณ์อ่ืนซ่ึงตอ้งเบิกจ่ายจากผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

        (6-ซ) เม่ือเคร่ืองจกัรมีการติดตั้งฝาครอบหรืออุปกรณ์ความปลอดภยัอ่ืนใด 
ควรใหค้  าแนะน าและคอยควบคุมงานมิใหไ้ปถอดหรือปรับแต่งอุปกรณ์เหล่านั้น 

         2.6.2.7 ปัญหาท่ี (7) คนงานท างานผิดพลาด และเกิดความสูญเสียในการผลิตเพราะ
ตอ้งด่วนตดัสินใจงานอยา่งฉุกละหุกอยูเ่สมอ 

         (7-ว) วางแผนการท างานใหม่ เพื่อลดการฉุกละหุกต่างๆ ท่ีจะเกิดแก่คนงาน 

         (7-ซ) ให้การอบรมและให้ขอ้แนะน าแก่คนงานให้รู้จกัการแก้ปัญหาในยาม
คบัขนั 

         2.6.2.8 ปัญหาท่ี (8 ) เกิดอุบติัเหตุจากการท่ีคนงานควบคุมผดิจุด หรือสวมต่อวงจรผดิ 

         (8-ว) ปรับปรุงระบบการควบคุมเช่น คตัเอาท์ วาล์ว หมุนควบคุมของไหล
ต่างๆ รวมทั้งระบบท่อต่างๆ ในโรงงานให้มีลกัษณะเฉพาะเช่น มีสีแตกต่างกนัเด่นชดั มือหมุนมี
ลกัษณะรูปร่างขนาดหรือสีสันต่างกนั ส่วนการเช่ือมต่อกนัของสายต่อหรือท่อต่างๆ ออกแบบให้มี
ขอ้ต่อเฉพาะตวัเช่น มีเกลียวเป็นเกลียวซ้ายกบัเกลียวขวา ชนิดของเกลียวต่างกนั ขอ้ต่อมีกระเด่ือง
หรือร่องเฉพาะ หรือขนาดต่างกนั ซ่ึงมีผลให้คนงานไม่อาจจะเช่ือมต่อระบบท่อท่ีผิดประเภทเขา้
ดว้ยกนัเพราะความพลั้งเผลอได ้
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        (8-ซ) อบรมและควบคุมคนงานให้รู้จกัวิธีการเช่ือมต่อระบบต่างๆ ท่ีถูกตอ้ง
และห้ามมิให้คนงานไปปรับปรุงต่อเติมหรือดดัแปลงแกไ้ขขอ้ต่อต่างๆ ท่ีจดัท าไวแ้ล้วตามขนาด
เฉพาะ 

        2.6.2.9 ปัญหาท่ี (9) ความผดิพลาดในการท างาน เน่ืองจากการอ่านมาตรวดัท่ีหนา้ปัทม์
ผดิพลาด 

        (9-ว) ออกแบบระบบการใช้มิเตอร์ต่างๆ ให้แยกกันอิสระและอ่านได้ง่าย 
รวมทั้งเลือกใชมิ้เตอร์ท่ีมีสเกลใหญ่และเป็นชนิดมีตวัเลขก ากบั 

       (9-ซ) ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์อยู่เสมอ ให้ค  าแนะน าและฝึกฝนคนงานให้
อ่านสเกลแบบต่างๆไดค้ล่องตวัและถูกตอ้ง 

         2.6.2.10 ปัญหาท่ี (10) เกิดปัญหาเพราะคนงานกดปุ่มสวทิช์ควบคุมผดิพลาด 

           (10-ว) จดัวางเปล่ียนต าแหน่งท่ีตั้งสวิทช์ส าคญัใหม่ให้แยกออกเด่นชดั และ
เปล่ียนลกัษณะการใชง้านใหม่จากการกดไปเป็นการหมุนดึง หรือโยกท่ีมีช่วงเคล่ือนตวัมากข้ึนและ
ตอ้งออกแรงมากข้ึน 

        (10-ซ) สอดส่องการท างานเฉพาะต่างๆ ให้รัดกุมโดยเฉพาะงานซ่อมแซม
เคร่ืองจกัรตอ้งอบรมให้คนงานรู้จกัเขียนป้าย “ห้ามแตะตอ้ง” หรือ “ก าลงัซ่อม” ไปแขวนไวท่ี้แผง
ควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกนัคนงานอ่ืนไปสับสวิทช์เดินเคร่ืองขณะคนงานอ่ืนท าการซ่อมแซมอยู ่
รวมทั้งจดัหาแผน่ป้ายต่างๆ เอาไวใ้หม้ากเพียงพอต่อการใชง้าน 

        2.6.2.11 ปัญหาท่ี (11) เกิดอุบติัเหตุเพราะการสับสวทิช์ควบคุมอยา่งผดิขั้นตอน 

           (11-ว) ออกแบบการจดัวางแผงสวิทช์บอร์ดใหม่และตดัสวิทช์ตวัท่ีไม่จ  าเป็น
แยกวางไวต่้างหาก และเรียงล าดบัใหม่ให้สอดคลอ้งกบัล าดบัการใช้งาน ออกแบบหรือประยุกต์
ระบบอินเตอร์ล็อค(Interlock) หรือวงจรอตัโนมติัเขา้ใช้ในระบบสวิทช์ต่างๆ เพื่อป้องกนัความ
เสียหายท่ีอาจเกิดจากคนงานไปใชอ้ยา่งผดิวธีิ 

                     (11-ซ) ควรอบรมคนงานโดยเฉพาะหรือแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการควบคุม
แผงสวทิช์บอร์ดเป็นการเฉพาะอาจใชต้วัเลขติดท่ีสวทิช์เลียงตามล าดบัการใชง้าน รวมทั้งการเพิ่มไว้
บนหนา้ปัทมห์รือไฟช้ีบ่งการท างาน(Pilot lamp) ประจ าสวิทช์แต่ละตวั เพื่อช่วยให้คนงานควบคุม
ไดดี้ยิง่ข้ึน 

        2.6.2.12 ปัญหาท่ี (12) เคร่ืองมือช ารุดเร็วมาก และขาดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะพวกประแจขนัแบบต่างๆ 

           (12-ว) คนงานอาจไม่มีค้อน หรือเคร่ืองมือชนิดอ่ืนอย่างเพียงพอ จึงต้อง
ประแจหรือคีมตอก ทุบ หรืองดัแทนคอ้น จนช ารุด หรือใชป้ระแจเล่ือนขนัน็อตอยู่เสมอ เพราะหา
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ประแจปากตายท่ีตอ้งการไม่ได้ ดังนั้น วิศวกรจึงต้องส ารวจและวิเคราะห์สาเหตุการช ารุดของ
เคร่ืองมือ เพื่อหาแนวทางแกไ้ข อาทิ เกิดจากเคร่ืองมือมีไม่ครบควรจดัซ้ือใหม่ หากเกิดเพราะความ
มกัง่ายของคนงานเองก็ตอ้งอบรมคนงานต่อไป 

           (12-ซ) จดัให้คนงานท่ีตอ้งใชป้ระแจอยู่เป็นประจ าเบิกจ่ายประแจไปทั้งชุด 
และรับผดิชอบในส่วนท่ีตนเบิกไปใชง้านเอง 

        2.6.2.13 ปัญหาท่ี (13) คนงานประสบอุบติัเหตุ เพราะความเหน่ือยในการท างาน 

           (13-ว) จดัระบบเวลาการท างาน เพื่อมิให้คนงานท างานมากชัว่โมงในแต่ละ
วนั รวมทั้งตรวจสอบสภาพการท างานของคนงาน เพื่อดูว่ามีส่ิงแวดลอ้มในการท างานอะไรบา้งท่ี
ท าอนัตรายต่อคนงาน อาจเสนอเพิ่มค่าแรงเพื่อลดการท างานล่วงเวลาของคนงาน 

           (13-ซ) พยายามจดัการท างานมิให้ต้องท างานเหน่ือยมาก ต่อเน่ืองกนั ถ้า
จ าเป็นควรควรสับหลีกหรือสับเปล่ียนหน้าท่ีของคนงาน เพื่อให้คนงานท่ีท างานเหน่ือยมากมี
ช่วงเวลาพกั 

        2.6.2.14 ปัญหาท่ี (14) คนงานลาป่วยอยู่เสมอหรือมีสีหน้าท่าทางและอาการขณะ
ท างานเหมือนคนป่วยเพิ่งหาย 

          (14-ว) วิเคราะห์สาเหตุการเจ็บป่วยของคนงาน แยกประเภทของคนงานออก
ตามลกัษณะหนา้ท่ี ต าแหน่ง เพศ อาย ุเพื่อท าสถิติจ านวนอุบติัเหตุประกอบการสอบสวนสาเหตุของ
ความเจบ็ป่วยของคนงาน 

          (14-ซ) ประสานงานกบัฝ่ายบริหารให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีถูกตอ้งและทนักบัความ
ตอ้งการ 

       2.6.2.15 ปัญหาท่ี (15) อุบติัเหตุมากจากการแกลง้กนั 

         (15-ว) หาสาเหตุของความแตกแยกของคนงาน และหาทางประนีประนอม
ความขดัแยง้ หรืออาจไล่ตวัการก่อความวุน่วายออกไป หรือสับเปล่ียนโยกยา้ยไปยงัจุดท่ีเหมาะสม 

         (15-ซ) สอดส่องความประพฤติและรายงานสาเหตุของปัญหาท่ีสร้างความ
ขดัแยง้ไปยงัผูบ้งัคบับญัชาเพื่อแกไ้ข และพยายามจดักิจกรรมเสริมสร้างความสามคัคีในหมู่คนงาน 

 

 ในการป้องกนัอุบติัเหตุนั้นมีความส าคญัในทุกส่วนของหน่วยงาน ตั้งการใช้ความรู้ทาง
วิชาการ  การให้ความรู้แก่คนงาน ผูป้ฏิบติังาน  และมาตรการขอ้ปฏิบติัต่างๆของโรงงานซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีมีส่วนส าคญัในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุและลดความสูญเสียได ้
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2.7 สรุป 

 ในการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน มีสาเหตุท่ีส าคญัในการเกิดอยู่ 3 ประการคือ  คนซ่ึง
หมายถึง ผูป้ระกอบการงานในหน้าท่ีต่าง ๆ หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆเช่น หน่วยซ่อม
บ ารุง เป็นตน้ และเป็นตวัสาเหตุใหญ่ท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ   เคร่ืองมือ หมายถึงเคร่ืองจกัร หรือ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างาน  และสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน ความเหมาะสม ความปลอดภยั การมี
มาตรการการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเหมาะสม   ในการป้องกนัอุบติัเหตุนั้นมีความส าคญัในทุกส่วนของ
หน่วยงาน ตั้งการใช้ความรู้ทางวิชาการ  การให้ความรู้แก่คนงาน ผูป้ฏิบติังาน  และมาตรการขอ้
ปฏิบติัต่างๆของโรงงานซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีส่วนส าคญัในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุและลดความ
สูญเสียได ้  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

การวางแผนและมาตรการเพือ่ความปลอดภยัในโรงงาน 

(Planning and factory measuring safety) 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 การวางแผนท่ีดี 

    1.2 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย    

    1.3 อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล   
    1.4 เคร่ืองจกัรและการ์ดป้องกนัเคร่ืองจกัร 

    1.5 เคร่ืองมือและการท างานท่ีปลอดภยั   
    1.6 การป้องกนัอคัคีภยัในโรงงาน   
    1.7 สุขอนามยัพื้นฐานและการปฐมพยาบาล 

2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

    2.1 บอกความส าคญัของความปลอดภยัในโรงงานได ้

    2.2 อธิบายการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยัได ้

    2.3 เปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัในการออกมาตรการเพื่อความปลอดภยัได ้

    2.4 วเิคราะห์การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยัได ้

    2.5 สังเคราะห์การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยัได ้

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.1 บรรยายเน้ือหาเร่ืองการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยั 

    3.2 ตอบค าถามในใบงานท่ี 3 เร่ืองการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยั ในภาคผนวก  
4. ส่ือการสอน 

    4.1 เอกสารประกอบการสอนการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยั 

    4.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

    4.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์  
    4.4 โปรเจคเตอร์ 

    4.5 ใบงานท่ี 3 
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5. วธีิการประเมินผล 

    5.1 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 

    5.2 การสังเกตพฤติกรรม 

    5.3 การซกัถาม 
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บทที ่ 3 

การวางแผนและมาตรการเพือ่ความปลอดภยัในโรงงาน 

(Planning and factory measuring safety) 

 

 การสร้างความปลอดภยัในโรงงานนั้นตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการวางแผนท่ีดี  มีการก าหนดนโยบาย
ท่ีชดั โดยจดัระบบงานและส่ิงแวดลอ้มในการท างานให้ปลอดภยั  ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของทาง
ราชการวา่ดว้ยความปลอดภยัของคนงาน พร้อมทั้งจดัท ามาตรฐานป้องกนัอุบติัเหตุข้ึน เพื่อช่วยให้
สภาพความปลอดภยัท่ีไดส้ร้างข้ึนไวต้ั้งแต่ตน้ให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม รวมถึงการมี
องคก์รความปลอดภยัและการฝึกอบรมใหค้วามรู้กบัคนงาน และมีปรับปรุงพฒันาระบบป้องกนั
อุบติัเหตุใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนอยูเ่สมอ 

 ในงานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานนั้น จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัปัจจยัจาก
หลายส่วนเขา้มาประกอบเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ไดแ้ก่  การ
วางแผนท่ีดี     ความเป็นระเบียบเรียบร้อย   อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล  เคร่ืองจกัร
และการ์ดป้องกนัเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือและการท างานท่ีปลอดภยั  การป้องกนัอคัคีภยัในโรงงาน  
สุขอนามยัพื้นฐานและการปฐมพยาบาล  
 

3.1 การวางแผนทีด่ี 
 การวางแผนท่ีดี ถือเป็นปัจจยัพื้นฐานของความปลอดภยัในโรงงาน ซ่ึงในการวางแผนท่ีดี
นั้นเร่ิมตั้งแต่การวางผงัโรงงานใหถู้กตอ้ง ควรมีการวางผงัโรงงานเป็นอยา่งดี โดยใหมี้พื้นท่ีอยา่ง
เพียงพอในการวางเคร่ืองจกัร อุปกรณ์  วตัถุดิบ และผลผลิต มีพื้นท่ีเพียงพอในการท างานของ
คนงาน รวมถึงมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับรถฟอร์กลิฟต ์   จดัใหมี้ทางเขา้ – ออกพื้นท่ีปฏิบติังานท่ี
ปลอดภยั ไม่อยูใ่กลเ้คร่ืองจกัร หรือสารพิษท่ีอนัตราย    มีการก าหนดเส้นทางเดินอยา่งเหมาะสม มี
ความกวา้งพอเหมาะสามารถเขา้ออกไดโ้ดยสะดวก   จดัใหมี้ตูห้รือกล่องเก็บเคร่ืองมืออยา่ง
เหมาะสมและทุกคร้ังท่ีคนงานใชง้านเสร็จแลว้ตอ้งท าความสะอาดใหเ้รียบร้อย ตรวจสอบสภาพ
หลงัการใชง้านวา่มีสภาพพร้อมใชง้านในคราวต่อไปหรือไม่ หรือถา้เคร่ืองมือช ารุดใหแ้ยกออกมา
จากเคร่ืองมือท่ีใชป้กติ และเคร่ืองมือท่ีตรวจสอบความพร้อมใชง้านคร้ังต่อไปแลว้ และท าการปิด
สวติซ์เคร่ืองมือนั้นใหถู้กตอ้งจดัวางในต าแหน่งท่ีเหมาะสม และน าเก็บไวใ้นสถานท่ีท่ีก าหนด
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เท่านั้น    ถา้ในโรงงานนั้นมีกระบวนการผลิตท่ีมีโอกาสเกิดเพลิงไหมหรือการระเบิดไดง่้าย ควร
แยกออกจากบริเวณโรงงานผลิตหลกั  หรือบริเวณปฏิบติังานอ่ืนเพื่อเป็นการป้องกนัอนัตราย ใน
อาคารปฏิบติังานนั้นควรมีทางหนีไฟอยา่งเพียงพอ เหมาะสมกบัพื้นท่ีของโรงงานและปริมาณ
คนงานท่ีท างานในแต่ละคร้ัง   ควรมีการจดัระบบแสงสวา่ง และการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอในการปฏิบติังานของคนงาน เพื่อลดอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม
ในการท างานได ้   ควรมีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกแกคนงาน ไดแ้ก่  หอ้งสุขา ควรสะอาด  
เพียงพอต่อจ านวนพนกังาน   ปลอดภยัในการเขา้ไปใชง้าน และอยูไ่ม่ไกลจากบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
ควรมีหอ้งปฐมพยาบาลเพื่อคนงานดว้ย  เพื่อสวสัดิภาพท่ีดีในการท างานของคนงาน    
 

3.2 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงงานเป็นพื้นฐานของความปลอดภยัในโรงงาน นอกจาก
จะสะดวกต่อการหยบิใชแ้ลว้นั้นยงัป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดจากอุปกรณ์เคร่ืองมือเหล่าน้ีได ้
รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยท าใหเ้กิดความสุขตาสบายใจแก่ผูท้  างานในสถานท่ีนั้น และท า
ใหค้นงานมีสุขภาพอนามยัท่ีดีดว้ย 

 3.2.1 อนัตรายท่ีเกิดจากความไม่มีระเบียบ 

           สถานท่ีท างานไม่มีระเบียบ เน่ืองจากการจดัเก็บไม่ดีและขาดการท าความสะอาด
ยอ่มเป็นสาเหตุของอนัตรายและโรคจากการท างานได ้ ตวัอยา่งเช่น  

           3.2.1.1 การล่ืน สะดุด หกลม้ เน่ืองจากพื้นล่ืนหรือเปียก หรือมีวสัดุบนทางเดิน ใน
กรณีท่ีการล่ืนลม้ไป ถูกเคร่ืองจกัรท่ีก าลงัท างาน หรือลม้ไปโดยวสัดุของมีคมท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ
ข้ึนมาได ้

3.2.1.2 การถูกเศษวสัดุบนโตะ๊ท างานหรือบนพื้นต า โดยเฉพาะในงานก่อสร้างซ่ึง
จดัระเบียบไดย้าก มกัประสบอุบติัเหตุเน่ืองจากตะปูท่ีฝังอยูใ่นไมต้ า  หรือการเดินเหยยีบตะปูท่ีอยู่
ในไมข้ึ้นแบบ เป็นตน้ 

3.2.1.3 อนัตรายจากอคัคีภยั เกิดเน่ืองจากการสะสมหรือไม่ก าจดัเศษวสัดุไวไฟออก
จากพื้นท่ีท างานทุกวนั  หรือวางวสัดุไวไฟใกลพ้ื้นท่ีเกิดอคัคีภยัไดง่้ายในขณะท างาน เป็นตน้ 
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3.2.1.4 อุบติัเหตุจากการขนส่งในโรงงาน เน่ืองจากการมีกองวสัดุบงัทางเล้ียว  มี
วสัดุบงัเส้นแบ่งพื้นท่ีส าหรับใหร้ถยกวิง่  หรือการไม่ตีเส้นแบ่งพื้นท่ีส าหรับให้รถยกวิง่  ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเป็นสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุได ้ 

3.2.1.5  ท าใหเ้กิดโรคจากฝุ่ นพิษต่างๆ เช่น โรคปอดฝุ่ นทราย โรคปอดใยหิน เกิด
จากการไม่ท าความสะอาดสถานท่ีท างานทุกวนั หรือท าความสะอาดไม่ทัว่ถึง หรือมีการหมกัหมม
วสัดุเหลือทิ้งท าใหมี้ฝุ่ นสะสมตามซอกมุมต่างๆ ท่ีพื้น ผนงั ชั้นวางของ ซ่ึงเม่ือมีลมพดัหรือเปิดพดั
ลม ท าใหเ้กิดฝุ่ นฟุ้งข้ึนมาได ้ 

3.2.1.6 กระจกหนา้ต่าง หรือกระจกฝ้าบนหลงัคาท่ีขาดการดูแลรักษาความสะอาด 
ท าใหแ้สงสวา่งไม่ เพียงพอต่อการปฏิบติังาน ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุในการท างานได ้

 3.2.2 การก าหนดมาตรการการด าเนินจดัระเบียบในโรงงาน 

 ความส าเร็จของการด าเนินงานจดัระเบียบในโรงงาน เป็นผลมาจากคนงานทุกคนมี
ความรับผดิชอบร่วมกนั โดยเฉพาะในพื้นท่ีท างานของแต่ละคน จึงเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารของ
โรงงานท่ีจะตอ้งสร้างทศันคติใหค้นงานรู้จกัเก็บของใหเ้ป็นท่ีเป็นทาง และการตรวจสอบอุปกรณ์
และดูแลพื้นท่ีท างานใหส้ะอาดตลอดเวลา ซ่ึงจะท าไดโ้ดย   

3.2.2.1 จดัสถานท่ีและอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่คนงานในการช่วยกนัจดั
ระเบียบและรักษา ความสะอาดในโรงงาน เช่น จดัพื้นท่ีเก็บวสัดุและงานท่ีส าเร็จแลว้ ถงัขยะ แผง
วางเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ตูเ้ก็บของใชส่้วนบุคคล เป็นตน้  

3.2.2.2 จดัใหมี้การรณรงคเ์ร่ืองการจดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงงาน เช่น มี
การประกวดและให ้รางวลัพื้นท่ีท่ีมีความสะอาดและมีระเบียบ  

3.2.2.3 ใหมี้พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีดูแลรักษาความสะอาดโรงงานตลอดเวลาการ
ท างาน โรงงานส่วนใหญ่ มกัใชเ้วลาใกลเ้ลิกงานใหค้นงานท าความสะอาดพื้นท่ีการท างาน ซ่ึงมกั
ไม่ไดผ้ลเตม็ท่ี เน่ืองจากคนงานส่วนใหญ่ตอ้งการเลิกตรงเวลา 

3.2.2.4 จดัอบรมคนงานใหเ้กิดความรับผดิชอบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจาก
การซ่อมบ ารุงท่ีดี โดยคนงานตอ้งรู้จกัสังเกตและรายงานเม่ือเคร่ืองจกัร  อุปกรณ์มีการช ารุด เพื่อให้
มีการ ซ่อมแซมหรือใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงพื้นท่ีท่ีมีปัญหา การประสบอนัตรายบ่อยๆ  มี
การท าความสะอาดพื้นท่ีท างานตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เศษวสัดุกีดขวางการท างาน หรือเกิดการฟุ้ง
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กระจายข้ึนอีก และหากมีสารหกท่ีพื้น ตอ้งท าความสะอาดทนัที   รู้จกัวธีิการท าความสะอาดพื้นท่ี
ท างานอยา่งถูกวธีิและปลอดภยั ท าใหพ้ื้นท่ีท างาน สะอาด และไม่เกิดอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน 

3.2.3 ประโยชน์ของความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

          การจดัเก็บวสัดุเคร่ืองมืออยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากจะป้องกนัอนัตรายจาก
ความไม่เป็นระเบียบแลว้นั้น ยงัท าใหเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งมาก ไดแ้ก่ 

3.2.3.1 ลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ เน่ืองจากเม่ือโรงงานมีความเป็นระเบียบ ท า
ใหเ้กิดการประหยดัเวลาประหยดัค่าใชจ่้าย และช่วยใหก้ารท างานของคนงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

3.2.3.2 เพิ่มผลผลิต  เน่ืองจากเม่ือมีการขจดัส่ิงขดัขวางการผลิตออกไป ท าใหเ้กิด
ความเป็นระเบียบ ส่งผลใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งราบร่ืน กระบวนการผลิตไม่สะดุด ชะงกั หรือ
ชกัชา้ จึงท าใหส้ามารถเพิ่มผลผลิตได ้

3.2.3.3 ควบคุมการผลิตไดดี้ข้ึน เน่ืองจากวสัดุและช้ินส่วนไม่หาย หรือปะปนกนั ท า
ใหส้ามารถตรวจสอบ บนัทึกขอ้มูลไดง่้ายข้ึน  

3.2.3.4 ประหยดัวสัดุและช้ินส่วนในการผลิต  ท าให้ไม่มีการปะปนกนัของวสัดุ
เหลือใชแ้ละวสัดุท่ียงัไม่ใชง้าน   

3.2.3.5 การผลิตกระท าไดเ้ร็วข้ึน  เน่ืองจากไม่เสียเวลาหาเคร่ืองมือหรือวสัดุท่ี
ตอ้งการใช ้

3.2.3.6 เคล่ือนยา้ยสินคา้ หรือวสัดุไดเ้ร็วข้ึน  เน่ืองจากไม่มีส่ิงกีดขวางทาง 

3.2.3.7 มีพื้นท่ีวา่งมากข้ึน  ท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความคล่องตวัมากข้ึน รวมถึงท าให้
การซ่อมบ ารุงท าไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 

3.2.3.8 ลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุ เน่ืองจากความเป็นระเบียบในการจดัเก็บเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์นั้น ป้องกนัอุบติัเหตุจากการสะดุด ลม้ เกิดเพลิงไหมจ้ากอคัคีภยัได ้ เป็นตน้ 

3.2.3.9 พนกังานและคนงานท างานอยา่งมีความสุขและปลอดจากโรคท่ีเกิดจากฝุ่ น 
เน่ืองจากมีสภาพแวดลอ้มในการท างานสะอาด ปลอดภยั และเหมาะสม  

3.2.3.10 ลดความเส่ียงจากการเกิดอคัคีภยัในโรงงานได ้  เน่ืองจากความเป็นระเบียบ 
ไม่ทิ้งวสัดุไวไฟ หรือวสัดุท่ีง่ายต่อการติดไฟใกลอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือติดไฟ 
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3.3 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

 มีส่วนส าคญัในการป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกนัอยา่งสมบูรณ์ 
เพียงแต่สามารถลดหรือบรรเทาอนัตรายจากอุบติัเหตุไดเ้ท่านั้น  อุปกรณ์แต่ละอยา่งไดอ้อกแบบมา
ส าหรับการป้องกนัอนัตรายเฉพาะอยา่งเท่านั้น ดงันั้นควรเลือกอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายใหถู้กตอ้ง
กบังานท่ีท า จึงจะสามารถลดอนัตรายนั้นได ้ ซ่ึงอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

 3.3.1 ชุดปฏิบติังาน  เป็นชุดท่ีออกแบบมาส าหรับใชใ้นขณะปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดความ
ปลอดภยัท่ีสุด โดยเฉพาะในขณะท่ีคนงานก าลงัปฏิบติังานในส่วนท่ีหมุนไดข้องเคร่ืองจกัร คนงาน
ท่ีมีผมยาวตอ้งรวบผมหรือใส่หมวก หา้มสวมเส้ือแขนยาวท่ีหลวม หรือขาดรุ่งร่ิง  สร้อยขอ้มือ  
ก าไล แหวน และผา้พนัคอ และมีการสวมรองเทา้ท่ีเหมาะสมกบังานท่ีท า ดงัรูปท่ี 3.1 

 

 

รูปท่ี 3.1  แสดงชุดปฏิบติังาน 

ท่ีมา : http://www.ananta.co.th/ananta/about%20us.htm 

 

 3.3.2  หมวกนิรภยั ดงัรูปท่ี 3.2  เป็นอุปกรณ์ป้องกนัศีรษะท่ีมีความส าคญัมากโดยเฉพาะใน
งานท่ีเส่ียงต่อวสัดุ  ของแขง็ ชน กระแทก หรือตกใส่ศีรษะ  หมวกนิรภยัตวัหมวก ท าดว้ยพลาสติก 
หรือไฟเบอร์กลาส หรือโลหะ สายพยงุ ประกอบดว้ย สายรัดศีรษะ และสายรัดดา้นหลงัศีรษะ 
สามารถปรับไดเ้พื่อความสะดวกส าหรับผูใ้ช้สายรัดคา้ง   แผน่ซบัเหง่ือ ท าดว้ยใยสังเคราะห์ 
สามารถซบัเหง่ือ และใหอ้ากาศผา่นได ้ผูส้วมจึงไม่ตอ้งถอดหมวกเพื่อซบัเหง่ือบ่อยๆ   หมวกนิรภยั
แบ่งเป็น 4 ประเภทการใชง้าน ซ่ึงแบ่งตามคุณสมบติั คือ  
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รูปท่ี 3.2 หมวกนิรภยั 

ท่ีมา : http://k-nakornpathom.com/product/?cat_id=7 

 

  3.3.2.1 หมวกนิรภยั ประเภท A เหมาะส าหรับการใชง้านทัว่ไป เช่น งานก่อสร้าง 
งานอ่ืนเพื่อป้องกนัวตัถุ หรือของแขง็หล่นกระแทกศีรษะ วสัดุท่ีใชท้  าหมวกประเภทน้ีเป็น
พลาสติก หรือไฟเบอร์กลาส   

  3.3.2.2 หมวกนิรภยั ประเภท B เหมาะส าหรับการใชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายไฟแรง
สูง วสัดุท่ีใชท้  าหมวกคือ วสัดุสังเคราะห์ประเภทพลาสติก และไฟเบอร์กลาส  

  3.3.2.3 หมวกนิรภยัประเภท C เหมาะส าหรับงานท่ีตอ้งท าในบริเวณท่ีมีอากาศ
ร้อน วสัดุท าจากโลหะ ไม่เหมาะใชก้บังานเก่ียวขอ้ง กบัประแสไฟฟ้า  
  3.3.2.4 หมวกนิรภยัประเภท D เหมาะส าหรับงานดบัเพลิง วสัดุท่ีใชท้  าหมวก เป็น
อุปกรณ์วสัดุสังเคราะห์ประเภทพลาสติก และไฟเบอร์กลาส   

  

 3.3.3 อุปกรณ์ป้องกนัใบหนา้และดวงตา 

          เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะในงานท่ีตอ้งไดรั้บแสงท่ีจา้มาก หรือมี
โอกาสไดรั้บอนัตรายจากงานท่ีท า เช่น งานเช่ือม  งานในโรงหลอม เป็นตน้ จากวตัถุ สารเคมี
กระเด็นเขา้ตา ใบหนา้ หรือป้องกนัรังสีท่ีจะท าลายดวงตา  ประกอบดว้ย แวน่ตานิรภยั  แวน่ครอบ
ตา  กระบงัป้องกนัหนา้   หนา้กากเช่ือม  ครอบป้องกนัหนา้  และอุปกรณ์ป้องกนัหู  ดงัน้ี 
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  3.3.3.1 แวน่ตานิรภยั มี 2 แบบ คือ  แบบไม่มีกระบงัขา้ง เหมาะส าหรับใชง้านท่ีมี
เศษโลหะ หรือวตัถุกระเด็นมาเฉพาะทางดา้นหนา้  และแบบมีกระบงัขา้ง เหมาะส าหรับการใชง้าน
ท่ีมีเศษโลหะ หรือวตัถุกระเด็นขา้ง เลนส์ท่ีใชท้  าแวน่ตานิรภยั ตอ้งไดม้าตรฐาน การทดสอบ ความ
ตา้นทาน แรงกระแทก 

  3.3.3.2 แวน่ครอบตา  เป็นอุปกรณ์ป้องกนัตา ท่ีปิดครอบตาไว ้มีหลายชนิด ไดแ้ก่  

แวน่ครอบตาป้องกนัวตัถุกระแทก เหมาะส าหรับงานสกดั งานเจียระไน  แวน่ครอบตาป้องกนั
สารเคมี เลนส์ของแวน่ชนิดน้ี จะตา้นทานต่อแรงกระแทก และสารเคมี  และแวน่ครอบตาส าหรับ
งานเช่ือมป้องกนัแสงจา้ รังสี ความร้อน และสะเก็ดไฟจากงานเช่ือโลหะ หรือตดัโลหะ 

  3.3.3.3 กระบงัป้องกนัใบหนา้ (Face shield) เป็นวสัดุโคง้ครอบใบหนา้ เพื่อ
ป้องกนัอนัตรายต่อใบหนา้ และล าคอ จากการกระเด็น กระแทกของวตัถุ หรือสารเคมี 

  3.3.3.4 หนา้กากเช่ือม เป็นอุปกรณ์ป้องกนัใบหนา้ และดวงตา ซ่ึงใชใ้นงานเช่ือม 
เพื่อป้องกนัการกระเด็นของโลหะ ความร้อน แสงจา้ และรังสีจากการเช่ือม 

  3.3.3.5 ครอบป้องกนัหนา้ เป็นอุปกรณ์สวมปกคลุมศีรษะ ใบหนา้ และคอ ลง
มาถึงไหล่ และหนา้อก เพื่อป้องกนัสารเคมี ฝุ่ น ท่ีเป็นอนัตราย ตวัครอบป้องกนัหนา้มี 2 ส่วนคือ ตวั
ครอบ และเลนส์ 

 3.3.4 อุปกรณ์ป้องกนัหู  
          เป็นอุปกรณ์ท่ีสวมใส่ เพื่อกั้นความดงัของเสียง ท่ีจะมากระทบต่อแกว้หู กระดูกหู 
เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีมีต่อระบบการไดย้นิ แบ่งตามลกัษณะการใชง้านไดด้งัน้ี 

  3.3.4.1 ชนิดสอดเขา้ไปในรูหู  มีหลายแบบ บางชนิดท าจากวสัดุท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงรูปร่างต่างๆ ได ้เม่ือปล่อยไวส้ักครู่ สามารถขยายตวัเท่ากบัขนาดรูหูของผูส้วมใส่ วสัดุ
ท่ีใชท้  าแตกต่างกนัไป เช่น พลาสติก บาง โฟม เป็นตน้ อุปกรณ์ป้องกนัหูชนิดน้ี นิยมใชก้นัมาก 
เน่ืองจากราคาไม่แพง สะดวกในการเก็บ และท าความสะอาด สามารถลดเสียงลงไดป้ระมาณ 15-20 

เดซิเบล วธีิการใส่อุปกรณ์ชนิดน้ีเจา้ไปในรูหูคือ เม่ือจะใส่เขา้ไปในหูขวา ใหใ้ชมื้อซา้ยผา่น
ดา้นหลงัศีรษะ ดึงใบหูขวาข้ึน และใชมื้อขวาหยบิอุปกรณ์ป้องกนัหู สอดเขา้ไปในรูหู ค่อยๆ หมุน
ใส่เขา้ไปจนกระชบัพอดี ส่วนการท่ีหูซา้ย ก็ใชว้ธีิการเดียวกบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

  3.3.4.2 ชนิดครอบหู  เป็นอุปกรณ์ป้องกนัหูท่ีครอบปิดหูส่วนนอก ท าใหส้ามารถ
กั้นเสียงไดม้ากกวา่ ชนิดสอดเขา้ไปในรูหู ประสิทธิภาพในการกั้นเสียงของอุปกรณ์ชนิดน้ี ข้ึนอยู่
กบัขนาด รูปร่าง วสัดุกนัเสียงร่ัวรอบๆ ท่ีครอบหู และวสัดุดูดซบัเสียงในท่ีครอบหู ปกติจะลดเสียง
ไดป้ระมาณ 20-30 เดซิเบล 
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 3.3.5 อุปกรณ์ป้องกนัการหายใจ  
           เป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกนัอนัตราย จากมลพิษเขา้สู่ร่างกาย โดยผา่นทางปอด ซ่ึงเกิด
จากการหายใจเอามลพิษ เช่น อนุภาคก๊าซ และไอระเหยท่ีปนเป้ือนอยูใ่นอากาศ หรือเกิดจาก
ปริมาณออกซิเจนในอาการไม่เพียงพอ  สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ 

3.3.5.1  ประเภทท่ีท าให้อากาศปราศจากมลพิษ ก่อนท่ีจะเขา้สู่ทางเดินหายใจ ไดแ้ก่ 

1) หนา้กากกรองอนุภาค ท าหนา้ท่ีกรองอนุภาคขนาดเล็กท่ีแขวนลอยใน
อากาศ ซ่ึงไดแ้ก่ ฝุ่ น ฟูม ควนั ท าใหอ้ากาศสะอาดและสามารถเขา้สู่ทางเดินหายใจได ้

   2) หนา้กากกรองก๊าซไอระเหย ท าหนา้ท่ีกรองก๊าซ และไอระเหย ท่ีแขวน 
ลอยอยูใ่นอากาศ เพื่อท าให้อากาศท่ีปนเป้ือนดว้ยมลพิษสะอาด ก่อนท่ีจะถูกหายใจเขา้สู่ทางเดินหาย 
ใจ   

3.3.5.2  ประเภทท่ีส่งอากาศจากภายนอกเขา้ไปในหนา้กาก เป็นอุปกรณ์ป้องกนัทาง
หายใจ ชนิดท่ีตอ้งมีอุปกรณ์ส่งอากาศ หรือออกซิเจนใหก้บัผูส้วมใส่โดยเฉพาะ มกัใชใ้นกรณีท่ี
ป้องกนัสารพิษปนเป้ือนในอากาศอยา่งรุนแรง อนัตรายต่อผูสู้ดดมได ้เช่น การใชเ้พื่อตรวจสอบการ
ร่ัวของสารกมัมนัตภาพรังสี ซ่ึงตอ้งใชก้บัชุดปฏิบติังานดว้ย  เป็นตน้ 

 3.3.6 อุปกรณ์ป้องกนัล าตวั  
เป็นอุปกรณ์ท่ีสวมใส่เพื่อป้องกนัอนัตราย จากการกระเด็นหกรดของสารเคมี การ

ท างานในท่ีมีความร้อนสูง หรือมีสะเก็ดลูกไฟ เป็นตน้   

3.3.6.1 ชุดป้องกนัสารเคมี ท าจากวสัดุท่ีทนต่อสารเคมี เช่น โพลีเมอร์ ใยสังเคราะห์ 
โพลีเอสเตอร์ และเคลือบดว้ยโพลีเมอร์  ชุดป้องกนัสารเคมีมีหลายแบบ เช่น ผา้กนัเป้ือน ป้องกนั
เฉพาะล าตวั และขา เส้ือคลุมป้องกนัล าตวั แขน และขา เป็นตน้ 

3.3.6.2 ชุดป้องกนัความร้อน ท าจากวสัดุท่ีสามารถทนความร้อน โดยใชง้านท่ีมี
อุณหภูมิสูง ถึง 2000 องศาฟาเรนไฮต ์เช่น ผา้ท่ีทอจากเส้นใยแขง็ เคลือบผิวดา้นนอกดว้ยอลูมิเนียม 
เพื่อสะทอ้นรังสีความร้อน หรือท าจากหนงั เพื่อใชป้้องกนัความร้อน และการกระเด็นของโลหะท่ี
ร้อน 

3.3.6.3 ชุดป้องกนัการติดไฟ จากประกายไฟ เปลวไฟ ลูกไฟ วสัดุจากฝ้าย ชุบดว้ย
สารป้องกนัการติดไฟ 

3.3.6.4 เส้ือคลุมตะกัว่ เป็นเส้ือคลุมท่ีมีชั้นตะกัว่ฉาบผวิ วสัดุท าจากผา้ใยแกว้ฉาบ
ตะกัว่ หรือพลาสติกฉากตะกัว่ ผูป้ฏิบติังานสวมใส่ขณะท างาน เพื่อป้องกนัการสัมผสัรังสี  
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 3.3.5 อุปกรณ์ป้องกนัมือ  
สวมใส่เพื่อลดการบาดเจบ็ของอวยัวะส่วนน้ิว มือ และแขน อนัเน่ืองมาจากการ

ท างาน มีหลายชนิด ไดแ้ก่ 

3.3.5.1 ถุงมือป้องกนัความร้อน ใชส้ าหรับงานท่ีตอ้งจบัตอ้งกบัวตัถุท่ีร้อน เช่น งาน
เป่าแกว้ รีดเหล็ก ถลุงโลหะ เป็นตน้ วสัดุท่ีใชท้  าถุงมือมีหลายชนิด ข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิของวตัถุท่ีตอ้ง
สัมผสั เช่น ถุงมือท่ีท าจากวสัดุท่ีมีส่วนผสมของแร่ใยหิน อะลูมิเนียม หนงั เป็นตน้ 

3.3.5.2 ถุงมือป้องกนัสารเคมี ท าจากยาง นีโอพรีน ไวนิล และโพลีเมอร์ 

3.3.5.3 ถุงมือป้องกนัไฟฟ้า ท าจากยาง ตอ้งไดม้าตรฐานรับรองคุณภาพ และทดสอบ
การร่ัว ถุงมือประเภทน้ีแบ่งเป็น 5 ประเภท ตามความสามารถในการตา้นไฟฟ้า ดงัตารางท่ี 3.1 

 

ตารางที ่3.1 :  แสดงประเภทของถุงมือป้องกนัไฟฟ้าและการทดสอบการร่ัว 

ประเภท ไฟฟ้ากระแสสลบัที่
ทดสอบ 

(Voltage rms) 

ไฟฟ้าตรงทีท่ดสอบ 

(Voltage avg) 

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่
ให้ใช้งานได้ 

(Voltage 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 

 

3.3.5.4 ถุงมือป้องกนัการขีดข่วนของมีคม และรังสี เป็นถุงมือท่ีท าจากผา้ หนงั ถุง
มือตาข่ายลวดท าจากลวด ซ่ึงถกัเป็นถุงมือ 

 3.3.6 อุปกรณ์ป้องกนัเทา้  
สวมใส่เพื่อป้องกนัส่วนของเทา้ น้ิวเทา้ หนา้แขง้ ไม่ให้สัมผสักบัอนัตรายจากการ

ปฏิบติังาน มีหลายชนิด ไดแ้ก่ 

3.3.6.1  รองเทา้นิรภยั ชนิดหวัรองเทา้เป็นโลหะ สามารถรับน ้าหนกัได ้2,500 ปอนด ์
และทนแรงกระแทกของวตัถุหนกั 50 ปอนด ์ ท่ีตกจากท่ีสูง 1 ฟุตได ้ เหมาะส าหรับใชใ้นงาน
ก่อสร้าง อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

3.3.6.2 รองเทา้ป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า วสัดุท่ีใชท้  าจากยางธรรมชาติ หรือยาง
สังเคราะห์ 
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3.3.6.3 รองเทา้ป้องกนัสารเคมี ท าจากวสัดุท่ีทนต่อการกดักร่อนของสารเคมี เช่น ไว
นิล  นีโอพรีน ยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ มีทั้งแบบท่ีเป็นชนิดท่ีมีหวัโลหะ และไม่มีหวัโลหะ 

 3.3.7 อุปกรณ์ป้องกนัการตกจากท่ีสูง  
การท างานในท่ีสูง เช่น งานก่อสร้าง งานท าความสะอาด งานไฟฟ้า จ าเป็นตอ้งใช้

อุปกรณ์ป้องกนัการตกจากท่ีสูง ไดแ้ก่ 

3.3.7.1 เขม็ขดันิรภยั ประกอบดว้ยตวัเขม็จดั และเชือกนิรภยั ตวัเขม็ขดั ท าดว้ยหนงั
เส้นใยจากฝ้าย และใยสังเคราะห์ ไดแ้ก่ ไนลอน 

3.3.7.2 สายรัดตวันิรภยั หรือสายพยงุตวั เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับงานท่ีเส่ียงภยั 
ท างานในท่ีสูง ออกแบบมาเพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถเคล่ือนตวั ขณะท างานได ้ หรือช่วยพยงุตวัให้
สามารถท างานได ้ในท่ีไม่มีจุดยดึเกาะตวัในขณะท างาน ท าจากวสัดุประเภทเดียวกบัเข็มขดันิรภยั มี 
3 แบบ คือ ชนิดคาดหนา้อก เอว และขา และชนิดแขวนตวั 

3.3.7.3 สายช่วยชีวติ เป็นเชือกท่ีผกูหรือยดึติดกบัโครงสร้างของอาคาร หรือส่วนท่ี
มัน่คง เชือกน้ีจะถูกต่อเขา้กบัเชือกนิรภยั และเขม็ขดันิรภยั หรือสายรัดตวันิรภยั (สายพยงุตวั) 
 

3.4 เคร่ืองจักรและการ์ดป้องกนัเคร่ืองจักร 

 อุบติัเหตุจ านวนมากมกัเกิดเน่ืองจากเคร่ืองจกัร หรือการท างานของเคร่ืองจกัร เราสามารถ
หลีกเล่ียงการเกิดอุบติัเหตุเหล่าน้ีไดจ้าก รู้จกัการท างานของเคร่ืองจกัรนั้นเป็นอยา่งดี ทราบอนัตราย
ของเคร่ืองจกัรท่ีอาจเกิด เคร่ืองจกัรอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี  มีการตรวจซ่อมบ ารุงอยู่
เสมอ การ์ดป้องกนัเคร่ืองจกัรอยูใ่นสภาพท่ีปิดส่วนท่ีเคล่ือนท่ีของเคร่ืองจกัรไดดี้ เป็นตน้ 

 การ์ดป้องกนัเคร่ืองจกัร สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

 3.4.1 การ์ดชนิดท่ีตั้งอยูก่บัท่ี  เป็นการ์ดท่ีนิยมใชอ้ยูท่ ัว่ไปในโรงงาน  ถูกออกแบบมาเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหผู้ป้ฏิบติังานสัมผสัถูกส่วนท่ีเป็นอนัตรายของเคร่ืองจกัร  เป็นการ์ดท่ีติดแน่นอยูก่บั
เคร่ืองจกัร  ไม่สามารถถอดออกได ้  หรือไม่จ  าเป็นตอ้งถอดออก จึงตอ้งมีการออกแบบท่ีเหมาะสม
ไม่ใหข้ดัขวางการท างานของเคร่ืองจกัร หรือท าใหป้ระสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรลดลง  

3.4.2 การ์ดชนิดล็อกในตวัเคร่ืองจกัร การ์ดประเภทน้ี มกัใชใ้นกรณีท่ีติดตั้งอยูก่บัท่ีไม่ได ้ 
การใชง้านประเภทน้ี ตอ้งแน่ใจวา่ เคร่ืองจกัรไม่ท างาน จนกวา่การ์ดจะอยูใ่นต าแหน่งท่ีปิดล็อก
สนิทแลว้  และการ์ดไม่สามารถเปิดออกไดจ้นกวา่เคร่ืองจกัรจะหยดุท างานสนิทแลว้ เคร่ืองถา้เปิด
ออกเคร่ืองจกัรจะหยดุท างานทนัที 
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3.4.3 การ์ดชนิดอตัโนมติัในตวัเคร่ืองจกัร การใชก้าร์ดประเภทน้ีใชใ้นกรณีท่ีใชก้าร์ดชนิด
ติดตั้งอยูก่บัท่ี หรือใชก้าร์ดชนิดล็อกในตวัไม่ได ้  เน่ืองจากเคร่ืองจกัรประเภทน้ีผูป้ฏิบติังานตอ้ง
สัมผสักบัส่วนท่ีเคล่ือนท่ีของเคร่ืองจกัรตลอดเวลา ดงันั้นการ์ดชนิดอตัโนมติัน้ีจะมีเคร่ืองตรวจจบั
อวยัวะของร่างกาย โดยจะปัดส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายของผูป้ฏิบติังานใหพ้น้ออกจากจุดท่ี
อนัตรายของเคร่ืองจกัร และจะหยดุการท างานของเคร่ืองจกัรไดก่้อนท่ีผูป้ฏิบติังานจะไปสัมผสัโดน
ส่วนท่ีเป็นอนัตรายได ้

 

3.5 เคร่ืองมือและการท างานทีป่ลอดภัย 

 เคร่ืองมือเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุในการท างานไดอ้ยา่งมาก เน่ืองจากเป็น
อุปกรณ์ท่ีผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งใชอ้ยา่งใกลชิ้ด ดงันั้นเคร่ืองมือควรมีสภาพพร้อมใชง้านเสมอ เพื่อ
ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได ้   

 3.5.1 อนัตรายท่ีเกิดจากการขาดการซ่อมบ ารุง  ไดแ้ก่ อุบติัเหตุท่ีเกิดจากเศษวสัดุกระเด็น
เขา้ตา หรือการบาดเจบ็ท่ีมือ เทา้ หรืออวยัวะอ่ืนๆ เน่ืองจาก การท างานกบัเคร่ืองจกัรท่ีไม่มีเซฟ
การ์ดหรือเซฟการ์ดช ารุด   การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีสายไฟหรือปลัก๊ช ารุด หรือไม่มี
สายดิน ท าใหก้ระแสไฟฟ้าลดัวงจร การท างานกบัหมอ้ไอน ้าท่ีขาดการซ่อมบ ารุง ท าใหเ้กิดการ
ระเบิดก่อให้เกิดความเสียหายอยา่ง ใหญ่หลวง  ไอน ้าร้อนลวกเน่ืองจากท่อไอน ้าแตกหรือท่อไอน ้า
ท่ีไม่มีฉนวนหุม้ อาจท าใหผู้จ้บัตอ้งโดยบงัเอิญผวิหนงัไหมไ้ด ้  อนัตรายจากอคัคีภยั เน่ืองจากประตู
หนีไฟใชก้ารไม่ไดห้รือบนัไดหนีไฟช ารุด   ระบบดูดอากาศช ารุด ท าใหมี้ฟูม ฝุ่ นละอองของสาร 
พิษร่ัว เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของ คนงาน เป็นตน้ 

  3.5.2 ขอ้ปฏิบติัในการใชเ้คร่ืองมือ   
เป็นขอ้ปฏิบติัหรือเป็นมาตรการในการใชเ้คร่ืองมือของคนงาน เพื่อป้องกนัอนัตราย

ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ดงัน้ี 

3.5.2.1 เคร่ืองมือทุกช้ินท่ีไม่การใชง้านตอ้งเก็บไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสม 

3.5.2.2 เคร่ืองมือทุกช้ินควรอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัและมี
ประสิทธิภาพ   และไม่ควรใชเ้คร่ืองมือท่ีช ารุดในการท างาน 

3.5.2.3 เลือกชนิดของเคร่ืองมือใหถู้กตอ้งหรือเหมาะสมกบังานท่ีท า 
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3.5.2.4 คนงานท่ีใชง้านเคร่ืองมือตอ้งมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใชง้านของ
เคร่ืองมือก่อนใช ้ หรือสามารถคาดเดาการอาการท่ีผดิปกติของเคร่ืองมือได ้ เพื่อจะไดห้ยดุการ
ท างาน  แกปั้ญหา หรือซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

3.5.3 การท างานท่ีปลอดภยั  เป็นขั้นตอนการท างานท่ีตอ้งระมดัระวงัการเกิดอุบติัเหตุของ
ผูป้ฏิบติังานใหม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

3.5.3.1 การข้ึนท างานท่ีสูงอยา่งปลอดภยั  เป็นการท างานเพื่อปีนข้ึนไปท างานใน
ช่วงเวลาสั้นๆ เช่น การใชบ้นัไดเพื่อยกของท่ีสูง  เพื่อปีนข้ึนไปติดตั้งหรือท างานในท่ีสูง ในการใช้
บนัไดท่ีถูกตอ้งนั้น  ความสูงของบนัไดท่ีใชต้อ้งมีความสูงเหมาะสมกบัความสูงท่ีเราตอ้งปีน ดงัรูป
ท่ี 3.3 ไม่ควรใชบ้นัไดท่ีสั้นแต่ใชก้ารรองดว้ยวสัดุอ่ืนเพื่อเพิ่มความสูงแทน  

 

รูปท่ี 3.3 แสดงการใชบ้นัไดท่ีมีความสูงเหมาะสม 

ท่ีมา : http://she.cpportal.net/tabid/686/articleType/ArticleView/articleId/146/.aspx 

 

  3.5.3.2 การเคล่ือนยา้ยวสัดุส่ิงของ  ในการเคล่ือนยา้ยวสัดุส่ิงของควรท าการยา้ย    
          อยา่งถูกวธีิเพื่อป้องกนั อุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ ดงัน้ี 

 1) การเคล่ือนยา้ยดว้ยมือ  เป็นการยกส่ิงของดว้ยบุคคล ซ่ึงการยกส่ิงของ
ท่ีถูกตอ้งนั้น ผูย้กควรท าการยอ่ตวัลง และใหก้ระดูกสันหลงัอยูใ่นแนวตรง ท าให้การรับน ้าหนกั
ของส่ิงอยูท่ี่ช่วงสะโพกและตน้ขาแทน ไม่ควรท าการยกส่ิงของดว้ยวธีิการกม้ลงไปยกส่ิงของโดย



 

             บทท่ี 3 การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยัในโรงงาน  63 

 

สมชาย  สิริพฒันากลุ 

 

การกม้ลงไปยกส่ิงของเพราะ จะท าใหก้ระดูกสันหลงัผดิรูป  และส่วนของกระดูกสันหลงัและตน้
แขนรับน ้าหนกัแทน ดงันั้นถา้ส่ิงของท่ีมีน ้าหนกัมากโอกาสท่ีกระดูกสันหลงัจะไดรั้บบาดเจบ็ 
โดยเฉพาะหมอนรองกระดูกเคล่ือนนั้นมีสูง ดงัรูปท่ี 3.4 

 

 

 

รูปท่ี 3.4  แสดงการยกส่ิงของหนกัท่ีถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง 

ท่ีมา : http://www.megazy.com. 
 

    2)  การใชป้ั้นจัน่ ดงัรูปท่ี 3.5  รถเครน ดงัรูปท่ี 3.6   และอุปกรณ์ในการ
ยกอ่ืนๆ  เป็นการยกส่ิงของท่ีมีน ้าหนกัมากไม่สามารถใชแ้รงคนยกได ้ ในการใชป้ั้นจัน่นั้น หา้มยก
ส่ิงของเกินน ้าหนกัท่ีก าหนด ตอ้งมีการตรวจสอบวา่ป้ันจัน่ปลอดภยัพร้อมใชง้าน ควรมีการตรวจ
บ ารุงรักษาเป็นประจ าสม ่าเสมอ และตรวจสอบสภาพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และมีผูท่ี้ช านาญในการ
ใชป้ั้นจัน่ควบคุมการใชง้านรวมถึงมีการอบรมการใชง้านและขอ้ควรระวงัอยา่งเป็นประจ า  และไม่
อนุญาตใหผู้ท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งเขา้มาใชอุ้ปกรณ์น้ี  
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รูปท่ี 3.5  แสดงรูปป้ันจัน่ 

 

 

รูปท่ี 3.6  รถเครนยกก าลงัยกส่ิงของ 
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 3) โซ่  เชือก และสลิง  ดงัรูปท่ี 3.7   มกัใชใ้นการยกของในพื้นท่ีใกล ้และมี
น ้าหนกัไม่มากเพื่อทุนแรง ในการใชโ้ซ่  เชือก สลิง จะตอ้งใชใ้หเ้หมาะสมกบัน ้าหนกัของส่ิงของท่ี
ตอ้งการยก หา้มใชย้กส่ิงของเกินน ้าหนกั  ก่อนน ามาใชค้วรมีการทดสอบก่อน   มีการตรวจสอบ
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  และมีการจดัเก็บโซ่  เชือก  และสลิงไวใ้นสถานท่ีปลอดภยั เหมาะสม 

 

 

รูปท่ี 3.7  แสดงการใชส้ลิง  
ท่ีมา : http://technicalliftall.yellowpages.co.th/ 

 

4) ลิฟตแ์ละรอก  ลิฟตโ์ดยสาร ดงัรูปท่ี 3.8  ลิฟตข์นส่ง และรอกขนของ ตอ้ง
มีมาตรฐานการผลิตและติดตั้งจากบริษทัท่ีมีความช านาญ และไดม้าตรฐานโดยเฉพาะลิฟตโ์ดยสาร
และลิฟตข์นของ  ตอ้งมีการบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอ   มีการตรวจสอบสภาพการใชง้านอยา่งนอ้ย
ปีละ 2 คร้ัง 
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รูปท่ี  3.8  แสดงการใชร้อกขนของ 

ท่ีมา : http://www.ecured.cu/index.php/Polipasto 

 

5) สายพานล าเลียง  ดงัรูปท่ี 3.9  ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการใช้
สายพานล าเลียงวสัดุส่ิงของในการผลิต อุบติัเหตุท่ีมกัเกิดข้ึนเน่ืองจาก ส่วนของร่างกายของ
ผูป้ฏิบติังานเขา้ไปติดอยูใ่นลูกกล้ิงสายพานล าเลียง  การป้องกนัสามารถท าไดโ้ดยการติดตั้งการ์ด
ในจุดท่ีอนัตราย 

 

 

 

รูปท่ี 3.9  แสดงสายพานล าเลียง   
ท่ีมา : http://www.engineer007.com/  
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3.5.4 ขอ้ควรระมดัระวงั ในการซ่อมบ ารุงและการท าความสะอาดเคร่ืองมือ เป็นส่ิงท่ีผูท่ี้
ท  างานเก่ียวขอ้งตอ้งตระหนกัถึงความส าคญั ไดแ้ก่ 

           3.5.4.1 หา้มท าความสะอาดเคร่ืองจกัรท่ีก าลงัท างาน  

          3.5.4.2 ผูท้  าความสะอาดตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั เช่น ผา้กนัเป้ือน ถุงมือยาง 
รองเทา้ยาง เป็นตน้ ในกรณีท่ีท าความสะอาดฝุ่ นของสารพิษจะตอ้ง สวมใส่หนา้กากกนัสารพิษดว้ย 

           3.5.4.3 ใหปิ้ดสวทิซ์เคร่ืองจกัร และเคร่ืองมือไฟฟ้าก่อนการซ่อมทุกคร้ัง โดยเฉพาะ
การซ่อมแซม ส่วนของเคร่ืองจกัรท่ีอยูห่่างจากเคร่ืองก าเนิด พลงังานมาก เช่น ซ่อมสายพาน ผูซ่้อม
จะตอ้งเก็บ กุญแจล็อคสวทิซ์นั้นไวก้บัตนเอง 

           3.5.4.4 ติดป้ายท่ีเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ หรือสถานท่ีท่ีมีการซ่อม เพื่อไม่ใหค้นงานใช้
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เขา้ไปในสถานท่ีนั้น  

 

3.6 การป้องกนัอคัคีภัยในโรงงาน 

 ในสถานประกอบการทุกแห่ง ตอ้งมีการใชไ้ฟฟ้าในโรงงาน ทั้งอุปกรณ์ส่องสวา่ง  อุปกรณ์
เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรท่ีใชไ้ฟฟ้า  ในโรงงานขนาดใหญ่จ าเป็นตอ้งใชไ้ฟฟ้าปริมาณมาก มีการใช้
ไฟฟ้าแรงสูง  ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และพบวา่อุบติัเหตุจ านวนมากมีสาเหตุมาจาก
ไฟฟ้า ดงันั้นจึงควรมีช่างท่ีมีความรู้มีประสบการณ์เก่ียวกบัไฟฟ้า เพื่อท าหนา้ท่ีติดตั้งและซ่อมบ ารุง
ไฟฟ้าภายในโรงงาน  และผูป้ฏิบติังานสามารถช่วยป้องกนัอคัคีภยัในโรงงานไดด้งัน้ี 

 3.6.1 ควรมีการตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจ า   
 3.6.2 ในการเกิดสายไฟในโรงงานตอ้งมีการติดตั้งสายดินใหเ้รียบร้อยและถูกตอ้ง 

 3.6.3 ไม่ควรน าอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุดมาใชง้าน จนกวา่จะไดรั้บการซ่อมบ ารุงแลว้ เน่ือง 
จากอาจเกิดไฟช๊อต หรือไฟฟ้าลดัวงจรได ้

 3.6.4 ในขณะท่ีซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ หา้มเปิดกระแสไฟฟ้าเขา้ไปใน
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เหล่านั้นโดยเด็ดขาด เพราะจะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุต่อช่างผูซ่้อม
บ ารุงอุปกรณ์เหล่านั้นได ้

 3.6.5 ไม่ควรใชส้ายไฟแบบชัว่คราว แต่ถา้จ าเป็นจริงๆ ตอ้งใชข้นาดสายไฟใหเ้หมาะสมกบั
อุปกรณ์ท่ีใช ้ไม่ควรใชเ้ป็นเวลานาน และตอ้งมีการเปล่ียนเป็นสายไฟถาวรใหเ้ร็วท่ีสุด 
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 3.6.6 ในการใชอุ้ปกรณ์ชัว่คราวทุกช้ินตอ้งมีการต่อสายดินใหเ้รียบร้อย 

 3.6.7 หา้มต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเกินก าลงัไฟฟ้า เพราะการใชไ้ฟเกินก าลงัจะเป็นการเส่ียงต่อ
การเกิดไฟฟ้าลดัวงจร เกิดไฟไหมไ้ดง่้าย 

  

3.7 สุขอนามัยพืน้ฐาน 

 เป็นการท าให้เกิดสภาพการท างานท่ีปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ ตอ้งมีการดูแลสถานท่ีปฏิบติั 
งานใหมี้ความสะอาด  เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน เช่นการล่ืน การสะดุด  การลม้ เป็นตน้ มี
ระบบส่องสวา่งท่ีเพียงพอ เน่ืองจากแสงสวา่งท่ีเพียงพอจะช่วยท าใหก้ารมองเห็นมีประสิทธิ ภาพ
มากข้ึน  มีระบบระบายอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะหากหอ้งปฏิบติังานเตม็ไปดว้ยฝุ่ นจากการ
ผลิต หรือสารเหยระคายเคืองจากการผลิต ท าใหก้ารท างานของคนงานขาดประสิทธิภาพได ้   มี
ระบบระบายน ้าทิ้งจากกระบวนการผลิตท่ีดีเพื่อส่ิงแวดลอ้มรอบโรงงานท่ีดี    มีหอ้งสุขาและอ่าง
ลา้งมืออยา่งเพียงพอต่อจ านวนคนงาน  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นส่ิงพื้นฐานในการจดัการดา้นสุขอนามยั
ของคนงาน  คนงานควรไดรั้บทราบขอ้ควรระวงัในการใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นอนัตราย หรือการป้องกนั 
การแกไ้ขเฉพาะหนา้ในการเกิดอุบติัเหตุข้ึนกบัตนเอง หรือเพื่อนร่วมงาน 

 ในกรณีท่ีโรงงานมีเคร่ืองแบบใหใ้ส่  คนงานตอ้งท าการเปล่ียนเคร่ืองแบบของโรงงานก่อน
เขา้ท างานทุกคร้ัง และในการท างานกบัเคร่ืองจกัรชนิดท่ีมีส่วนเคล่ือนไหวได ้ ควรมีการป้องกนั
อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน มีการ์ดป้องกนัเคร่ืองจกัรนั้น คนงานท่ีปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัรนั้นตอ้งมี
ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ หรือการท างานท่ีมีโอกาสสัมผสักบัสารพิษ หรือแสงท่ีมีความเขา้สูง เช่น
ในงานเช่ือม ตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกนัทุกคร้ัง  และหา้มน าอาหารและเคร่ืองด่ืมเขา้มาใน
หอ้งท างานโดยเด็ดขาด 

 มีการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานท่ีดี มีห้องพยาบาล มีอุปกรณ์ท าแผล หา้มเลือด หรืออุปกรณ์
การปฐมพยาบาลใหเ้หมาะสมและเพียงพอกบัโรงงานนั้น  รวมถึงมีเจา้หนา้ท่ีประจ าอยูห่อ้งพยาบาล 
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3.8 สรุป 

 การสร้างความปลอดภยัในโรงงานนั้นตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการวางแผนท่ีดี จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง
อาศยัปัจจยัจากหลายส่วนเขา้มาประกอบเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 

ไดแ้ก่  การวางแผนท่ีดี     ความเป็นระเบียบเรียบร้อย   อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล  
เคร่ืองจกัรและการ์ดป้องกนัเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือและการท างานท่ีปลอดภยั  การป้องกนัอคัคีภยัใน
โรงงาน  สุขอนามยัพื้นฐานและการปฐมพยาบาล พร้อมทั้งจดัท ามาตรฐานป้องกนัอุบติัเหตุข้ึน 
รวมถึงการมีองคก์รความปลอดภยัและการฝึกอบรมใหค้วามรู้กบัคนงาน และมีปรับปรุงพฒันา
ระบบป้องกนัอุบติัเหตุใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนอยูเ่สมอ  มีการก าหนดนโยบายท่ีชดั โดยจดั
ระบบงานและส่ิงแวดลอ้มในการท างานใหป้ลอดภยั  ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของทางราชการวา่ดว้ย
ความปลอดภยัของคนงาน เพื่อช่วยใหส้ภาพความปลอดภยัท่ีไดส้ร้างข้ึนไวต้ั้งแต่ตน้ใหผู้ป้ฏิบติังาน
ทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

หลกัการออกแบบโรงงานเพือ่ความปลอดภยั 

(Factory designing for safety) 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 ความหมายของการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยั 

    1.2 วตัถุประสงคใ์นการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยั 

    1.3 หลกัพื้นฐานการออกแบบโรงงาน 

    1.4 ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการวางผงัโรงงาน 

    1.5 ขั้นตอนการวางผงัโรงงาน 

    1.6 แนวคิดการออกแบบผงัโรงงาน 

    1.7 หน่วยงานสนบัสนุนภายในโรงงาน 

2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

    2.1 บอกความหมายของการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยัได ้

    2.2 วตัถุประสงคใ์นการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยัได ้

    2.3 เปรียบเทียบหลกัพื้นฐานการออกแบบโรงงานได ้

    2.4 วเิคราะห์ขั้นตอนการวางผงัโรงงานได ้

    2.5 สังเคราะห์แนวคิดการออกแบบผงัโรงงานได ้

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.1 บรรยายเน้ือหาเร่ืองหลกัการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยั 

    3.2 ตอบค าถามในใบงานท่ี 4 เร่ืองหลกัการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยั ในภาคผนวก 

4. ส่ือการสอน 

    4.1 เอกสารประกอบการสอนเร่ือง หลกัการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยั 

    4.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

    4.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์ 

    4.4 โปรเจคเตอร์ 

    4.5 ใบงานท่ี 4 
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5.วธีิการประเมินผล 

    5.1 การปฏิบติัจริงในชัว่โมงเรียน 

    5.2 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 

    5.3 การสังเกตพฤติกรรม 

    5.4 การซกัถาม 
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บทที ่4 

หลกัการออกแบบโรงงานเพือ่ความปลอดภยั 

(Factory designing for safety) 

 

 การออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยัหมายถึง การจดัวางกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงงาน
นั้นทั้งหมด กล่าวคือ เป็นการออกแบบระบบของกิจการทั้งหมด เร่ิมตั้งแต่การก าหนดสินค้าท่ี
ตอ้งการผลิต  การวางแผนการขาย การออกแบบผลิตภณัฑ์ การเลือกขนาดโรงงาน การเลือกท าเล
และท่ีตั้ง  การวางผงัโรงงาน การเลือกชนิดของอาคารและท่ีตั้ง การวางแผนจดัหาเงินทุน การ
จดัเก็บสินคา้ลงคลงั และการกระจายสินคา้  โดยหลกัการพื้นฐานของการวางผงัโรงงานนั้น 
ประกอบดว้ยการวางแผนการผลิตทั้งหมดเพื่อใหไ้ดก้ารเคล่ือนท่ีของวสัดุต่อเน่ืองในระยะทางท่ีสั้น
ท่ีสุด ใช้พื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนต าแหน่งได ้และท าให้
พนกังานมีความพอใจและปลอดภยัท่ีสุด 

 

4.1  ความหมายของการออกแบบโรงงานเพือ่ความปลอดภัย 

 การออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยัหมายถึง การจดัวางกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงงาน
นั้นทั้งหมด กล่าวคือ เป็นการออกแบบระบบของกิจการทั้งหมด เร่ิมตั้งแต่การก าหนดสินค้าท่ี
ตอ้งการผลิต  การวางแผนการขาย การออกแบบผลิตภณัฑ์ การเลือกขนาดโรงงาน การ เลือกท าเล
และท่ีตั้ง  การวางผงัโรงงาน การเลือกชนิดของอาคารและท่ีตั้ง การวางแผนจดัหาเงินทุน การ
จดัเก็บสินคา้ลงคลงั และการกระจายสินคา้  

 โดยหลกัการพื้นฐานของการวางผงัโรงงานนั้น ประกอบดว้ยการวางแผนการผลิตทั้งหมด
เพื่อใหไ้ดก้ารเคล่ือนท่ีของวสัดุต่อเน่ืองในระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด ใชพ้ื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด มี
ความยดืหยุน่ในการปรับเปล่ียนต าแหน่งได ้และท าใหพ้นกังานมีความพอใจและปลอดภยัท่ีสุด 
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4.2 วตัถุประสงค์ในการออกแบบโรงงานเพือ่ความปลอดภัย 

 โรงงานท่ีดีท่ีมีความปลอดภยันั้นตอ้งมีการออกแบบโรงงานท่ีมีมาตรฐาน มีการจดัวางผงั
โรงงานท่ีดี เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภยัท่ีสุด โดยมีวตัถุประสงค์
ดงัน้ี 

 4.2.1 เพื่อให้กระบวนการผลิตด าเนินไปไดโ้ดยสะดวก ไดแ้ก่ การจดัระเบียบเคร่ืองมือ  
เคร่ืองจกัร ใหท้  างานอยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองกนั จดัวางเคร่ืองจกัรให้มีความยืดหยุน่ง่ายต่อการปรับ
กระบวนการผลิต หรือเปล่ียนแปลงวธีิการท างาน 

 4.2.2 มีการจดัล าดบัขั้นตอนของการไหลของช้ินงาน ช่วยให้การไหลของช้ินงานเป็นไป
อยา่งระบบไม่ปะปนกนั  งานไม่สะดุด  หรือติดขดั  
 4.2.3 ใชพ้ื้นท่ีอยา่งคุม้ค่าท่ีสุดเพื่อให้การไหลของช้ินงานสะดวก รวดเร็ว อย่างเป็นระบบ
และมีความปลอดภยัมากท่ีสุด 

 4.2.4 มีการจดัการให้คนท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยลดกิจกรรมการเดินของคน จดั
สมดุลของคนและเคร่ืองจกัรเพื่อลดเวลาการว่างงาน มีระบบก ากบัดูแลการท างานของคนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4.2.5 จดัให้ผูป้ฏิบติังานมีความสะดวกและปลอดภยัในขณะท างาน อาทิเช่น มีช่องว่าง
ระหวา่งคนกบัเคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสม  มีช่องวา่งระหวา่งคนกบัคน  มีช่องวา่งระหวา่งคนกบัทางเดิน 
มีพื้นท่ีว่างส าหรับคนท างานอย่างเหมาะสม มีทางสะดวกส าหรับการวิ่งหนีอคัคีภยัหรืออนัตราย
ต่างๆ เป็นตน้ 

  

4.3 หลกัพืน้ฐานการออกแบบโรงงาน 

 หลกัพื้นฐานในการออกแบบโรงงานนั้น ตอ้งค านึงถึงหน่วยต่างๆในโรงงาน เพื่อให้การ
ออกแบบเป็นไปอยา่งเหมาะสม โดยตอ้งค านึงถึง การบวนการผลิต  การพิจารณาเลือกชนิดของผงั
โรงงาน ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการวางผงัโรงงาน  ขั้นตอนการวางผงัโรงงาน แนวคิดการออกแบบ
ผงัโรงงาน และหน่วยงานสนบัสนุนในโรงงาน ดงัน้ี 

 4.3.1 การบวนการผลิต   
           การบวนการผลิตของโรงงานสามารถจ าแนกตามรูปแบบการเคล่ือนท่ีของช้ืนงาน
และเคร่ืองจกัรไดเ้ป็น 4 แบบ ดงัน้ี 

           4.3.1.1 การวางผงัโรงงานตามกระบวนการผลิต  ดงัรูปท่ี 4.1 เป็นการรวมเอาการใช้
งานของเคร่ืองจกัรท่ีมีลกัษณะการใช้งานเหมือนกนัเขา้มาไวใ้นพื้นท่ีเดียวกนั การวางผงัการผลิต
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แบบน้ีเหมาะกบัการผลิตท่ีทราบจ านวนท่ีแน่นอน และเป็นสินคา้ท่ีมีวิธีการผลิตคลา้ยคลึงกนั เช่น 
การผลิตอะไหล่รถยนต ์เป็นตน้ 

           ขอ้ดี  
          1) ใช้จ  านวนเงินลงทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัรต ่า และในการขยายกิจการ
เน่ืองจากไม่จ  าเป็นตอ้งเพิ่มสายการผลิตใหม่ 
         2) ถา้เคร่ืองจกัรเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงไม่ท างาน   ก็สามารถใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีอยู่
ท  างานทดแทนได ้

         3) ถา้มีการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ อาจซ้ือหรือปรับปรุงเคร่ืองจกัรใหม่เพียง
หน่ึงหรือสองเคร่ืองท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

        ขอ้จ ากดั  
         1) การขนถ่ายวสัดุจะยุง่ยาก และอาจมีปัญหาเร่ืองเส้นทาง เน่ืองจากมีการจดั
วางเคร่ืองจกัรในแต่ละแผนกต่างกนั 

         2) การสั่งการและการประสานงาน ไม่ค่อยสัมพนัธ์กนั  ตลอดทั้งความคล่อง 
แคล่วของคนงานและประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรแต่ละแผนกต่างกนั 

        3)  ใชพ้ื้นท่ีโรงงานมากกวา่ 

        4) ใชเ้วลาในการอบรมพนกังานใหม่ทุกคร้ัง  ท่ีมีการเปล่ียนรูปแบบการผลิต 
หรือมีการน าเคร่ืองจกัรแบบใหม่เขา้มา 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 แสดงการวางผงัโรงงานตามกระบวนการผลิต   
 

          4.3.1.2 การวางผงัโรงงานตามชนิดของสินคา้ ดงัรูปท่ี 4.2  เป็นการจดัการผลิตให้
เรียงตามขั้นตอนของการผลิต หรือบางคร้ังเรียกการจดัแบบเป็นแถว โรงงานแบบน้ีมกัเนน้การผลิต
สินคา้ชนิดเดียว หรือสินคา้หลายชนิดท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่นการผลิตผลไมก้ระป๋อง  การ
ผลิตแกว้ การผลิตพดัลม  เป็นตน้ 

         ขอ้ดี 

วตัถุดิบ 1 

วตัถุดิบ 2 

วตัถุดิบ 3 

 ตดั 

 กลึง 

ตดั 

          กลึง 

 

เช่ือม 

 

พน่สี 

 

ประกอบ 

สินคา้ชนิดท่ี 1 

สินคา้ชนิดท่ี 2 

สินคา้ชนิดท่ี 3 
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1) จดัตารางการผลิตท าไดง่้าย การไหลของวตัถุดิบท าไดร้วดเร็วเน่ืองจากไม่มี
การยอ้นกลบัของการผลิต 

2) คุม้ค่าในการผลิตจ านวนมาก ท าใหต้น้ทุนการผลิตลดลง 

3) ใชพ้ื้นท่ีโรงงานไดคุ้ม้ค่า 

4) ไม่จ  าเป็นตอ้งอบรมหรือใหค้วามรู้แก่พนกังานบ่อย 

ขอ้จ ากดั 

1)  ใชเ้งินทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัรสูง 

2) ถา้เกิดการผลิตหยดุท่ีเคร่ืองจกัรใด  ท าใหก้ารผลิตหยดุทั้งระบบ และเป็น
เร่ืองยากในการแยกเคร่ืองจกัรท่ีมีปัญหาออกจากระบบ 

3)  ถา้มีจ านวนการสั่งซ้ือลดลงท าใหไ้ม่คุม้ตน้ทุน และถา้เปล่ียนรูปแบบ 

4)  ผลิตภณัฑใ์หม่ตอ้งท าการเปล่ียนเคร่ืองจกัรใหม่ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 แสดงการวางผงัโรงงานตามชนิดของสินคา้ 

 

          4.3.1.3 การวางผงัโรงงานแบบช้ินงานอยูก่บัท่ี ดงัรูปท่ี 4.3 เป็นวธีิท่ีใชก้นัไม่มาก 
โดยมากมกัใชใ้นการผลิตสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่เคล่ือนยา้ยล าบาก เช่น การต่อเคร่ืองบิน การต่อเรือ 
เป็นตน้  
        ขอ้ดี 

  1)  ประหยดัเวลาในการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ 

  2) มีการท างานเป็นทีม บุคลากรมีความช านาญในงาน ท าใหง้านมีความต่อ 
เน่ือง 

  3) งานมีความยดืหยุน่สูง  สามารถเปล่ียนแปลงการออกแบบ  การรวมผลิต 
ภณัฑแ์ละปริมาณการผลิตได ้

  4)  บุคลากรมีความภูมิใจในงานเน่ืองจากงานแยกกนัท าแต่สามารถน ามารวม 
กนัเป็นช้ินงานได ้

ขอ้จ ากดั 

วตัถุดิบ 1 

 

วตัถุดิบ 2 

 

ลา้ง 

 

ปลอก
เปลือก 

 

ลา้ง 

 

ใส่
กระป๋อง 

 

ใส่
น ้ าเช่ือม 

 

บรรจ ุ

สินคา้ชนิดท่ี 1 

 

สินคา้ชนิดท่ี 2 
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1) คนและอุปกรณ์มีการเคล่ือนไหวเพิ่มข้ึน บางคร้ังตอ้งการใชง้านเคร่ืองมือ
เดียวกนั 

2) ตอ้งการคนท่ีมีความช านาญ อาจท าให้ตอ้งเพิ่มคนหรือเน้ือท่ีในการท างาน 
งานแต่ละช้ินใชเ้วลาในการผลิตมาก 

3)  ตอ้งการผูค้วบคุมการผลิตใหเ้ป็นไปตามตารางงาน 

 

 

 

 

                                                  
 

 

รูปท่ี 4.3  แสดงการวางผงัโรงงานแบบช้ินงานอยูก่บัท่ี  
ท่ีมา : www.seesketch.com 

          4.3.1.4 การวางผงัโรงงานแบบกลุ่ม ดงัรูปท่ี 4.4 มกัเป็นการผลิตของกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ี
มีลกัษณะคล้ายคลึงกนั เช่น โรงงานเส้ือผา้ส าเร็จรูป โดยมีล าดบัการผลิต รูปร่าง องค์ประกอบ
วตัถุดิบ เคร่ืองมือท่ีต้องการ การขนส่ง  สินค้าคงคลัง การควบคุม แล้วแยกพิจารณากลุ่มของ
ผลิตภณัฑ์แต่ละกลุ่มตามแผนผงัแบบผลิตภณัฑ์ และน าเคร่ืองมือท่ีตอ้งการใชจ้ดัสรรให้อยูใ่นกลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์ดียวกนั 

          ขอ้ดี 

1) ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัรสามารถใชง้านไดห้ลากหลาย  
2) การไหลของสายการผลิตมีระยะทางสั้นกวา่การวางผงัแบบกระบวนการ

ผลิต  
3) บรรยากาศการท างานดีส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต 

4) พิจารณาใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีการท างานไดห้ลากหลาย 

ขอ้จ ากดั 

ตดั 

เช่ือม 

กลึง 

พน่สี 

ประกอบ 

http://www.seesketch.com/
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1) ตอ้งให้ความส าคญักบัการควบคุมการผลิต เพื่อให้มีการไหลของช้ินงาน
อยา่งสมดุล ตอ้งการผูค้วบคุม 

2) ตอ้งการผูช้  านาญมากท างานร่วมกนั 

3) ถา้การผลิตในแต่ละหน่วยไม่สมดุล จะส่งผลใหก้ารผลิตไม่ต่อเน่ืองไดแ้ละ
เกิดสตอ็กของงานท่ีท าได ้

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4  แสดงการวางผงัโรงงานแบบกลุ่ม 

 

 4.3.2 การพิจารณาเลือกชนิดของผงัโรงงาน  ข้ึนอยูก่บัชนิดของผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต ดงัรูปท่ี 
4.5 ดงัน้ี 

          4.3.2.1 การวางผงัโรงงานตามชนิดของผลิตภณัฑ์ เหมาะส าหรับการผลิตสินคา้ชนิด
เดียวหรือมีรูปแบบการผลิตส้ินคา้ซ ้ าๆกนั  แต่ผลิตในปริมาณมาก  มีวตัถุดิบอยา่งสม ่าเสมอ ตลาดมี
ความตอ้งการต่อเน่ือง   
          4.3.2.2 การวางผงัโรงงานตามกระบวนการผลิตเหมาะส าหรับ โรงงานท่ีผลิตสินคา้
หลายชนิด แต่แต่ละชนิดผลิตในปริมาณท่ีนอ้ย  ซ่ึงบางคร้ังผลิตแค่คร้ังเดียว การผลิตมีหลากหลาย
ขั้นตอน เคร่ืองจกัรสามารถท างานไดห้ลายรูปแบบ โรงงานรองรับการผลิตสินคา้หลากหลายชนิด 

         4.3.2.3 การวางผงัโรงงานตามต าแหน่งงานเหมาะส าหรับ โรงงานท่ีผลิตสินคา้ชนิด
ใหญ่  เคล่ือนยา้ยยาก  ผงัโรงงานมีความยดืหยุน่สูง เคร่ืองจกัรบางชนิดสามารถเคล่ือนยา้ยได ้ 
        นอกจากการเลือกผงัโรงงานแล้วนั้น ยงัต้องพิจารณาถึงต้นทุนในผลิตสินค้า โดย
แบ่งเป็นต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผนัแปร ซ่ึงต้นทุนคงท่ีคือต้นทุนท่ีลงทุนช่วงแรกในการจัดหา
อุปกรณ์ขนถ่ายวสัดุ และตน้ทุนผนัแปรคือตน้ทุนในการขนถ่ายวสัดุท่ีแปรตามผงัของโรงงานแต่ละ
แบบโดยชนิดของผลิตภณัฑ์และปริมาณการผลิตเป็นองค์ประกอบส าคญั อาทิเช่น การเลือกผงั
โรงงานตามชนิดของผลิตภณัฑ์ตน้ทุนในการท าโรงงานอาจสูง แต่ตน้ทุนในการผลิตส้ินคา้แต่ละ
รอบต ่ากวา่ การเลือกผงัโรงงานตามกระบวนการผลิต  เป็นตน้ 

วตัถุดิบ 1 

วตัถุดิบ 2 

วตัถุดิบ 3 

 ตดั 

เยบ็ 

ปัก 

 บรรจุ สินคา้ชนิดท่ี 1 

สินคา้ชนิดท่ี 2 

สินคา้ชนิดท่ี 3 

ตดั 

พิมพ ์

เยบ็ 
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รูปท่ี 4.5  แสดงการวเิคราะห์ความเหมาะสมของผงัโรงงานแต่ละแบบ 

 

4.4  ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการวางผงัโรงงาน 

 ตอ้งค านึงถึงสินคา้ท่ีเราจะผลิต ปริมาณการผลิต ล าดบัขั้นตอนของกระบวนการผลิต ส่วน
สนบัสนุนและใหบ้ริการ และเวลาในการจดัส่ง   เพื่อเป็นหลกัในการจ าไดง่้ายสามารถใชต้วัยอ่เป็น
ภาษาองักฤษเรียงกนัไดไ้ดแ้ก่ P, Q, R, S, T ซ่ึงมีค าอธิบายดงัน้ี 

 4.4.1  Product; P หมายถึง สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีเราจะผลิต  โดยผูผ้ลิตตอ้งทราบสินคา้ท่ี
จะผลิต ว่าเป็นผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปหรือเป็นเฉพาะส่วน ท าให้เราสามารถวางแผนผงัโรงงานของ
โรงงานและการผลิตได ้

 4.4.2  Quantity; Q หมายถึง ปริมาณการผลิตในแต่ละรอบหรือความตอ้งการของตลาด โดย
มวลรวม โดยมีกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกนั 

 4.4.3  Rate; R  หมายถึง ล าดบัขั้นตอนของกระบวนการผลิต ท าให้เราสามารถออกแบบ
การผลิต และทราบว่าตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรชนิดใด มีล าดบัการผลิต มีขั้นตอนการผลิต มีรูปแบบการ
ผลิตแบบใด  เส้นทางการล าเลียงวตัถุดิบจนไดเ้ป็นสินคา้ส่งออกไปยงัตลาดไดอ้ยา่งไร  
 4.4.4  Support; S หมายถึง ส่วนสนับสนุนและส่วนให้บริการเสริม นอกเหนือจาก
กระบวนการผลิต เช่น  ฝ่ายซ่อมบ ารุง สถานพยาบาล โรงอาหาร เป็นตน้ 

 4.4.5  Time; T  หมายถึง เวลาในการจดัส่งจะท าให้สามารก าหนดเวลาในการผลิตได้
เหมาะสม  
 

ปริมาณ 

ชนิดของผลิตภณัฑ ์ 

วตัถุดิบอยูก่บัท่ี 

แบบกระบวนการผลิต 

แบบกลุ่ม 

แบบผลิตภณัฑ ์
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4.5  ขั้นตอนการวางผงัโรงงาน 

 สามารถแบ่งขั้นตอนออกเป็น 4 ขั้นตอนท่ีส าคญัคือ การเลือกท าเลท่ีตั้ง การจดัวางผงั
โรงงานตามแต่ละแผนก  การวางผงัโรงงานอยา่งละเอียด และการติดตั้งและติดตามผล โดยสามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 

 4.5.1 การเลือกท าเลท่ีตั้ง  เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีก าหนดตน้ทุนการผลิตได ้ซ่ึงการเลือกท าเล
ท่ีตั้งประกอบด้วย ตลาดอยู่ใกล้ตลาดรวม หรือตลาดกระจายสินคา้หรือไม่เพราะสามารถท าให้
ประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาในการขนส่งได ้ แหล่งวตัถุดิบ อยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบหรือไม่ท าให้เราได้
วตัถุดิบท่ีสด ราคาถูก เป็นตน้ การขนส่ง ท าเลหรือท่ีตั้งของโรงงานจะอยูใ่กลก้บัวตัถุดิบหรือตลาด
ตอ้งพิจารณาถึงเส้นทางการขนส่งดว้ย โดยมีตวัแปรส าคญัต่อการขนส่งคือ วิธีการขนส่ง ระยะเวลา 
ลกัษณะของเส้นทาง ปัญหาการจราจรในอนาคต   แหล่งเช้ือเพลิงและพลงังานในโรงงานควรมีการ
ส ารองไฟฟ้าเช่นในนิคมอุตสาหกรรม  ส่ิงแวดลอ้มตอ้งค านึงชุมชนโดยรอบ   แรงงานค่าจา้งควร
พิจารณาตามท าเลเพราะค่าแรงขั้นต ่าแต่ละจงัหวดัไม่เท่ากนั  สาธารณูปโภคเป็นส่ิงจ าเป็นมากใน
การเลือกท าเล เพราะเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโรงงานทั้งหมด ซ่ึงสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น 
โดยเฉพาะ ระบบไฟฟ้า  ระบบน ้ าประปา ตอ้งมีเพียงพอต่อความตอ้งการ โรงแรม ธนาคาร สถานี
ดบัเพลิง สถานีต ารวจ โรงซ่อมต่างๆ ไปรษณีย ์สถานบนัเทิง และสถานพกัผ่อน   การจดัการของ
เสียตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด  กฎหมายและภาษีไดแ้ก่ 
ภาษีการคา้ ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีท่ีดิน เป็นตน้  และปัจจยัสุดทา้ยในการเลือกท าเลท่ีตั้งคือท่ีดิน การ
เลือกท าเลโดยดูท่ีดินส่วนมากข้ึนอยู่กบัราคาท่ีดิน และลกัษณะท่ีดิน เช่น น ้ าท่วมหรือไม่  ความ
แน่นของดิน  และลกัษณะดิน  เป็นตน้ 

 4.5.2  การจดัวางผงัโรงงานตามแผนกงาน ใชส้ าหรับการจดัพื้นท่ีทัว่ไปท่ีจะท าการวางผงั
โรงงาน เป็นขั้นตอนการร่างผงัโรงงานอย่างหยาบก่อน โดยมีการก าหนดต าแหน่งของโรงงาน 
ก าหนดความสัมพนัธ์ของแต่ละพื้นท่ีภายในโรงงานอยา่งคร่าวๆ ซ่ึงยงัไม่ไดร้ะบุรายละเอียดลงไป 

 4.5.3  การวางผงัโรงงานอยา่งละเอียด  เป็นการออกแบบผงัโรงงานโดยก าหนดต าแหน่ง
ของพื้นท่ี รายละเอียดในแต่ละต าแหน่ง การจดัวางเคร่ืองจกัรแต่ละชนิด  การจดัวางเคร่ืองมือใน
การผลิตทุกอย่าง รวมถึงการออกแบบส่วนสนับสนุนทุกส่วนซ่ึงสามารถสร้างแบบจ าลองใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนการติดตั้งจริงได ้

 4.5.4  การติดตั้ งและการติดตามผล  หลังจากการสร้างแบบจ าลองในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีสมบูรณ์แลว้ จะตอ้งด าเนินการติดตั้งตามแบบอยา่งละเอียด  พร้อมกบัวางแผนดา้น
การเคล่ือนยา้ยตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ ตอ้งติดตามผลหลงัจากมีการติดตั้งและไดด้ าเนินงานแลว้ว่ามี



 

              บทท่ี 4  หลกัการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยั  81 

 

สมชาย  สิริพฒันากลุ 

ผลเสียอยา่งไร  ตอ้งมีเงินทุนเพียงพอส าหรับการติดตั้งและการเคล่ือนยา้ยในกรณีท่ีการด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามผล 

 

4.6  แนวคิดการออกแบบผงัโรงงาน 

 การออกแบบผงัโรงงานมีแนวคิดหลกัอยู่  3 แนวคิด คือ  แนวคิดของแอปเปิล (Apple)  
แนวคิด SLP (Systematics Layout Planning Pattern) ของมูเทอร์ (Muther)  และแนวคิดของรีด 
(Reed)  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 4.6.1  แนวคิดของแอปเปิล  แอปเปิลกล่าววา่ในการออกแบบผงัโรงงานนั้นไม่จ  าเป็นตอ้ง
เรียงตามล าดบัขั้นตอนเสมอไป เพราะบ่อยคร้ังท่ีการท าผงัโรงงานนั้นตอ้งมีการสลบัขั้นตอนก่อน
ส าเร็จ ขั้นตอนแรกบางคร้ังก็กลบัไปท าใหม่  มีการลองใช้ลองเปล่ียนแบบหรือบางคร้ังลืมคิดงาน
บางส่วนท าใหต้อ้งเพิ่มส่วนนั้นเขา้มาน ามาลองใช ้จนกวา่จะส าเร็จ ซ่ึงจากแนวคิดน้ีของแอปเปิลท า
ใหส้ามารถสรุปประเด็นส าคญัของการวางผงัโรงงานไดด้งัน้ี   
          4.6.1.1  การรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีเรา
ตอ้งการผลิตภณัฑ ์เช่น ประเภทของสินคา้  ปริมาณของสินคา้ท่ีตอ้งการผลิต  การประมาณยอดขาย  
ตารางการผลิต  การก าหนดส่งสินคา้ กระบวนการของผงัโรงงานปัจจุบนั 

          4.6.1.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน  เป็นการน าขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดม้าวิเคราะห์ เช่น 
วิเคราะห์เส้นทางการไหลของช้ินงาน ท าไดร้ะยะทางท่ีสั้นใช้พื้นท่ีโรงงานให้คุม้ค่า   เพื่อให้ไดผ้งั
โรงงานท่ีสมบูรณ์และเหมาะสมกบัผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 

          4.6.1.3  การออกแบบกระบวนการผลิต  เป็นการพิจารณากระบวนการแปลงสภาพ
วตัถุดิบใหเ้ป็นผลิตภณัฑ์ 
          4.6.1.4  การวางแผนรูปแบบการไหลของวสัดุ ซ่ึงสามารถพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีวา่จะ
ใชก้ารไหลแบบใด 

          4.6.1.5  การพิจารณาแผนการขนส่งวสัดุ โดยการใช้สายพานล าเลียง  การใชร้ถยก  
หรือการใชร้ถเขน็ 

          4.6.1.6  การค านวณหาจ านวนเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือท่ีตอ้งการใช ้และการวางแผน
สถานีงานของคนงานแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยจดักลุ่มสถานีงานท่ีมีการท างาน
เหมือนกนัใหท้  างานดว้ยกนั  
         4.6.1.7  ออกแบบกลุ่มงานท่ีมีกิจกรรมสัมพนัธ์กนั หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนั เช่น 
แผนกท่ีมีเสียงดงั  แผนกท่ีมีกล่ินเช่นแผนกพน่สี  หรือแผนกบุคคล เป็นตน้ 

         4.6.1.8  ค านวณหาความตอ้งการในการเก็บวสัดุและท่ีเก็บวสัดุ 
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           4.6.1.9  การวางแผนระบบบริการซ่อมแซมและกิจกรรมสนบัสนุนกระบวนการผลิต 

          4.6.1.10 หาพื้นท่ีท่ีตอ้งการ  โดยจดักิจกรรมลงในพื้นท่ีทั้งหมด 

          4.6.1.11 พิจารณาถึงชนิดของส่ิงก่อสร้าง และโครงสร้างของโรงงาน  จากนั้นวาง 
แผนโครงสร้างโดยรวมทั้งหมด   
          4.6.1.12 ประเมิน  ปรับปรุง  และตรวจสอบแผนงานกบัผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้น
นั้นๆ 

          4.6.1.13 ขอใบอนุญาต  ติดตั้งผงัโรงงาน  และเร่ิมสร้างโรงงานตามผงัท่ีวางไว ้

 4.6.2  แนวคิดของมูเทอร์    มูเทอร์ไดพ้ฒันาการวางผงัของโรงงานโดยใชช่ื้อวา่  “การวาง
ผงัโรงงานอย่างมีระบบ หรือ Systematics Layout Planning Pattern; SLP” เป็นการออกแบบผงั
โรงงานท่ีก าหนดรายละเอียดอยา่งเป็นขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัสรุปดงัน้ี การหาขอ้มูลขั้นตน้โดย
ใชห้ลกั P, Q, R, S, T การวิเคราะห์การไหล   การวิเคราะห์และการสร้างแผนภูมิความสัมพนัธ์ของ
กิจกรรม  การสร้างแผนภาพความสัมพนัธ์ของกิจกรรม  การค านวณหาเน้ือท่ีท่ีต้องการ  การ
พิจารณาปรับตามเน้ือท่ีท่ีหาได้  การสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ของเน้ือท่ี  การพิจารณา
ปรับเปล่ียนแผนภาพความสัมพนัธ์ของเน้ือท่ี  การพิจารณาขอ้จ ากดัเชิงปฏิบติั  การพฒันาผงัโรงงาน
เพื่อเป็นทางเลือก และการประเมินและเลือกผงัโรงงานท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงองค์ประกอบทั้ง 11 

อยา่งน้ีเป็นขั้นตอนท่ีท าใหเ้กิดการสร้างผงัโรงงานอยา่งมีระบบ ถูกตอ้งและคุม้ค่าท่ีสุด ตามแนวคิด
ของมูเทอร์ 

 4.6.3  แนวคิดของรีด  รีดไดก้ล่าวถึงแนวคิดของการวางผงัโรงงานโดยมี 10 ขั้นตอนส าคญั
คือ การวเิคราะห์ผลิตภณัฑห์รือทราบผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการจะผลิตอยา่งละเอียด  หากระบวนการผลิต
ท่ีตอ้งการเน้นเร่ืองการผลิตผลิตภณัฑ์  เตรียมแผนภูมิการวางผงั  ก าหนดสถานีงานของคนงาน   
การวิเคราะห์พื้นท่ีในการเก็บวสัดุ  การก าหนดทางเดินท่ีกวา้งน้อยท่ีสุดท่ีตอ้งการใช ้ การก าหนด
ส านกังานท่ีตอ้งการใช ้การพิจารณาส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการต่อบุคคล  การส ารวจส่วนท่ี
ไดซ่้อมแซมของโรงงาน  และการวางแผนส าหรับการขยายกิจการในอนาคต 

  

4.7  หน่วยงานสนับสนุนภายในโรงงาน 

 เป็นหน่วยท่ีประกอบไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกและส่วนบริการต่างๆดงัต่อไปน้ี 

 4.7.1 หน่วยงานรับของและส่งของ  ซ่ึงโดยปกติสองหน่วยน้ีจะอยูใ่กลก้นั เน่ืองจากตอ้งใช้
พื้นท่ีในการจอดรถขนส่ง จดัเตรียม หรือรับของค่อนขา้งมาก ซ่ึงในส่วนน้ีจะประกอบไปด้วย 
ประตูในการรับส่งของ ตวัเช่ือมระหวา่งประตูกบัพื้นท่ีรับส่งของ ทางเดินขนถ่ายของ พื้นท่ีจอดรถ 
พื้นท่ีกลบัรถ และส านกังาน  
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 4.7.2 พื้นท่ีจดัเก็บ  เป็นพื้นท่ีในส่วนของการจดัเก็บส่ิงของ ซ่ึงตอ้งมีพื้นท่ีดงัต่อไปน้ี  พื้นท่ี
จดัเก็บวตัถุดิบ  พื้นท่ีจดัเก็บอะไหล่ซ่อมบ ารุง  พื้นท่ีจดัเก็บอุปกรณ์ส านกังาน  พื้นท่ีจดัเก็บอุปกรณ์
ท าความสะอาด  พื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูป ซ่ึงรวมถึงคลงัสินคา้ หรืออาคารเก็บสินคา้ เพื่อเตรียม
จดัส่งตามใบสั่งซ้ือของลูกคา้  
 4.7.3 สาธารณูปโภค  เช่น ระบบอดัอากาศ  ระบบไอน ้ า  ระบบท าความร้อน ระบบท า
ความเยน็ ระบบระบายอากาศ  ระบบป้องกนัอคัคีไฟ  ระบบส ารองไฟฉุกเฉิน  ระบบเตือนภยั ระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย และระบบควบคุมเสียงในกรณีท่ีมีเสียงดงัเกินมาตรฐานก าหนด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็น
สาธารณูปโภคพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีควรมี เพื่อความปลอดภยัในโรงงาน 

 4.7.4  หน่วยงานซ่อมบ ารุงและเคร่ืองมือ  เป็นหน่วยงานท่ีจ าเป็นตอ้งมีในโรงงานเพื่อลด
การจดัหาจากภายนอก ซ่ึงงานซ่อมบ ารุงเป็นการซ่อมบ ารุงในโรงงาน โดยรับผิดชอบในส่วนของ
เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ระบบลอ้เล่ือน สายพาน หรือหลอดไฟ  เป็นตน้ 

 4.7.5  สาธารณูปโภคส าหรับพนกังาน  ประกอบดว้ย ส่วนจอดรถ ห้องล็อคเกอร์  ห้องน ้ า  
โรงอาหาร  ห้องพยาบาล น ้ าด่ืม  ทางเดิน พื้นท่ีสันทนาการ พื้นท่ีพกัผอ่น ห้องรับรอง  ระบบรักษา
ความปลอดภยั นอกจากน้ียงัรวมถึง ฝ่ายบุคคล  ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายบญัชี  ฝ่ายขาย และฝ่ายตรวจสอบ
ดว้ย 

 

4.8  สรุป 

 การออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยัหมายถึง การจดัวางกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงงาน
นั้นทั้งหมด กล่าวคือ เป็นการออกแบบระบบของกิจการทั้งหมด เร่ิมตั้งแต่การก าหนดสินค้าท่ี
ตอ้งการผลิต  การวางแผนการขาย การออกแบบผลิตภณัฑ์ การเลือกขนาดโรงงาน การเลือกท าเล
และท่ีตั้ง  การวางผงัโรงงาน การเลือกชนิดของอาคารและท่ีตั้ง การวางแผนจดัหาเงินทุน การ
จดัเก็บสินคา้ลงคลงั และการกระจายสินคา้  โดยหลกัการพื้นฐานของการวางผงัโรงงานนั้น 
ประกอบดว้ยการวางแผนการผลิตทั้งหมดเพื่อใหไ้ดก้ารเคล่ือนท่ีของวสัดุต่อเน่ืองในระยะทางท่ีสั้น
ท่ีสุด ใช้พื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนต าแหน่งได ้และท าให้
พนกังานมีความพอใจและปลอดภยัท่ีสุด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

ข้อก าหนดของผงัโรงงานตามหลกัความปลอดภยัและกฎหมาย 

(Requirement of factory plan for safety and laws) 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 ปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการออกแบบโรงงาน 

    1.2 ขนาดของโรงงานท่ีเหมาะสม 

    1.3 การจดัวางเคร่ืองจกัรกลในโรงงาน 

    1.4 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบผงัโรงงาน 

    1.5 ปัจจยัดา้นความปลอดภยัเก่ียวกบัผงัโรงงานตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงงาน 

    1.6 ขั้นตอนการออกแบบผงัโรงงานและตวัอยา่ง 

2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

    2.1 บอกขอ้ก าหนดของผงัโรงงานตามหลกัความปลอดภยัและกฎหมายได ้

    2.2 อธิบายขอ้ก าหนดของผงัโรงงานตามหลกัความปลอดภยัและกฎหมายได ้

    2.3 เปรียบเทียบขอ้ก าหนดของผงัโรงงานตามหลกัความปลอดภยัและกฎหมาย 

    2.4 วเิคราะห์การออกแบบผงัโรงงานตามกฎหมายได ้

    2.5 สังเคราะห์วธีิการออกแบบผงัโรงงานตามกฎหมายได ้

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.1 บรรยายเน้ือหาเร่ืองขอ้ก าหนดของผงัโรงงานตามหลกัความปลอดภยัและกฎหมาย 

    3.2 ตอบค าถามในใบงานท่ี 5 เร่ืองขอ้ก าหนดของผงัโรงงานตามหลกัความปลอดภยัและกฎหมาย
ในภาคผนวก  
4. ส่ือการสอน 

    4.1 เอกสารประกอบการสอนเร่ือง ขอ้ก าหนดของผงัโรงงานตามหลกัความปลอดภยัและ
กฎหมาย 

    4.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์ 

    4.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

    4.4 โปรเจคเตอร์ 

    4.5 ใบงานท่ี 5 
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5.วธีิการประเมินผล 

    5.1 การปฏิบติัจริงในชัว่โมงเรียน 

    5.2 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 

    5.3 การสังเกตพฤติกรรม 

    5.4 การซกัถาม 
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บทที ่5 

ข้อก าหนดของผงัโรงงานตามหลกัความปลอดภยัและกฎหมาย 

(Requirement of factory plan for safety and laws) 

 

 เป็นขอ้ก าหนดจากกฎกระทรวงอุตสาหกรรม กฎกระทรวงมหาดไทย กฎกระทรวงแรงงาน 
รวมถึงมาตรฐานวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  กล่าวถึงขอ้ก าหนดในการจดัตั้งโรงงาน การสร้างอาคาร  การ
สร้างสถานีงาน ระบบอากาศ ระบบเสียง ระบบไฟฟ้า เพื่อใหป้ลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน  ชุมชน
โดยรอบ และส่ิงแวดลอ้มท่ีสุด 

 

5.1 ปัจจัยทีค่วรพจิารณาในการออกแบบโรงงาน 

 ในการวางผงัโรงงานตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบของโรงงานนั้น ในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม
ภายในโรงงาน  ระบบไฟฟ้า  ระบบระบายอากาศ  การจดัวางโตะ๊ท างาน การจดัวางเคร่ืองจกัร การ
จดัทางเดินใหมี้ขนาดเหมาะสม เป็นตน้  
 กระบวนการผลิต โดยตอ้งออกแบบโรงงานใหส้ัมพนัธ์กบักระบวนการผลิตนั้นๆ 

 เน้ือท่ีภายในโรงงานตอ้งมีขนาดเหมาะสมกบัชนิดของงานนั้นๆ มีความกวา้งขวาง
พอเหมาะท่ีสามารถวางเคร่ืองมือ คนงาน และมีทางเดินท่ีกวา้งเหมาะสม  และอาจตอ้งเผือ่พื้นท่ี
ส าหรับการขยายโรงงานในอนาคต    มีแสงสวา่งท่ีเหมาะสมเพื่อการส่องสวา่งภายในโรงงาน 

 มีทางออกฉุกเฉินและทางหนีไฟ ท่ีกวา้งขวางเหมาะสมต่อจ านวนคนงาน  และในโรงงาน
ขนาดใหญ่อาจมีทางออกฉุกเฉินและทางหนีไฟหลายทาง    มีระบบป้องกนัอคัคีไฟและอุปกรณ์
ดบัเพลิงเพียงพอ     มีระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม 

 ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทสารเคมี หรือการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีการระบายความร้อน 
ตอ้งมีระบบก าจดักล่ินควนัหรือสารพิษ  และมีระบบระบายความร้อนท่ีเหมาะสม 

 มีระบบป้องกนัเสียงดงัรบกวนของเคร่ืองจกัร   มีเน้ือท่ีส่วนงานซ่อมบ ารุง 

 มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับพนกังาน   เพื่อท าใหพ้นกังานมีสภาพการท างานท่ีดี มี
ขวญัและก าลงัใจในการท างาน เช่น หอ้งน ้า โรงอาหาร หอ้งพยาบาล หอ้งนัง่เล่น  ลานจอดรถ 
ระบบท าความเยน็  ระบบระบายอากาศ  ระบบส ารองไฟฉุกเฉิน ระบบเตือนภยั  ระบบรักษาความ
ปลอดภยัและระบบบ าบดัของเสีย 
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5.2  ขนาดของโรงงานทีเ่หมาะสม 

 ในการก าหนดขนาดของโรงงานท่ีเหมาะสมนั้น ข้ึนอยูก่บัชนิดของโรงงาน ในโรงงานท่ี
ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรขนาดใหญ่จ าเป็นจะตอ้งมีพื้นท่ีพอส าหรับวางเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่  ดงันั้นใน
โรงงานท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรขนาดใหญ่ จ าเป็นตอ้งมีพื้นท่ีมากกวา่โรงงานท่ีไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัร
ขนาดใหญ่ในจ านวนคนงานเท่ากนั  เป็นตน้  ในการก าหนดขนาดของโรงงานท่ีเหมาะสมนั้นตอ้ง
อาศยัองคป์ระกอบภายในโรงงานดงัน้ี 

 ขนาดของพื้นท่ีในการวางเคร่ืองจกัรกล และพื้นท่ีส าหรับผูป้ฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัรนั้นเพื่อ
ความปลอดภยั   ปริมาณพื้นท่ีต่อคนงาน    ความกวา้งของทางเดินภายในโรงงาน  ขนาดของทาง 
ลาดและบนัไดท่ีเหมาะสม   ขนาดของความกวา้งของทางออกฉุกเฉินและทางหนีไฟ  พื้นท่ีส าหรับ
งานซ่อมบ ารุง 

 

5.3  การจัดวางเคร่ืองจักรกลในโรงงาน 

 การจดัวางเคร่ืองจกัรกลในโรงงานนั้น มีความส าคญัในการลดอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนใน
โรงงานได ้ เพราะถา้มีการติดตั้งเคร่ืองจกัรกลไม่ถูกตอ้งท าใหผู้ป้ฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัรกลนั้นเกิด
อุบติัเหตุไดง่้าย เป็นตน้  ในการจดัวางเคร่ืองจกัรกลท่ีถูกตอ้งนั้น ประกอบไปดว้ยขอ้ควรค านึงถึง  
ดงัน้ี 

 ควรจดัวางต าแหน่งเคร่ืองจกัรใหใ้กลแ้สงสวา่งมากท่ีสุด โดยอิงแสงสวา่งจากธรรม ชาติ
เป็นหลกั  เพื่อใหมี้แสงสวา่งเพียงพอในการท างาน    หรือจ าเป็นตอ้งมีการติดไฟส่องสวา่งให้
เพียงพอ 

 เคร่ืองจกัรกลท่ีมีขนาดใหญ่และมีน ้าหนกัมากควรมีทางเขา้ออกเฉพาะเพื่อการขนถ่าย และ
งานซ่อมบ ารุงสะดวก และควรจดัวางใกลก้บัรอก หรือเครนท างานไปถึงได ้

 การจดัวางเคร่ืองจกัรควรให้มีพื้นท่ีวางรอบเคร่ืองจกัรเพื่อการท างานท่ีปลอดภยัและการ
ซ่อมบ ารุงพื้นฐาน เช่น การหยอดน ้ามนัเคร่ืองจกัร  การเปล่ียนอะไหล่ และมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับ
รถเขน็หรือรถยกเขา้ไปใกลด้า้นใดดา้นหน่ึงของเคร่ืองจกัรเพื่อประโยชน์ในการขนยา้ยช้ินส่วนหรือ
การซ่อมบ ารุงในเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่  
 ไม่ควรวางเคร่ืองจกัรชิดผนงัดา้นใดดา้นหน่ึงมากเกินไป เพราะท าใหก้ารท างานหรือการ
ซ่อมบ ารุงไม่สะดวก   เคร่ืองจกัรทุกเคร่ืองควรติดตั้งยดึแน่นกบัพื้นเพื่อความปลอดภยัในขณะ
ท างาน 
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 เคร่ืองจกัรกลท่ีท างานเฉพาะส่วนท่ีมีความอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน เช่น เคร่ืองจกัรกลใน
การพน่สี ตอ้งมีการติดตั้งในหอ้งเฉพาะส าหรับพน่สีเท่านั้น เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของ
สารเคมีท่ีเป็นพิษได ้  
 สวทิช์เมนใหญ่ท่ีตดัไฟจากสายเมน ควรติดตั้งในต าแหน่งท่ีเห็นไดช้ดัเจน   
 สวทิช์การควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัร      ตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีสูงเหมาะสมท่ีสามารถ
เปิดปิดไดง่้าย  แต่ตอ้งไม่อยูใ่นต าแหน่งท่ีมือสามารถเปิดปิดโดยบงัเอิญได ้

 สายไฟท่ีต่อมาเหนือศีรษะเพื่อต่อลงมาท่ีเคร่ืองจกัรตอ้งทิ้งระยะห่างอยา่งนอ้ย 2 เมตร ก่อน
หกัมุมเพื่อเดินแนวระดบั   
 โตะ๊ปฏิบติังานควรมีพื้นท่ีกวา้งพอท่ีสามารถท างานไดอ้ยา่งปลอดภยัและไม่รบกวนโต๊ะ
ขา้งเคียง 

 

5.4  กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบผงัโรงงาน 

 “โรงงาน”  ตามความหมายในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535  หมายความว่า อาคาร 
สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใช้เคร่ืองจกัร มีก าลงัรวมตั้งแต่ 5 แรงมา้  หรือก าลงัเทียบเท่าตั้งแต่ 5 

แรงมา้ข้ึนไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนข้ึนไปโดยใช้เคร่ืองจกัรหรือไม่ก็ตาม  ส าหรับท า ผลิต 
บรรจุ ประกอบ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา  หรือท าลาย ส่ิง
ใดๆทั้งน้ีตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 5.4.1 ประเภทหรือชนิดของโรงงาน  ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2544)  
และฉบบัท่ี 16 (พ.ศ. 2545) ตามพระราชบญัญติัโรงงาน ไดแ้บ่งประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ออกเป็น 107 ประเภท และโรงงาน 107 ประเภทน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่  โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นในการก ากบัดูแล  การป้องกนัเหตุเดือดร้อนและร าคาญ การป้องกนัความเสียหาย และ
การป้องกนัอนัตรายตามระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม  ดงัน้ี 

           โรงงานจ าพวกท่ี  1  ไดแ้ก่ โรงงานประเภท  ชนิด และขนาด ท่ีสามารถประกอบ
กิจการไดท้นัที โดยตอ้งดูเร่ืองท าเลท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย 

           โรงงานจ าพวกท่ี  2  ไดแ้ก่ โรงงานประเภท  ชนิด และขนาด ท่ีเม่ือจะประกอบ
กิจการตอ้งแจง้ใหผู้อ้นุญาตทราบก่อน โดยตอ้งดูเร่ืองท าเลท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย 
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           โรงงานจ าพวกท่ี  3  ไดแ้ก่ โรงงานประเภท  ชนิด และขนาด ท่ีการตั้งโรงงานจะตอ้ง
ไดรั้บใบอนุญาตก่อน และเม่ือจะเร่ิมประกอบกิจการตอ้งแจง้ใหท้ราบก่อน 15 วนั 

 5.4.2 การขยายโรงงาน ในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน อาจตอ้งพิจารณาเง่ือนไข
การขยายโรงงานดว้ย ดงัน้ี 

          การขยายโรงงาน (เฉพาะโรงงานจ าพวกท่ี 3  ตามมาตรา 18) การเพิ่มหรือเปล่ียน 
แปลงเคร่ืองจกัร ท าให้แรงมา้เพิ่มข้ึน 50 % ในกรณีท่ีเคร่ืองจกัรเดิมไม่เกิน 100 แรงมา้ หรือเพิ่มข้ึน 
50 แรงมา้ข้ึนไป  ในกรณีท่ีเคร่ืองจกัรเดิมเกิน 100 แรงมา้   การเพิ่มหรือแกไ้ขอาคารโรงงาน  ท าให้
ฐานรากเดิมฐานใดฐานหน่ึงรับน ้าหนกัเพิ่มข้ึน 500 กิโลกรัมข้ึนไป 

           การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน  ตามมาตรา 19  ซ่ึงตอ้งแจง้พนกั งาน
เจา้หนา้ท่ีภายใน 7 วนั  ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี   การเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร   การเพิ่มเน้ือท่ี
อาคารโรงงาน   หรือก่อสร้างเพิ่มข้ึน  ท าใหเ้น้ือท่ีเพิ่มข้ึน 50%  ในกรณีท่ีอาคารเดิมมีเน้ือท่ีไม่เกิน 
200 ตารางเมตร   เน้ือท่ีเพิ่มข้ึนตั้งแต่ 100 ตารางเมตร ในกรณีท่ีอาคารเดิมมีเน้ือท่ีเกิน 200 ตาราง
เมตร    
 5.4.3 การเลือกท าเลท่ีตั้งโรงงานใหเ้หมาะสมตามกฎหมาย  ในการออกแบบผงัโรงงานเพื่อ
ขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายนั้น ตอ้งพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองท าเลท่ีตั้ง
โรงงาน  โดยสรุปดงัน้ี 

          พิจารณาผงัเมืองรวม   ตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบั   ผงัเมืองรวมในทอ้งท่ีนั้นๆ วา่มี
ขอ้ก าหนดหา้มตั้งหรือไม่  และก าหนดวา่ทอ้งท่ีใดประกอบกิจการอะไรไดบ้า้ง ซ่ึงมีการปรับปรุง
และประกาศเป็นช่วงเวลาในการบงัคบัใช ้

          ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และส่ิงแวดลอ้ม และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 

          พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 

          กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 2  (พ.ศ. 2535) ออกตามพระราชบญัญติัโรงงาน  หา้มตั้ง
โรงงานในพื้นท่ี หรือมีระยะห่างตามท่ีก าหนด  ในพื้นท่ีต่อไปน้ี ไดแ้ก่ บา้นจดัสรรเพื่อการพกัอาศยั  
อาคารชุดพกัอาศยั  บา้นแถวเพื่อการพกัอาศยั  ระยะห่างจากเขตติดต่อสาธารณสถาน (ตามประกาศ
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กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545)  และท าเลสภาพแวดลอ้มเหมาะสม  มีบริเวณเพียงพอ  ไม่
ก่อใหเ้กิดอนัตราย  เหตุร าคาญ  หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 

          ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ืองก าหนดหา้มตั้งหรือขยายโรงงาน  ตามมาตรา 
32 

 5.4.4 กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบผงัโรงงาน  ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงกฎหมาย
ฉบบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบผงัโรงงานโดยสังเขป 

          กฎหมายเก่ียวกบัวชิาชีพวศิวกรรม   มาตรฐานการออกแบบผงัโรงงาน หรือมาตรฐาน
การวางผงัโรงงาน  คือพื้นฐานในการออกแบบท่ีวศิวกรตอ้งปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด วศิวกรท่ี
ออกแบบไดต้อ้งเป็นสมาชิกสามญัหรือวฒิุวศิวกร  สาขาวศิวอุตสาหการ มีใบประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมตามกฎหมาย  มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหค้อยควบคุมดูแลใหเ้กิดความปลอดภยั ซ่ึงจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบั กฎระเบียบขอ้บงัคบั  และมาตรฐานหรือคู่มือการออกแบบท่ีพฒันาจากสมาคมท่ี
เก่ียวขอ้ง 

          กฎหมายเก่ียวกบัผงัเมือง  เป็นกฎหมายท่ีออกเพื่อก าหนดการใชพ้ื้นท่ีในทอ้ง ท่ีนั้นๆ 
วา่ประกอบกิจการอะไรไดบ้า้ง  ซ่ึงมีการปรับปรุงและประกาศเป็นช่วงเวลาในการบงัคบัใช ้

         กฎหมายเก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงงาน  พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้
ก าหนดแบ่งโรงงานออกเป็น 3 จ าพวก ข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นในการควบคุมป้องกนัเหตุเดือดร้อน 
ร าคาญ การป้องกนัความเสียหาย และการป้องกนัอนัตรายตามระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ี
จะมีต่อประชาชนหรือส่ิงแวดลอ้ม   
        ในการวางผงัโรงงานตอ้งพิจารณาประกาศกระทรวงฉบบัต่างๆ ท่ีใชค้วบคุมประกอบ
กิจการโรงงานในเร่ืองต่างๆ เช่น  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2513) กล่าวถึง
ความปลอดภยัดา้นทางออกฉุกเฉินในโรงงาน สัญญาณแจง้เหตุอนัตราย  แสงสวา่งในการท างาน 
การจดัสถานท่ีท างาน ห้องน ้ า  ท่ีปัสสาวะ ฯลฯ  

        ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2514) กล่าวถึง การป้องกนัอุบติัเหตุ
หรืออนัตรายจากเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรเคล่ือนยา้ย  หยบิยก หรือล าเลียงวสัดุ สายไฟฟ้า  
ท่อไอน ้า หรือวตัถุอนัเป็นส่ือส่งก าลงัในโรงงาน 
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  ประกาศกระทรวงมหาดไทย 11 ฉบบั เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน
เก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัภาวะแวดลอ้ม  ความปลอดภยัในการ
ท างานเก่ียวกบัภาวะแวดลอ้ม (สารเคมี)  ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า  ความปลอดภยั
ในการท างานเก่ียวกบัการท างานในสถานท่ีอบัอากาศ  ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัสารเคมี
อนัตราย เป็นตน้  อยา่งไรก็ตามประกาศของกระทรวงมีการปรับปรุงอยูเ่สมอเพื่อใหก้ารควบคุม
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร   พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร ฉบบัท่ี 2  พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการออกแบบอาคาร 
เพื่อความมัน่คงแขง็แรงและความปลอดภยั  โดยใหอ้ านาจแก่กระทรวงมหาดไทยในการออก
กฎกระทรวง เพื่อก าหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการออกแบบเพื่อความปลอดภยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ประโยชน์แห่งความมัน่คง  แขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั  การสาธารณสุข  การรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  การผงัเมือง  การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร 

     กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2527 กล่าวถึงการก าหนดการรับน ้าหนกั  ความ
ตา้นทาน ความคงทน ตลอดจนลกัษณะของคุณสมบติัวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง 

     กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 18 พ.ศ. 2530 กล่าวถึงการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการติดตั้ง
ลูกกรง  เหล็กดดั หรือส่ิงอ่ืนดงักล่าวท่ีประตู  หนา้ต่าง หรือท่ีดา้นนอก ดา้นในของอาคาร 

     กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 พ.ศ. 2535 กล่าวถึงการก าหนดมาตรฐานการออกแบบ
อาคาร  ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

                  กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ก าหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบผงัโรงงานมี
ดงัน้ี กฎหมายเก่ียวกบันิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมาย
เก่ียวกบัสาธารณสุข  กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั   กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุม
น ้ามนัเช้ือเพลิง  กฎหมายเก่ียวกบัการใชส้ารระเหย  กฎหมายเก่ียวกบัวตัถุอนัตราย  กฎหมาย
เก่ียวกบัการส่งเสริมและอนุรักษพ์ลงังาน (ในกรณีท่ีมีการติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 kW 
หรือ 1,175 kVA)  กฎหมายก าหนดพลงังานควบคุม (ในกรณีมีเคร่ืองก าเนิดไฟตั้งแต่ 200 kVA ข้ึน
ไป)  กฎหมายเก่ียวกบัการพฒันาและส่งเสริมพลงังาน  กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เป็นตน้   
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         มาตรฐานและคู่มือท่ีพฒันาข้ึนมาโดยสมาคมวชิาชีพ   ถูกพฒันาข้ึนมาโดยสมาคม
วชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบผงัโรงงานมีดงัน้ี  มาตรฐาน ว.ส.ท.(วศิวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถมัภ)์ ตวัอยา่งเช่น มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (EIT 

1006-32) มาตรฐานการเดินท่อภายในอาคา ร(EIT 1004-16) มาตรฐานส าหรับอาคารไม(้EIT 1002-

16)  มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตอดัแรง (EIT 1009-34)  มาตรฐานการติดตั้งสัญญาณเตือน
อคัคีภยั (EIT 1001-29) มาตรฐานส าหรับอาคารวสัดุก่อ (EIT 1005-18) มาตรฐานส าหรับอาคาร
เหล็กรูปพรรณ (EIT 1003-18) มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวธีิหน่วงแรงใชง้าน  
(EIT 1007-34)  เป็นตน้ 

 

5.5  ปัจจัยด้านความปลอดภัยเกีย่วกบัผังโรงงานตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัโรงงาน 

 ตามท่ีกฎหมายเก่ียวกบัโรงงานไดก้ าหนดองคป์ระกอบต่างๆในโรงงานเพื่อความปลอดภยั
นั้น สามารถจ าแนกเป็นประเภทต่างๆไดด้งัน้ี 

 5.5.1 ทางเดิน  กฎหมายไดก้ าหนดขนาดความกวา้งของทางเดินท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 

          ขนาดความกวา้งท่ีเหมาะสมในโรงงานนั้นมีขอ้ก าหนดท่ีควรค านึงถึง  ดงัน้ี ระยะ
ทางเดินทุกทางตอ้งเป็นแนวตรง  ระดบัของทางเดินตอ้งเรียบและเท่ากนัทุกระดบั  ในกรณีท่ีมีทาง
ต่างระดบัตอ้งท าทางลาดให้เช่ือมต่อกนัเพื่อป้องกนัการสะดุด  ทางเดินควรอยูแ่นวก่ึงกลางของ
โรงงานเพื่อสามารถใชพ้ื้นท่ีทั้งสองขา้งของทางเดินได ้   ในทางเดินท่ีจ าเป็นตอ้งมีการเล้ียวควรเป็น
มุมฉาก  ขนาดความกวา้งของทางเดินในโรงงานข้ึนอยูก่บั ชนิดของส่ิงของท่ีใชท้างเดิน เช่น 
คนงาน  รถเข็น  รถลาก รถฟอร์คลิฟท ์  ความถ่ีในการใชง้าน  ความเร็วในการขนส่ง แบบของ
ทางเดินเป็นแบบเดินรถทางเดียวหรือเป็นแบบไปกลบั  และแนวโนม้ในการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
สัดส่วนของความกวา้งของทางเดินนั้นสามารถสรุปเป็นตารางได ้ดงัตารางท่ี 5.1 
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ตารางที ่5.1 :  แสดงขนาดความกวา้งของทางเดินท่ีเหมาะสม 

ลกัษณะการใช้งาน ขนาดความกว้าง 

คนเดินมือเปล่าสวนกนั 2 คน 

รถลากดว้ยแรงคนท่ีมีแผน่รองวสัดุ 

รถเขน็ 2 ลอ้และเดินทางเดียว 

รถเขน็ 4 ลอ้ ในการขนส่งวสัดุคนัเดียว 

รถเขน็ 4 ลอ้ ในการขนส่งวสัดุ 2 คนัสวนทางกนัได ้

รถฟอร์คลิฟทข์นาด 1 ตนั 

รถฟอร์คลิฟทข์นาด 2 ตนั 

รถฟอร์คลิฟทข์นาด 3 ตนั 

 ไม่นอ้ยกวา่  80  เซนติเมตร 

 1.5 – 2.5 เมตร 

 ไม่นอ้ยกวา่  80  เซนติเมตร 

  ความกวา้งของตวัรถ + 50 เซนติเมตร 

  ความกวา้งของตวัรถ 2 คนั + 90 เซนติเมตร 

  2.5 – 3 เมตร 

  3 – 3.7  เมตร 

  3.7 – 4.3 เมตร 

 

ท่ีมา : วทิูรย ์สิมะโชคดี และวรีพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2553. 

 

         ในทางลาดส าหรับทางเดินนั้นไม่ควรมี เพราะอาจเป็นอุปสรรคในการขนส่งโดยใช้
รถเขน็และรถฟอร์คลิฟทไ์ด ้ แต่ถา้หลีกเล่ียงไม่ได ้ ควรท าใหมี้ทางลาดต่างกบัพื้นระดบัไม่เกิน 15 

องศา ซ่ึงเป็นมุมระดบัท่ีมีความเหมาะสมท่ีสามารถเขน็รถเขน็และใชร้ถฟอร์คลิฟทไ์ดส้ะดวก 
บนัไดถาวรควรมีมุมลาดเอียง 30-35 องศากบัพื้นระดบั และพนัไดพาดควรมีมุมลาดเอียง 75-90 

องศากบัพื้นระดบั 

 5.5.2  ทางออกฉุกเฉินและเส้นทางหนีไฟ  เป็นขอ้ก าหนดในกฎหมายโรงงานท่ีตอ้งมี  โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี    ทางออกฉุกเฉินมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 110 เซนติเมตร ในกรณีท่ีมีคนงานไม่เกิน 
50 คน   ตอ้งมีป้ายแสดงผงัทางออกฉุกเฉินอยา่งชดัเจน มีไฟส่องสวา่ง ไม่มีส่ิงกีดขวางและประตู
ฉุกเฉินมีการดูแลใหผ้ลกัออกไดง่้าย     
 5.5.3  การออกแบบสถานีงาน  จะพิจารณาจากงานท่ีท า ซ่ึงส่งผลต่อท่าทางการท างานของ
ส่วนต่างๆของร่างกายท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ กระดูกสันหลงัซ่ึงตอ้งพิจารณาเป็นล าดบัแรกเพราะ
เป็นส่วนท่ีส าคญัของร่างกาย  เก่ียวขอ้งกบัระบบประสาท  และถา้การออกแบบสถานีงานไม่ได้
มาตรฐานท าใหก้ระดูกสันหลงับิดเบ้ียวเกิดอมัพาตของร่างกายตามมาได ้  
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           การออกแบบสถานีงานในเบ้ืองต้นจะพิจารณาถึงความปลอดภัยในการท างาน
ร่วมกบัเคร่ืองจกัร เช่น ควรจดัให้มีแสงสวา่งเพียงพอ มีสวิตซ์ตดัไฟฟ้าเมนใหญ่ท่ีเห็นชดัเจน อยูใ่น
ต าแหน่งท่ีเหมาะสม  เคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการยกช้ินงานควรอยูใ่กลก้บัอุปกรณ์ยก 

           การจดัวางโตะ๊ท างานท่ีเหมาะสมนั้นควรมีขนาดพื้นท่ีเหมาะสมกบัชนิดของงานท่ีท า 
เช่น โต๊ะท างานท่ีตอ้งมีการตดัแต่งเหล็กยาว  1 เมตร ควรมีพื้นท่ีของโต๊ะท างานในแนวยาวไม่นอ้ย  
1 เมตร เป็นตน้  ดงันั้นในการก าหนดขนาดของโตะ๊ท างานท่ีเหมาะสม  มีดงัน้ี 

           ขนาดของโต๊ะท างานท่ีเหมาะสม   ในการออกแบบโต๊ะท างานให้เหมาะสมกบั
คนงานนั้น ตอ้งทราบขนาดร่างกายของคนงานโดยเฉล่ียก่อน ในกรณีท่ีตอ้งท างานร่วมกนัหลายๆ 
คน หรือในการออกแบบโต๊ะให้เหมาะสมกบัคนทัว่ไป ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา คือ ความสูง ความกวา้ง
และความลึกของโต๊ะ ขอ้มูลในการออกแบบนั้นน ามาจากการใชค้่าสัดส่วนมาตรฐานของคนในแต่
ละประเทศนั้นๆ โดยใช้ค่าประมาณของคนตวัเต้ีย และคนตวัสูงแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม การ
ออกแบบโต๊ะในประเทศไทยอาจไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวมา เน่ืองจากค่าสัดส่วนมาตรฐานของคน
ไทยยงัมีไม่ครบในทุกกลุ่มอายุและภูมิภาค และเป็นขอ้มูลเก่ามากกวา่ 10 ปี สัดส่วนของโต๊ะ และ
อุปกรณ์ต่างๆ จึงมาจาก      สัดส่วนของคนต่างชาติ ท่ีอาจไม่เหมาะสมกบัคนไทย  โดยเฉพาะในชน
ชาติตะวนัตก 

           ส าหรับความสูงของโตะ๊ จะถูกออกแบบใหค้นตวัสูงเป็นหลกั เพราะตามหลกัการคน
สูงไม่สามารถสอดขา เขา้นัง่ไดถ้า้โตะ๊นั้นเต้ีย และจะไปตดัขาคนสูงเพื่อใหน้ัง่ได ้ก็ไม่สามารถท าได้
อีก แต่ในทางตรงกนัขา้ม คนท่ีตวัเต้ีย ถา้ใชโ้ตะ๊ท่ีสูง ก็สามารถท่ีจะปรับเกา้อ้ีให้สูงแลว้หาท่ี พกัเทา้
มารองได ้ ถา้พิจารณาความลึกของโต๊ะ และความสูงของชั้นวางของท่ีอาจมีประกอบเขา้มาในโต๊ะ
บางตวั ความลึกของโต๊ะและความสูงของชั้นวางนั้นจะตอ้งถูกออก แบบให้คนท่ีเต้ียหรือคนท่ีมี
แขนสั้น เหตุผลเพราะคนตวัสูงแขนยาวสามารถหยบิของไดใ้นทุกจุด (ถา้โต๊ะนั้นออกแบบให้คนตวั
สูง) คนท่ีตวัเต้ีย จะไม่สามารถเอ้ือมหยบิของในโตะ๊ท่ีลึกหรือในชั้นท่ีสูงๆ ได ้การต่อเกา้อ้ีอาจท าให้
การท างาน ล่าช้าได้อย่างไรก็ตาม ถ้าโต๊ะหรืออุปกรณ์ต่างๆ มีผูท่ี้ใช้อยู่เพียง ผูเ้ดียว สัดส่วนท่ี
น ามาใชก้็คือ สัดส่วนของผูท่ี้ใชโ้ตะ๊หรืออุปกรณ์ ต่างๆ นั้น 

           ความกว้างและความลึกของโต๊ะสามารถพิจารณาจาก  พื้นท่ีท างานใกล้ตัวท่ี
เหมาะสม สามารถหาได้ง่ายโดยการวาดมือไปบนโต๊ะขณะท่ีศอกชิดล าตวัเป็นรูปคร่ึงวงกลม        
ดงัรูปท่ี 5.1 ระยะจากศอกถึงบริเวณขอ้น้ิวท่ีเม่ือก ามือแลว้หยิบของไดพ้อดี จะยาวประมาณ 35-45 

เซนติเมตร เม่ือวาดเป็นคร่ึงวงกลมจะไดร้ะยะเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 70-90 เซนติเมตร เม่ือรวม
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ระยะเส้นผ่าศูนยก์ลางของคร่ึงวงกลม ของแขนอีกขา้ง รวมกบัระยะท่ีทบัซ้อนด้วย จะได้ระยะ
ท างานใกลต้วัประมาณ 100-130 เซนติเมตร ตามท่ีไดก้ล่าวมาวา่ ระยะท่ีเอ้ือมจะให้ใชร้ะยะของคน
ตวัเต้ีย จึงใช้ค่าน้อยเป็นหลัก ดังนั้นระยะท างานหลักของพื้นท่ีท างานใกล้ตวัจะประมาณ 100 

เซนติเมตร ส่วนความ ลึกนั้น เม่ือหกัจากการท่ีขอ้ศอกไม่ไดว้างอยูบ่นโต๊ะโดยตรง จะเหลือระยะใน
พื้นท่ีท่ีท างานในส่วนลึกประมาณ 25 เซนติเมตร 

 

   

รูปท่ี 5.1 แสดงพื้นท่ีท างานใกลต้วัท่ีเหมาะสม 

ท่ีมา : http://www.doctor.or.th/article/detail/4569 

 

            พื้นท่ีคร่ึงวงกลมส าหรับหยิบเอ้ือม เป็นพื้นท่ีถดัไป แนวพื้นท่ีจะเป็นรัศมีของแขนท่ี
เหยียดยาวออก  ดงัรูปท่ี 5.1  ในท านองเดียวกบัความกวา้งและความลึกของโต๊ะ แต่เปล่ียนมาเป็น
ระยะท่ีเหยียดแขน จะท าให้ความกวา้งของโต๊ะประมาณ 160 เซนติเมตร และมีความลึกท่ี 50 

เซนติเมตร  ความกวา้งและลึกของโต๊ะ  อาจมีขนาดเพิ่มข้ึนตามขนาดของส่ิงของท่ีวางบนโต๊ะ เช่น
โตะ๊ท่ีมีการวางเคร่ืองจกัร ตอ้งเผือ่พื้นท่ีส าหรับการวางเคร่ืองจกัรนั้น เป็นตน้ 

            ในขนาดมาตรฐานของพื้นท่ีท างานสามารถสรุปเป็นตารางได ้โดยแบ่งเป็นความ
เหมาะสมของคนงานชาย  ดงัตารางท่ี 5.2 และคนงานหญิง ดงัตารางท่ี 5.3 

 

  

http://www.doctor.or.th/article/detail/4569
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ตารางที ่5.2 : แสดงขนาดมาตรฐานของพื้นท่ีท างานท่ีเหมาะสมของคนงานชาย 

ลกัษณะงาน 
ขนาดของโต๊ะท างาน (นิว้) 

น่ังท างาน ยืน่สลบัน่ัง ยนืท างาน 

พื้น ท่ี ซ่ึงมือท างานไปได้ถึง เ ป็นรัศมีจาก
หวัไหล่ 

พื้นท่ีท างานสูงสุดโดยไม่ท าใหล้า้จนเกินไป 

- เป็นรัศมีในแนวระดบัวดัจากขอ้ศอก 
(ถือวา่ห่างจากขอบโตะ๊ 6 น้ิว) 

- เป็นรัศมีในแนวด่ิงว ัดจากข้อศอก 
(ถือวา่อยูสู่งกวา่ระดบัโตะ๊ 6 น้ิว) 

ระยะห่างระหวา่งคนงานวดัจากแนวขอบโต๊ะ
ท างาน 

ความสูงของโตะ๊ท างานวดัจากพื้น 

ความสูงของมา้นัง่วดัจากพื้น 

ท่ีเหยยีบดว้ยเทา้วดัจากพื้น 

ท่ีวางเทา้วดัจากพื้น 

ระดบัสายตาวดัจากพื้น 

ความลึกของตูเ้ก็บของท่ีระดบัสายตา 

15 

 

 

24 

 

24 

 

30 

 

30 

18 

1-2 

1-2 

46 

- 

15 

 

 

30 

 

34 

 

30-36 

 

40-42 

28 

8 

8 

56 

- 

18 

 

 

40 

 

56 

 

36 

 

42 

- 

1-2 

1-2 

64 

26 

 

ท่ีมา : วทิูรย ์สิมะโชคดี และวรีพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2553. 
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ตารางที ่5.3 :  แสดงขนาดมาตรฐานของพื้นท่ีท างานท่ีเหมาะสมของคนงานหญิง 

ลกัษณะงาน 
ขนาดของโต๊ะท างาน (นิว้) 

น่ังท างาน ยืน่สลบัน่ัง ยนืท างาน 

พื้น ท่ี ซ่ึงมือท างานไปได้ถึง เ ป็นรัศมีจาก
หวัไหล่ 

พื้นท่ีท างานสูงสุดโดยไม่ท าใหล้า้จนเกินไป 

- เป็นรัศมีในแนวระดบัวดัจากขอ้ศอก 
(ถือวา่ห่างจากขอบโตะ๊ 6 น้ิว) 

- เป็นรัศมีในแนวด่ิงว ัดจากข้อศอก 
(ถือวา่อยูสู่งกวา่ระดบัโตะ๊ 6 น้ิว) 

ระยะห่างระหวา่งคนงานวดัจากแนวขอบโต๊ะ
ท างาน 

ความสูงของโตะ๊ท างานวดัจากพื้น 

ความสูงของมา้นัง่วดัจากพื้น 

ท่ีเหยยีบดว้ยเทา้วดัจากพื้น 

ท่ีวางเทา้วดัจากพื้น 

ระดบัสายตาวดัจากพื้น 

ความลึกของตูเ้ก็บของท่ีระดบัสายตา 

15 

 

 

24 

 

24 

 

30 

 

28-30 

18 

1-2 

1-2 

44 

- 

15 

 

 

30 

 

34 

 

30-36 

 

36-38 

28 

8 

10 

53 
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38 

- 

1-2 
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22 

 

ท่ีมา : วทิูรย ์สิมะโชคดี และวรีพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2553. 

 

 5.5.4  ระบบแสงสวา่ง   การออกแบบระบบแสงสวา่ง     ตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีจ  าเป็นดงัน้ี  
ระดบัความเขม้ของการส่องสวา่ง ทิศทางของแสง การกระจายของแสง ค่าการสะทอ้นของพื้นผวิ
ชนิดต่างๆ และลกัษณะสีของแสง โดยมีหลกัการออกแบบระบบส่องสวา่งดงัน้ี ตอ้งจดัให้ระดบั
ความเขม้ของแสงสวา่งท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีท า  แหล่งก าเนิดแสงท่ีติดตั้งตอ้งไม่ส่องสวา่ง
หรือสะทอ้นเขา้ตาผูป้ฏิบติังาน  หรือมีท่ีก าบงัครอบแหล่งก าเนิดแสงเพื่อป้องกนัแสงจา้ส่องเขา้
นยัน์ตาผูป้ฏิบติังาน  ควรจดัใหมี้แหล่งก าเนิดแสง (หลอดไฟ) จ านวนมากแต่มีการส่องสวา่ง (ก าลงั
วตัต)์ แต่ละดวงนอ้ยดีกวา่การจดัแหล่งก าเนิด  ท่ีมีพลงังานการส่องสวา่งมากแต่ดวงไฟนอ้ยหลีก 
เล่ียงการใชสี้หรือวสัดุท่ีมีคุณสมบติัสะทอ้งแสงสูงท่ีอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ผวิโตะ๊ หรือแผง
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ควบคุม  พิจารณาใชแ้สงจากธรรมชาติให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด โดยออกแบบหนา้ต่าง  ประตู 
และช่องลมใหเ้หมาะสม  ปัจจุบนัไดมี้ประกาศกระทรวงแรงงาน  ก าหนดระดบัความเขม้ของแสง
สวา่งท่ีเหมาะสมกบัสภาพการท างาน ดงัตารางท่ี 5.4 

 

ตารางที ่5.4 : มาตรฐานเทียบเคียงความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงท างาน 

การใช้สายตา 

ตามลกัษณะงาน 

ความเข้มของ 

แสงสว่าง 
(ลกัซ์) 

ตัวอย่างงาน 

งานรายละเอียดสูง
มากเป็นพิเศษ 

2,400 หรือ 
มากกวา่ 

 การตรวจสอบช้ินงานท่ีมีขนาดเล็ก (เช่นเคร่ืองมือท่ีมี
ขนาดเล็กมาก) 

 การท าเคร่ืองประดบัและการประกอบช้ินส่วนนาฬิกา
ท่ีมีขนาดเล็ก 

 การถักถุงเทา้ เส้ือผา้ท่ีมีสีเขม้ รวมทั้งการซ่อมแซม
สินคา้ท่ีมีสีเขม้ 

งานละเอียดสูงมาก 1,600  งานละเอียดท่ีต้องท าบนโต๊ะหรือเคร่ืองจักร เช่น 
เคร่ืองมือและแม่พิมพ ์(งานเล็กกวา่ 25 µm) ตรวจวดั 
และตรวจสอบช้ินส่วนท่ีมีขนาดเล็กและช้ินงานท่ีมี
ส่วนประกอบขนาดเล็ก 

 งานซ่อมแซมสินคา้ส่ิงทอ ส่ิงถกัท่ีมีสีอ่อน 

 การตรวจสอบและตกแต่งช้ินส่วนของสินคา้ ส่ิงทอ 
ส่ิงถกัท่ีมีสีเขม้ 

 การวดัระยะความยาวขั้นสุดทา้ย 

งานละเอียดสูง 1,200  การตรวจสอบการตดัเยบ็เส้ือผา้ดว้ยมือ 

 การตรวจสอบและการตกแต่งช้ินส่วนสินค้าส่ิงทอ 
ส่ิงถกั หรือเส้ือผา้ท่ีมีสีอ่อนขั้นสุดทา้ยดว้ยมือ 

 การแบ่งเกรดและเทียบสีของหนงัท่ีมีสีเขม้ 

 การเทียบสีในโรงงานยอ้มผา้ 
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การใช้สายตา 

ตามลกัษณะงาน 

ความเข้มของ 

แสงสว่าง 
(ลกัซ์) 

ตัวอย่างงาน 

 800  การระบายสี พ่นสี และตกแต่งช้ินงานท่ีละเอียดมาก
เป็นพิเศษ 

 การเทียบสีท่ีระบายช้ินงาน 

 งานยอ้มสี 

 งานละเอียดท่ีท าบนโต๊ะและท่ีเคร่ืองจกัร (ขนาด
เล็ก 25 µm) การตรวจสอบงานละเอียด (เช่น ตรวจ 
ปรับความถูกตอ้งของสเกลกลไก และเคร่ืองมือท่ี
ตอ้งการความถูกตอ้งเท่ียงตรง) 

งานละเอียดปาน
กลาง 

600  การท างานส านกังานท่ีมีสีติดกนันอ้ย 

 งานวาดภาพหรือเขียนแบบ ระบายสี พ่นสี และ
ตกแต่งสีงานท่ีละเอียด 

 งานพิสูจน์อกัษร 

 การตรวจสอบขั้นสุดทา้ยในโรงงานผลิตรถยนต ์

 งานบนัทึกขอ้มูลทางจอภาพ 

งานละเอียดนอ้ย 400  งานขนาดปานกลางท่ีท าท่ีโต๊ะหรือเคร่ืองจักร 
(งานขนาด125 µm) 

 งานประจ าในส านกังาน เช่น การพิมพ ์การจดัเก็บ
แฟ้มหรือการเขียน 

 การตรวจสอบงานท่ีมีขนาดปานกลาง เช่น เกจ์
ท างาน เคร่ืองโทรศพัท ์

 การประกอบรถยนตแ์ละตวัถงั 

 ก ารท า ง านไ ม่ อย่ า ง ล ะ เ อี ย ดบนโต๊ ะ ห รือ ท่ี
เคร่ืองจกัร 

 การประดิษฐห์รือแบ่งขนาดโครงสร้างเหล็ก 

 งานสอบถาม หรืองานประชาสัมพนัธ์ 
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การใช้สายตา 

ตามลกัษณะงาน 

ความเข้มของ 

แสงสว่าง 
(ลกัซ์) 

ตัวอย่างงาน 

 300  การเขียนหรืออ่านกระดานด าหรือแผ่นชาร์ตใน
หอ้งเรียน 

 งานรับและจ่ายเส้ือผา้ 

 งานร้านขายยา 

 การท างานไมช้ิ้นงานขนาดปานกลางซ่ึงท าท่ีโต๊ะ
หรือเคร่ืองจกัร 

 งานบรรจุน ้าลงขวดหรือกระป๋อง 

 งานทากาว เจาะรู และเยบ็เล่มหนงัสือ 

 งานเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และลา้งจาน 

งานละเอียดน้อย
มาก 

200  งานหยาบท่ีท าท่ีโต๊ะหรือเคร่ืองจกัร (ขนาดใหญ่
กว่าตน้ฉบบั 750 µm) การตรวจงานหยาบดว้ย
สายตา การนบัหรือการตรวจเช็กส่ิงของท่ีมีขนาด
ใหญ่ในหอ้งเก็บของ 

ทีม่า : กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2547 (พ.ร.บ. 
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541, กระทรวงแรงงาน) 
 

  ผลกระทบของการจดัแสงสวา่งท่ีไม่เหมาะสม ในกรณีท่ีมีแสงสวา่งนอ้ยเกินไป มี
โอกาสท าใหง้านผดิพลาดได ้รวมถึงผูป้ฏิบติังานเกิดความเม่ือยลา้ เพราะตอ้งใชส้ายตาเพ่งงานมาก  
ม่านตาขยาย  ประสาทตาเกิดความตึงเครียด ในระยะยาวสามารถท าใหเ้กิดตอ้ได ้ กรณีท่ีมีแสงสวา่ง
มากเกินไปไม่เหมาะสมกบัการท างาน ส่งผลให้ผูท้  างานปวดเม่ือยกลา้มเน้ือตา สุขภาพตาเส่ือมลง  
ตาอกัเสบ คุณภาพในการท างานลดลง ความปลอดภยัในการท างานลดลง โอกาสเกิดอุบติัเหตุใน
การท างานมีสูงโดยเฉพาะผูท่ี้ท  างานกบัเคร่ืองจกัรอนัตราย ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานเพิ่มข้ึน 
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 5.5.6 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ   
            5.5.6.1 การควบคุมอุณหภูมิในสถานท่ีท างาน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาใหมี้
ความเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน เพราะถา้อากาศร้อนหรือเยน็เกินไปจะส่งผลต่อการรักษาสมดุล
ในร่างกาย ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานของผูป้ฏิบติังานลดลง 

             กรณีท่ีมีอุณหภูมิสูงถา้สถานท่ีท างานมีอากาศร้อนเกินไป ท าใหผู้ป้ฏิบติังาน
รู้สึกเหน่ือยง่าย  ท างานล่าชา้  งานผดิพลาดไดง่้าย  เป็นตะคริว  เป็นลมแดด โดยสามารถแกไ้ขได้
ดงัน้ี ออกแบบสถานท่ีใหมี้ท่ีระบายอากาศเพียงพอ อาจมีการติดตั้งพดัลม หรือเคร่ืองปรับอากาศ
เพื่อควบคุมอุณหภูมิ  เพิ่มความเร็วลมในสถานท่ีท างานท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่ 25 องศาเซลเซียส  การ
หุม้แหล่งก าเนิดความร้อนดว้ยฉนวน เป็นตน้  

               กรณีท่ีมีอุณหภูมิต ่าถา้สถานท่ีท างานมีอุณหภูมิต ่า หรือเยน็เกินไป  ผูป้ฏิบติั 
งานจะรู้สึกหนาวสั่น ท างานไดช้า้ลง ประสิทธิภาพการท างานลดลง ถา้หนาวมากจนเป็นหิมะก็
สามารถกดักร่อนจนท าใหเ้กิดเน้ือตายได ้  แนวทางการควบคุมอุณหภูมิสามารถแกไ้ดด้งัน้ี ลด
ความเร็วลมในท่ีท างานลง ใส่เส้ือผา้ในการท างานให้อุ่นข้ึน ลดระยะเวลาในการท างานในท่ีท่ีมี
อุณหภูมิต ่าใหส้ั้นลง  
            นอกจากการควบคุมอุณหภูมิใหเ้หมาะสมแลว้ตอ้งค านึงถึงความช้ืนสัมพทัธ์
ดว้ย เพราะถา้ความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศสูง ผูป้ฏิบติังานจะร้อนเน่ืองจากเหง่ือไม่สามารถระบาย
ออกได ้ ท าใหรู้้สึกอึดอดั แต่ถา้อากาศมีความช้ืนสัมพทัธ์ต ่า อากาศจะแหง้ จะท าใหผ้วิหนงัของ
ผูป้ฏิบติังานแหง้ ผิวแตก ระคายเคือง หงุดหงิด 

          5.5.6.2 ระบบระบายอากาศ  เป็นระบบท่ีหมุนเวยีนอากาศจากภายนอกเขา้สู่โรงงาน 
เพื่อใหอ้ากาศในอาคารโรงงานมีออกซิเจนเพียงพอแก่การหายใจ  มีการถ่ายเทอากาศและเป็นการ
ก าจดักล่ิน ควนั หรืออากาศท่ีเป็นอนัตรายออกนอกอาคาร  โดยระบบระบายอากาศสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ ระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี และระบบระบายอากาศแบบเจือจาง ดงัน้ี 

         1) ระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  เป็นการระบายก๊าซ ไอ รวมทั้งของเสียจาก
สารอนัตรายต่างๆออกจากบริเวณท่ีมีผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงตอ้งมีระบบกรองบ าบดัเพื่อเอาอากาศท่ีปน 
เป้ือนของเสียหรือสารมีพิษออก ก่อนท่ีจะปล่อยสู่อากาศภายนอก 
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         2) ระบบระบายอากาศแบบเจือจาง  เป็นระบบระบายอากาศเพื่อท าใหบ้ริเวณ
ท่ีปฏิบติังานมีอากาศท่ีสะอาดและปลอดภยั  โดยการเจือจางดว้ยอากาศบริสุทธ์ิจากภายนอก ซ่ึงใน
หอ้งระบบปิดท่ีมีผูป้ฏิบติังานนั้น ตอ้งติดตั้งระบบระบายอากาศโดยมีอตัราการถ่ายเทอากาศ
ประมาณ 2,000 ตารางฟุต/คน/ชัว่โมง ซ่ึงอาจใชพ้ดัลมดูดอากาศหรือเคร่ืองฟอกอากาศร่วมดว้ย  
 5.5.7 ระบบเสียง   เป็นระบบท่ีตอ้งมีการควบคุมใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเพื่อความปลอด 
ภยัของผูป้ฏิบติังาน เพราะถา้ผูป้ฏิบติังานท างานอยูภ่ายใตเ้สียงท่ีดงัเกินไป จะส่งผลเสียท าให ้
ผูป้ฏิบติังานเกิดการสูญเสียการไดย้นิ  ลดขวญั ก าลงัใจและประสาทสัมผสัต่างๆของคนงาน รวมทั้ง
ขดัขวางการส่ือสารหรือสัญญาณเตือนภยัต่างๆ โดยปกติการท างานติดต่อกนันาน 8 ชัว่โมงความดงั
ของเสียงท่ีไดย้นิต่อเน่ืองตอ้งไม่เกิน 90 เดซิเบล โดยกระทรวงแรงงานไดอ้อกมาตรฐานระดบัเสียง
ท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บตลาดเวลาการท างานในแต่ละวนั ดงัตารางท่ี 5.5 

 

ตารางที ่5.5 : มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บตลอดเวลาการท างานในแต่ละวนั 

เวลาท างานทีไ่ด้รับเสียง (ช่ัวโมง) ระดับเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาการท างาน (Time 

Weighted Average; TWA) ไม่เกนิ (เดซิเบล) 
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ท่ีมา : กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 (พ.ร.บ. 
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541, กระทรวงแรงงาน) 
 5.5.8 ระบบการป้องกนัอคัคีไฟ   องคป์ระกอบของการเกิดอคัคีภยั มี 4 ปัจจยัคือ เช้ือเพลิง  
(ของแขง็ ของเหลว และก๊าซ)  ออกซิเจน  อุณหภูมิท่ีเหมาะสม  และปฏิกิริยาลูกโซ่  ดงันั้นในการ
ควบคุมอคัคีภยัตอ้งควบคุมไม่ใหอ้งคป์ระกอบทั้ง 4 น้ีสมบูรณ์ ก็สามารถป้องกนัอคัคีภยัได ้ 
            ในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ตอ้งมีเส้นทางหนีไฟ และมีแผนผงั
เส้นทางอยา่งชดัเจน มีระบบตรวจจบัไฟไหม ้  สัญญาณเตือนภยั  ระบบดบัเพลิง และการออกแบบ
อาคารควรจะมีการออกแบบอาคารท่ีช่วยชะลอการลุกลามของไฟได ้ โดยโครงสร้างควรเป็น
โครงสร้างเหล็กเทปูนซีเมนตห่์อหุม้หรือฉาบปูนเอาไว ้ เพื่อป้องกนัการหลอมละลายอยา่งรวดเร็ว
เม่ือเกิดเพลิงไหม ้ องคป์ระกอบของอาคารท่ีใชรั้บน ้าหนกั เช่น เสา คาน พื้น ผนงั ตอ้งสามารถปิด
สนิทไดเ้พื่อป้องกนัการลุกลาม และท าลายโครงสร้างดงักล่าว  การแบ่งกั้นหอ้งควรกั้นใหสู้งถึง
เพดานและใชว้สัดุทนไฟทั้งหมด ส าหรับหอ้งท่ีใชเ้ก็บวสัดุไวไฟ  ตอ้งใหมี้ความตา้นทานต่อการ
คุกคามของไฟไดน้าน 4 ชัว่โมงเป็นอยา่งนอ้ย 

 

5.6  ขั้นตอนการออกแบบผงัโรงงานและตัวอย่าง  
 ขั้นตอนการออกแบบผงัโรงงานนั้นจากขอ้ก าหนดท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้สามารถล าดบั
ขั้นตอนการออกแบบผงัโรงงานไดด้งัน้ี 

 5.6.1 เขียนแผนท่ีโดยสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งโรงงาน  โดยสถานท่ีใกลเ้คียงในรัศมี 100 

เมตร ระบุวา่เป็นโรงงาน บา้นพกัอาศยั หรือสาธารณสถาน เส้นทางจราจร ดงัรูปท่ี 5.2 
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รูปท่ี 5.2  แสดงการเขียนแผนผงัโดยสังเขป 

 

 5.6.2 เขียนแผนผงับริเวณโรงงาน  ดงัรูปท่ี 5.3  ตามมาตรส่วนขนาดท่ีเหมาะสม แสดง
รายละเอียด สถานท่ีเก็บวสัดุ เช้ือเพลิง สารเคมี หรือวตัถุอนัตราย ท่ีพกัคนงาน โรงอาหาร อุปกรณ์
และเคร่ืองมือเก่ียวกบัความปลอดภยั และส่ิงอ่ืนๆท่ีมีความส าคญัต่อการป้องกนัและควบคุมการเกิด
เพลิงไหม ้ การระเบิด และการร่ัวไหลของสารเคมีอนัตราย  ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกแบบผงัโรงงาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

           5.6.2.1  ระยะห่างจากแนวเขตแยกจ าแนกตามขนาดโรงงาน ดงัน้ี 

            1) โรงงานท่ีมีพื้นท่ี 200 - 500 ตารางเมตร ก าหนดใหมี้ระยะห่าง 3 เมตร 
อยา่งนอ้ย 1 ดา้น อีก 2 ดา้นท่ีเหลือก าหนดใหมี้ระยะห่างดา้นละ 6 เมตร 

            2) โรงงานท่ีมีพื้นท่ี 500 - 1000 ตารางเมตร ก าหนดใหมี้ระยะห่างดา้นละ 6 

เมตร ทุกดา้น 

            3) โรงงานท่ีมีพื้นท่ีเกิน 1000 ตารางเมตร ก าหนดใหมี้ระยะห่างดา้นละ 10 

เมตร ทุกดา้น 

โรงงานท่ี 

ขออนุญาต 

โรงงาน โรงงาน โรงงาน 

โรงงาน ร้านคา้ ร้านคา้ 

ท่ีพกั
อาศยั 

ร้านคา้ 

หมู่บา้น โรงงาน 

ท่ีพกั
อาศยั 

รัศมี 100 เมตร 

ถนน 
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          5.6.2.2  สถานท่ีจอดรถ  อาคารตั้งแต่ 300 ตารางเมตร ก าหนดใหมี้ท่ีจอดรถ 1 คนั 
พื้นท่ี 240 ตารางเมตร พร้อมทางเขา้ออก 

          5.6.2.3  ภาชนะบรรจุวตัถุอนัตราย ท่ีมีขนาดตั้งแต่ 25,000 ปอนดข้ึ์นไป ตอ้งไดรั้บ
การตรวจสอบความมัน่คงจากวศิวกร และตอ้งสร้างเข่ือนหรือก าแพงคอนกรีตโดยรอบ มีขนาดท่ี
สามารถจะกกัเก็บไดท้ั้งหมด เวน้แต่มีมากกวา่ 1 ถงั ใหส้ร้างเท่ากบัปริมาณถงัเก็บขนาดใหญ่ท่ีสุด
เพื่อป้องกนัการแพร่กระจาย (กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2535) 
           5.6.2.4 การเขียนแบบขนาดหมอ้แปลงไฟฟ้า  การติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า  มีรายละเอียดดงัน้ี 

             การติดตั้งภายนอกอาคาร การติดตั้งบนเสาหรือโครงสร้างท่ีมีเสาส่วนท่ีมี
ไฟฟ้าตอ้งมีระยะห่างจากอาคาร ดงัน้ี 

             แรงดนัไม่เกิน 5 kV ใหมี้ระยะห่างต ่าสุด 1 เมตร ถา้เป็นผนงัปิดมิดชิด ใหมี้
ระยะห่างต ่าสุด 30 เซนติเมตร 

             แรงดนัเกิน 5 – 8.75 kV ใหมี้ระยะห่างต ่าสุด 1 เมตร 

             แรงดนัเกิน 8.75 - 15 kV ใหมี้ระยะห่างต ่าสุด 1.5 เมตร 

             แรงดนัเกิน 15 – 50 kV ใหมี้ระยะห่างต ่าสุด 2.5 เมตร 

             การติดตั้งบนพื้น ตอ้งจดัใหมี้ร้ัวลอ้มรอบ ป้องกนัไม่ใหผู้ท่ี้ไม่มีหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้ไป โดยร้ัวตอ้งห่างจากหมอ้แปลงอยา่งนอ้ย 1 เมตร ถา้เป็นร้ัวโลหะตอ้งต่อลงดิน  
ประตูร้ัวตอ้งเปิดออกขา้งนอกได ้และจดัใหมี้แสงสวา่งในเวลากลางคืน 

             การติดตั้งหมอ้แปลงภายในอาคาร หมอ้แปลงไฟฟ้าประเภทบรรจุน ้ามนัซ่ึง
ติดไฟได ้ตอ้งมีฝาทั้ง 4 ดา้น ห่างจากหมอ้แปลงไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร ถา้เป็นหมอ้แปลงแบบแหง้ หรือ
บรรจุของเหลวท่ีไม่ติดไฟและขนาดต ่ากวา่ 0.25 kVA ติดตั้งท่ีใดก็ได ้ แต่ตอ้งมีร้ัวห่างจากหมอ้
แปลงไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร 
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รูปท่ี 5.3 แสดงการเขียนแผนผงับริเวณโรงงาน 

ท่ีมา : ประจวบ กล่อมจิตร. 2555. 

 

 5.6.3 เขียนแบบรูปดา้นหนา้ รูปดา้นขา้ง ของอาคารโรงงาน ประตูทางเขา้ออก หนา้ต่าง 
ช่องลม และการระบายอากาศ   ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2535 ก าหนด
รายละเอียดดงัน้ี 

           จดัใหมี้ประตูหรือทางออกไม่นอ้ยกวา่   2  แห่งอยูห่่างกนัพอสมควร โดยมีขนาด
กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 110 เซนติเมตร และสูงไม่นอ้ยกวา่ 220 เซนติเมตร หามีคนใชป้ระตูมากกวา่ 50 

คน  ประตูตอ้งมีขนาดเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่ 2 เซนติเมตร 

           ก าหนดใหพ้ื้นท่ีประตู หนา้ต่าง และช่องลม  รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1  ใน 10 ส่วนของ
พื้นท่ีหอ้ง หรือมีการระบายอากาศไม่นอ้ยกวา่ 0.5 ตารางเมตร/นาที/คนงาน 1 คน 
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           ระยะด่ิงระหวา่งพื้นถึงเพดานโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร เวน้แต่จะมีระบบปรับ
อากาศ หรือมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม  แต่ระยะดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2.3 เมตร 

 5.6.4 เขียนแผนผงัการติดตั้งเคร่ืองจกัรให้เป็นไปตามมาตราส่วน  ระบุขนาดและการใช้
งานของห้อง ประตูทางเขา้ออก หนา้ต่าง ช่องลม การระบายอากาศ บนัได ลิฟต ์ห้องน ้า สถานท่ีท า
ความสะอาดร่างกาย เป็นตน้  จดัท ารายการเคร่ืองจกัรและประเมินแรงมา้ 

           น าเสนอขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการออกแบบผงัโรงงาน ดงัน้ี   โฉนดท่ีดินหรือขนาดแนว
เขตของท่ีดินในการประกอบกิจการ  ขนาดพื้นท่ีของอาคาร  ในการประกอบกิจการโรงงาน จ านวน
ชั้นของโรงงาน จ านวนคนงานในพื้นท่ีการท างานต่างๆ โดยแยกเป็นหญิงและชาย    ชนิดของผลิต 
ภณัฑแ์ละผลพลอยได ้ ปริมาณวตัถุดิบท่ีใช ้     เอกสารรายละเอียดเคร่ืองจกัร (ช่ือ ขนาด และ
ประเทศผูผ้ลิต)  สูตรการประเมินแรงมา้เคร่ืองจกัร    ขั้นตอนกระบวนการผลิต พร้อมแผนภูมิการ
ผลิต รวมทั้งรายละเอียดของอุณหภูมิ ความดนั เช้ือเพลิง สารเคมี และวตัถุอนัตราย 

             เอกสารประเมินความเส่ียง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 
2542) มีโรงงาน 12 ประเภทท่ีก าหนดใหต้อ้งมีการประเมินความเส่ียงคือ โรงงานประเภทสกดั
น ้ามนั เคมี ปุ๋ย ยาง เส้นใยสังเคราะห์ ผลิตสี ไมขี้ดไฟ วตัถุระเบิดหรือดอกไมไ้ฟ  ถ่านหินลิกไนต ์
กลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม ผลิตก๊าซ บรรจุก๊าซ หอ้งเยน็ กระสุนปืน วตัถุระเบิด และอาวธุ 

  เอกสารรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

  แบบระบบก าจดัของเสีย (อากาศ น ้า ขยะ และวตัถุอนัตราย) 
  แบบค าขอรับใบอนุญาต หรือแบบค าขอแจง้ประกอบกิจการ 

 

5.7  สรุป 

 เป็นขอ้ก าหนดจากกฎกระทรวงอุตสาหกรรม กฎกระทรวงมหาดไทย กฎกระทรวงแรงงาน 
รวมถึงมาตรฐานวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  กล่าวถึงขอ้ก าหนดในการจดัตั้งโรงงาน การสร้างอาคาร  การ
สร้างสถานีงาน ระบบอากาศ ระบบเสียง ระบบไฟฟ้า เพื่อใหป้ลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน  ชุมชน
โดยรอบ และส่ิงแวดลอ้มท่ีสุด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

ความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลและงานเช่ือมโลหะ 

(Machine and metal welding safety) 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 อนัตรายจากเคร่ืองจกัรกล 

    1.2 ความส าคญัในการสร้างอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรกลการท าการ์ดเคร่ืองจกัรกล    
    1.3 หลกัการท าการ์ดเคร่ืองจกัรกล 

    1.4 ตวัอยา่งประยกุตใ์ชง้านของหลกัการท าการ์ดเคร่ืองจกัร 

    1.5 ความปลอดภยัในงานเช่ือมโลหะ 

    1.6 การป้องกนัอนัตรายจากงานเช่ือมแต่ละกลุ่ม  

    1.7 อนัตรายจากงานเช่ือมโลหะ   

2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

    2.1 บอกความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลและงานเช่ือมโลหะได ้

    2.2 อธิบายความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลและงานเช่ือมโลหะได ้

    2.3 เปรียบเทียบความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลแต่ละแบบได ้

    2.4 วเิคราะห์ความยากง่ายของการ์ดเคร่ืองจกัรกลได ้

    2.5 สังเคราะห์วธีิการเช่ือมโลหะใหป้ลอดภยัได ้

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.1 บรรยายเน้ือหาเร่ืองความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลและงานเช่ือมโลหะ 

    3.2 2 ตอบค าถามในใบงานท่ี 6 เร่ืองความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลและงานเช่ือมโลหะ ใน
ภาคผนวก  
4. ส่ือการสอน 

    4.1 เอกสารประกอบการสอนความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลและงานเช่ือมโลหะ 

    4.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

    4.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์ 

    4.4 โปรเจคเตอร์ 

    4.5 ใบงานท่ี 6 



 

112  เทคโนโลยคีวามปลอดภยั 

 

สมชาย  สิริพฒันากลุ 

5. วธีิการประเมินผล 

    5.1 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 

    5.2 การสังเกตพฤติกรรม 

    5.3 การซกัถาม 
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บทที ่6 

ความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลและงานเช่ือมโลหะ 

(Machine and metal welding safety) 

 

ความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลคือ การกระท าใดๆก็ตามท่ีส่งให้เคร่ืองจกัรมีลกัษณะ
หรือคุณสมบติัท่ีปลอดภยัต่อการปฏิบติังานอยา่งปกติ โดยไม่มีผลต่อสมรรถนะของเคร่ืองจกัร   ท า
ใหเ้กิดการป้องกนัอนัตรายอยา่งครอบคลุมทุกดา้นตั้งแต่เคร่ืองจกัรตน้ก าลงั เคร่ืองจกัรส่งก าลงัและ
เคร่ืองจกัรท าการผลิต   เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลอยา่งครอบคลุมท่ีสุด รวมทั้ง
ความปลอดภยัในงานเช่ือมโลหะ ผูป้ฏิบติังานจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งรู้ถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในขณะ
ปฏิบติังานเช่ือมโลหะ ตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัร่างกายให้ครบ ตรวจเช็ดเคร่ืองเช่ือม ท่อ วาล์ว และ
ถงับรรจุก๊าซ รวมถึงปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
แก่ผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้ท  างานใกลเ้คียงได ้

 

6.1 อนัตรายจากเคร่ืองจักรกล 

       เคร่ืองจกัรกลในโรงงานสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้3 ประเภท คือ เคร่ืองตน้ก าลงั 
เคร่ืองส่งก าลงั และเคร่ืองจกัรท าการผลิต ซ่ึงแต่ละเคร่ืองจะมีอนัตรายท่ีเกิดข้ึนแตกต่างกนัไป ดงัน้ี 

 6.1.1 อนัตรายจากเคร่ืองตน้ก าลงั  ไดแ้ก่ เคร่ืองยนต์หรือหมอ้ผลิตกระแสไฟฟ้าใชเ้องใน
โรงงาน หมอ้ผลิตไอน ้ า เป็นตน้ ซ่ึงอนัตรายไดแ้ก่  หมอ้ผลิตไอน ้ าระเบิดท าให้อาคารและคนงาน
เกิดความเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะคนงานอาจถึงขั้นเสียชีวิตได ้และอาจพบปัญหาการระเบิด
ซอ้นหรือการเกิดเพลิงไหมเ้น่ืองจากสารไวไฟต่างๆท่ีเก็บในอาคารขา้งเคียงอาคารท่ีเกิดเหตุดงักล่าว 
ได ้

 6.1.2  อนัตรายจากเคร่ืองส่งก าลงั  ไดแ้ก่ สายพาน โซ่ กระเด่ือง เพลา ท่ออดัลมต่าง เป็นตน้ 
โดยท าให้คนงานบาดเจ็บเน่ืองจากการกระแทก  การถูกหนีบท าให้เสียอวยัวะ หรือเสียชีวิตได ้ซ่ึง
อุบติัเหตุมกัเกิดจากความประมาทเฉพาะบุคคลไม่รุนแรงเป็นวงกวา้งเหมือนอุบติัเหตุจากเคร่ืองตน้
ก าลงั   
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 6.1.3 อนัตรายจากเคร่ืองจกัรท าการผลิต ไดแ้ก่ เคร่ืองกลึง  เคร่ืองไส   เคร่ืองเจาะ  เคร่ือง
เจียระไน เป็นตน้ อนัตรายมกัเกิดในรูปของความประมาทส่วนบุคคลท่ีใชเ้คร่ืองจกัรนั้น ซ่ึงอาจท า
ใหเ้กิดการบาดเจบ็หรือเสียอวยัวะได ้

 

6.2 ความส าคัญในการสร้างอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจักรกลหรือ การท าการ์ดเคร่ือง 
จักรกล   ดงัรูปท่ี 6.1 

 การป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรกลหรือการท าการ์ดเคร่ืองจกัรกล หมายถึง การกระท า
ใดๆก็ตามท่ีส่งใหเ้คร่ืองจกัรมีลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีปลอดภยัต่อการปฏิบติังานอยา่งปกติ โดยไม่
มีผลต่อสมรรถนะของเคร่ืองจกัร  การสร้างการ์ดเคร่ืองจกัรกลเพื่อให้เกิดการป้องกนัอนัตรายอยา่ง
ครอบคลุมทุกดา้น ดงัน้ี 

 สามารถป้องกนัอนัรายตั้งแต่ตน้มือได ้หมายความวา่ ถา้เกิดมีส่ิงแปลกปลอมหลุดเขา้ไปใน
เคร่ืองจกัร เคร่ืองจกัรต้องหยุดท างานเพราะส่ิงแปลกปลอมนั้นอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่
เคร่ืองจกัรได ้  ให้การป้องกนัอนัตรายจากผูป้ฏิบติังานโดยสามารถปกป้องอวยัวะของผูป้ฏิบติังาน
ได ้  
 

                            
 

รูปท่ี 6.1 แสดงการ์ดเคร่ืองจกัรกล 

ท่ีมา : http://www.hhs.iup.edu/ferguson/safe645/os5_gate.htm 

 

http://www.hhs.iup.edu/ferguson/safe645/os5_gate.htm
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 ใหค้วามสะดวกแก่ผูป้ฏิบติังานเสมือนไม่ไดใ้ส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายและไม่ขดัขวาง
ผลผลิต เช่น การใชแ้ผน่กั้นหรือการกดปุ่มสองมือในเคร่ืองป้ัมข้ึนรูปและเคร่ืองตดั  ดงัรูปท่ี 6.2 
สามารถใหค้วามปลอดภยัแก่คนงานท่ีปฏิบติังานไดดี้แต่บางคร้ังอาจท าใหง้านเกิดความล่าชา้ได ้
เป็นตน้   
 

 
 

รูปท่ี 6.2 แสดงการใชแ้ผน่กั้นในเคร่ืองตดั   
ท่ีมา : https://www.osha.gov/Publications/Mach_SafeGuard/chapt2.html 

  

 การ์ดเคร่ืองจกัรกลควรใช้งานอยา่งอตัโนมติั หรือท างานดว้ยแรงท่ีน้อยท่ีสุด หลกัการคือ 
เม่ือเคร่ืองจกัรเร่ิมท างาน แผน่กั้นหรือฝาครอบจะปิดกั้นอนัตรายทนัที และถา้มีคนเปิดแผน่กั้นหรือ
ฝาครอบ เคร่ืองจกัรจะหยุดท างานทนัที เป็นต้น การ์ดเคร่ืองจกัรกลควรเหมาะสมกับงานและ
เคร่ืองจกัรนั้นๆ  กรณีเช่น ตะแกรงป้องกนัมือในเคร่ืองบดเน้ือ พบวา่ตะแกรงท่ีติดมากบัเคร่ืองนั้น
สามารถป้องกนัมือคนงานท่ีสอดเน้ือไดแ้ต่การสอดเน้ือเขา้เคร่ืองบดท าไดย้าก และการถอดล้าง
ตะแกรงท าได้ยาก ดงันั้นจึงมีการออกแบบเคร่ืองบดเน้ือโดยเพิ่มช่องว่างระหว่างสกรูเกลียวและ
ปลายกรวยใหมี้เน้ือท่ีมากข้ึน แต่คอกรวยแคบลงจนท าให้มือของผูท่ี้สอดเน้ือเขา้ไปไม่สามารถสอด
ลงไปถึงสกรูเกลียวแลว้ท าใหบ้ดมือคนงานลงไปดว้ยได ้ การ์ดเคร่ืองจกัรกลควรมีลกัษณะติดมากบั
เคร่ือง เพราะท าใหไ้ม่ถูกคนงานถอดทิ้ง  การ์ดเคร่ืองจกัรท่ีดีนั้น ตอ้งมีความทนทาน และมีการซ่อม
บ ารุงรักษาน้อยท่ีสุด และท่ีส าคญัการ์ดเคร่ืองจกัรควรสามารถป้องกนัอนัตรายจากอุบติัเหตุท่ีเกิด
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โดยไม่คาดหมายนอกเหนือจากอุบติัเหตุเฉพาะหนา้ได ้หมายความวา่การ์ดสามารถป้องกนัอนัตราย
ไดใ้นทุกสภาพท างานทั้งท่ีมองเห็นและในสภาวะใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนได ้   
        

6.3 หลกัการท าการ์ดเคร่ืองจักรกล 

       หลกัการท าการ์ดเคร่ืองจกัรกลนั้นตอ้งอาศยัหลกัส าคญั 4 ประการคือ  
 6.3.1 หลกัการป้องกนัหรือขดัขวางไม่ให้เขา้ไปสัมผสัจุดอนัตรายของเคร่ือง ไดแ้ก่ การ
ออกแบบเคร่ืองจกัรโดยวางต าแหน่งจุดอนัตรายไวภ้ายใน  ก าจดัขนาดของช่องเปิดไม่ให้มือหรือ
อวยัวะอ่ืนสอดเขา้ไปได ้ จดัช่องวา่งท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการหนีบ กระแทกของอวยัวะ
ระหวา่งผวิงานในเคร่ืองจกัร มีแผน่หรือตะแกรงปิดกั้นถาวรไม่ใหส่้วนท่ีมีอนัตรายสัมผสักบัอวยัวะ
ของผูป้ฏิบติังาน    
 6.3.2 หลกัการควบคุมโดยใชมื้อออกพน้จากบริเวณอนัตราย ไดแ้ก่ การใชปุ่้มควบคุม 2 ปุ่ม 
หรือใชชุ้ดควบคุมระยะไกล 

 6.3.3 หลกัการเคร่ืองจะไม่ท างานถา้ไม่เอามือออกจากเขตอนัตราย ไดแ้ก่ การใชร้ะบบแสง
นิรภยั กา้นนิรภยั หรือ การใชฝ้าครอบนิรภยั (ถา้ฝาครอบไม่อยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้งเคร่ืองจกัรจะไม่
ท างาน)  ดงัรูปท่ี 6.3 

 
 

รูปท่ี 6.3  แสดงการใชฝ้าครอบนิรภยั 

ท่ีมา : https://www.osha.gov/Publications/Mach_SafeGuard/chapt2.html 

 

 6.3.4 หลกัการปัดใหพ้น้เขตอนัตรายก่อนท างาน ไดแ้ก่ ตะแกรงกดหรือปัดส่ิงกีดขวางก่อน
ใบมีดจะเคล่ือนไป  
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6.4 ตัวอย่างประยุกต์ใช้งานของหลกัการท าการ์ดเคร่ืองจักร 

 6.4.1 การใช้ปุ่มควบคุม 2 ปุ่ม (Two-hand controls) ส าหรับท างานคนเดียว ดงัรูปท่ี 6.4 
ขอ้ดีคือ มือของคนงานจะออกพน้จากจุดอนัตรายของเคร่ือง และเม่ือปล่อยมือขา้งใดขา้งหน่ึงออก
เคร่ืองกลจะไม่ท างาน สามารถลดการเกิดอุบติัเหตุกบัคนงานได ้ แต่มีขอ้เสีย คือ ไม่เหมาะส าหรับ
งานท่ีตอ้งใช้มือจบัช้ินงาน และเม่ือคลทัช์ช ารุด ชุดหัวอดัอาจท างานซ ้ าเป็นคร้ังท่ีสองซ่ึงอาจท า
อนัตรายแก่มือของคนงานได ้

 

 
 

รูปท่ี 6.4  แสดงการใชปุ่้มควบคุม 2 ปุ่ม 

ท่ีมา : https://www.osha.gov/SLTC/etools/machineguarding/presses/twohandtrips.html 

 

 6.4.2 การใชร้ะบบแสงนิรภยั (Electronic safety devices) เป็นการติดตั้งแสงนิรภยั ดงัรูปท่ี 
6.5 โดยล าแสงท่ีถูกบงัจะส่งผลให้เคร่ืองหยุดท างานในทุกกรณี และหากเกิดความบกพร่องต่อ
ระบบแสงท าใหแ้สงดบั เคร่ืองจกัรกลนั้นจะตอ้งไม่ท างาน ขอ้ดีคือ ไม่มีช้ินเคร่ืองจกัรกลท่ีเป็นวสัดุ
แข็งหรือโลหะต่างๆ วางขวางอยู่หน้าเคร่ืองท าให้สะดวกในการท างาน คนงานควบคุมเคร่ือง
สามารถมองเห็นเคร่ืองจกัรไดท้ัว่ถึง  ใชก้บัเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ท่ีสามารถท างานไดห้ลายแบบและ
ไม่เหมาะกบัการใชก้าร์ดดว้ยวธีิอ่ืน 
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รูปท่ี 6.5  แสดงการใชร้ะบบแสงนิรภยั 

ท่ีมา : http://www.wolfautomation.com/products/33399/multiple-light-beam-safety-device-

perimeter-guardingbrleuze-mld-transmitter 

 

 แต่มีขอ้จ ากดัคือ ไม่เหมาะสมกบัเคร่ืองตดัท่ีตอ้งท างานครบหน่ึงรอบถึงจะหยุดท างาน  
การวางระบบแสงนิรภยัตอ้งมีระยะห่างมากพอจากเคร่ืองเพื่อให้เคร่ืองมีเวลาหยุดท างานได้ทนั
ก่อนท่ีมือคนงานจะเขา้ไป  ตอ้งมีแสงสวา่งจ านวนกวา้งมากพอจึงจะปลอดภยั หมัน่ตรวจสอบและ
ซ่อมบ ารุงเพราะถา้หลอดไฟขาดไปหน่ึงดวงเคร่ืองจะไม่ท างานได ้

 6.4.3 การใชเ้คร่ืองดึงมือออกก่อนเคร่ืองท างาน (Pull-out devices)  หลกัการคือ ใชส้ายลวด
ต่อพ่วงกบัหัวอดัของเคร่ืองป๊ัมข้ึนรูป มาผูกกบัขอ้มือคนงานควบคุมเคร่ือง เม่ือลอ้เล่ือนลงมาใน
จงัหวะท างาน สายลวดจะดึงมือทั้งสองของขา้งของคนงานออกจากบริเวณอนัตราย ดงัรูปท่ี 6.6 
ขอ้ดีคือ การ์ดแบบน้ีให้ความปลอดภยัต่อคนงานสูง หากได้รับการออกแบบและปรับระยะให้
เหมาะสม อุปกรณ์ดึงมือน้ีต่อกบัเคร่ืองจึงไม่ตอ้งเพิ่มแรงงานหรือความยุ่งยากใดๆจากการท างาน
ปกติ ไม่ขดัขวางหรือบงัสายตาของคนงาน แต่มีขอ้จ ากดัคือ ใช้ไดเ้ฉพาะระบบงานสมบูรณ์โดย
คนงานไม่ตอ้งเคล่ือนท่ีไปไหน   เม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินคนงานอาจตกใจและปลดสายควบคุม
ออกไม่ทนั คนงานอาจลืมสวมสายควบคุม  ตอ้งมีการปรับระยะท่ีเหมาะสมอยูเ่สมอ  หากแท่นหัว
อดัเคล่ือนท่ีสั้นๆ ตอ้งมีระบบรอกทดสอบเพื่อขยายระยะชกัให้เพียงพอ  ตอ้งเผื่อพื้นท่ีในการติดตั้ง
การ์ดมากกวา่การ์ดแบบอ่ืน 
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รูปท่ี 6.6  แสดงการใชเ้คร่ืองดึงมือออกก่อนเคร่ืองท างาน 

ท่ีมา : https://www.osha.gov/Publications/Mach_SafeGuard/chapt2.html 

 

 

 6.4.4 การใช้แผ่นกั้นเคล่ือนท่ีได ้(Gate: Movable-barrier devices)  แผ่นกั้นอาจเป็น
พลาสติกใสท่ีหนาเหมาะสม เป็นไมห้รือตะแกรงลวดก็ได ้ติดไวห้น้าแท่นป๊ัม  ดงัรูปท่ี 6.7 ขณะท่ี
กดปุ่มหรือเหยยีบคนับงัคบัเพื่อใหเ้คร่ืองท างาน แผน่กั้นจะเคล่ือนท่ีลงมาปิดช่องทางเขา้จุดอนัตราย
ก่อน ถ้าไม่มีส่ิงกีดขวางเม่ือแผ่นกั้นเคล่ือนตวัลงมาจนปิดทางสนิทดีแล้วจะไปบงัคบัให้กลไก 
คลทัช์ท างาน  หวัอดัจึงจะเคล่ือนตวัลงมาอดัช้ินงาน แต่ถา้มีมือหรือวสัดุอ่ืนกีดขวางทางเขา้ แผน่กั้น
ไม่สามารถเคล่ือนตวัลงมาสุด ท าใหค้ลทัช์ไม่ท างาน กลไกไม่ท างานได ้ ขอ้ดีคือ เม่ือแผน่กั้นปิดไม่
สนิทเคร่ืองจะไม่ท างานท าให้ปลอดภยัในการท างาน  แต่มีขอ้จ ากดัคือ หากกลไกควบคุมคลทัช์
บกพร่อง แผน่กั้นอาจไม่สามารถล็อคชุดหวัอดัไม่ใหเ้คล่ือนตวัลงมาได ้ 
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รูปท่ี 6.7  แสดงการใชแ้ผน่กั้นเคล่ือนท่ีได ้

ท่ีมา : https://www.osha.gov/Publications/Mach_SafeGuard/chapt2.html 

 

 

 6.4.5 การใชแ้ผ่นกั้นอยู่กบัท่ี (Fixed-barrier guards)  แผน่กั้นอยูก่บัท่ีสามารถใช้โลหะ 
พลาสติก หรือตะแกรงลวดท่ีมีขนาดเล็กท่ีมือไม่สามารถลอดผ่านได ้ ดงัรูปท่ี 6.8 การ์ดน้ีจะติดกบั
ตวัเคร่ือง ไม่สามารถถอดออกได ้แต่สามารถเปิดออกเพื่อท าความสะอาดหรือซ่อมบ ารุงได ้เหมาะ
กบัเคร่ืองท่ีมีอนัตรายหรือมีวงรอบตอ้งใช้งาน เช่น สายพาน เป็นตน้ หรือเคร่ืองท่ีมีก าลงัท างาน
จ ากดั ช้ินงานมีความเปล่ียนแปลงขนาดไม่มาก 
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รูปท่ี 6.8  แสดงแผน่กั้นชนิดอยูก่บัท่ี 

ท่ีมา : https://www.osha.gov/Publications/Mach_SafeGuard/chapt2.html 

 

  

 6.4.6 การใชเ้คร่ืองมือจบัช้ินงานแทนการป้อนมือ (Hand tools for manual feeding) ดงัรูปท่ี 
6.9   เป็นวธีิป้องกนัอนัตรายท่ีไดผ้ลดี เน่ืองจากเป็นการป้องกนัมือจากการถูกเคร่ืองจกัรท าอนัตราย
ได ้การใช้อุปกรณ์ช่วยจบัช้ินงานนั้นสามารถใช้อุปกรณ์ไดห้ลายแบบ เช่น คีมคีบ คีมหนีบ หวัจบั
ดว้ยแผน่แม่เหล็ก หวัจบัดว้ยสุญญากาศ และอ่ืนๆ ดงัรูปท่ี 6.10  
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รูปที ่6.9  แสดงการใชเ้คร่ืองมือจบัช้ินงานแทนการป้อนมือ 

ท่ีมา : https://www.osha.gov/Publications/Mach_SafeGuard/chapt2.html 

 

 ปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการเลือกใชเ้คร่ืองมือจบัช้ินงาน ไดแ้ก่  ออกแบบเคร่ืองมือให้ใช้
สะดวกและถนดัมือท่ีสุด มีน ้ าหนกัเบา ไดศู้นย ์มีดา้มจบัท่ีเหมาะมือ สามารถพกสะดวกและหยิบ
ใชไ้ดง่้าย คีมหนีบแบบต่างๆควรหนีบสปริงคลายไวเ้พื่อให้คีมคายปาก คีบออกไดเ้องเม่ือปล่อยมือ
ออก  เพื่อการรักษาช้ินงานควรสวมปลอกท่ีมีความนุ่มยืดหยุน่บริเวณส่วนปลายท่ีคีบ  วสัดุท่ีใชค้วร
มีความคงทน ดูแลรักษาง่าย และไม่เป็นสนิม 

https://www.osha.gov/Publications/Mach_SafeGuard/chapt2.html
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รูปที ่6.10 แสดงชนิดอุปกรณ์ช่วยจบัช้ินงาน 

ท่ีมา : https://www.osha.gov/Publications/Mach_SafeGuard/chapt2.html 

 

 แต่วธีิการน้ีพบวา่มีขอ้จ ากดัคือ คนงานไม่ถนดัเหมือนการจบัดว้ยมือเปล่า ท าใหค้นงาน
ละเลยการใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหล่าน้ีได ้ ตอ้งมีการฝึกฝนให้เกิดความช านาญเพื่อท่ีการจบัช้ินงานดว้ย
อุปกรณ์จะสามารถท าไดร้วดเร็วเหมือนการใชมื้อเปล่าจบั  
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6.5 ความปลอดภัยในงานเช่ือมโลหะ 

 ความปลอดภยัในงานเช่ือมโลหะ ผูป้ฏิบติังานจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรู้ถึงอนัตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานเช่ือมโลหะ ตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัร่างกายให้ครบ ตรวจเช็ดเคร่ืองเช่ือม 
ท่อ วาล์ว และถงับรรจุก๊าซ รวมถึงปฏิบติัตามกฎระเบียบข้อบงัคบัอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้ท  างานใกลเ้คียงได ้ 
 

6.6 อนัตรายจากงานเช่ือมโลหะ   

 ชนิดของงานเช่ือมโลหะสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามชนิดของวธีิการเช่ือม ไดแ้ก่ 

 6.6.1 การเช่ือมโลหะดว้ยไฟฟ้า (อาร์ค) และการเช่ือมโลหะดว้ยความตา้นทานหรือจุดเช่ือม 

อนัตรายเกิดจากสะเก็ดลูกไฟและรังสีกระเด็นใส่ตา มือ หรือร่างกายผูป้ฏิบติังาน การเกิดไฟร่ัวไฟ
ดูด  
 6.6.2 การเช่ือมโลหะดว้ยไฟฟ้า (อาร์ค) โดยการใชก้๊าซเฉ่ือยเป็นก๊าซซีล   ก๊าซเฉ่ือยท่ีใช้
ไดแ้ก่ อาร์กอน (Argon)  ฮีเลียม (Helium) และไนโตรเจน (Nitrogen) อนัตรายเกิดจากสะเก็ดลูกไฟ
และรังสีกระเด็นใส่ตา มือ หรือร่างกายผูป้ฏิบติังาน การเกิดไฟร่ัวไฟดูด การเกิดระเบิดของถงับรรจุ
ก๊าซเฉ่ือย การหายใจหรือสูดดมเอาก๊าซเฉ่ือยเขา้ไป สามารถท าให้สลบ ขาดออกซิเจน สมองหยุด
ท างาน  แต่ถา้ไดรั้บในปริมาณไม่มากส่งผลใหเ้กิดอาการปวดศีรษะ มึนงง น ้ าลายถูกขบัออกมามาก 
อาเจียน และหมดสติได ้ 
 6.6.3 การเช่ือมโลหะดว้ยก๊าซอะเซทิลีนและก๊าซอ่ืนๆ  ก๊าซอะเซทิลีนเป็นก๊าซท่ีมีความ
ไวไฟมาก ไม่มีสี มีกล่ินฉุน (ฉุนคลา้ยกระเทียม) การใชก้๊าซอะเซทิลีนในสถานะก๊าซภายใตค้วาม
ดนั อาจเกิดระเบิดข้ึนได ้และก๊าซมีความไวไฟดงันั้นสามารถติดไฟไดง่้าย และก๊าซอ่ืนๆท่ีใชใ้นงาน
เช่ือมไดแ้ก่ ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ก๊าซโอโซน  ออกไซด์ของไนโตรเจน สามารถท าให้เกิด
อนัตรายไดโ้ดยท าให้เกิดการออกซิเจน มึนงง หมดสติ ในระยะยาวสามารถท าให้เกิดปอดอกัเสบ
เร้ือรัง ร่างกายสูญเสียการยดืหยุน่ของเน้ือปอดได ้
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6.7 การป้องกนัอนัตรายจากงานเช่ือมแต่ละกลุ่ม  

 6.7.1 การป้องกนัอนัตรายจากการเช่ือมโลหะดว้ยไฟฟ้า (อาร์ค) และการเช่ือมโลหะดว้ย
ความตา้นทานหรือจุดเช่ือม  

           ผูป้ฏิบติังานตอ้งใชห้นา้กากกรองแสง (Helmet) ท่ีเหมาะสมกบังานและมีคุณสมบติั
ตามมาตรฐานส าหรับป้องกนัสะเก็ดลูกไฟและรังสี ตอ้งสวมแว่นตา (Safety glasses) ส าหรับ
ป้องกนัสะเก็ดลูกไฟ สวมเส้ือแขนยาวและกางเกงขายาว ท่ีสามารถป้องกนัอนัตรายจากสะเก็ด
ลูกไฟและไม่ลุกติดไฟง่าย สวมรองเทา้หุม้ขอ้หรือรองเทา้นิรภยั (Safety shoes) ตามความเหมาะสม 
และตอ้งสวมถุงมือหนงัชนิดไม่เปิดปลายน้ิวมือ   
           เคร่ืองเช่ือมโลหะแต่ละเคร่ืองตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัหรือสวิทช์ตดัตอนไฟฟ้า เพื่อ
ป้องกนัการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดและใช้ไฟฟ้าเกินก าลงั  ตูเ้ช่ืองตอ้งต่อสายดินทุกตวั ห้ามใช้
ลวดทองแดงแทนฟิวส์ตะกัว่ สายไฟฟ้าท่ีใชจ้ะตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐานเหมาะสมกบังานและ
ตอ้งรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพดีและปลอดภยัเสมอ  
          บริเวณท่ีปฏิบติังาน พื้นอาคารตอ้งเป็นวสัดุทนไฟไม่ขรุขระหรือมีน ้ าขงั ผนงัอาคาร
โรงงานตอ้งเป็นวสัดุทนไฟทึบ หรือมีวสัดุทนไฟปูปิดทบัและสูงจากพื้นอาคารโรงงานไม่นอ้ยกวา่ 
2 เมตร  ตอ้งมีฉากท าจากวสัดุไม่ติดไฟ ส าหรับป้องกนัแสง รังสี และสะเก็ดลูกไฟ ตอ้งไม่วางวสัดุ
ท่ีติดไฟง่ายหรือวสัดุไวไฟ ไวใ้นบริเวณท่ีท าการเช่ือมโลหะ และในบริเวณใกลเ้คียง  มีการจดัแสง
สวา่งใหเ้พียงพอ และตอ้งมีระบบระบายอากาศในโรงงานและในบริเวณท่ีเช่ือมโลหะใหเ้พียงพอ 

 6.7.2 การป้องกนัอนัตรายจากการเช่ือมโลหะดว้ยไฟฟ้า (อาร์ค) โดยการใช้ก๊าซเฉ่ือยเป็น
ก๊าซซีล    

           ผูป้ฏิบติังานต้องใช้หน้ากากกรองแสง ท่ีเหมาะสมกับงานและมีคุณสมบติัตาม
มาตรฐานส าหรับป้องกนัสะเก็ดลูกไฟและรังสี ตอ้งสวม  ส าหรับป้องกนัสะเก็ดลูกไฟ สวมเส้ือแขน
ยาวและกางเกงขายาว ท่ีสามารถป้องกนัอนัตรายจากสะเก็ดลูกไฟและไม่ลุกติดไฟง่าย สวมรองเทา้
หุม้ขอ้หรือรองเทา้นิรภยั ตามความเหมาะสม และตอ้งสวมถุงมือหนงัชนิดไม่เปิดปลายน้ิวมือ 

          เคร่ืองเช่ือมโลหะแต่ละเคร่ืองตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัหรือสวิทช์ตดัตอนไฟฟ้า เพื่อ
ป้องกนัการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดและใช้ไฟฟ้าเกินก าลงั  ตูเ้ช่ืองตอ้งต่อสายดินทุกตวั ห้ามใช้
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ลวดทองแดงแทนฟิวส์ตะกัว่ สายไฟฟ้าท่ีใชจ้ะตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐานเหมาะสมกบังานและ
ตอ้งรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพดีและปลอดภยัเสมอ   

          ถงับรรจุก๊าซเฉ่ือยตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม และมี
สัญลกัษณ์และสีตามมาตรฐานบอกชนิดของก๊าซท่ีบรรจุอยู่ภายใน การวางถงัก๊าซตอ้งตั้งหัวข้ึน
เท่านั้นและควรมีสายรัดยึดกบัผนงัท่ีมัน่คงเพื่อป้องกนัการลม้ และตอ้งมีเกจวดัความดนัในถงัก๊าซ 
วาวล์ควบคุมความดนั และเกจวดัความดนัท่ีใชง้านท่ีอยูใ่นสภาพดีและปลอดภยั 

          บริเวณท่ีปฏิบติังาน พื้นอาคารตอ้งเป็นวสัดุทนไฟไม่ขรุขระหรือมีน ้ าขงั ผนงัอาคาร
โรงงานตอ้งเป็นวสัดุทนไฟทึบ หรือมีวสัดุทนไฟปูปิดทบัและสูงจากพื้นอาคารโรงงานไม่นอ้ยกวา่ 
2 เมตร  ตอ้งมีฉากท าจากวสัดุไม่ติดไฟ ส าหรับป้องกนัแสง รังสี และสะเก็ดลูกไฟ ตอ้งไม่วางวสัดุ
ท่ีติดไฟง่ายหรือวสัดุไวไฟ ไวใ้นบริเวณท่ีท าการเช่ือมโลหะ และในบริเวณใกลเ้คียง  มีการจดัแสง
สวา่งใหเ้พียงพอ และตอ้งมีระบบระบายอากาศในโรงงานและในบริเวณท่ีเช่ือมโลหะใหเ้พียงพอ 

 6.7.3 การป้องกนัอนัตรายจากการเช่ือมโลหะดว้ยก๊าซอะเซทิลีนและก๊าซอ่ืนๆ    

           ผูป้ฏิบติังานต้องใช้หน้ากากกรองแสง ท่ีเหมาะสมกับงานและมีคุณสมบติัตาม
มาตรฐานส าหรับป้องกนัสะเก็ดลูกไฟและรังสี ตอ้งสวมแวน่ตา ส าหรับป้องกนัสะเก็ดลูกไฟ สวม
เส้ือแขนยาวและกางเกงขายาว ท่ีสามารถป้องกนัอนัตรายจากสะเก็ดลูกไฟและไม่ลุกติดไฟง่าย สวม
รองเทา้หุ้มขอ้หรือรองเทา้นิรภยั ตามความเหมาะสม และตอ้งสวมถุงมือหนงัชนิดไม่เปิดปลายน้ิว
มือ 

           ถงับรรจุก๊าซอะเซทิลีนและก๊าซอ่ืนๆ ตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม และมีสัญลกัษณ์และสีตามมาตรฐานบอกชนิดของก๊าซท่ีบรรจุอยู่ภายใน การวางถงั
ก๊าซตอ้งตั้งหัวข้ึนเท่านั้นและควรมีสายรัดยึดกบัผนงัท่ีมัน่คงเพื่อป้องกนัการลม้ และตอ้งมีเกจวดั
ความดนัในถงัก๊าซ วาวล์ควบคุมความดนั วาวล์ท่อและอุปกรณ์ท่ีใช้กบัก๊าซออกซฺเจนจะตอ้งไม่มี
น ้ามนัไข หรือจารบี และไม่ใชท้่อทองแดงกบัท่อน าก๊าซอะเซทิลีนหรือส่วนประกอบ  เกจวดัความ
ดนัท่ีใชง้าน หวัเช่ือมก๊าซและสายท่อน าก๊าซจะตอ้งอยูใ่นสภาพดีและปลอดภยั 

           ถังบรรจุก๊าซอะเซทิลีนจะต้องมีวาว์ลนิรภัย (Safety valve) โดยถังบรรจุก๊าซ
อะเซทิลีนความดนัต ่า (ความดนัของก๊าซใชง้านไม่เกิน 0.15 Kgf/cm

2 หรือ  14.71 KPa  หรือ 2.13 

Ibf/in
2) ตอ้งตั้งความดนัของวาวล์นิรภยัไม่เกิน 0.3 Kgf/cm

2  (29.42 KPa หรือ 4.27 Ibf/in
2)  ถงับรรจุ
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ก๊าซอะเซทิลีนความดนัปานกลาง (ความดนัของก๊าซใชง้านไม่เกิน 1.55 Kgf/cm
2 หรือ  152 KPa  

หรือ 20.04 Ibf/in
2) ตอ้งตั้งความดนัของวาวล์นิรภยั 110 เปอร์เซ็นตข์องความดนัท่ีใชง้าน 

          ถงัเก็บแคลเซียมคาร์ไบด ์ตอ้งเป็นถงัโลหะท่ีสามารถกนัน ้ าเขา้ได ้และตั้งอยูบ่นพื้นท่ี
ยกระดบัอย่างน้อย 15 เซนติเมตร  กากวสัดุเหลือใช้จะตอ้งมีภาชนะเก็บโดยเฉพาะและมีฝาปิด
มิดชิด 

          บริเวณท่ีปฏิบติังาน พื้นอาคารตอ้งเป็นวสัดุทนไฟไม่ขรุขระหรือมีน ้ าขงั ผนงัอาคาร
โรงงานตอ้งเป็นวสัดุทนไฟทึบ หรือมีวสัดุทนไฟปูปิดทบัและสูงจากพื้นอาคารโรงงานไม่นอ้ยกวา่ 
2 เมตร  ตอ้งมีฉากท าจากวสัดุไม่ติดไฟ ส าหรับป้องกนัแสง รังสี และสะเก็ดลูกไฟ ตอ้งไม่วางวสัดุ
ท่ีติดไฟง่ายหรือวสัดุไวไฟ ไวใ้นบริเวณท่ีท าการเช่ือมโลหะ และในบริเวณใกลเ้คียง  มีการจดัแสง
สวา่งใหเ้พียงพอ และตอ้งมีระบบระบายอากาศในโรงงานและในบริเวณท่ีเช่ือมโลหะใหเ้พียงพอ 

 

6.8 สรุป 

 ความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลคือ การกระท าใดๆก็ตามท่ีส่งให้เคร่ืองจกัรมี
ลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีปลอดภัยต่อการปฏิบติังานอย่างปกติ โดยไม่มีผลต่อสมรรถนะของ
เคร่ืองจักร   ท าให้เกิดการป้องกันอันตรายอย่างครอบคลุมทุกด้านตั้ งแต่เคร่ืองจักรต้นก าลัง 
เคร่ืองจกัรส่งก าลงัและเคร่ืองจกัรท าการผลิต   เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลอยา่ง
ครอบคลุมท่ีสุด รวมทั้งความปลอดภยัในงานเช่ือมโลหะ ผูป้ฏิบติังานจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรู้ถึง
อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานเช่ือมโลหะ ตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัร่างกายให้ครบ ตรวจ
เช็ดเคร่ืองเช่ือม ท่อ วาล์ว และถงับรรจุก๊าซ รวมถึงปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครัด 
เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้ท  างานใกลเ้คียงได ้
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

ความปลอดภยัในงานไฟฟ้า เช้ือเพลงิและสารพษิ 

(The safety of electricity, fuel and toxic substances) 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 ความปลอดภยัในงานไฟฟ้า 

    1.2 อนัตรายท่ีเกิดจากไฟฟ้า  

    1.3 สาเหตุส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุจากไฟฟ้า 

    1.4 ขอ้ควรปฏิบติัในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้า 

    1.5 ความปลอดภยัในงานเช้ือเพลิงและสารพิษ 

    1.6 อนัตรายในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงและสารพิษ 

    1.7 ขอ้ควรปฏิบติัในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงและสารพิษ 

    1.8 ความปลอดภยัของงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงและสารพิษในระดบัโรงงาน 

2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

     2.1 เขา้ใจความปลอดภยัในงานไฟฟ้า  เช้ือเพลิงและสารพิษได ้

     2.2 อธิบายใจความปลอดภยัในงานไฟฟ้า  เช้ือเพลิงและสารพิษได ้

     2.3 เปรียบเทียบอนัตรายท่ีเกิดจากไฟฟ้า  เช้ือเพลิงและสารพิษได ้

     2.4 วเิคราะห์ขอ้ควรปฏิบติัในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้า เช้ือเพลิงและสารพิษได ้

     2.5 สังเคราะห์ความปลอดภยัของงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงและสารพิษในระดบัโรงงานได ้

3.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.1 บรรยายเน้ือหาเร่ืองความปลอดภยัในงานไฟฟ้า เช้ือเพลิงและสารพิษ 

    3.2 ตอบค าถามในใบงานท่ี 7 เร่ืองความปลอดภยัในงานไฟฟ้า เช้ือเพลิงและสารพิษ   ใน
ภาคผนวก  
4.  ส่ือการสอน 

    4.1 เอกสารประกอบการสอนเร่ืองความปลอดภยัในงานไฟฟ้า เช้ือเพลิงและสารพิษ 

    4.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์ 

    4.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

    4.4 โปรเจคเตอร์ 
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    4.5 ใบงานท่ี 7 

5. วธีิการประเมินผล 

    5.1 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 

    5.2 การสังเกตพฤติกรรม 

    5.3 การซกัถาม 
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บทที ่7 

ความปลอดภยัในงานไฟฟ้า เช้ือเพลงิและสารพษิ 

(The safety of electricity, fuel and toxic substances) 

 

 ความปลอดภยัในงานไฟฟ้าเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นอยา่งมากเพราะกระแสไฟฟ้า
เก่ียวขอ้งกบัทุกส่วนในโรงงาน  โดยเฉพาะไฟฟ้ากระแสสลบัซ่ึงเป็นแหล่งให้พลงังานหลกัของ
โรงงาน  ใหแ้สงสวา่ง  ใหพ้ลงังานแก่ตน้เคร่ืองก าลงัเพื่อกระบวนการผลิต ยิ่งโรงงานท่ีมีขนาดใหญ่
ยิ่งตอ้งอาศยักระแสไฟมาก   การตระหนกัถึงอนัตรายและความปลอดภยัในงานไฟฟ้าจึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีทุกภาคส่วนในโรงงานตอ้งปฏิบติั   รวมถึงการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงและ
สารพิษ เป็นสารท่ีตอ้งอาศยัความระมดัระวงัในการท างาน  โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจเป็นอยา่งดี ตระหนกัถึงผลเสียและอนัตรายของเช้ือเพลิงและสารพิษนั้น รวมถึงตอ้งมีระเบียบ
วนิยัในการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัมากท่ีสุด 

 

7.1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า 

 ความปลอดภยัในงานไฟฟ้าเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นอยา่งมาก เพราะกระแสไฟฟ้า 
ท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเก่ียวขอ้งกบัทุกส่วนในโรงงาน โดยเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลบัซ่ึงเป็น
แหล่งให้พลงังานหลกัของโรงงาน  ให้แสงสว่าง  ให้พลงังานแก่ตน้เคร่ืองก าลงัเพื่อกระบวนการ
ผลิต  ยิ่งโรงงานท่ีมีขนาดใหญ่ยิ่งตอ้งอาศยักระแสไฟมาก  และก่ออนัตรายไดอ้ย่างรวดเร็วเม่ือเขา้
ไปสัมผสั ดงันั้นการตระหนกัถึงอนัตรายและความปลอดภยัในงานไฟฟ้าจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกภาค
ส่วนในโรงงานตอ้งปฏิบติั        
   

7.2 อนัตรายทีเ่กดิจากไฟฟ้า  

 ในกรณีท่ีไฟฟ้าผา่นร่างกายโดนไฟดูด ไฟซ๊อตจะท าให้เกิดกลา้มเน้ือชกักระตุก  กลา้มเน้ือ
เกร็งและถูกท าลาย เน้ือเยื่อในร่างกายจะแข็งและถูกท าลาย หวัใจเตน้ผิดจงัหวะจนถึงขั้นหวัใจหยุด
เตน้ โดยความรุนแรงของอาการจะข้ึนอยูก่บั ชนิดของกระแสไฟฟ้า ถา้เป็นกระแสไฟฟ้าสลบัจะ
รุนแรงกวา่กระแสไฟฟ้าตรง เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าสลบัท าให้กลา้มเน้ือชกักระตุกและกลา้มเน้ือ
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เกร็ง  แรงเคล่ือนไฟฟ้ามีส่วนส าคญั โดยเฉพาะแรงเคล่ือนไฟฟ้าสูงๆ อาการจะรุนแรง กระแสไฟฟ้า
สลบั 220 โวลต ์สามารถท าให้หวัใจเตน้ผิดจงัหวะได ้และถา้แรงเคล่ือนไฟฟ้าสูงถึง 1,000 โวลต ์
ส่งผลใหห้วัใจหยดุเตน้ได ้ท าให้เกิดดวงตาอกัเสบเน่ืองจากแสงสวา่งท่ีมีความเขม้สูง จากการเช่ือม
โลหะหรือประกายไฟท่ีเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร รวมถึงตวัผูป่้วยและส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อความรุนแรง
ด้วย ได้แก่ระยะ เวลาท่ีสัมผสักับกระแสไฟฟ้า ทางท่ีกระแสไฟฟ้าผ่านในร่างกายโดยถ้าผ่าน
ทางดา้นฝ่าเทา้และหัวเข่าจะอนัตรายน้อยกว่ากระแสไฟฟ้าท่ีผ่านเขา้หัวใจหรือศีรษะ  ความช้ืนท่ี
ผิวหนงัถา้ร่างกายมีความช้ืนท่ีผิวหนงัมากความตา้นทานของร่างกายต่อกระแสไฟฟ้าก็ลดลงมาก
ดว้ยเช่นกนั และเทา้ท่ีเหยียบบนพื้นดินและพื้นซีเมนต์ อาการจะรุนแรงกว่าเทา้ท่ีเหยียบบนพื้นไม้
แห้ง เป็นตน้  และท่ีส าคญัท าให้โรงงานเกิดไฟไหมเ้น่ืองจากเกิดประกายไฟในบริเวณท่ีมีเช้ือเพลิง
ไวไฟอยู ่เช่น ก๊าซหุงตม้ นุ่น หรือสารเคมีท่ีไวไฟ  หรือเกิดจากการท่ีเช้ือเพลิงลุกไหมท่ี้สายไฟแลว้
ลามไปส่วนอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง  หรือเกิดจากการใชไ้ฟเกินก าลงั และเกิดจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจร 

 

7.3 สาเหตุส าคัญของการเกดิอุบัติเหตุจากไฟฟ้า 

 สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ภาคส่วน คือ 

 7.3.1 สาเหตุจากคนงาน เกิดไดจ้ากการขาดความรู้ท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัหลกัการหรือทฤษฎีทาง
ไฟฟ้า ขาดความระวงั เพราะไม่เห็นถึงความรุนแรงของอนัตรายท่ีเกิดจากไฟฟ้า  ขาดความระวงั
เน่ืองจากความเคยชิน ไม่สามารถตรวจสอบไฟฟ้าร่ัวจากการดมกล่ิน ไดย้นิ หรือสัมผสัอ่ืนๆได้
เน่ืองจากไฟฟ้ามองไม่เห็น ท าใหก้ารป้องกนัเป็นไปไดย้าก 

 7.3.2 สาเหตุของระบบบริหาร  เกิดจากขาดความต่อเน่ือง    ทางเทคนิคเก่ียวกบัไฟฟ้าโดย 
เฉพาะโรงงานท่ีสร้างมานานกวา่ 10 ปี และยิง่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ อาจมีสายไฟรวมทั้งโรงงาน
ยาวกวา่ 100 กิโลเมตร แต่ปรากฏวา่ไม่มีแบบแปลนวงจรไฟฟ้าท่ีถูกตอ้ง หรือถา้มีแบบแปลนนั้นก็
ลา้สมยัแลว้ มีการต่อเติมระบบไฟฟ้าอยา่งไม่เป็นระบบ ไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและเม่ือต่อเติม
แลว้นั้นไม่มีแบบแปลน  ขาดช่างไฟฟ้าประจ าโรงงานหรือถา้มีอาจไม่เพียงพอโดยฝ่ายผูบ้ริหารไม่
เห็นถึงความส าคญัของการดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน  ท าใหก้ารตรวจสอบหรือซ่อมบ ารุงเป็นไป
ไดย้าก  ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้าย  โรงงานท่ีมีขนาดเล็ก และโรงงานขนาดกลางบางแห่งใช้
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อุปกรณ์ไฟฟ้าเลียนแบบของแท ้  เพื่อประหยดัตน้ทุน ท าใหร้ะบบไฟฟ้าในโรงงานไม่มีความ
ปลอดภยัเพียงพอ   ในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลท่ีมีไฟฟ้าอยูด่ว้ย มกัจะท าโดยไม่มีระบบล็อกเอาท ์
(lockout) ซ่ึงเป็นระบบความปลอดภยัท่ีดีโดยการใชกุ้ญแจขนัล็อก สวทิต์ตดัวงจรไฟฟ้าเขา้เคร่ืองท่ี
ท าการซ่อมเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่จะไม่มีการสับสวทิซ์ตวันั้นโดยบงัเอิญขณะท่ีช่างก าลงัซ่อมเคร่ืองนั้น
อยู ่  แต่มกัพบสวทิซ์ไฟส่วนใหญ่เป็นแบบสะพานไฟไม่สามารถคลอ้งกุญแจได ้ ดงันั้นควร
เปล่ียนเป็นระบบกล่องโละท่ีมีรูส าหรับคลอ้งกุญแจและมีคนัโยกสะพานไฟอยูด่า้นขา้งกล่องแทน 
และเกิดเน่ืองจากการส่ือสารท่ีไม่ดีระหวา่งฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบ ารุงท าใหเ้กิดอนัตรายข้ึนขณะ
ซ่อมบ ารุงได ้

 

7.4 ข้อควรปฏิบัติในการท างานทีเ่กีย่วข้องกบัระบบไฟฟ้า 

 เม่ือพบว่า ฝาครอบ กล่องสวิทช์ช ารุดเสียหาย ควรรีบเปล่ียนและซ่อมแซมทนัที  รักษา
ความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณท่ีมีสวิทช์อยูใ่กล ้ๆ  ตรวจสอบ ภายในแผงสวิทช์ ตูค้วบคุม ไม่ให้
มีเศษท่ีน าไฟฟ้าอยู่ ห้ามน าฟิวส์ออกจากตูค้วบคุม  ควรใช้ฟิวส์ให้ถูกขนาด และสับสวิทช์เม่ือท า
การแกไ้ขซ่อมแซม  ฝาครอบไม่ควรเป็นสารท่ีลุกติดไฟได ้  ตรวจสอบสวิทช์ตดัตอนเป็นประจ าทุก
เดือน   สวิทช์ควรมีป้ายแสดงรายละเอียดดงัน้ี  ใช้กบักระแสตรงหรือสลบั  ความต่างศกัยท์าง
ไฟฟ้า   กระแสไฟฟ้า   เคร่ืองมือท่ีต่อกบัสวทิช์นั้น และช่ือผูรั้บผดิชอบ 

 ตอ้งสับสวิทช์ให้วงจรไฟฟ้าเปิด เม่ือตรวจสอบหรือซ่อมแซม และ มีป้ายเตือนว่า ก าลงั
ซ่อม  การส่งสัญญาณในการเปิด ปิด สวิทช์ควรท าดว้ยความระมดัระวงั   ห้ามเปิดสวิทช์เม่ือมือ
เปียกน ้า   การสลกัเกลียวเพื่อยดึสายไฟควรขนัใหแ้น่น  การเปิดสวิทช์ให้เคร่ืองท างาน ควรแน่ใจวา่
ไม่มีอะไรติดอยูข่า้งในเคร่ืองจกัร การใชส้วิทช์ตดัตอน   สวิทช์ท่ีใชง้านกบัส่วนท่ีอาจเกิดอนัตราย
สูง ผูรั้บผิดชอบตอ้งหมัน่ตรวจสอบดูแล และท าป้ายบอกเตือน    ในการตรวจหรือซ่อมแซม
เคร่ืองจกัร ตอ้งมีป้าย หรือสัญลกัษณ์ บอกวา่ ก าลงัซ่อมติดท่ีสวทิช์  การใชส้วิทช์ควบคุมเคร่ืองท่ีใช้
ร่วมกนัหลายคน ควรมีหลกัเกณฑ์การปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั   การท างานร่วมกนั ระหวา่ง
คนงาน 2 กลุ่ม ท่ีใชเ้คร่ืองร่วมกนั ตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั ประสานงานกนั อยา่งดี ก่อนท่ีจะท าการ
เปิดปิดสวทิช์ไฟฟ้า 
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 ในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งตรวจสอบสายไฟฟ้า  ถา้ช ารุดให้ใชเ้ทปพนัเป็น
แฉวนหุม้ให้เรียบร้อย และตรวจจุดต่อสายไฟดว้ย    อุปกรณ์ท่ีเคล่ือนท่ีไดค้วรตรวจสอบบริเวณจุด
ขอ้ต่อ ขั้วท่ีติดอุปกรณ์ สายไฟฟ้าดว้ยความระวงั ถา้ ช ารุดควรเปล่ียนใหอ้ยูใ่นสภาพดี    รักษาสภาพ
เคร่ืองมือท่ีเคล่ือนยา้ยไดใ้ห้อยูใ่นสภาพดีตลอด   ดวงโคมไฟฟ้าตอ้งมีท่ีครอบ ป้องกนัหลอดไฟ   

การเปล่ียนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ควรให้ช่างทางเคร่ืองมือเป็นผูด้  าเนินการ   ห้ามจบัสายไฟขณะท่ี
ไฟฟ้าไหลอยู ่   อยา่แขวนสายไฟบนของมีคม เช่น มีด เล่ือย ใบพดั   การใชเ้คร่ืองมือทางไฟฟ้า ควร
ต่อเปลือกหุม้ท่ีเป็นโลหะลงสู่ดิน    การใชม้อเตอร์ หมอ้แปลง ควรมีผูรั้บผิดชอบควบคุมในการเปิด
ปิดใชง้าน  ในส่วนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายควรมี ป้าย ไฟสัญญาณ ธงสีแดง เทปแดง ติดแสดงไว ้  

ถา้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติกบัอุปกรณ์ควรแจง้ให้ผูรั้บผิดชอบทราบ  ห้ามปลดอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายทางไฟฟ้า ออก เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต   เม่ือใชง้านเสร็จควรปิดสวิทช์ และต้องแน่ใจว่า
สวทิช์ไดปิ้ดลงแลว้  ควรหมัน่ท าความสะอาดให้ปราศจากฝุ่ นละออง  ควรระวงัไฟฟ้าท่ีมีความต่าง
ศกัยสู์ง   ควรเอาใจใส่ดูแลสายไฟฟ้าแรงสูง ตรวจสภาพอยูเ่สมอ  ห้ามห่อหุ้มโคมไฟดว้ยกระดาษ 
หรือ ผา้   หา้มน าสารไวไฟหรือ สารลุกติดไฟง่ายเขา้ใกลก้บัสวทิช์  หา้มใชอุ้ปกรณ์ขณะมือเปียกน ้า 

20. เม่ือมีผูไ้ดรั้บอนัตราย ควรสับสวิทช์ให้วงจรไฟฟ้าเปิด  เม่ือไฟฟ้าดบั ไฟฟ้าช๊อต ควรสับสวิทช์
ใหว้งจรไฟฟ้าเปิด   ไม่ควรเดินเหยยีบสายไฟฟ้า   ควรกดสวทิช์ใหแ้น่ใจวา่สวทิช์ไมค้า้ง 

 ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งดูแลโดยช่างหรือผูช้  านาญ   เวน้แต่งานท่ีมีความต่างศกัยต์  ่า
กว่า 50 โวลต์ ซ่ึงต่อลงดินเรียบร้อยแลว้    การติดตั้งตอ้งผ่านการปรึกษาหารือจากผูช้  านาญ 
โดยเฉพาะการส่ือสารเม่ือมีการท างานในขณะกระแสไฟฟ้าไหลอยู่    การติดตั้งอุปกรณ์ตอ้งใช้
อุปกรณ์ป้องกนัโดยเฉพาะหรือมีฉนวนหุ้มดี    ไม่ควรท างานในขณะท่ีกระแสไฟฟ้าไหลอยู ่   การ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้า    ห้ามเปิดช้ินส่วนอุปกรณ์
ไฟฟ้าท่ีเม่ือเปิดแลว้จะมีกระแสไฟฟ้าไหลควรใชฝ้าครอบหรือฉนวนกั้น    อุปกรณ์หรือสายไฟฟ้าท่ี
ติดตั้งในท่ีสูงตอ้งมีฉนวนหุ้มอยา่งดีและมีตรวจสอบความเรียบร้อยอยูเ่สมอ    เม่ือมีการใชอุ้ปกรณ์
ไฟฟ้าบนถนนควรมีระบบป้องกนัอนัตรายเฉพาะงาน    หมัน่ตรวจสอบฉนวนหุ้มและอุปกรณ์ท่ีใช้
ไฟฟ้าอยูเ่สมอในบริเวณท่ีอาจสัมผสัหรือท างาน    เคร่ืองจกัรบางชนิดท่ีสับสวิทช์ให้ท างานแลว้ไม่
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สามารถกดสวิทช์ให้มาท างานท่ีจุดเร่ิมตน้ไดค้วรมีป้ายบอกไวช้ดัเจน   และตอ้งมีการถ่ายเทประจุ
ไฟฟ้าเม่ือเคร่ืองมือนั้นมีประจุคา้งอยู ่
 ในการท างานขณะมีกระแสไฟฟ้าไหลอยูไ่ฟฟ้าแรงสูงนั้น ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบังาน เช่น ถุงมือ ยาง รองเทา้หุ้มส้น หมวกแข็ง   ถ้าตอ้งท างานใกล้
ไฟฟ้าแรงสูง นอ้ยกวา่ 60 เซนติเมตร ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย ท่ีเป็นฉนวนอยา่งดี   ในกรณี
ท่ีอยู่ห่างมากกว่า 60 เซนติเมตร ใช้อุปกรณ์รองลงมา    ในการท างานตอ้งปรึกษาช่างหรือ
ผูช้  านาญการทางไฟฟ้าเสียก่อน และ ตอ้งมีผูช้  านาญการควบคุม ดูแล    คนงานไม่ควรพกัใกลส้าย
ไฟฟ้าแรงสูง   การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ ตอ้งใชใ้หถู้กตอ้งเหมาะสมกบังาน 

 

7.5 ความปลอดภัยในงานเช้ือเพลงิและสารพษิ 

 เช้ือเพลิงและสารพิษเป็นสารท่ีตอ้งอาศยัความระมดัระวงัในการท างาน  โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ตระหนักถึงผลเสียและอนัตรายของเช้ือเพลิงและสารพิษ 
รวมถึงตอ้งมีระเบียบวินยัในการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครัด  เช้ือเพลิงท่ีใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยมาเป็นวตัถุท่ีติดไฟไดง่้าย เช่น นุ่น กระดาษ พลาสติก ยางรถยนต ์เป็นตน้  สารพิษ
ท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ 6 กลุ่ม ได้แก่  สารไวไฟ (Flammable 

chemicals)  สารระเบิดได ้(Explosive chemicals)   สารเป็นพิษ (Toxic chemicals)  สารกดักร่อน 
(Corrosive chemicals)  สารกมัมนัตรังสี (Radioactive chemicals)   สารท่ีเขา้ไม่ได ้(Incompatible 

chemicals) ในความปลอดภยัในงานเช้ือเพลิงและสารพิษนั้นตอ้งมีขอ้ปฏิบติัของการเก็บเช้ือเพลิง
และสารพิษแตกต่างกนั 

  

7.6 อนัตรายในงานทีเ่กีย่วข้องกบัเช้ือเพลงิและสารพษิ 

 อนัตรายในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงและสารพิษนั้น ไดแ้ก่ การเกิดเพลิงไหมเ้น่ืองจาก
เช้ือเพลิงเป็นวตัถุไวไฟ สามารถติดไฟไดง่้ายและวตัถุบางชนิดเม่ือติดไฟแลว้ท าการดบัไฟไดย้าก 
เช่น ยางรถยนต ์ถงัเก็บน ้ ามนั ถงัแก๊ซ เป็นตน้ สารพิษโดยมากผูท่ี้ปฏิบติังานตอ้งระวงัเร่ืองของการ
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กดักร่อนเน้ือเยือ่จากการสูดดม การสัมผสัโดยตรง ดงันั้นผูป้ฏิบติังานจึงตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
สารพิษเหล่าน้ี  และสารพิษบางชนิดถา้เก็บในสภาวะท่ีไม่เหมาะสมอาจท าใหเ้กิดระเบิดได ้ 
 

7.7 ข้อควรปฏิบัติในงานทีเ่กีย่วข้องกบัเช้ือเพลงิและสารพษิ 

 การเก็บเช้ือเพลิงและสารพิษนั้นวิธีท่ีสะดวกและนิยมใชก้นัมากท่ีสุดคือ การเก็บแบบเรียง
ตามตวัอกัษร แต่การเก็บสารดงักล่าวอาจท าให้สารท่ีไม่ควรอยูใ่กลก้นัมาเก็บไวด้ว้ยกนั ซ่ึงอาจเกิด
ระเบิดหรือปล่อยก๊าซพิษออกมาได้   ดงันั้นวิธีเก็บสารเคมีโดยเรียงตามล าดบัตวัอกัษร จึงไม่ใช่
วิธีการเก็บสารเคมีท่ีปลอดภยั   รวมถึงการจดัสารเคมีท่ีดับเพลิงโดยวิธีเดียวกนัไวด้้วยกัน เพื่อ
สะดวกในการใชเ้คร่ืองดบัเพลิงเวลาเกิดไฟไหม ้แต่ตอ้งระมดัระวงัเร่ืองของสารท่ีเขา้กนัไม่ไดม้าอยู่
ใกลก้นั  ดงันั้นวธีิท่ีดีท่ีสุด คือการจดักลุ่มสารเคมีตามความวอ่งไวต่อปฏิกิริยา และก าหนดให้สารท่ี
เขา้กนัไม่ได ้ วางแยกเก็บให้ห่างจากกนัอยา่งเด็ดขาด  สารเคมีหลายพนัชนิดท่ีใชก้นัอยูอ่าจแบ่งได้
เป็น 6 กลุ่มคือ สารไวไฟ  สารระเบิดได ้ สารเป็นพิษ สารกดักร่อน สารกมัมนัตรังสี สารท่ีเขา้ไม่ได ้

 

7.8 ข้อปฏิบัติในการใช้เช้ือเพลงิและสารพษิ 

 การใช้เช้ือเพลิงและสารพิษมีความเส่ียงตั้งแต่การเก็บรักษาวตัถุดิบและตัวท าละลาย
อนัตราย   การน ามาใช ้  การท าปฏิกิริยา การเตรียมผลิตภณัฑ ์จนถึงการก าจดัและการเก็บรักษาของ
เสีย สารเคมีอนัตรายในภาชนะ ซ่ึงรวมถึงก๊าซในถงัหรือท่อบรรจุ หรือแก๊สในท่อส่งแก๊ส ควรจะมี
ฉลากเตือนภยัและมีค าแนะน าการเก็บและป้องกันอุบติัเหตุ สารเคมีบางอย่างเขา้กนัไม่ได้ เช่น 
ไซยาไนดก์บักรดจะท าใหเ้กิดก๊าซพิษ หรือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กบัผงโลหะบางชนิดท าให้เกิด
การระเบิด ไม่ควรจะน ามาผสมกนัในท่ีเปิดหรือในปริมาณมาก ตอ้งท าในตูค้วนัท่ีท างานไดดี้ และมี
กระจกปิดเปิดท่ีดี โดยในตูค้วนันั้นๆ ไม่ไดใ้ช้ในการเก็บสารเคมีอ่ืนๆ การจบัหลอดทดลองขณะท่ี
ท าการทดลองตอ้งไม่ช้ีปลายเปิดไปหาผูอ่ื้นหรือตวัเอง การวางของก็เช่นกนั ถงัและท่อแก๊สท่ีอดั
ความดันต้องมีการผูกรัดอย่างดี มีวาล์วท่ีถูกต้อง ขวดขนาดใหญ่ไม่ควรวางไว้ท่ีสูง เป็นต้น   

หอ้งปฏิบติัการควรจะมีส่ิงรองรับความปลอดภยั คือ ฝักบวัท่ีปล่อยน ้าไดใ้นอตัราท่ีเร็วมาก และมีน ้ า
ส ารองอยู่เสมอ มีอ่างน ้ าพร้อมหวัก๊อกลา้งตา 2 หวัท่ีฉีดข้ึน มีตูป้ฐมพยาบาล เคร่ืองดบัเพลิงชนิด
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ต่างๆ ส าหรับไฟจากสารเคมีคางๆ ชนิดและไฟท่ีเกิดจากไฟฟ้าและโลหะติดไฟ ควรมีคู่มือความ
ปลอดภัยเก่ียวกับเหตุฉุกเฉินและการกู้สถานการณ์ มีหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลท่ีมี
ความสามารถในการจดัการกบัการสัมผสั วตัถุอนัตรายท่ีร้ายแรง เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็น
ตน้   
 ตอ้งมีการฝึกอบรม และฝึกซ้อมบุคลากรอยู่อย่างสม ่าเสมอ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิต
หรือบรรจุสารเคมี และมีผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงและสารพิษหรือใช้วตัถุดิบอนัตราย ตอ้งมีมาตรการ
ป้องกนัการร่ัวไหล ป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาท่ีควบคุมไม่ได ้และมีอุปกรณ์เตือนภยัหลายระดบั และ
มีแผนความปลอดภยัและแผนการอพยพบุคลากร และชุมชนขา้งเคียงดว้ย  
  

7.9 หลกัการเกบ็เช้ือเพลงิและสารพษิ 

 การเก็บเช้ือเพลิงและสารพิษใหป้ลอดภยันั้นมีหลกัการดงัน้ี สถานท่ีเก็บสารควรเป็นสถาน 
ท่ีปิดมิดชิด อยูภ่ายนอกอาคาร ฝาผนงัควรท าดว้ยสารทนไฟ (กนัไฟ) ปิดล็อคได ้  และมีป้ายบอก
อยา่งชดัเจนวา่ “สถานท่ีเก็บสารเคมี”    ภายในสถานท่ีเก็บสารเคมี ควรมีอากาศเยน็และแห้ง มี
ระบบถ่ายเทอากาศท่ีดี และแดดส่องไม่ถึง    ชั้นวางสารเคมีภายในสถานท่ีเก็บสารเคมีตอ้งมัน่คง 
แข็งแรง ไม่มีการสั่นสะเทือน    ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีตอ้งมีป้ายช่ือท่ีทนทานติดอยูพ่ร้อมทั้งบอก
อนัตรายและขอ้ควรระวงัต่างๆ     ภาชนะท่ีใส่ตอ้งทนทานต่อความดนั การสึกกร่อนและแรง
กระแทกจากภายนอก  ควรมีภาชนะส ารองในกรณีท่ีเกิดการแตกหรือภาชนะร่ัวสามารถเปล่ียนได้
ทนัที    ภาชนะเก็บสารท่ีใหญ่และหนกัไม่ควรเก็บในท่ีสูงเพื่อจะไดส้ะดวกในการหยิบใช ้  ขวดเก็บ
สารเคมีไม่ควรวางบนพื้นโดยตรง หรือไม่ควรวางชอ้นบนขวดอ่ืนๆ และมีระยะห่างกนัพอสมควร
ระหวา่งชั้นท่ีเก็บสาร   ไม่ควรวางสารตรงทางแคบ หรือใกลป้ระตูหรือหนา้ต่าง    ควรเก็บสาร
ตามล าดบัการเขา้มาก่อนหลงั และตอ้งใชก่้อนหมดอาย ุถา้หมดอายุแลว้ตอ้งท าลายทนัทีห้ามใชโ้ดย
เด็ดขาด   ควรแยกเก็บสารเคมีในปริมาณนอ้ยๆ โดยใชภ้าชนะบรรจุขนาดเล็ก บริเวณท่ีเก็บสารควร
รักษาความสะอาดและให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม ่าเสมอ  และมีการจดัเรียงอย่างมี
ระบบ   ตอ้งมีอุปกรณ์ดบัเพลิง อุปกรณ์ป้องกนัภยั และเคร่ืองปฐมพยาบาลพร้อมในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน   โดยทัว่ไปเม่ือทราบคุณสมบติัของสารแลว้ก็สามารถก าหนดไดว้า่จะเป็นสารอยา่งไร 
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ตวัอยา่งเช่น ของเหลวท่ีมีจุดเยอืกแขง็ต ่าๆ จะตอ้งเก็บท่ีอุณหภูมิสูงกวา่นั้น เพราะเม่ือสารนั้นแข็งตวั 
ปริมาตรจะเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจจะท าให้ขวดแตกได้ และท่ีอนัตรายมากคือสารบางประเภทตอ้งใช้ตวั
ยบัย ั้ง ใส่ไวเ้พื่อป้องกนัไม่ให้สารนั้นระเบิด ถา้สารแข็งตวัแยกตวัจากตวัยบัย ั้งมาเป็นสารบริสุทธ์ิ 
เม่ือสารนั้นหลอมเหลวอีกคร้ังหน่ึงจะเกิดระเบิดได ้เช่น กรดอะคริริค (Acrylic acid) นอกจากการ
พิจารณาเก็บสารเคมีตามความไวในปฏิกิริยาแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาถึงการเขา้กนัไม่ไดข้องสารเคมี 
เช่น กรดกลาเซียล อะซิติก (Galcial acetic acid) เป็นสารเคมีท่ีจุดติดไฟและระเบิดไดเ้ม่ือถูกสัมผสั
กบักรดท่ีสามารถท าปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ได ้(Oxidizing acid) เช่น กรดไนตริก (Nitric acid) กรด
เพอร์โครลิค (Perchloric acid) หรือ กรดซลัฟูริกเขม้ขน้ (Sulfuric acid concentration) เพราะฉะนั้น
ควรเก็บกรดอะซิติก ให้ห่างจากกรดท่ีสามารถท าปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ได ้  ดงันั้นพึงระลึกเสมอวา่
ไม่ใช่กรดเหมือนกนัจะเก็บดว้ยกนัได ้ มีสารเคมีหลายประเภทท่ีเราตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษ ไดแ้ก่  

กรด (Acid) ด่าง (Bases)   สารไวไฟ (Flammables)  ออกซิไดส์เซอร์ (Oxidizers)   สารท่ีไวต่อน ้ า 
(Water reactive chemicals)    สารไพโรฟอริก (Pyrophoric substances)  สารท่ีไวต่อแสง (Light-

sensitive chemicals)   สารท่ีจะเกิดเปอร์ออกไซด์ได ้(Peroxidizable compounds)  และสารเป็นพิษ  
เป็นตน้ 

 เช้ือเพลิงและสารพิษในปริมาณมาก ท่ีอยูใ่นโรงเก็บสินคา้ โรงพกัสินคา้ หรือโรงงาน ยอ่ม
ตอ้งมีการเก็บแยกกนัตามหลกัสากลเพื่อความปลอดภยั  ซ่ึงการแยกกนัน้ี อาจแยกดว้ยระยะทางหรือ
ผา่กั้นหอ้งก็ได ้หอ้งท่ีเก็บวตัถุอนัตรายบางชนิด เช่น วตัถุอนัตรายท่ีมีจุดวาบไฟต ่าควรจะมีลมโกรก
และมีอุณหภูมิไม่สูงเกินไป วตัถุท่ีติดไฟไดง่้ายไม่ควรจะอยู่ใกลว้ตัถุท่ีเป็นพิษ วตัถุท่ีกดักร่อนไม่
ควรอยู่ใกลข้องแข็งท่ีติดไฟไดเ้อง วตัถุอนัตรายเหล่าน้ี ตอ้งอยู่ในหีบห่อท่ีถูกตอ้งอยู่แลว้ และหีบ
ห่อต่างๆ น้ีควรจะติดฉลากสากลซ่ึงแสดงถึงประเภทของเช้ือเพลิงและสารพิษอย่างชัดเจน 
นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีฉลากหรือป้ายขนาดใหญ่ติดตามฝาหอ้งเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่เช้ือเพลิงและสารพิษ
ชนิดใดอยู่ในบริเวณไหนของตวัตึก เพื่อท่ีจะให้ผูท่ี้อยู่ในบริเวณนั้น หรือผูท่ี้จะเขา้ไปกูภ้ยัสามารถ
เห็นไดจ้ากระยะไกลและสามารถท าการกูภ้ยัได ้ถูกตอ้ง เช่น ไม่ฉีดน ้าใส่เช้ือเพลิงและสารพิษซ่ึงติด
ไฟไดเ้องเม่ือเปียกน ้า หรือให้อยูห่่างจากถงัท่ีมีแก๊สอดัอยูภ่ายในขณะท่ีมีไฟไหมเ้พื่อกนัการ ระเบิด 
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การวางภาชนะต่างๆ ตอ้งใหเ้กิดช่องวา่งเพื่อให้สามารถท าการกูภ้ยัไดส้ะดวก การก่อสร้างโรงเรือน 
ตอ้งมีการออกแบบใหเ้หมาะสมและใชว้สัดุท่ีถูกตอ้ง เช่น ทนไฟไดน้าน ไม่ถูกกดักร่อน เป็นตน้ 

 7.9.1 คุณสมบติัของภาชนะบรรจุและหีบห่อ   ภาชนะบรรจุเช้ือเพลิงและสารพิษตอ้งได้
มาตรฐานสินคา้ กล่าวคือ ประกอบดว้ยวสัดุท่ีเหมาะสมกบัชนิดของเช้ือเพลิงและสารพิษมีความ
แข็งแรง และมีส่วนประกอบ เช่น วาล์ว ขอบถงั มิเตอร์วดั และการบรรจุวตัถุอนัตรายตอ้งถูกตอ้ง
ตามหลกัการ เช่น ก๊าซตอ้งบรรจุดว้ยแรงอดัท่ีไม่สูงเกินไป ของเหลวท่ีมีจุดเดือดต ่าตอ้งไม่บรรจุจน
เต็มถงั ตอ้งเหลือปริมาตรไวป้ระมาณ 10 % เพื่อให้ของเหลวเหล่านั้นระเหยได ้ภาชนะท่ีเป็นถงั
ชนิดต่างๆ ตอ้งทนต่อการแบกหามและแรงกระแทกในทุกดา้น บางชนิดตอ้งทนการตกจากท่ีสูงถึง 
10 เมตรได ้ตูสิ้นคา้ท่ีบรรจุวตัถุระเบิด  ควรจะบุดว้ยไมเ้พื่อมิให้เกิดประกายไฟอนัจะน าไปสู่การ
ระเบิดไดง่้าย  หีบห่อโดยรวมอีกชั้นหน่ึงส าหรับเช้ือเพลิงและสารพิษนั้นตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ดงั กล่าว ตอ้งมีความทนต่อการระเบิด อุณหภูมิหรือแรงกระแทกท่ีเกิดจากรถชนกนั และภาชนะ
บรรจุสารกมัมนัตรังสีตอ้งมีตะกัว่ลอ้มรอบหนาพอท่ีจะกนัไม่ให้ กมัมนัตรังสีผา่นทะลุออกมากได ้
การจดัวางภาชนะและหีบห่อเหล่าน้ีก็เป็นส่ิงส าคญั เช่น ห้ามวางทบักนัเป็นชั้นมากเกินไป เพราะ
อาจท าให้ส่วนล่างแตกหรือยุบได ้ ขณะขนส่งตอ้งมีสายรัดภาชนะบรรจุและสายยึดกบักระบะรถ
หรือตู้รถไฟอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  เพราะในขณะท่ีรถก าลังวิ่งจะมีแรงเหวี่ยงและแรง
กระแทกในหลายทิศทางซ่ึงอาจท าให้ภาชนะหลุดจากท่ียึดไวไ้ด ้ ภายนอกหีบห่อและตูสิ้นคา้ควรมี
ฉลากแสดงถึงชนิดของเช้ือเพลิงและสารพิษพร้อมทั้ ง ช่ือทางเคมีท่ีสากลยอมรับ รถบรรทุก
เช้ือเพลิงและสารพิษนอกจากมีค าเตือนเป็นภาษาไทยแลว้ ยงัตอ้งมีฉลากแสดงความเป็นอนัตราย
ตามหลกัสากล พร้อมกบัแผน่ป้ายแสดงตวัเลขท่ีแสดงความร้างแรงของอนัตรายเหล่านั้น 

 7.9.2 ขอ้ปฏิบติัของสารแต่ละชนิด    

          7.9.2.1 สารไวไฟ   อนัตรายท่ีเกิดจากการปฏิบติังานกบัของเหลวไวไฟหรือของเหลว
ติดไฟท่ีส าคญัคือ การเกิดเพลิงไหมห้รือการระเบิด สาเหตุเน่ืองมาจากความร้อน ประกายไฟหรือ
เปลวไฟจาก แหล่งต่างๆเช่น  เปลวไฟ การท างานท่ีมีความร้อน  การตดั การเช่ือม การบด การขดั   

ประกายไฟจากอุปกรณ์ไฟฟ้า   การเสียดสี การกระทบ การกระแทกของโลหะ หรือเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์ท่ีช ารุด  และไฟฟ้าสถิต  
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         ไฟฟ้าสถิตเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดของของเหลว
ไวไฟหรือของเหลวติดไฟท่ีมกัถูกมองขา้ม แต่จากการสอบสวน การพิสูจน์ และการทดลอง ก็ได้
พบว่าไฟฟ้าสถิตเป็นสาเหตุหลกัสาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดเพลิงไหมห้รือ การระเบิดระหว่างการ
เคล่ือนยา้ย การถ่ายเท และในกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัของเหลวไวไฟ หรือของเหลวติดไฟ 
ประจุไฟฟ้าสถิตสามารถเกิดข้ึนได้กับวตัถุ หรือของเหลว เม่ือของเหลว  (เช่น ตัวท าละลาย 
ปิโตรเลียม เช้ือเพลิง)  เคล่ือนท่ีสัมผสักบัวตัถุอ่ืน เช่น ถงั หรือท่อจากการเท การสูบถ่าย การกรอง 
การกวน การเขยา่ การไหลผา่นท่อ ลกัษณะการ สัมผสัเหล่าน้ีจะมีผลท าใหเ้กิดประจุไฟฟ้าท่ีเรียก วา่
ไฟฟ้าสถิต แมว้า่ของเหลวท่ีถูกขนส่ง ถ่ายเท ใชห้รือเก็บในภาชนะบรรจุท่ีไม่ น าไฟฟ้า หากมีวตัถุ
อ่ืนเสียดสีกับผิวภายนอกของภาชนะบรรจุก็สามารถก่อให้เกิดประจุไฟฟ้าในของเหลวข้ึนได ้
ปริมาณของประจุท่ีเกิดจะข้ึนกบัปริมาณของเหลวและความเร็วในการไหลหรือ ความเร็วในกวน
หรือเขยา่ ประจุไฟฟ้าสถิตถา้มีจ านวนมากและพลงังานสูงพอก็สามารถก่อให้เกิดการลุกไหมห้รือ
การระเบิดได ้การพิจารณาวา่ไฟฟ้าสถิตจะมีโอกาสในการเกิดอนัตรายหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหรือ
เง่ือน ไขต่างๆ ดงัต่อไปน้ี    

          ประจุไฟฟ้าสถิตท่ีเกิดข้ึนสามารถเกิดข้ึน ไดใ้น สภาวะ การท างานตามปกติ
หรือไม่ 
          ประจุไฟฟ้าสถิตนั้นสามารถสะสมไดห้รือไม่ 
          ถา้มีการถ่ายเทประจุสามารถเกิดประกาย ไฟไดห้รือไม่ 
           มีส่วนผสมของไอสารไวไฟกบัอากาศ(Vapor/Air mixture) ท่ีสามารถลุกติด
ไฟไดใ้น บริเวณ ท่ีเกิดประจุไฟฟ้าหรือไม่ 
          ประจุไฟฟ้าท่ีเกิดมีพลงังานมากพอท่ีจะจุดติดส่วนผสมของไอสารไวไฟกบั
อากาศดงักล่าว หรือไม่ถา้ค าถามทั้ง 5 ขอ้ขา้งตน้ตอบว่าใช่ในบริเวณท่ีมีการใชต้วัท าละลายหรือ
เช้ือเพลิงแลว้ไฟฟ้าสถิตก็สามารถก่อให้เกิดการลุกติดไฟหรือ ระเบิดได้ หรืออีกนยัหน่ึงถา้ความ
เขม้ขน้ของสารไวไฟในอากาศอยู่ในช่วงของการติดไฟ (Flammable Range) คืออยูร่ะหวา่ง LFL 

(Lower flammable limit) และ UFL (Upper flammable limit) ประกายไฟท่ีเกิดจากไฟฟ้าสถิต
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สามารถก่อใหเ้กิดการลุกไหมห้รือการระเบิดได ้ หรือตวัท าละลาย (Solvent) ท่ีมีอนัตรายจากไฟฟ้า
สถิต 

        การควบคุมอนัตรายท่ีเกิดไฟฟ้าสถิตกบัของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟ 

สามารถท าไดห้ลายวธีิดว้ยกนั ตวัอยา่งเช่น  การเพิ่มการน าไฟฟ้า (Increasing conductivity) โดยการ
เติมของเหลวท่ีมีการน าไฟฟ้าสูงกว่าลงไปด้วยการเติมสารต้านการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ (Antiststic 

additive ;additive) เหล่าน้ีจะไม่มีผลต่ออตัราการเกิดประจุ แต่จะเพิ่มการน าไฟฟ้าให้ประจุเพื่อให้
สามารถกระจายตวัจากของเหลวไดม้ากข้ึน หรือ การต่อสายดิน  ดงัรูปท่ี 7.1 อุปกรณ์ทุกช้ินท่ีน า
ไฟฟ้าและเก่ียวขอ้งกบั สารไวไฟจะตอ้งต่อสายดิน เพื่อป้องกนัการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต และ
ลดความเป็นไปไดใ้นการเกิดการจุดติดไฟ จากการเกิดประกายไฟของประจุ ไฟฟ้าสถิต เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ี้น าไฟฟ้าได ้รวมถึงท่อ ภาชนะบรรจุ เคร่ืองกวน เคร่ืองสูบถ่าย วาล์ว ขอ้ต่อ หนา้แปลน
และอุปกรณ์เช่ือมต่อของ อุปกรณ์ดงักล่าวจะตอ้งต่อลงดินการถ่ายเทเหลวจากภาชนะหน่ึงไปยงัอีก
ภาชนะหน่ึงจะเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าสถิตและประกายไฟเพื่อเป็นการป้องกนัการเกิดไฟฟ้าสถิตและ
การเกิดประกายไฟซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม ้

  

  

 รูปท่ี 7.1   แสดงการต่อสายดินและการเช่ือมต่อสายเช่ือมในการถ่ายเทของเหลวไวไฟ 

 ท่ีมา : http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp 
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         ปกติการลุกไหมเ้กิดข้ึนระหว่างออกซิเจนและเช้ือเพลิงในรูปท่ีเป็นไอ หรือ
ละอองเล็กๆ ดงันั้น สารท่ีระเหยไดง่้ายมีความดนัไอสูงจะติดไฟไดง่้าย ละอองหรือฝุ่ นของสารเคมี
ท่ีไวไฟสามารถลุกติดไฟไดง่้ายเหมือนกบัสารท่ีเป็นก๊าซหรือไอ สารท่ีลุกติดไฟไดง่้ายในสภาพ
อุณหภูมิและความดนัปกติถือวา่เป็นสารไวไฟ ตวัอยา่งของสารเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ผงละเอียดของโลหะ
ไฮโดรของโบรอน ฟอสฟอรัส ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟต ่ากว่า 30 องศาเซลเซียส  และก๊าซไวไฟ
ต่างๆ     การเก็บในท่ีเยน็อากาศถ่ายเทได ้และอยูห่่างจากแหล่งจุดติดไฟ เช่น ความร้อน ประกายไฟ
หรือเปลวไฟ   เก็บไวใ้นภาชนะท่ีปลอดภยั หรือตูเ้ก็บสารไวไฟซ่ึงตรวจสอบดูแลว้วา่ปลอดภยั 
ภาชนะท่ีเก็บตอ้งมีฝาปิดแน่นไม่ใหอ้ากาศเขา้ได ้  เก็บแยกจากสารกลุ่มท่ีสามารถท าปฏิกิริยาออกซิ
เดชัน่  สารท่ีลุกติดไฟเองได ้สารท่ีระเบิดไดแ้ละสารท่ีท าปฏิกิริยากบัอากาศหรือความช้ืนและให้
ความร้อนออกมาเป็นจ านวนมากมีป้ายห้ามสูบบุหร่ี หรือห้ามจุดไมขี้ดไฟ   พื้นท่ีนั้นควรต่อสายไฟ
ลงในดินเพื่อลดไฟฟ้าสถิตยท่ี์อาจเกิดข้ึนได ้

            7.9.2.2 สารเป็นพิษ  คือ สารเคมีหรือวตัถุที่เขา้สู่ร่างกายในปริมาณที่ท  าปฏิกิริยา
ต่อโครงสร้างและหน้าท่ีของร่างกาย จนท าให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต อนัตรายท่ีเกิดข้ึนอาจมากหรือ
น้อยขน้กบัชนิด ปริมาณและวิถีทางที่ไดร้ับสารพิษนั้น ซ่ึงทั้ งน้ีจะรวมถึงสารกัมมนัตรังสี 
(radioactive) ดว้ย  สารพิษเป็นสารท่ีเม่ือเขา้สู่ร่างกายในจ านวนพอสมควรแลว้ ท าให้เกิดอนัตราย
ชัว่คราวหรือถาวรต่อร่างกายได ้สารพิษอาจเขา้สู่ร่างกายไดจ้ากการกลืน การหายใจ ซึมผ่าน
ผิวหนงั หยอดเขา้ตา หรือฉีดเขา้ร่างกาย เมื่อสารพิษเขา้สู่ร่างกายแลว้ จะเขา้ไปในกระแสเลือด 
กระจายไปตามเน้ือเยื่อต่างๆอย่างรวดเร็ว อาการและอาการแสดงข้ึนอยู่กบัชนิดสารพิษ มกัพบ
อาการอาเจียนไดบ้่อย ผูที้่ไดร้ับสารพิษยงัมีโอกาสเส่ียงที่จะหายใจเอาเศษอาหารที่อาเจียน
ออกมาเขา้ไปในปอด ท าให้ปอดอกัเสบได ้สารที่ท  าให้เกิดพิษต่อมนุษยม์ีที่มาจากแหล่งต่างๆ
หลายแหล่งดว้ยกนั สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  จ าแนกตามการออกฤทธ์ิ สามารถ
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  ไดแ้ก่ สารพิษประเภทกดัเน้ือ  สารพิษประเภทท าให้ระคายเคืองและ
อกัเสบ  สารพิษประเภทกดประสาท  สารพิษประเภทกระตุน้ประสาท และสารพิษประเภทท า
ให้ชกั  หรือการจ าแนกสารพิษตามทางที่สารพิษเขา้สู่ร่างกาย  สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  
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ไดแ้ก่ สารพิษที่เขา้สู่ร่างกายทางปาก  สารพิษที่เขา้สู่ร่างกายทางกายหายใจ สารพิษที่ฉีดเขา้ไป  

สารพิษท่ีดูดซึมเขา้ไปทางผิวหนงั 

              ขอ้ปฏิบติัส าหรับผูที้่ท  างานเก่ียวขอ้งกบัสารพิษ  ตอ้งศึกษาให้เขา้ใจถึง
อนัตรายและวิธีการใช้สารเคมีแต่ละชนิด   ใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ใส่หน้ากาก สวมถุงมือ ใส่ชุด
ป้องกนัสารพิษ เพื่อการป้องกนัอนัตรายขณะที่มีการท างานหรือเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี  ผูที้่ไม่มี
หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควรหลีกเล่ียงการอยู่ใกลบ้ริเวณท่ีมีการใช้สารเคมีเพื่อป้องกนัสารเป็นพิษเขา้สู่
ร่างกายทางปาก จมูก และผิวหนงั  และโรงงานควรให้มีการตรวจสุขภาพ  ส าหรับผูที้่ท  างาน
เก่ียวขอ้งกบัสารเคมีอย่างน้อยปีละคร้ัง     
              การเก็บสารเหล่าน้ีตอ้งเก็บในภาชนะท่ีปิดฝาสนิท อากาศเขา้ไม่ได ้   เก็บ
ให้ห่างจากแหล่งจุดติดไฟ   มีการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งภาชนะท่ีเก็บและบริเวณท่ีเก็บสาร
นั้นๆ   สารท่ีไวต่อแสง ตอ้งเก็บไวใ้นขวดสีชา ในสถานท่ีเยน็ แหง้และมืด 

             7.9.2.3 สารระเบิดได ้ คือสารซ่ึงท่ีอุณหภูมิหน่ึงๆจะเกิดการเปล่ียนสถานะอยา่งรวด 
เร็ว เม่ือเกิดการสั่นสะเทือนหรือเกิดปฏิกิริยารุนแรง จะให้ก๊าซและความร้อนออกมาจ านวนมาก  ซ่ึง
ท าใหอ้ากาศรอบๆ ตวัเกิดการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เป็นผลใหเ้กิดการระเบิดข้ึนได ้ ส่ิงท่ีมีผลต่อสาร
ท่ีระเบิดได ้ คือ ความร้อนหรือเยน็จดัๆ อากาศแหง้ หรือข้ึนในการเก็บ ความไม่ระมดั ระวงัในการ
ถือหรือขนยา้ย  และระยะเวลาท่ีเอาออกมาจากภาชนะเร่ิมแรกก่อนใช ้  ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัในการเก็บ
สารเหล่าน้ี ไดแ้ก่ เก็บห่างจากอาคารอ่ืนๆ   ไม่ควรเก็บในท่ีมีเช้ือเพลิง หรือสารท่ีติดไฟไดง่้าย   ตอ้ง
ห่างเปลวไฟอยา่งนอ้ย 20 ฟุต  ไม่ควรมีชนวนระเบิด  เคร่ืองมือและสารอ่ืนๆอยูด่ว้ย  ไม่ควรซอ้น
กนัเกิน 6 ฟุต  และตอ้งมีการล็อคประตูอยา่งแน่นหนาหา้มไม่ใหผู้อ่ื้นเขา้ไปในท่ีเก็บสารได ้ ในการ
เคล่ือนยา้ยตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงั 

            7.9.2.4  สารกดักร่อนรวมถึง กรดแอนไฮไดด ์(Anhydride acid) และ ด่าง สารกลุ่มน้ี
มีฤทธ์ิในการกดักร่อนภาชนะท่ีบรรจุและออกมายงับรรยากาศภายนอกได ้  บางชนิดสามารถระเหย
เป็นไอได ้  บางชนิดสามารถท าปฏิกิริยารุนแรงกบัความช้ืน  การเก็บรักษาตอ้งเก็บในท่ีเยน็ แต่ตอ้ง
สูงกวา่จุดเยอืกแขง็   ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั เช่น ถุงมือ แวน่ตา หนา้กากกรองกล่ิน เป็นตน้ เม่ือใช้
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สารกุล่มน้ี  ตอ้งเก็บกรดแยกห่างจากโลหะท่ีไวในการท าปฏิกิริยา เช่น โซเดียม โปแทสเซียม และ 
แมกนีเซียม  เป็นตน้  ด่างตอ้งแยกเก็บจากกรดและสารอ่ืนๆ ท่ีไวต่อการท าปฏิกิริยา 

            7.9.2.5 สารท่ีเขา้กนัไม่ได ้ คือ สารท่ีเม่ือมาใกลก้นัจะท าปฏิกิริยากนัอย่างรุนแรง 
เกิดการระเบิด เกิดความร้อนหรือให้ก๊าซพิษออกมาได ้สารพวกน้ีจะตอ้งเก็บแยกต่างหากห่างจาก
กนัมากท่ีสุด เช่น การเก็บสารท่ีไวต่อน ้ า   ตอ้งเก็บในท่ีอากาศเยน็และแห้ง ห่างไกลจากน ้ า   เตรียม
เคร่ืองดบัเพลิง class D ไวใ้นกรณีเกิดไฟไหมก้ลุ่มท่ีสามารถท าปฏิกิริยาออกซิเดชัน่  เก็บห่างจาก
เช้ือเพลิง และวสัดุติดไฟได ้   เก็บห่างจากสังกะสี (Zinc) โลหะแอลคาไลน์ (Alkaline metal) หรือ 
กรดฟอร์มิค (Formic acid) 

 

7.10  ความปลอดภัยของงานทีเ่กีย่วข้องกบัเช้ือเพลงิและสารพษิในระดับโรงงาน 

 ในโรงงานจ าเป็นตอ้งมีทางออกฉุกเฉิน   ตอ้งจดัให้มีทางออกฉุกเฉิน นอกเหนือจาก
ทางเขา้-ออกปกติ การวางแผนส าหรับทางออกฉุกเฉิน ตอ้งพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนถึงภาวะฉุกเฉิน
ทั้งหมดท่ีอาจเกิดข้ึน ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ตอ้งไม่มีผูใ้ดติดอยูใ่นอาคารเก็บสารอนัตราย  มีการท า
เคร่ืองหมายทางออกฉุกเฉินใหเ้ห็นชดัเจนโดยยึดหลกัความปลอดภยั   ทางออกฉุกเฉินตอ้งเปิดออก
ไดง่้ายในความมืดหรือเม่ือมีควนัหนาทึบ   ทางออกฉุกเฉิน ส าหรับการหนีไฟจากบริเวณต่างๆ ตอ้ง
มีอยา่งนอ้ย 2 ทิศทางการระบายอากาศ   ตอ้งมีการระบายอากาศท่ีดีโดยค านึงถึงชนิดของสารเคมีท่ี
เก็บ และสภาพการท างานท่ีน่าพึงพอใจและปลอดภยั   การระบายอากาศอยา่งเพียงพอ จะเกิดข้ึน
เม่ือช่องระบายอากาศอยูใ่นต าแหน่งบนหลงัคา หรือผนงัอาคารในส่วนท่ีต ่าลงมาจากหลงัคา และ
บริเวณใกลพ้ื้น 

 ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงาน   ระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า  อาคารเก็บสารเคมีและ
วตัถุอนัตรายท่ีมีการท างานในเวลากลางวนัและแสงสวา่งจากธรรมชาติเพียงพอ ไม่จ  าเป็นตอ้งติดตั้ง
ดวงไฟ หลกัการน้ีเป็นท่ียอมรับและถือปฏิบติั เพราะลดค่าใชจ่้าย ลดการบ ารุงรักษา และลดความ
จ าเป็นท่ีตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดพิเศษ แต่ถา้สภาพการท างานท่ีแสงสว่างจากธรรมชาติไม่
เพียงพอ ตอ้งปรับปรุงสภาพแสงสวา่งโดยอาจติดตั้งแผงหลงัคาโปร่งใส   ในบริเวณซ่ึงตอ้งการแสง
สวา่งและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด รวมทั้งสายไฟตอ้งติดตั้งให้ได้
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มาตรฐานและไดรั้บการบ ารุงรักษาจากช่างไฟฟ้าผูมี้คุณวุฒิ   ควรหลีกเล่ียงการติดตั้งไฟฟ้าแบบ
ชัว่คราว แต่ถา้มีความจ าเป็นอาจติดตั้งใหไ้ดม้าตรฐาน   อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดตอ้งติดตั้งในต าแหน่ง
ท่ีปลอดภยัจากอุบติัเหตุท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายข้ึนได ้เช่น การใชร้ถฟอร์คลิฟทข์นถ่ายสินคา้
หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งหลีกเล่ียงการวางอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าบริเวณท่ีมีน ้ าหรือพื้นท่ี
เปียก   อุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งต่อสายดิน และจดัเตรียมไวอ้ยา่งเหมาะสมเม่ือมีการใชไ้ฟเกินหรือเม่ือเกิด
ไฟฟาลดัวงจร   ในอาคารเก็บสารท่ีไวไฟ หรืออาจเกิดระเบิดได ้เช่น การเก็บสารตวัท าละลายชนิด
วาบไฟต ่า หรือสารท่ีมีคุณสมบติัเป็นฝุ่ นละเอียดท่ีสามารถระเบิดได ้มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าและรถฟอร์คลิฟท์ชนิดท่ีป้องกนัการระเบิดได ้   ในอาคารเก็บสารเคมีและวตัถุอนั 
ตรายตอ้งจดัให้มีระยะระบายอากาศท่ีมีการถ่ายเทอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพ   บริเวณท่ีมีการใช้
อุปกรณ์ชาร์จประจุแบตเตอร่ี ควรแยกอกจากอาคารเก็บสารเคมีและวตัถุอนัตรายและจดัให้มีการ
ถ่ายเทอากาศท่ีดี ทั้งน้ีควรหลีกเล่ียงการปฏิบติังานท่ีอาจก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ ยกเวน้
แต่จะมีมาตรการป้องกนัเป็นการพิเศษ 

 ความร้อนภายในอาคารเก็บสารเคมีและวตัถุอนัตรายตอ้งมีอากาศไม่ร้อน แต่เม่ือมีความ
จ าเป็นตอ้งรักษาสภาพบริเวณท่ีเก็บให้ร้อน เพื่อป้องกนัสารแข็งตวันั้น การใชร้ะบบความร้อนตอ้ง
เป็นแบบไม่สัมผสัความร้อนโดยตรง และเป็นวิธีท่ีปลอดภยั เช่น ไอน ้ า น ้ าร้อน อากาศร้อน และ
แหล่งใหค้วามร้อนนั้นตอ้งอยูภ่ายนอกอาคารท่ีเก็บสารอนัตราย เคร่ืองท าน ้ าร้อนหรือท่อไอน ้ า ตอ้ง
ติดตั้งในบริเวณท่ีไม่ท าใหค้วามร้อนสัมผสัโดยตรงกบัสารเคมีและวตัถุอนัตราย 

ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดความร้อนจากไฟฟ้า หรือแก๊สหรือความร้อนจากการเผไหมข้อง
น ้ามนั  มีการติดตั้งฉนวนกนัความร้อน วสัดุท่ีใชเ้ป็นฉนวนตอ้งไม่ติดไฟ เช่น ใยหิน หรือใยแกว้ 

 ระบบป้องกนัฟ้าผา่ในทุกอาคารท่ีเก็บสารเคมีประเภทไวไฟ ตอ้งติดตั้งสายล่อไฟ หรืออาจ
ยกเวน้ถา้โกดงัดงักล่าวอยูภ่ายในรัศมีครอบคลุมจากสายล่อฟ้าของอาคารอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียงได ้

 ระบบการระบายน ้ าในโรงงาน   ท่อระบายน ้ าแบบเปิดไม่เหมาะส าหรับการเก็บสารเคมีท่ี
เป็นสารพิษ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากสารเคมีท่ีหกร่ัวไหล และน ้ าจากการดบัเพลิงไหลลงสู่
แหล่งน ้าสาธารณะ ท่อระบายน ้าจากน ้าฝนตอ้งอยูน่อกอาคาร ท่อระบายน ้ าในอาคารตอ้งเป็นชนิดท่ี
ไม่ติดไฟ 
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 ไม่ควรสร้างส านกังาน ห้องรับประทานอาหาร ห้องเปล่ียนเส้ือผา้รวมอยูใ่นอาคารท่ีเก็บ แต่
ถา้จ าเป็นเพื่อความสะดวก โครงสร้างดงักล่าวน้ีตอ้งแยกออกจากอาคารท่ีเก็บสารอนัตราย และ
สามารถทนไฟไดน้าน 60 นาที 

 ในการเก็บสารเคมีและวตัถุอนัตรายนอกอาคาร  ตอ้งมีการจดัเตรียมเข่ือนป้องกนัเช่นเดียว 
กบัการเก็บสารเคมีในอาคาร และตอ้งมีหลงัคาป้องกนัแสงแดดและฝนดว้ย   โดยเฉพาะในประเทศ
ท่ีมีอากาศร้อนตอ้งค านึงถึงการเส่ือมสภาพ  เน่ืองจากการสัมผสักบัอุณหภูมิท่ีสูง จึงตอ้งระมดัระวงั
ในการเลือกวธีิเก็บโดยอาศยัขอ้มูลความปลอดภยัของมาตรฐานวิชาชีพช่วยในการพิจารณาเพื่อเป็น
การป้องกนัการปนเป้ือนสารเคมีและวตัถุอนัตรายลงสู่ดินและแหล่งน ้ า บริเวณ ท่ีเก็บตอ้งปูพื้นดว้ย
วสัดุท่ีทนต่อน ้ าและความร้อน ไม่ควรใช้ยางมะตอยเพราะจะหลอมตวัได้ง่าย เม่ืออากาศร้อน 
บริเวณท่ีเป็นเข่ือนกั้นตอ้งติดตั้งระบบควบคุมการระบายน ้ าดว้ยประตูน ้ า  สารเคมีและวตัถุอนัตราย
ท่ีเก็บตอ้งตรวจสอบการร่ัวไหลอยา่งสม ่าเสมอเพื่อมิใหป้นเป้ือนลงสู่ระบบระบายน ้ า    สารเคมีและ
วตัถุอนัตรายท่ีเก็บในถงั 200 ลิตร และไม่ไวต่อความร้อน อาจเก็บไวใ้นท่ีโล่ง แจง้ได ้แต่จะตอ้งมี
ระบบป้องกนัการร่ัวไหลของสารเคมีและวตัถุอนัตรายเช่นเดียวกบัท่ีเก็บในอาคาร   แนะน าให้เก็บ
สารเคมีและวตัถุอนัตรายในถงักลมในลกัษณะตั้งตรงบนแผ่นรองสินคา้ ถงัท่ีเก็บในแต่ละแบบ
จะตอ้งมีพื้นท่ีวา่งเพียงพอเพื่อการดบัเพลิง    สารเคมีและวตัถุอนัตรายท่ีเป็นของเหลวไวไฟสูง แก๊ส 
หรือคลอรีนเหลว ควรใหเ้ก็บนอกอาคาร 

 

7.11 สรุป 

 ความปลอดภยัในงานไฟฟ้าเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นอยา่งมากเพราะกระแสไฟฟ้า
เก่ียวขอ้งกบัทุกส่วนในโรงงาน  โดยเฉพาะไฟฟ้ากระแสสลบัซ่ึงเป็นแหล่งให้พลงังานหลกัของ
โรงงาน  ใหแ้สงสวา่ง  ใหพ้ลงังานแก่ตน้เคร่ืองก าลงัเพื่อกระบวนการผลิต ยิ่งโรงงานท่ีมีขนาดใหญ่
ยิ่งตอ้งอาศยักระแสไฟมาก   การตระหนกัถึงอนัตรายและความปลอดภยัในงานไฟฟ้าจึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีทุกภาคส่วนในโรงงานตอ้งปฏิบติั   รวมถึงการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงและ
สารพิษ เป็นสารท่ีตอ้งอาศยัความระมดัระวงัในการท างาน  โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งมีความรู้ความ
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เขา้ใจเป็นอยา่งดี ตระหนกัถึงผลเสียและอนัตรายของเช้ือเพลิงและสารพิษนั้น รวมถึงตอ้งมีระเบียบ
วนิยัในการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัมากท่ีสุด   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

การจดัองค์กรด้านความปลอดภยัและการบริหารงานเพือ่ควบคุมการสูญเสีย 

(Safety organization and loss control management) 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 การจดัองคก์รดา้นความปลอดภยั 

    1.2 การบริหารงานเพื่อควบคุมการสูญเสีย 

    1.3 ขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์เพื่อควบคุมความสูญเสีย 

    1.4 การประเมินผลโครงการความปลอดภยั 

    1.5 ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะในการบริหารงานเพื่อควบคุมการสูญเสีย 

2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

     2.1 เขา้ใจการจดัองคก์รดา้นความปลอดภยัได้ 
     2.2 อธิบายการจดัองคก์รดา้นความปลอดภยัได้ 
     2.3 เปรียบเทียบองคก์รท่ีมีการบริหารงานเพื่อควบคุมการสูญเสียและองคก์รท่ีไม่มีการ 

           บริหารงานเพื่อควบคุมการสูญเสียได ้

     2.4 วเิคราะห์การบริหารงานเพื่อควบคุมการสูญเสียได ้

     2.5 สังเคราะห์การละเลยการประเมินผลโครงการความปลอดภยัจนท าให้เกิดผลเสียได ้

3.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.1 บรรยายเน้ือหาเร่ืองการจดัองคก์รดา้นความปลอดภยัและการบริหารงานเพื่อควบคุมการ 

          สูญเสีย 

    3.2 ตอบค าถามในใบงานท่ี 8 เร่ืองการจดัองคก์รดา้นความปลอดภยัและการบริหารงานเพื่อ
ควบคุมการสูญเสีย  ในภาคผนวก  
4.  ส่ือการสอน 

    4.1 เอกสารประกอบการสอนการจดัองคก์รดา้นความปลอดภยัและการบริหารงานเพื่อควบคุม
การสูญเสีย 

    4.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์ 

    4.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

    4.4 โปรเจคเตอร์ 

    4.5 ใบงานท่ี 8 
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5. วธีิการประเมินผล 

    5.1 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 

    5.2 การสังเกตพฤติกรรม 

    5.3 การซกัถาม 
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บทที ่8 

การจดัองค์กรด้านความปลอดภยัและการบริหารงานเพือ่ควบคุมการสูญเสีย 

(Safety organization and loss control management) 

 การสร้างความปลอดภยัในโรงงานนั้นควรตอ้งมีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
โดยจดัระบบงานและส่ิงแวดลอ้มในโรงงานให้มีความปลอดภยั  มีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน   
ซ่ึงทุกคนในโรงงานตอ้งปฏิบติัตาม พร้อมทั้งจดัท ามาตรฐานป้องกนัอุบติัเหตุข้ึน เพื่อช่วยให้สภาพ
ความปลอดภัยท่ีได้สร้างข้ึนไวต้ั้ งแต่ต้นได้ด ารงสืบต่อไปไม่ส้ินสุด กับทั้ งมีการค้นควา้และ
ปรับปรุงพฒันาระบบป้องกนัอุบติัเหตุใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนอยูเ่สมอ 

8.1 การจัดองค์กรด้านความปลอดภัย  
การสร้างความปลอดภยัในโรงงานนั้นตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการก าหนดนโยบายท่ีชดั โดยจดัระบบ

การท างาน ส่ิงแวดลอ้มในการท างานเพื่อความปลอดภยั  พร้อมทั้งจดัท ามาตรฐานป้องกนัอุบติัเหตุ
ข้ึน เพื่อช่วยให้มาตรการความปลอดภยัท่ีไดส้ร้างข้ึนไวต้ั้งแต่ตน้ได้ด ารงสืบต่อไป  รวมถึงมีการ
คน้ควา้และปรับปรุงพฒันาระบบป้องกนัอุบติัเหตุให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยูเ่สมอ  มีการก าหนด
มาตรการและบทลงโทษท่ีชัดเจนเพื่อให้ทุกคนต้องปฏิบัติตาม รวมถึงการประสานงานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร เพื่อให้มีมาตรการด้าน
ความปลอดภยัอยา่งเป็นสากล  

ในการจดัองค์กรด้านความปลอดภยัมีบนัได 5 ขั้นท่ีสามารถน าไปสู่ความส าเร็จในการ
ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีสมบูรณ์ ดงัรูปท่ี 8.1 

    5. การประยกุตใ์ชง้านของมาตรการ 

       

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8.1 แสดงบนัได 5 ขั้นท่ีสามารถน าไปสู่ความส าเร็จในการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีสมบูรณ์ 

4. การคดัเลือกมาตรการป้องกนั 

3. การวเิคราะห์อุบติัเหตุ 

2. การคน้หาสาเหตุ 

1. การจดัองคก์รเพื่อรับผดิชอบ 
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จากรูปแสดงบนัได 5 ขั้น ไปสู่ความส าเร็จในการป้องกนัอุบติัเหตุ มีรายละเอียดคือ 

บนัไดขั้นท่ี 1. จดัตั้งองคก์รหรือบุคคลผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงต่อการติดตามและแกไ้ข
อนัตราย และอุบติัเหตุท่ีเกิดแก่การท างาน โดยมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดงัน้ี 

บนัไดขั้นท่ี 2. คน้หาสาเหตุของอุบติัเหตุ ดว้ยวธีิการต่างๆอยา่งมีระบบแบบแผน 

บนัไดขั้นท่ี 3. วเิคราะห์อุบติัเหตุ เพื่อแยกประเด็นการเกิดอุบติัเหตุต่างๆ ใหช้ดัเจนครอบคลุม 

บนัไดขั้นท่ี 4. คดัเลือกมาตรการป้องกนัเพื่อความปลอดภยัท่ีเห็นวา่เหมาะสมกบัอุบติัเหตุท่ี
เกิดข้ึนนั้นๆ  จากนั้น น าเข้าเสนอต่อท่ีประชุมระดับผูบ้ริหารหน่วยงาน เพื่อร่วมกนัแก้ไขและ
ปรับปรุงมาตรการป้องกนัจนเป็นท่ีพอใจ 

บนัไดขั้นท่ี 5. น ามาตรการป้องกนัท่ีไดร่้วมกนัจดัตั้งในบนัไดข้ั้นท่ี4 ไปประยุกตใ์ชแ้ละตอ้ง
คอยติดตามผลการปฏิบติั หากเกิดขอ้ผิดพลาดบกพร่องข้ึนก็จะน าไปคน้หาสาเหตุในขั้น 2 และ
ต่อไปยงัขั้น 3, 4 และ 5 ตามล าดบัต่อไป 

 ในองคก์รดา้นความปลอดภยัประกอบไปดว้ย คณะกรรมการด าเนินการเพื่อความปลอด 
ภยั  (Safety committee)  เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั (Safety office) หรือผูต้รวจสอบความปลอดภยัใน
โรงงาน (Safety inspectors) หวัหนา้งาน (Supervisor)  และ คนงาน (Worker)  ดงัน้ี  ดงัรูปท่ี 8.2 

 8.1.2 คณะกรรมการด าเนินการเพื่อความปลอดภยั  

         มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อการด าเนินการต่างๆ เพื่อความปลอดภยัในโรงงาน 
ประธานกรรมการน้ีควรข้ึนตรงต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อความปลอดภยั  มีสมาชิกท่ี
ประกอบดว้ยเลขานุการของคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อความปลอดภยั ผูต้รวจสอบความ
ปลอดภยัในโรงงาน เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั หวัหนา้งานฝ่ายต่างๆ  ควรมีการจดัประชุมทุกเดือน 
และอาจมีการประชุมพิเศษ เม่ือเกิดเหตุการณ์อนัจ าเป็น  สมาชิกท่ีมาจากหวัหนา้งานควรมีการ
สับเปล่ียนกนัเป็นสมาชิก  หนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงของคณะกรรมด าเนินการเพื่อความปลอดภยัมี
ดงัน้ี ตรวจและวเิคราะห์ หาสาเหตุของอุบติัเหตุและสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยัต่อการท างาน 
พร้อมเสนอแนะวธีิการแกไ้ขป้องกนั   ตรวจสอบและรับทราบรายงานแจง้ผลการตรวจสอบสภาพ
ความปลอดภยัของผูต้รวจสอบความปลอดภยัในโรงงาน  รับทราบและตรวจสอบรายงานหรือ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัเหตุต่างๆ จากทุกฝ่ายท่ีส่งเขา้มา   ส ารวจตรวจสอบ และ
ทบทวนวธีิการปฏิบติังานต่างๆ ซ่ึงยอมรับแลว้วา่มีความปลอดภยั เพื่อหาทางปรับปรุงต่อไปใหดี้
ข้ึน  หนา้ท่ีของเลขานุการของคณะกรรมการน้ี ประกอบดว้ยการจดบนัทึกและรายงานอุบติัเหตุ เก็บ
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รวบรวมข่าวสารทางสถิติและประเด็นควรทราบเก่ียวกบัอุบติัเหตุ จดัโปรแกรมก าหนดการประชุม 
บนัทึกรายงานการประชุม จดัท านิทรรศการความปลอดภยั ท าเอกสารออกเผยแพร่ 

 8.1.3  เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั หรือผูต้รวจสอบความปลอดภยัในโรงงาน  
               เป็นบุคคลหรือคณะท างานท่ีท าหนา้ท่ีต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน
โดยข้ึนตรงต่อประธานคณะกรรมการด าเนินการเพื่อความปลอดภยั และมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ
ดงัต่อไปน้ี 

          เป็นผูป้ระสานงานเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อความปลอดภยัต่างๆในหน่วยงาน 

           เป็นผูต้รวจสอบความปลอดภยัของหน่วยงาน และควรจะมีรายงานผลการตรวจสอบ
ความปลอดภยัโดยบนัทึกความบกพร่องจุดอนัตรายหรือสภาพการณ์อนัตรายต่างๆ ท่ีคน้พบพร้อม
เสนอแนะวธีิการปรับปรุงแกไ้ข ในทุกสัปดาห์ ต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อความปลอดภยั 

          เม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน ตอ้งเป็นผูต้รวจสอบอุบติัเหตุ พร้อมทั้งหาสาเหตุขอ้เทจ็จริง
ต่างๆ เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัต่อไป  และท ารายงานสรุปผลดงักล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อความปลอดภยั 

          เก็บรวบรวมและท าสถิติอา้งอิงคน้ควา้ เก่ียวกบัผลการตรวจสอบความปลอดภยัใน
โรงงาน 

 8.1.4 หวัหนา้งาน ควรประกอบไปดว้ยหวัหนา้หน่วยงานในทุกแผนก 

             มีหนา้ท่ีโดยตรง ในการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั สามารถใหค้  าปรึกษาแก่
คนงาน และแกไ้ขปัญหางานท่ีเกิดข้ึน นอกจากนั้นยงัมีหนา้ท่ีเฉพาะเก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัเหตุ 
ดงัน้ี 

           ตรวจเช็คความเรียบร้อยในแผนกท่ีตนรับผดิชอบก่อนเร่ิมงาน เป็นประจ าทุกวนั 

           อบรม ใหค้  าแนะน าในการท างานท่ีถูกวธีิ และการป้องกนัอนัตรายแก่คนงานภายใต้
บงัคบับญัชา 

           ติดตามและสังเกตคนงานภายใตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ด เพื่อดูความพร้อมของ
ร่างกายและจิตใจของคนงานแต่ละคนในต าแหน่งนั้นๆ และสามารถพิจารณาสับเปล่ียนหนา้ท่ี
คนงานเพื่อความปลอดภยั ในกรณีท่ีคนงานนั้นไม่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการท างาน
ต าแหน่งนั้นๆ 
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          เรียกรายงานอุบติัเหตุ (ทั้งโดยวาจาและโดยการจดบนัทึก) จากคนงานภายใตบ้งัคบั
บญัชาของตนทุกคร้ังท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือความบกพร่องเกิดข้ึน 

          หวัหนา้ช่างซ่อมบ ารุงควรมีบทบาทส าคญัต่อความปลอดภยัในการใชย้านพาหนะ
ของหน่วยงานดว้ย โดยใหค้วามสนใจเป็นพิเศษต่อ ยานพาหนะทุกชนิดท่ีใชใ้นหน่วยงาน ระบบ
สายพานของเคร่ืองจกัร ระบบสัญญาณเตือนความปลอดภยัของเคร่ืองจกัร รวมถึงตรวจสอบความ
พร้อมของถงัดบัเพลิง ระบบสัญญาณกนัขโมย กนัไฟไหม ้ เป็นตน้ 

            เขา้ตรวจสอบการเกิดอุบติัเหตุอยา่งทนัที วเิคราะห์และบนัทึกรายงานการวเิคราะห์
อุบติัเหตุพร้อมกบัน าบนัทึกนั้นเสนอต่อเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการเพื่อความปลอดภยั
โดยเร็ว 

          สามารถแกไ้ขงานท่ีอยูใ่นขอบเขตอ านาจเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดตามมาได้
ทนัท่วงที  ส่วนงานท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจหนา้ท่ีจะท าการบนัทึกความเห็นและขอ้เสนอแนะลงใน
รายงานบนัทึกวเิคราะห์อุบติัเหตุเสนอไปยงัเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการเพื่อความ
ปลอดภยัในโรงงาน 

 8.1.5 คนงาน  
             เป็นหนา้ท่ีของคนงานทุกคนท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีตนไดรั้บมอบหมายดว้ยความ

พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
หน่วยงานอยา่งเคร่งครัด และปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยัของงานท่ีไดรั้บผิดชอบ ตอ้งไม่
ละเลยหรือละเวน้การปฏิบติับางอยา่งท่ียุง่ยาก เพื่อความปลอดภยั เช่น การสวมหนา้กากป้องกนัไอ
พิษ การสวมหมวกเพื่อป้องกนัส่ิงของหล่นใส่ศีรษะ เป็นตน้ ตอ้งรายงานใหห้วัหนา้งานทราบทนัที
ท่ีมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน หรือมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดอุบติัเหตุนั้นได ้ โดยอยา่พยายามปกปิด หรือปกป้อง
ความผดิของตนเองและเพื่อนร่วมงานเพราะอาจเกิดผลเสียอยา่งมากในภายหลงัได ้
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ประธานบริษทั 

รูปท่ี 8.2 แสดงแผนภูมิลกัษณะองคก์รเพื่อความปลอดภยั 

คนงาน 

หวัหนา้ฝ่ายผลิต 

ฝ่ายขาย 

หวัหนา้ฝ่ายขาย 

เลขานุการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

คณะกรรมการด าเนินการเพื่อความปลอดภยั 
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8.2 การบริหารงานเพือ่ควบคุมการสูญเสีย  

 ในการบริหารงานเพื่อควบคุมการสูญเสียนั้น เป็นการบริหารจดัการโดยค านึงถึงความ
สูญเสียต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการท างานท่ีไม่ปลอดภยั โดยใชร้ะบบการตรวจสภาพการท างาน
ระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  ความหมายของการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย เป็นกระบวน 
การส าหรับการบริหารงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคา้หรือบริการ โดยมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบั
การเสริมสร้างความปลอดภยั วางมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุในแต่ละแผนกใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ
การท างานนั้นๆ เพื่อหลีกเล่ียงโอกาสท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ และส่งผลใหเ้กิดค่าความเสียหายหรือ
ค่าใชจ่้ายโดยไม่จ  าเป็น  ซ่ึงมีผลต่อการเพิ่มตน้ทุนการผลิตโดยตรง 

 ปัจจุบนันกับริหารท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมความสูญเสีย หรือผูช้  านาญการดา้นความปลอด ภยั
ในโรงงานและท่ีปรึกษาดา้นน้ี จะตอ้งท าการศึกษาวเิคราะห์การด าเนินการของโรงงาน เพื่อใหไ้ดม้า
ซ่ึงขอ้มูลท่ีจ าเป็น ส าหรับการบริหารความปลอดภยัในโรงงานและการประเมินผล โดยพิจารณาใน 
2 ประเด็นส าคญั อนัไดแ้ก่ 

 8.2.1  แนวทางวิเคราะห์เพื่อควบคุมการสูญเสีย (Loss control analysis) แนวทางน้ีเป็นวธีิท่ี
ใชอ้ยูใ่นบริษทัประกนัภยัทัว่ไป เป็นการคน้หาบริเวณท่ีควรจะไดรั้บการตรวจสอบหรือวเิคราะห์
เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของมาตรการดา้นความปลอดภยัใหแ้กปั้ญหาไดถู้กจุดและไดผ้ลท่ีสุด
 8.2.2  การประเมินผลโครงการความปลอดภยั  (Safety program appraisal) เป็นแนวทางท่ี
ใชส้ าหรับการประเมินผลของการปฏิบติัการดา้นความปลอดภยัของแผนกต่าง ๆ ในโรงงานโดย
มาตรการวดัเดียวกนั นบัเป็นการประกวดหรือใหค้ะแนนความปลอดภยัก็วา่ได ้

 

8.3 ข้อมูลส าหรับการวเิคราะห์เพือ่ควบคุมความสูญเสีย 

 8.3.1 การจดัองคก์รบริหารของโรงงาน ส่ิงท่ีควรค านึงถึง ไดแ้ก่ 

          นโยบายดา้นความปลอดภยัของโรงงาน มีการก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ 
          พิจารณาถึงโครงสร้างขององคก์ร และความสัมพนัธ์ระหวา่งสายปฏิบติังาน และท่ี
ปรึกษาเป็นอยา่งไร 
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          ผูบ้ริหารระดบัสูงให้การยอมรับหรือให้ความส าคญัดา้นความปลอดภยัเพียง ใดโดย
การใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัและช่วยเหลือสนบัสนุนเพียงใด 

          ผูบ้ริหารระดบัสูงไดก้ระจายงานดา้นความปลอดภยั และเป็นท่ียอมรับเพียง ใดจาก
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อความปลอดภยั   เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัหรือผูต้รวจสอบความ 
ปลอดภยัในโรงงาน หวัหนา้งาน และ คนงาน  
         โรงงานมีโครงสร้างด้านความปลอดภัยอย่างไร มีคณะท างานด้านความปลอดภยั
หรือไม่  รวมทั้งมีนโยบาย มีกฎมีระเบียบดา้นความปลอดภยัหรือไม่ และมีการปฏิบติัตามมากนอ้ย
เพียงใด 

 8.3.2  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบขององคก์รดา้นความปลอดภยั 

           มีวิธีการหรือเทคนิคอะไรบา้งท่ีใชเ้พื่อก าหนดความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึน  และ
ถา้มีการละเลยกฎระเบียบปฏิบติัจนเกิดอุบติัเหตุข้ึน จะมีบทลงโทษอยา่งไรบา้ง 

           ในการสอบสวนวิเคราะห์อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนมีขั้นตอนการจดัการระบบขององค์กร
ดา้นความปลอดภยัอยา่งไร 

           โรงงานมีระบบความรับผดิชอบพิเศษอ่ืน ๆ หรือไม่ 
 8.3.3 ระบบท่ีใชใ้นการระบุปัญหาหรือตรวจหาจุดอนัตราย 

           การตรวจสอบสภาพการท างานไดก้ระท าเป็นประจ าหรือไม่ ใครมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ  มีการตรวจสอบบ่อยคร้ังเพียงใด  ท าการตรวจสอบอยา่งไร  ท ารายงานการ
ตรวจสอบเสนอใคร มีการตรวจติดตามผลหรือไม่  ถา้มีใครเป็นผูท้  า 

         มีการตรวจสอบความปลอดภยัเฉพาะด้านเช่น หมอ้ไอน ้ า ระบบไฟฟ้า ลิฟท์ เครน 
สารเคมี เป็นตน้  เป็นประจ าหรือไม่ 
         มีการใชร้ะบบตรวจหาจุดอนัตรายอ่ืน ๆ หรือไม่ เช่น การวิเคราะห์งานความปลอดภยั  

การวเิคราะห์หาจุดท่ีเกิดอนัตรายไดง่้าย  การสุ่มตวัอยา่งความปลอดภยั  เป็นตน้ 

         โรงงานมีมาตรการและวิธีการอยา่งไรส าหรับความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองจกัรใหม่ 
วตัถุดิบตวัใหม่ ขบวนการผลิตแบบใหม่ หรือการท างานโดยวิธีการใหม่  และฝ่ายจดัซ้ือมีส่วน
รับผดิชอบต่อความปลอดภยัหรือไม่  เม่ือสั่งซ้ือเคร่ืองจกัร วตัถุดิบ ดงักล่าว เป็นตน้ 
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          เม่ือมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขขอ้บกพร่องให้ถูกตอ้งใครเป็นผูริ้เร่ิมและจะตอ้งท า
อยา่งไร มีการติดตามผลหรือไม่ 
          บริเวณใดในโรงงานท่ีจ าเป็นจะตอ้งให้คนงานใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

และอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ เช่น ชนิดของแวน่ตานิรภยั ท่ี
อุดหูลดเสียง ถุงมือกนัความร้อนสามารถใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคลมีการท าความสะอาด บ ารุงรักษาหรือเปล่ียนใหม่หรือไม่  และ ใครมีหนา้ท่ีดูแล
ใหค้นงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

           เม่ือตอ้งท างานท่ีมีความเสียงมากเป็นพิเศษ โรงงานมีมาตรการดา้นความปลอดภยั
อยา่งไร  มีการวางแผนงานและเคร่ืองมือท่ีใชอ้ยา่งเพียงพอหรือไม่  มีอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุท่ี
เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่   มีผูรั้บผิดชอบไดพ้ิจารณาดา้นความปลอดภยัส าหรับงานพิเศษนั้น
หรือไม่ 
 8.3.4 การคดัเลือกคนเขา้ท างานและการฝึกอบรมการท างาน 

          คนงานท่ีสมคัรงานไดก้รอกขอ้ความในใบสมคัรงานครบถว้นหรือเพียงพอหรือไม่  
และในใบสมคัรงานมีค าถามท่ีตรงความตอ้งการของต าแหน่งงานนั้นหรือไม่  และขั้นตอนการ
สัมภาษณ์งานมีเกณฑอ์ยา่งไร เหมาะสมหรือไม่  ใครเป็นผูต้ดัสินใจในขั้นตอนสุดทา้ย 

          มีการตรวจสอบประวติัการท างานของคนงานท่ีอา้งถึงนั้น ไดอ้ยา่งไร 

          มีการตรวจร่างกายของคนงาน ก่อนเขา้รับการท างานโดยแพทยห์รือไม่ และน าขอ้มูล
ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร 

          บริษทัไดท้  าการทดสอบความสามารถ ความช านาญ หรือพื้นความรู้หรือไม่ 
          บริษัทได้ใช้การวิเคราะห์งานมาเป็นประโยชน์ต่อการบรรจุคนงานหรือการ
สับเปล่ียนหนา้ท่ีงานอยา่งไร 

          ใครเป็นผูต้ดัสินใจขั้นตอนสุดทา้ยในการจา้งงาน 

          บริษทัมีหนงัสือคู่มือหรือเอกสารแนะน าพนกังานใหม่เก่ียวกบัความปลอดภยัหรือไม่   
ใครเป็นผูจ้ดัท า  เน้ือหามีอะไรบา้ง 
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            บริษทัมีวิธีการในการฝึกอบรมคนงานใหม่ส าหรับงานท่ีจะตอ้งท าอะไรบา้ง  โดย
ตอ้งทราบ ใครเป็นผูจ้ดัการฝึกอบรม  การฝึกอบรมท าอยา่งไร  มีการน าคู่มือการท างานซ่ึงเขียนจาก
การวเิคราะห์การท างานไปใชห้รือไม่  การฝึกอบรมน้ีมีเน้ือหาดา้นความปลอดภยัดว้ยหรือไม่ 
            มีระยะการทดลองงานนานเท่าไหร่ บริษทัและคนงานไดป้ระโยชน์อะไรบา้ง 

 8.3.5  การบนัทึกอุบติัเหตุและการวเิคราะห์ 

           บนัทึกสถิติการบาดเจบ็ในแต่ละปีมีอะไรบา้ง  และใครเป็นคนท า 

           บริษทัไดใ้ชว้ธีิมาตรฐานส าหรับการบนัทึกสถิติเก่ียวกบัอตัราความถ่ีและอตัราความ
รุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุหรือไม่ (Frequency and severity rate) 

           ขั้นตอนการสืบสวนอุบติัเหตุมีอะไรบา้ง  ใครเป็นผูท้  าการสอบสวน  การสอบสวน
ท าเม่ือไร   ผูส้อบสวนจะตอ้งเขียนรายงานเสนอแบบใด   รายงานผลการสอบสวนจะถึงมือใคร  จะ
ใช้การติดตามผลแบบใด  ใครเป็นผูท้  าการติดตามผล  และมีระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัได้
อยา่งไร 

 8.3.6 โครงการดา้นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และดา้นการแพทย ์

           มีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลท่ีจ าเป็นหรือไม่  ถา้มีมีอะไรบา้ง 

           บริษทัมีเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานการปฐมพยาบาลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมหรือไม่  
ถา้มีมีคุณสมบติัใดบา้ง 

           บริษทัมีคู่มือทางการแพทยแ์ละการใชย้าส าหรับการปฐมพยาบาลหรือไม่ 
           บริษทัมีการวางแผนเพื่อรับมือเก่ียวกบัอุบติัเหตุร้ายแรงหรือไม่  รวมถึงไดจ้ดัเตรียม
พาหนะรับส่งผูบ้าดเจบ็ไปยงัโรงพยาบาลไวห้รือไม่ 
           บริษทัมีระบบสวสัดิการทางการแพทยใ์หแ้ก่พนกังานหรือไม่ อยา่งไร 

           บริษทัมีระบบการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่พนกังานหรือไม่  อยา่งไร 
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8.4 การประเมินผลโครงการความปลอดภัย 

 เป็นการสรุปการด าเนินโครงการดา้นความปลอดภยัของโรงงานท่ีไดป้ฏิบติัมาโดยค านึงถึง
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของความปลอดภยัในแต่ละแผนกเพื่อลดอุบติัเหตุและอนัตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึนในโรงงานได ้ การประเมินผลความปลอดภยันั้นมีองคป์ระกอบส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา ดงัน้ี 

 8.4.1  องคป์ระกอบส าหรับการประเมิน 

            เป้าหมาย มีวตัถุประสงคด์า้นความปลอดภยั  และไดด้ าเนินการอะไรไปแลว้บา้ง
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 8.4.2  ความกา้วหนา้ของเจา้หนา้ท่ี   

           หน่วยงานไดมี้การวางมาตรการการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ดา้นความปลอดภยัแก่
บุคคลากรในหน่วยงานอยา่งไร โดยมีเน้ือหาหรือหวัขอ้ท่ีเขา้รับการอบรมอะไรบา้ง  ระยะเวลา  
และประสิทธิผลท่ีไดจ้ากการอบรมในคร้ังน้ี  
 8.4.3  การตรวจสอบดา้นความปลอดภยั 

            เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบส่ิงแวดลอ้ม ในการท างานแต่ละแผนก 
การป้องกนัอนัตรายต่อเคร่ืองจกัรในแต่ละแผนก วา่ไดผ้ลอยา่งไร รวมถึงการตรวจสภาพโดยทัว่ไป
ของโรงงาน  ดงัตารางท่ี 8.1  และการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัรและ
ส่ิงแวดลอ้มในการท างานของแต่ละแผนก  ดงัตารางท่ี 8.2  กฎระเบียบการท างาน  มีการแจง้
ขอ้ก าหนดอะไรบา้ง อาทิเช่น  การเบิกจ่ายอุปกรณ์/เคร่ืองมือในการท างาน  การอนุญาตให้เดิน
เคร่ืองจกัร  ขอ้ก าหนดของการใชสี้ระบายภาชนะและถงับรรจุเคมีภณัฑ์ต่างๆ  ขอ้ควรปฏิบติัและขอ้
ควรระวงัในการใชเ้คร่ืองจกัรอนัตราย  มีระเบียบปฏิบติัอยา่งไร  เป็นตน้  
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ตารางที ่8.1 : แสดงการตรวจสอบสภาพทัว่ไปในโรงงาน 

วนั/เดือน/ปี  ........................................ แผนก
................................................. 

ผู้ตรวจ 

 

รายการท่ีตรวจสอบ เวลา ผลการตรวจสอบ ขอ้เสนอแนะ  

การวางผงัโรงงาน     

ทางเดินทัว่ไป     

ทางเดินของรอกและเครนยก
ของ 

    

ลิฟทข้ึ์นลง     

ลิฟทข์นของ     

บนัไดหรือทางลง     

โครงสร้างอาคารและหลงัคา     

ปริมาณฝุ่ นละอองในโรงงาน     

แสงสวา่ง     

ระบบไฟฟ้าในโรงงาน     

อุณหภูมิ/ระบบระบายอากาศ     

สัญญาณเตือนไฟไหม ้     

ถงัดบัเพลิง     

ทางหนีไฟ     

หอ้งน ้า     

บริเวณท่ีพกัผอ่น     

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในโรงงาน 

    

 

ขอ้เสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



 

162  เทคโนโลยคีวามปลอดภยั          

สมชาย  สิริพฒันากลุ 

 

ตารางที ่8.2 : การตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัรและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน
ของแต่ละแผนก 

วนั/เดือน/ปี  ........................................ แผนก.............................................. ผู้ตรวจ 

 

รายการท่ีตรวจสอบ เวลา ผลการตรวจสอบ ขอ้เสนอแนะ  

เคร่ืองป้องกนัอนัตรายจาก
เคร่ืองจกัร 

    

เคร่ืองป้องกนัอนัตรายบุคคล     

การควบคุมเคร่ืองจกัรกล     

ระบบระบายอากาศ     

ระบบขจดัฝุ่ นละอองและเขม่า
ควนั 

    

แสงสวา่ง     

สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า     

สายพานล าเลียง     

โซ่/ลวดสลิง/รอก/เครนยกของ     

การป้องกนัการแผก่ระจายของ
รังสี 

    

การท างานของหมอ้ไอน ้าและ
ระบบความปลอดภยั 

    

การท างานของเตาอบเตาเผา
และระบบความปลอดภยั 

    

ระบบการป้องกนัของเหลว
ไวไฟ 

    

อ่ืนๆ     

 

ขอ้เสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
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 8.4.4 การรายงานดา้นความสูญเสียจากอุบติัเหตุ 

           อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในโรงงานนั้นน ามาซ่ึงความสูญเสีย อนัเน่ืองจากคนงานบาดเจ็บ 
การเสียเวลาการผลิตเน่ืองจากคนงานบาดเจ็บท างานไม่ได ้หรือตอ้งหยุดการท างานของเคร่ืองจกัร 
และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งค่ารักษาพยาบาลของคนงาน ค่าซ่อมเคร่ืองจกัร ค่าเสียเวลา เป็นตน้ โดย
การรายงานเป็นตารางท าใหเ้ราทราบสถิติของความสูญเสียน้ีได ้ ดงัตารางท่ี 8.3 

 

ตารางที ่8.3 : แสดงค่าความสูญเสีย 

 

ประจ ารายไตรมาศที.่............................ระหว่างเดือน.....................................ปี พ.ศ...................... 
รายการความเสียหาย ค่าความเสียหาย สาเหตุ แผนก 

จ านวนผู้บาดเจ็บเล็กน้อย (ปฐม
พยาบาลกส็ามารถท างานต่อได้) 

จ านวนคร้ัง   

จ านวนผู้บาดเจ็บทีต้่องหยุดงาน1-

3 วนั 

จ านวนคน   

จ านวนผู้บาดเจ็บที่ต้องหยุดงาน
มากกว่า 3 วนั 

จ านวนคน   

จ านวนผู้ทุพลภาพ จ านวนคน   

จ านวนผู้เสียชีวติ จ านวนคน   

เวลาทีเ่สียไปทั้งหมด ชัว่โมง/วนั/สัปดาห์   

ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาและการ
ชดเชย 

บาท/คร้ัง   

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์/
เคร่ืองจักร 

บาท/คร้ัง   

ค่าใช้จ่ายส าหรับการล่วงเวลาการ
ผลติ 

บาท/คร้ัง   

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ บาท/คร้ัง   

 



 

164  เทคโนโลยคีวามปลอดภยั          

สมชาย  สิริพฒันากลุ 

 

 8.4.5 การสอบสวนการเกิดอุบติัเหตุ  
           เป็นการสอบสวนท่ีจ าเป็นและตอ้งท าอยา่งเป็นระบบเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ
อยา่งแทจ้ริงและสรุปแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัอยา่งถูกวิธี โดยการสอบสวนนั้นตอ้งค านึงถึง 

สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุและการแก้ไขปรับปรุง   จ  านวนเหตุการณ์ท่ีเกิดอุบติัเหตุ  จ  านวน
เหตุการณ์ท่ีแก้ไขได้และไม่สามารถแก้ไขได้ซ่ึงมีแนวทางเลือกอ่ืนอย่างไร  คนงานทุกคนทราบ
ระเบียบปฏิบติัขอ้ห้ามขอ้ควรระวงัหรือไม่ อยา่งไร  และหวัหน้าคนงานมีการก ากบัดูแลอยา่งไร มี
การคดัเลือกคนงานท่ีมีความพร้อมเข้าท างานท่ีตอ้งใช้ความระมัดระวงัเป็นพิเศษอย่างไร  การ
ป้องกนัอนัตรายของเคร่ืองจกัร  อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายของแต่ละบุคคลมีเพียงพอหรือไม่  ระบบ
การบริหารงานมีการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุอยา่งไร  เป็นตน้ 

 8.4.6  กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน  โดยหน่วยงานไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภยั
ให้ชุมชนหรือไม่  อย่างไร   กิจกรรมท่ีจดัข้ึนน้ีท าให้ชุมชนตระหนกัถึงความปลอดภยัไดอ้ย่างไร  
และมีรายละเอียดท่ีจ าเป็นได้แก่  ช่ือโครงการ  จ  านวนคนท่ีเข้าร่วม  ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดั
โครงการ  และมีระบบการประเมินผลโครงการอย่างไร  โดยสามารถตรวจสอบยอ้นกลับถึง
ประสิทธิผลการจดัโครงการดงักล่าวได ้

 

8.5 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการบริหารงานเพือ่ควบคุมการสูญเสีย 

 ซ่ึงในการบริหารงานนั้นเม่ือมีการวางนโยบายแลว้  ตอ้งมีการปฏิบติัตามโดยก าหนดเป็น
กฎระเบียบขอ้บงัคบั  เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  มีการน าไปใช ้ และน า
ผลท่ีไดน้ั้นมาสรุปวา่มีความเหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร  โดยฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ทุกฝ่าย   ถา้ไม่เหมาะสมควรมีการปรับอย่างไรถึงดีท่ีสุด  เพื่อให้การควบคุมการสูญเสียในหน่วย 
งานนั้นไดป้ระสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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8.6  สรุป 

 การจดัองค์กรดา้นความปลอดภยัในหน่วยงานนั้น ควรประกอบไปดว้ยคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อความปลอดภยั   เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัหรือผูต้รวจสอบความปลอดภยัในโรงงาน    

หัวหน้างาน และคนงาน  การบริหารงานเพื่อควบคุมการสูญเสียนั้นตอ้งเร่ิมต้นท่ีการก าหนด
นโยบายท่ีชดัเจนรวมถึงมีการคน้ควา้และปรับปรุงพฒันาระบบป้องกนัอุบติัเหตุให้มีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนอยูเ่สมอ  มีการก าหนดมาตรการและบทลงโทษท่ีชดัเจนเพื่อให้ทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม รวมถึง
การประสานงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร 
เพื่อใหมี้มาตรการดา้นความปลอดภยัอยา่งเป็นสากล  
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ใบงาน 

 

 

 

 

 

 



สมชาย  สิริพฒันากลุ 

ใบงานที ่1 

ความรู้เบือ้งต้นเร่ืองเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

 

1.วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะเร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เร่ืองเทคโนโลยคีวามปลอดภยั 

 

2. ลกัษณะงาน 

ให้นกัศึกษาตอบค าถามจากใบงาน โดยศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 
ความรู้เบ้ืองตน้เร่ืองเทคโนโลยคีวามปลอดภยั 

 

3. ค าถาม 

3.1 ใหน้กัศึกษาบอกความหมายของงานดา้นความปลอดภยั 

3.2 ใหน้กัศึกษาอธิบายความรู้เบ้ืองตน้เร่ืองเทคโนโลยคีวามปลอดภยั 

    3.3 ให้นกัศึกษาเปรียบเทียบสาเหตุของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากความผิดพลาดของคนงาน 
และเคร่ืองจกัรผดิพลาด 

 

4. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน  
ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงคค   4 คะแนน 

การตรงตงอเวลา     3 คะแนน 

   รวม   10 คะแนน 

 

5. ผลสัมฤทธ์ิ 

 รูปเลงมรายงานรายบุคคล  โดยน าสงงทา้ยชัว่โมงเรียน 
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ใบงานที ่2 

หลกัการการป้องกนัอบัุติเหตุในโรงงาน 

 

1.วตัถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะเร่ือง หลกัการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงานได ้

1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาบอกสาเหตุท่ีท าใหค้นงานประสบอุบติัเหตุได ้

      1.3 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถค านวณความถ่ีของการเกิดอุบติัเหตุในโรงงานได ้

 

2. ลกัษณะงาน 

ให้นกัศึกษาตอบค าถามจากใบงาน โดยศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 
หลกัการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงาน 

 

3. ค าถาม 

3.1 ใหน้กัศึกษาบอกสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุในท่ีท างาน 

3.2 ใหน้กัศึกษาอธิบายถึงสาเหตุท่ีท าใหค้นงานประสบอุบติัเหตุ 

    3.3 ให้นกัศึกษาค านวณความถ่ีของการเกิดอุบติัเหตุ จากโจทยค โรงงานแหงงหน่ึงมีคนงาน 
2,000 คน ท างานปีละ 60 สัปดาหค สัปดาหคละ 48 ชัว่โมง และมีการขาดงานของคนงานทั้งส้ิน 8 % 

เน่ืองจากเจ็บปง วยและกิจธุระสงวนตวัในเวลา 1 ปี มีอุบติัเหตุเกิดข้ึน 150 คร้ัง จะมีอตัราความถ่ีของ
อุบติัเหตุเป็นเทงาใด 

 

4. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน  
ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงคค   4 คะแนน 

การตรงตงอเวลา     3 คะแนน 

   รวม   10 คะแนน 

 

5. ผลสัมฤทธ์ิ 

 รูปเลงมรายงานรายบุคคล  โดยน าสงงทา้ยชัว่โมงเรียน 
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สมชาย  สิริพฒันากลุ 

 

ใบงานที ่3 

การวางแผนและมาตรการเพือ่ความปลอดภัยในโรงงาน 

 

1.วตัถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะเร่ืองการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยั  

 1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถบอกความส าคญัของหลกัการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงานได ้

     1.3 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยัได ้

    1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการใช้อุปกรณคป้องกัน
อุบติัเหตุกบัการไมงใชอุ้ปกรณคป้องกนัอุบติัเหตุได ้

     1.5 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะหคการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยัได ้

     1.6 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถสังเคราะหคการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยัได ้

 

2. ลกัษณะงาน 

ให้นกัศึกษาตอบค าถามจากใบงาน โดยศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 
การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยั 

 

3. ค าถาม 

3.1 ใหน้กัศึกษาบอกความส าคญัของหลกัการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงาน 

3.2 ใหน้กัศึกษาอธิบายการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยัมาโดยสังเขป 

    3.3 ให้นกัศึกษาเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของการใชอุ้ปกรณคป้องกนัอุบติัเหตุกบัการไมง
ใชอุ้ปกรณคป้องกนัอุบติัเหตุ 

 3.4 ใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะหคการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยั 

     3.5 ใหน้กัศึกษาสามารถสังเคราะหคการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภยั 

 

4. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน  
ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงคค   4 คะแนน 

การตรงตงอเวลา     3 คะแนน 

   รวม   10 คะแนน 
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5. ผลสัมฤทธ์ิ 

 รูปเลงมรายงานรายบุคคล  โดยน าสงงทา้ยชัว่โมงเรียน 
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ใบงานที ่4 

หลกัการออกแบบโรงงานเพือ่ความปลอดภัย 

 

1.วตัถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะเร่ืองหลกัการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยั  

 1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาบอกความหมายของการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยัได ้

1.3 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนการวางผงัโรงงานท่ีถูกตอ้งได ้

      1.4 เพื่อใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดการออกแบบผงัโรงงานได ้

      1.5 เพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะหคการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยัได ้

     1.6 เพื่อใหน้กัศึกษาสังเคราะหคการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยัได ้

 

2. ลกัษณะงาน 

ให้นักศึกษาตอบค าถามจากใบงานโดยศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 
หลกัการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยั 

 

3. ค าถาม 

3.1 ใหน้กัศึกษาบอกความหมายของการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยั 

      3.2 ใหน้กัศึกษาอธิบายขั้นตอนการวางผงัโรงงานท่ีถูกตอ้ง 

      3.3 ใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดการออกแบบผงัโรงงานของแอปเปิล  มูเทอรคและรีด 

      3.4 ใหน้กัศึกษาวเิคราะหคการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยั 

    3.5 ใหน้กัศึกษาสังเคราะหคการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภยั 

 

4. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงคค   4  คะแนน 

การตรงตงอเวลา     3 คะแนน 

   รวม    10 คะแนน 
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5. ผลสัมฤทธ์ิ 

 รูปเลงมรายงานรายบุคคล  โดยน าสงงทา้ยชัว่โมงเรียน 
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ใบงานที ่5 

ข้อก าหนดของผงัโรงงานตามหลกัความปลอดภัยและกฎหมาย 

 

1.วตัถุประสงค์ 

1.1 เพื่อให้นกัศึกษามีทกัษะเร่ืองขอ้ก าหนดของผงัโรงงานตามหลกัความปลอดภยัและ
กฎหมาย 

1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาบอกถึงปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการออกแบบโรงงานได ้

      1.3 เพื่อใหน้กัศึกษาอธิบายการก าหนดขนาดของโรงงานท่ีเหมาะสมได ้

      1.4 เพื่อใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบหลกัเกณฑคในการวางเคร่ืองจกัรกลในโรงงานได ้

      1.5 เพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะหคกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบผงัโรงงานได ้

    1.6 เพื่อใหน้กัศึกษาสังเคราะหคกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบผงัโรงงานได ้

 

2. ลกัษณะงาน 

ให้นักศึกษาตอบค าถามจากใบงานโดยศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 
ขอ้ก าหนดของผงัโรงงานตามหลกัความปลอดภยัและกฎหมาย 

 

3. ค าถาม 

3.1 ใหน้กัศึกษาบอกถึงปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการออกแบบโรงงาน 

      3.2 ใหน้กัศึกษาอธิบายการก าหนดขนาดของโรงงานท่ีเหมาะสม 

      3.3 ใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบหลกัเกณฑคในการวางเคร่ืองจกัรกลในโรงงาน 

      3.4 ใหน้กัศึกษาวเิคราะหคกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบผงัโรงงาน 

    3.5 ใหน้กัศึกษาสังเคราะหคกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบผงัโรงงาน 

 

4. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงคค   4  คะแนน 

การตรงตงอเวลา     3 คะแนน 

   รวม    10 คะแนน 
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5. ผลสัมฤทธ์ิ 

 รูปเลงมรายงานรายบุคคล  โดยน าสงงทา้ยชัว่โมงเรียน 
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ใบงานที ่6 

ความปลอดภัยในงานเคร่ืองจักรกลและงานเช่ือมโลหะ 

 

1.วตัถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะเร่ืองความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลและงานเช่ือมโลหะ 

 1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถบอกถึงอนัตรายจากเคร่ืองจกัรกล 

1.3 เพื่อให้นักศึกษาอธิบายถึงความส าคญัในการสร้างอุปกรณคป้องกันอนัตรายจาก
เคร่ืองจกัร กลการท าการคดเคร่ืองจกัรกล   ได ้

      1.4 เพื่อใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของการใชเ้คร่ืองมือจบัช้ินงานแทนการป้อนมือ
ได ้

      1.5 เพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะหคอนัตรายจากงานเช่ือมโลหะได ้   

      1.6 เพื่อใหน้กัศึกษาสังเคราะหคการป้องกนัอนัตรายจากงานเช่ือมแตงละกลุงมได ้

     
2. ลกัษณะงาน 

ให้นักศึกษาตอบค าถามจากใบงานโดยศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 
ความปลอดภยัในงานเคร่ืองจกัรกลและงานเช่ือมโลหะ 

 

3. ค าถาม 

3.1 ใหน้กัศึกษาบอกถึงอนัตรายจากเคร่ืองจกัรกล 

      3.2 ให้นกัศึกษาอธิบายถึงความส าคญัในการสร้างอุปกรณคป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร 
กลการท าการคดเคร่ืองจกัรกล    
      3.3 ใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของการใชเ้คร่ืองมือจบัช้ินงานแทนการป้อนมือ 

      3.4 ใหน้กัศึกษาวเิคราะหคอนัตรายจากงานเช่ือมโลหะ   

    3.5 ใหน้กัศึกษาสังเคราะหคการป้องกนัอนัตรายจากงานเช่ือมแตงละกลุงม 

 



 

182  เทคโนโลยคีวามปลอดภยั 
 

สมชาย  สิริพฒันากลุ 

4. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงคค   4  คะแนน 

การตรงตงอเวลา     3 คะแนน 

   รวม    10 คะแนน 

 

5. ผลสัมฤทธ์ิ 

 รูปเลงมรายงานรายบุคคล  โดยน าสงงทา้ยชัว่โมงเรียน 
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ใบงานที ่7 

ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า เช้ือเพลงิและสารพษิ 

 

1.วตัถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะเร่ืองความปลอดภยัในงานไฟฟ้า เช้ือเพลิงและสารพิษ 

1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาบอกถึงอนัตรายท่ีเกิดจากไฟฟ้าได ้

      1.3 เพื่อใหน้กัศึกษาอธิบายสาเหตุส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุจากไฟฟ้าได ้

      1.4 เพื่อใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบขอ้ควรปฏิบติัระหวงางการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้า
กบักบัเช้ือเพลิงและสารพิษ มีขอ้ควรระวงัใดบา้งท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นพิเศษ 

      1.5 เพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะหคหลกัการเก็บเช้ือเพลิงและสารพิษแตงละชนิดได ้

     1.6 เพื่อให้นกัศึกษาสังเคราะหคความปลอดภยัของงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงและสารพิษ
ในระดบัโรงงานได ้

 

2. ลกัษณะงาน 

ให้นักศึกษาตอบค าถามจากใบงานโดยศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 
ความปลอดภยัในงานไฟฟ้า เช้ือเพลิงและสารพิษ 

 

3. ค าถาม 

3.1 ใหน้กัศึกษาบอกถึงอนัตรายท่ีเกิดจากไฟฟ้า 
      3.2 ใหน้กัศึกษาอธิบายสาเหตุส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุจากไฟฟ้า 

      3.3 ใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบขอ้ควรปฏิบติัระหวงางการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้ากับ
กบัเช้ือเพลิงและสารพิษ มีขอ้ควรระวงัใดบา้งท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นพิเศษ 

      3.4 ใหน้กัศึกษาวเิคราะหคหลกัการเก็บเช้ือเพลิงและสารพิษแตงละชนิดได ้

    3.5 ให้นกัศึกษาสังเคราะหคความปลอดภยัของงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิงและสารพิษใน
ระดบัโรงงาน 
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4. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงคค   4  คะแนน 

การตรงตงอเวลา     3 คะแนน 

   รวม    10 คะแนน 

 

5. ผลสัมฤทธ์ิ 

 รูปเลงมรายงานรายบุคคล  โดยน าสงงทา้ยชัว่โมงเรียน 
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ใบงานที ่8 

การจัดองค์กรด้านความปลอดภัยและการบริหารงานเพือ่ควบคุมการสูญเสีย 

 

1.วตัถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้นกัศึกษามีทกัษะเร่ืองการจดัองคคกรดา้นความปลอดภยัและการบริหารงานเพื่อ
ควบคุมการสูญเสีย 

1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาบอกถึงการจดัองคคกรดา้นความปลอดภยัโดยใชก้ฎบนัได 5 ขั้นได ้

1.3 เพื่อให้นกัศึกษาอธิบายถึงผูป้ฏิบติังานแตงละสงวนขององคคกรดา้นความปลอดภยัมีสงวน
ใดบา้ง  
     1.4 เพื่อให้นักศึกษาเปรียบเทียบแนวทางวิเคราะหคเพื่อควบคุมการสูญเสียกับการ
ประเมินผลโครงการความปลอดภยั วงามีความเหมือนหรือตงางกนัอยงางไร 

     1.5 เพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะหคขอ้มูลส าหรับการวเิคราะหคเพื่อควบคุมความสูญเสีย 

     1.6 เพื่อใหน้กัศึกษาสังเคราะหคการประเมินผลโครงการความปลอดภยั 

 

2. ลกัษณะงาน 

 ให้นกัศึกษาตอบค าถามจากใบงาน โดยศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 
การจดัองคคกรดา้นความปลอดภยัและการบริหารงานเพื่อควบคุมการสูญเสีย 

 

3. ค าถาม 

3.1  ใหน้กัศึกษาบอกถึงการจดัองคคกรดา้นความปลอดภยัโดยใชก้ฎบนัได 5 ขั้น 

3.2  ให้นักศึกษาอธิบายถึงผูป้ฏิบติังานแตงละสงวนขององคคกรด้านความปลอดภยัมีสงวน
ใดบา้ง  
     3.3 ให้นกัศึกษาเปรียบเทียบแนวทางวิเคราะหคเพื่อควบคุมการสูญเสียกบัการประเมินผล
โครงการความปลอดภยั วงามีความเหมือนหรือตงางกนัอยงางไร 

     3.4 ใหน้กัศึกษาวเิคราะหคขอ้มูลส าหรับการวเิคราะหคเพื่อควบคุมความสูญเสีย 

     3.5 ใหน้กัศึกษาสังเคราะหคการประเมินผลโครงการความปลอดภยั 

 



 

186  เทคโนโลยคีวามปลอดภยั 
 

สมชาย  สิริพฒันากลุ 

4. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน  
ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงคค   4 คะแนน 

การตรงตงอเวลา     3 คะแนน 

   รวม   10 คะแนน 

 

5. ผลสัมฤทธ์ิ 

 รูปเลงมรายงานรายบุคคล  โดยน าสงงทา้ยชัว่โมงเรียน 

 

 



 

กรด     138 

กรดกลาเซียล อะซิติก   138 

กรดซลัฟูริกเขม้ขน้   138 

กรดเพอร์โครลิค    138 

กรดฟอร์มิค    144 

กรดไนตริก    138 

กรดอะคริริค    138 

กรดแอนไฮไดด์    143 

กระบงัป้องกนัใบหนา้     57 

การเช่ือมโลหะดว้ยไฟฟ้า   124 

ก๊าซเฉ่ือย    124 

การใชปุ่้มควบคุม 2 ปุ่ม   117 

การใชแ้ผน่กั้นเคล่ือนท่ีได ้  119 

การใชแ้ผน่กั้นอยูก่บัท่ี   120 

การใชร้ะบบแสงนิรภยั   117 

เขม็ขดันิรภยั      60 

คนงาน     152 

ค่าความร้ายแรงของอุบติัเหตุ    40 

ความปลอดภยั      21 

ความเสียหาย      21 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั   132 

ช่วงของการติดไฟ   140 

ชุดปฏิบติังาน      55 

เชือก       65 

 

 

โซ่        65 

ด่าง     138 

ไนโตรเจน    124 

ปฏิกิริยาออกซิเดชนั   138 

ป้ันจัน่       63 

มูเทอร์       81 

รถเครน       63 

รอก       65 

ลิฟต ์       65 

โลหะแอลคาไลน์   144 

แวน่ตานิรภยั      57 

สลิง       65 

สังกะสี     144 

สายพานล าเลียง      66 

สายรัดตวันิรภยั      60 

สารกมัมนัตรังสี    142 

สารท่ีไวต่อน ้า    138 

สารท่ีไวต่อแสง    138 

สารไพโรฟอริก    138 

สารไวไฟ    138 

หมวกนิรภยั      55 

หวัหนา้คนงาน    152 

อตัราความถ่ีของอุบติัเหตุ     39 

อุบติัการณ์      21 

 

ดชันี 
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อุบติัเหตุ      21 

อุปกรณ์ป้องกนัหู     57 

อาร์ค     124 

อาร์กอน    124 

แอปเปิล       81 

ฮีเลียม     124 

 

Accident      21 

Acid     138 

Acrylic acid    138 

Alkaline metal    144 

Anhydride acid    143 

Apple       81 

Argon     124 

Base     138 

Danger        21 

Damage        21 

Electronic safety devices   117 

Face shield      57 

Fixed-barrier quards   120 

Flammable    138 

Flammable range   140 

Formic acid    144 

Frequency  rate      39 

Galcial acetic acid   138 

Gate     119 

Helium     124 

Loss control analysis   156 

Machine  guarding          42, 114 

Movable-barrier devices   119 

Muther       81 

Nitric acid    138 

Nitrogen    124 

Oxidizers    138 

Oxidizing acid    138 

Perchloric acid    138 

Peroxidizable  compounds  138 

Product       79 

Pull-out devices    118 

Quantity      79 

Radioactive    142 

Rate       79 

Safety       21 

Safety committee   152 

Safety glasses    125 

Safety inspectors   152 

Safety  office    152  

Safety program appraisal   156 

Safety  shoes    125 

Saverity  rate      40 

Sulfuric acid concentration  138 

Supervisor    152 
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Systematics layout planning pattern   81 

Time       79 

Two-hand controls   117 

Water reactive chemicals   138 

Worker     152 

Zinc     144 
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