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ค ำน ำ 
 

 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา MT01205 วิศวกรรมความปลอดภยั  น้ีได้
เรียบเรียงข้ึนอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกเน้ือหา  ตามค าอธิบายรายวิชาท่ีไดอ้ธิบายไว้
ในหลกัสูตร และใชเ้ป็นเคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอนส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี โดยมี
เน้ือหา 11  บท ประกอบด้วย 1 ) ประวัติความเป็นมาและความส าคัญการป้องกัน
อุบติัเหตุในการท างาน 2) การป้องกันและการจัดองค์กรป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 3) 
สภาพแวดล้อมและการวางผังโรงงานท่ีปล อดภัย  4) การป้ องกันอันตรายจาก
เคร่ืองจกัรกล 5) ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองป๊ัมโลหะ 6) ความปลอดภยัเก่ียวกบังาน
ไฟฟ้า 7) ความปลอดภยัเก่ียวกบัหมอ้ไอน ้ า 8) ความปลอดภยัในงานเช่ือมโลหะ 9) การ
ป้องกันอคัคีภยัในงานอุตสาหกรรมและอนัตรายจากความร้อน 10) ความปลอดภยัใน
การใช้ป้ันจั่น เครน รอก และสลิง  และ11) กฎหมายท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยอาชีว 
อนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน  
                     ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนคร้ังน้ีผูเ้รียบเรียงกราบ ขอบพระคุณบิดา มารดา ผูเ้ล้ียง
ดูเอาใจใส่ ห่วงใย มาโดยตลอด และขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารยส์มชาย   ช่ืนวฒันา
ประณิธิ    ท่านคณบดี รองคณบดี และเพ่ือนร่วมงานคณะเทคโนโลยีทุกท่าน ท่ีเป็น
ก าลงัใจสนบัสนุนส่งเสริมมาโดยตลอด ขอขอบคุณเจา้ของผลงานท่ีไดรั้บการอา้งอิงถึง
ทุกท่าน ผูเ้รียบเรียงมิไดมี้เจตนาท่ีจะละเมิดลิขสิทธ์ิผูใ้ด หากมีการอา้งอิงบางส่วนตอ้งขอ
อนุญาตมา ณ โอกาสน้ี  หวงัว่าเอกสารประกอบการสอนน้ี จะเป็นประโยชน์ ต่อการ
เรียนการสอนตามสมควร หากท่านท่ีน าไปใชมี้ขอ้เสนอแนะ ผูเ้รียบเรียงยินดี และรับฟัง
ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

             ณฐักิตต์ิ  แสนทอง
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    9.2    องคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดไฟไหม ้และสาเหตุท่ีเกิดอคัคีภยั  219 

    9.3    การแยกประเภทของไฟ      222 

    9.4    สัญลกัษณ์ป้ายเตือน และอุปกรณเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานอคัคีภยั  224 

   9.5    สารพิษต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นควนัไฟท่ีอาจเกิดข้ึนขณะเกิดเพลิงไหม ้ 237 

   9.6    ขอ้ปฎิบติั และวธีิการป้องกนัอคัคีภยั     239 

   9.7    ความร้อน และอนัตรายจากความร้อน     241 

   9.8    ชนิดของความร้อนในการท างาน     245 

   9.9    การช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาล     247 

   9.10  บทสรุป        248 

แบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี  9        250 

เอกสารอา้งอิง          251 

แผนการบริหารการสอนประจ าบทที ่ 10      253 

บทที ่10  ความปลอดภัยในการใช้ป้ันจั่น  เครน  รอก และสลงิ   255 
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            10.6     การปฏิบติัตามค าแนะน าวธีิใชร้อกโซ่ท่ีปลอดภยั   268 
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ในการท างาน          295 
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สารบัญรูปภาพ 
 

รูปที ่ หน้า 

1.1   การปฏิวติัอุตสาหกรรมประมาณ พ.ศ. 2303-2403 13 

1.2   PercivallPott  พ.ศ. 2257-2331 14 

1.3   Denis  Diderot  พ.ศ. 2256-2327 16 

1.4   Georgius  Agricola  พ.ศ. 2037-2098 17 

1.5   ภูเขาน ้าแขง็ : ความเสียหายจากอุบติัเหตุท่ีเห็นไดช้ดัเจนมีเพียง  

        1 ส่วน อีก 4 ส่วนเป็นความเสียหายท่ีไม่สามารถค านวณได ้ 26 

2.1   ลกัษณะสภาพแวดลอ้มและพื้นท่ีไม่น่าท างานเส่ียงต่ออุบติัเหตุ 43 

2.2   ลูกศรช้ีการประพฤติปฏิบติัสืบทอดกนัมาชอบในการเส่ียงอนัตราย 44 

2.3   ภาพแสดงลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุตามหลกัทฤษฎีโดมิโน 45 

2.4   ลูกศรช้ีการดึงตวัโดมิโนใดตวัหน่ึงออก(ตวัท่ี3)ท าใหโ้ดมิโนตวัถดัไปไม่ลม้ 46 

2.5   แผนผงัแสดงการจ่ายค่าความเสียหายจากการท างานท่ีไม่ปลอดภยั 51 

2.6   องคป์ระกอบหลกัของการจดัการความปลอดภยัของ  HSE 53 

4.1   ลูกศรช้ีรอยบากของเศษโลหะท่ียืน่ออกมาบนพื้นผวิของหมุนเพลา  

        ท่ีหมุนเส่ียงอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน 90  

4.2   จานต่อเพลาท่ีหมุนท่ีลูกศรช้ีมีส่วนยืน่ของหวัน๊อตเป็นจุดเส่ียงอนัตรายถา้  

        เก่ียวโดยผูป้ฏิบติังาน 90 

4.3   อนัตรายท่ีเกิดข้ึนท่ีจุดหนีบ  Nip Points ท่ีบริเวณสัมผสักนัของเฟือง  

        หรือลูกกล้ิง 91 

4.4   อนัตรายจากเคร่ืองจกัรเคล่ือนท่ีแบบสลบัไปมา 91 

4.5   ลูกศรช้ีอนัตรายจากเล่ือยวงเดือนในส่วนของการกระท า 93 

4.6   ลูกศรช้ีจุดเส่ียงอนัตรายจากกลไกในการใชเ้คร่ืองจกัร 93 

4.7   ลูกศรช้ีจุดอนัตรายจากการท างานส่วนของการตอกเสาเขม็ 94 
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4.8       ลูกศรช้ีจุดอนัตรายจากกลไกอนัตรายในส่วนของการตดัเฉือน 94 

4.9       ลูกศรช้ีจุดอนัตรายจากการใชเ้คร่ืองดดัในส่วนของการดดังอ 95 

4.10     อุปกรณ์ป้องกนัท่ีท าเพิ่มใหมี้การใชง้านไดป้ลอดภยั 98 

4.11     อุปกรณ์ป้องกนัการสัมผสักบัช้ินส่วนเคล่ือนท่ี 101 

4.12     การออกแบบติดตั้งการ์ดฝาครอบหวัจบัเขา้กบัเคร่ืองจกัรกล 105 

5.1       การท างานกบัเคร่ืองป้ัมโลหะแผน่ขนาด 35-300  ตนั 115 

5.2       แบบใชมื้อหมุน  Manual 117 

5.3       ป้ัมแบบไฮโดรลิกชนิดต่าง ๆ 117 

5.4       ป๊ัมไฮดรอลิกแบบขอ้เสือ                                                                                 118 

5.5       แสดงการตรวจเช็คเคร่ืองป้ัมตามค่ามาตรฐาน 119 

5.6       พื้นท่ีปลอดภยัส าหรับการปฏิบติังานเคร่ืองป้ัมโลหะเฉพาะงาน 119 

5.7       ลูกศรช้ีบริเวณอาจเกิดการพนั  Entanglement  เก่ียวเอาอวยัวะของ  

            ร่างกายได ้ 124 

5.8       อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล หรือ “PPE”  Personal Protective Equipment 126 

6.1       การติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบา้นท่ีถูกตอ้ง 134 

6.2       การพ่วงปลัก๊อุปกรณ์ไฟฟ้าจ านวนมากเกิน  ท าใหเ้กิดความร้อน 138 

6.3       สัญลกัษณ์ป้ายเตือนต่าง ๆ ในงานความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า 140 

6.4       ตวัอยา่งการสัมผสัโดยตรง 144 

6.5       ตวัอยา่งการสัมผสัโดยออ้มเน่ืองจากไฟร่ัวท่ีเคร่ืองซกัผา้ 145 

6.6       ตวัอยา่งอุปกรณ์ความปลอดภยัในงานไฟฟ้า 148 

7.1       หมอ้ไอน ้าขนาด  15-800  HP  Pressures_200.pm 164 

7.2       Vertical  boilers pressure  of 30 PSI  to  160  PSI, 250°F 165 

7.3       Flue & fire tube boiler (Cylindrical boiler) 166 
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7.4       fire boiler 15 PSI Steam/30 Water 167 

7.5       หมอ้ไอน ้า Water tube boiler 168 

7.6       Water tube boiler 169 

7.7       การไหลของน ้าและไอน ้าใน  Natural circulation boiler 171 

7.8       การไหลของน ้าและไอน ้าใน Forced circulation boiler 172 

7.9       การไหลของน ้าและไอน ้าใน  Once-through boiler 173 

7.10     หมอ้ไอน ้าชนิด  Fluidized bed boiler 174 

7.11     Cast iron boiler cast iron boiler 175 

7.12     พลงังานในส่วนต่างๆ  ของหมอ้ไอน ้า 177 

8.1       ชุดและอุปกรณ์ในงานเช่ือมแก๊ส 192 

8.2       อุปกรณ์การเช่ือมแก๊ส (Gas Welding) 192 

8.3       อุปกรณ์หวัเช่ือมแก๊ส (WeldingTorch) 193 

8.4       พื้นท่ีเช่ือมแก๊สตอ้งมีอากาศถ่ายเทสะดวก 197 

8.5       พื้นท่ีเช่ือมแก๊สตอ้งมีอากาศถ่ายเทสะดวก 197 

8.6       การจดัวางถงัแก๊สและถงัออกซิเจนท่ีถูกตอ้ง 198 

8.7       ชุดอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส 199 

8.8       ชุดอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส 200 

8.9       การใชอุ้ปกรณ์ตูเ้ช่ือมแบบไฟฟ้า (Arc Welding)  200 

8.10     ตะกรันลอยบนช้ินงานเพื่อป้องกนัโลหะเกิดจากการเช่ือมไฟฟ้า 201 

8.11     ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า ARC Welding  (เช่ือมธูป) 201 

8.12     ควรสวมชุดป้องกนัขณะปฎิบติังานการเช่ือมไฟฟ้า 202 

8.13     การเช่ือมแบบอดั (Press Welding หรือ Non Fusion Welding) 202 
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8.14     เคร่ืองเช่ือมแบบ Press Welding 203 

8.15     ลกัษณะการเช่ือมจุด (Spot Welding) 203 

8.16     กระบวนการเช่ือมแบบ TIG welding 204 

8.17     การสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายขณะเช่ือม TIG welding 204 

8.18    โครงสร้างส่วนประกอบภายในตูเ้ช่ือม 205 

8.19     อุปกรณ์เคร่ืองเช่ือม(MIG/ MAX / GMAW) 205 

8.20     การเช่ือมใตฟ้ลกัซ์ (Submerged Arc Welding) 206 

8.21     การเกบ็รักษาถงัก๊าซท่ีปลอดภยั 210 

9.1       การใชส้ามเหล่ียมของไฟ(The use of the fire triangle) 219 

9.2       การวดัจุดวาบไฟ Fire Point Measurement 220 

9.3       สมาคมป้องกนัอคัคีภยัแห่งชาติ 222 

9.4       ไฟประเภท A 222 

9.5       ไฟประเภท B 223 

9.6       ไฟประเภท C 223 

9.7       ไฟประเภท  D 224 

9.8       ไฟประเภท  K 224 

9.9       ป้ายอุปกรณ์ดบัเพลิง,ป้ายบอกต าแหน่ง 225 

9.10     ป้ายอุปกรณ์ดบัเพลิง,ป้ายบอกต าแหน่งชั้นและทางหนีไฟพร้อมไฟ 225 

9.11     สัญลกัษณ์บอกทางหนีไฟ 226 

9.12     หา้มใชลิ้ฟตข์ณะเพลิงไหมส้ าหรับอาคารสูง 226 

9.13     อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ Dry chemical (powder) 227 

 



ฑ 

วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                                    สารบญัรูปภาพ                                                     

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี                                                   อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                                   
 

สารบัญรูปภาพ  (ต่อ) 
 

รูปที ่ หน้า 

9.14     อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์  

            (Carbon Dioxide (CO2)  228 

9.15     อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดน ้าสะสมแรงดนั (Water) 228 

9.16     อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดนั(Foam) 229 

9.17     อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดนั(Foam) 230 

9.18     แบบกระจกแตก Emergency Break Glass 231 

9.19     ปุ่มกดฉุกเฉิน Manual Break Glass 231 

9.20     อุปกรณ์ตรวจจบัควนั(Smoke Detector) จบัอุณหภูมิคงท่ี 232 

9.21     อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 232 

9.22     อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณอตัโนมติั (Automatic) 233 

9.23     อุปกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิง (Flame Detector) 233 

9.24     อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจบัอตัราเพิ่มของอุณหภูมิ 234 

9.25     อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจบัอตัราเพิ่มของอุณหภูมิ 234 

9.26     อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดรังสีอินฟาเรด   (Beam Detector) 234 

9.27     อุปกรณ์ท่ีส่งสัญญาณแจง้เตือนเม่ือเกิดไฟไหม ้(Motor Bell) 235 

9.28     ตูอุ้ปกรณ์ส่งน ้าดบัเพลิง 236 

9.29     แสดงหวัฉีดจ่ายน ้าชนิดต่าง ๆ 236 

9.30     อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความร้อนหรือลดัวงจร 240 

9.31     แสดงความร้อนจากโรงงานผลิตเหลก็ 246 

10.1     เครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane) 256 

10.2     เครนขา (Gantry Crane) 256 

10.3     เครนก่ึงเครนขา (Semi Gantry Crane) 256 
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อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                                   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

สารบัญรูปภาพ  (ต่อ) 
 

รูปที ่ หน้า 

10.4     ป้ันจัน่ เครน ชนิดเคล่ือนที 257 

10.5     การตรวจสอบความพร้อมการน ารอกออกไปใชง้าน 258 

10.6     ลวดสลิง 259 

10.7     เชือก 260 

10.8     ห่วงหรือตะขอ 260 

10.9     ห่วงหรือตะขอ 260 

10.10   รอกไฟฟ้า และสลิง 261 

10.11   รอกและโซ่ Chain Block 262 

10.12   รอกโยก Lever   Hoist  262 

10.13   ใบรับรองการผา่นมาตรฐานในการรับน ้าหนกั 263 

10.14   การตรวจสอบตะขอยกท่ีใชง้านไม่ถูกตอ้ง 265 

10.15   รอกโยกช ารุดเสียหาย 266 

10.16   การวดัใหไ้ดร้ะนาบกบัพื้น 266 

10.17   วดัขนาดความสึกหรอของร่องรอกสลิง 266 

10.18   ลูกศรช้ีควรตรวจอุปกรณ์ป้องกนัสลิงตกร่อง  267 

10.19   ปฏิบติัการตามคู่มือการใชอ้ยา่งเคร่งครัด 267 

10.20   อ่านตามค าแนะน าของผูผ้ลิตใหเ้ขา้ใจปฎิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 268 

10.21   ไม่ควรใชร้อกโซ่ท่ียกส่ิงของท่ีมีน ้าหนกัท่ีเกินเคล่ือนยา้ย  

            เขา้ไปใกลค้น 268 

10.22   ไม่ควรใชร้อกโซ่ ขณะยกส่ิงของโดยโซ่รอกไปสัมผสับริเวณ  

            ท่ีมีคม 269 

10.23   ไม่ควรน ารอกโซ่ท่ีช ารุดไปใชง้าน 269 
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สารบัญรูปภาพ  (ต่อ) 
 

รูปที ่ หน้า 

10.24  ไม่ควรใชร้อกโซ่ส าหรับยก  มาใชย้กเคล่ือนยา้ยคน 270 

10.25   ไม่ควรใชร้อกโซ่ ท าเป็นห่วงเก่ียวพนักบัวตัถุเพื่อยกของข้ึน 270 

10.26  ควรใชร้อกโซ่ ดึงยกส่ิงของใหต้ะขอชิดติดกบัรอก 271 

10.27  ควรระวงัใชร้อกโซ่ ขณะยกส่ิงของลงโดยผอ่นโซ่รอก 271 

10.28  ไม่ควรใชต้ะขอเก่ียวเพื่องดัหรือยกวตัถุ  272 

10.29  ไม่ควรใชร้อกโซ่ ถา้หากขอ้โซ่มีลกัษณะท่ีบิดเบ้ียวเสียรูป  

           ไปยกส่ิงของ 272 

10.30  ไม่ควรใชร้อกโซ่ ท่ี สลกัลอ็ค (latch) หายไปหรือช ารุด 273 

10.31   ตอ้งปฎิบติัตามและค าเตือนใชร้อกโซ่ ในการเคล่ือนยา้ยส่ิงของ 273 

10.32   การใชต้ะขอเก่ียวท าใหป้ากอา้ใชง้านไม่ถูกตอ้ง 274 

10.33   ปากตะขอเก่ียวท่ีอา้จากการใชง้านไม่ถูกตอ้ง 274 

10.34   การใชง้านตะขอท่ีไม่ถูกตอ้งท าใหเ้กิดความเสียหาย  

            และเส่ียงเกิดอนัตราย 275 

10.35   การใชง้านของตะขอท าใหต้ะขอแตกหกัเสียหาย 275 

10.36   การใชง้านของตะขอท าใหส่้วนตะขอปากอา้ 276 

10.37   สาเหตุของการใชร้อกโซ่ ท่ีไม่ควรกระท า 276 

10.38   การใชง้านรอกโซ่ท่ีไม่ถูกวธีิและไม่ปลอดภยั 277 

10.39   การจดัเกบ็รักษารอกโยก 277 

10.40   ขอ้บงัคบัการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 278 

10.41   สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าสัญญาณสั่งใหชุ้ดตะขอข้ึนได ้ 279 

10.42   สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าเป็นการสั่งใหชุ้ดตะขอลงได ้ 280 

10.43   สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าเป็นการสั่งเป็นการสั่งใหชุ้ดรอกข้ึนชา้ ๆ 280 
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สารบัญรูปภาพ  (ต่อ) 
 

รูปที ่ หน้า 

10.44   สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าสัญญาณสั่งใหร้อกเคล่ือนท่ี 

           ไปทางซา้ย 281 

10.45   สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าสัญญาณใหร้อกลงชา้ 281   

10.46   สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าสัญญาณสั่งใหค้านเครน 

            เคล่ือนท่ีถอยหลงั   282 

10.47   สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าสัญญาณสั่งใหค้านเครน 

            เคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ 282 

10.48   สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าสัญญาณสั่งหยดุยกของฉุกเฉิน 283 

10.49   สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าสัญญาณสั่งเลิกใชเ้ครน 283 

10.50   เชือกใยสังเคราะห์ สลิงผา้ใบ 284 

10.51   ลอดสลิง 285 

10.52   รอกไฟฟ้า 285 

10.53   อุบติัเหตุป่ันจัน่พงัเน่ืองจากฐานไม่แขง็แรง 289 

11.1     ผงัขั้นตอนในการขอจดัตั้งโรงงานจ าพวกท่ี  2 300 

11.2     ผงัขั้นตอนในการขอจดัตั้งโรงงานจ าพวกท่ี  3 301 



 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี อาจารย์ณฐักิตติ์   แสนทอง 

สารบัญตาราง 
 

 

ตารางที ่  หนา้ 
 

1.1    สถิติการประสบอนัตรายรอบปี  พ.ศ.  2553 – 2557 32 

5.1    มาตรการเพื่อความปลอดภยัส าหรับเคร่ืองป้ัมโลหะ 120   

6.1    ความสัมพนัธ์ของกระแสไฟฟ้าและปฏิกิริยาการตอบสนอง 

         ของร่างกาย 135 

6.2    มาตรฐานการติดตั้งของการไฟฟ้านครหลวง 146 

6.3    มาตรฐานการติดตั้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 147 

6.4    ตวัอยา่งอุปกรณ์และมาตรการในทางปฎิบติัในการป้องกนั  

         อตัรายจากไฟฟ้า      147 

7.1    สมบติัของ  Cylindrical  boiler  เทียบกบั  Water  tube  boiler 167 

7.2    สมบติัของ  Water  tube  boiler  เทียบกบัหมอ้ไอน ้าแบบอ่ืน ๆ 169 

8.1    ค่าความร้อนสูงสุดของแก๊สแต่ละชนิด 193 

8.2    การเลือกหวัเช่ือมแก๊ส  Harris  ดว้ยหวัเช่ือมรุ่น  23-A-90  

         แก๊ส  AC (ส าหรับชุดเช่ือมแก๊ส  Harriaรุ่น  43-2),  นมหนู  

         หวัเช่ือมแก๊ส  A  รุ่น  5090  และนมหนูหวัเช่ือมรุ่น  1390  

         (ส าหรับชุดเช่ือมแก๊สรุ่น  19-16) 194 

8.3    การเลือกหวัตดั  Harris  6290 AC  ส าหรับแก๊สอะเซทิลีน  

         มีลกัษณะคลา้ยกบัหวัตดัแก๊สแอลพีจีรุ่น  6290NX  ส าหรับ 

         ความร้อนปานกลาง 195 

 



มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

รายละเอยีดของวชิา 

ช่ือสถาบันอดุมศึกษา             มหาวทิยาลยัราชภัฏอดุรธานี 

วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา      คณะเทคโนโลย ี สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกล 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.รหัสและช่ือรายวชิา 

          MT01205  วศิวกรรมความปลอดภยั  (Safety Engineering) 
2. จ านวนหน่วยกติ 

          3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

         วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกล 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายงานและอาจารย์ผู้สอน 

         นายณฐักิตต์ิ     แสนทอง 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

        ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Prerequisite) (ถ้าม)ี 
         ไม่มี 

7. สถานทีเ่รียน 

        สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกล มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

8. วนัทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของวชิาคร้ังล่าสุด 

        17 มีนาคม 2558 

หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

         1.  อธิบายประวติัความเป็นมาท่ีส าคญัเก่ียวกบัทฤษฎีทัว่ไป  ความส าคญัดา้น
ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในการท างานต่าง ๆ  
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ในแต่ละประเทศได ้

   2.  วิเคราะห์วางแผนการบริหารการจดัการองค์กรความปลอดภยัให้เหมาะสม            
กบัสภาพแวดลอ้ม และมีมาตรฐานในการท างานเพื่อท าใหเ้กิดความปลอดภยัได ้

   3.  อธิบายคุณลกัษณะหน้าท่ีของอุปกรณ์เพื่อป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ สามารถ
ออกแบบป้องกนัอันตรายท่ีเกิดจากการใช้งานเคร่ืองจกัรกล งานเช่ือม งานไฟฟ้า         
ใหป้ราศจากการเกิดอุบติัเหตุในการท างานได ้

       4.  สืบคน้ อธิบาย  เสนอ แนวทาง วิธีการป้องกนัการเกิดอคัคีภยั  และเทคนิค
วิธีการ ท่ีไดจ้ากการสืบคน้เรียนรู้น าไปใชเ้ม่ือท างานเก่ียวขอ้งกบัเช้ือเพลิง สารเคมี ท่ี
เป็นพิษ   เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตราย  และอุบติัเหตุได ้

      5.  มีทักษะความรู้ ความเข้าใจ สามารถน ากฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับโรงงาน
อุตสาหกรรม และความปลอดภยั อาชีวอนามยัในการท างานไปใช ้ประโยชนไ์ด ้

2. วตัถุประสงค์ของรายวชิา 

       1.  อธิบายประวติัความส าคญัท่ีท าให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความส าคญัด้านความ
ปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการท างานได ้

       2.  วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลท าใหเ้กิดอุบติัในท างานได ้

       3.  อธิบาย แนวคิด ทฤษฏีของการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุได ้

       4.  อธิบาย หลกัการ และทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานกบั
ความร้อน  แสงสวา่ง และเสียง สามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้

       5.  จ  าแนกปัจจยัท่ีส าคญั เพื่อประกอบการพิจารณาส าหรับใชว้างผงัโรงงานท่ีดีได ้

       6.  อธิบาย ความส าคญัในการป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรกลได ้

       7.  ระบุขอ้ควรพิจารณา และองค์ประกอบท่ีส าคญัต่าง ๆ ของอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายจากเคร่ืองจกัรกล 

       8.  อธิบาย เก่ียวกบัความหมายความส าคญัของเคร่ืองป๊ัมโลหะได ้

       9.  จ  าแนก ชนิด ของเคร่ืองป๊ัมโลหะ ตามลกัษณะการใชไ้ด ้

       10.  ระบุอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน จากการท างานเก่ียวกบังานไฟฟ้าได ้

       11.  อธิบายขอ้ควรระวงั ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีปลอดภยัได ้



3 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

       12.  อธิบายความหมาย และค าจ  ากดัความ ของอุปกรณ์หมอ้ไอน ้าได ้

       13.  อธิบายการใชอุ้ปกรณ์หมอ้ไอน ้า ท่ีถูกตอ้งตามกฏหมายความปลอดภยัได ้

       14.  อธิบายความเป็นมาของงานเช่ือมโลหะท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัได ้

       15.  ระบุลกัษณะการท างานท่ีปลอดภยัในงานเช่ือมแก๊สได ้

       16.  อธิบายความส าคญัของการป้องกนัการเกิดอคัคีภยัได ้

       17.  อธิบายสัญลกัษณ์ป้ายเตือน อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานอคัคีภยัได ้

       18.  อธิบายเก่ียวกบัความปลอดภยั และการป้องกนัในการใชอุ้ปกรณ์ป้ันจัน่  
เครน  รอก และสลิง อยา่งถูกตอ้งได ้

       19.  วเิคราะห์สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจากการใชป้ั้นจัน่ เครน รอก และสลิงได ้

       20.  อ ธิบายความเป็นมาของกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้งในการท างานได ้

       21.  อธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมโรงงาน และความปลอดภยั 

อาชีวอนามยัในการท างานได ้

หมวดที ่3 ลกัษณะ และการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

           ศึกษา สาเหตุ และวธีิป้องกนั การเกิดอุบติัเหตุในงานอุตสาหกรรม การป้องกนั
อุบติัภยั การวางแผน  เพื่อความปลอดภยั การวางผงัโรงงาน การติดตั้ง  เคร่ืองจกัร     
การขนถ่ายวสัดุ ความปลอดภยัเฉพาะดา้น การปฏิบติังานหมอ้ไอน ้ า การเช่ือมโลหะ 
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏบิัติ/งาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ชม. - - 90 ชม. 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษา  และแนะน าทางวชิาการ แก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
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รายละเอียดของวชิา                                            วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                        

อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                                   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

 

           -   อาจารยป์ระจ ารายวชิา จดัตารางเวลาใหค้  าแนะน าแก่นกัศึกษา 

           -   อาจารยใ์หค้  าแนะน า เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ             
1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

หมวดที ่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

 1.1.1  ความรับผดิชอบ การตรงต่อเวลา 

          1.1.2  ความซ่ือสัตย ์

          1.1.3  ความขยนัหมัน่เพียร 

          1.1.4  จรรยาบรรณในวชิาชีพ 

          1.1.5  ความสามคัคี 
          1.1.6  ความเสียสละ 

          1.1.7  ความรัก และภูมิใจในทอ้งถ่ิน 

          1.1.8  ความสะอาดเรียบร้อย 

    1.2 วธิีการสอน  

           -   บรรยาย และยกตวัอยา่งกรณีศึกษาประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 

           -   ก  าหนดใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบติัจากงานจริง 

           -   อภิปรายกลุ่ม น าเสนอ 

     1.3 วธิีการประเมนิผล 

 -  พฤติกรรมเขา้เรียนและส่งงานท่ีมอบหมายตามวตัถุประสงคท่ี์ตรงเวลา 

 - พฤติกรรมระหว่างการท างานกลุ่ม การน าเสนอ อภิปราย โดยผูส้อนอาจมีการ
ซกัถามประเดน็ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

            - ประเมินผลการวิเคราะห์ ออกแบบกรณีศึกษา / งานจากประสบการณ์จริง        
ท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้ 
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วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                       รายละเอียดของวชิา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

    2.1 ความรู้ที ่ต้องได้รับ 

           2.1.1.  อธิบาย ประวติัความเป็นมาท่ีส าคญัเก่ียวกบัทฤษฎีทัว่ไป  ความส าคญั
ดา้นความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในการท างานต่าง 
ๆ  ของแต่ละประเทศได ้

      2.1.2.  วิเคราะห์ วางแผน การบริหารจดัการองคก์รความปลอดภยัให้เหมาะสม   
กบัสภาพแวดลอ้ม และมีมาตรฐานในการท างาน เพื่อท าใหเ้กิดความปลอดภยัได ้

      2.1.3.  อธิบาย คุณลกัษณะหน้าท่ีอุปกรณ์เพื่อป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ สามารถ
ออกแบบใช้ป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากการใช้งานเคร่ืองจกัรกล งานเช่ือม  งานไฟฟ้า    
ใหป้ราศจากการเกิดอุบติัเหตุในการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมได ้

            2.1.4.  สืบค้น อธิบาย เสนอ แนวทางวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย จาก
เช้ือเพลิง สารเคมี ท่ีเป็นพิษ น าเทคนิควิธีการจากการสืบคน้เรียนรู้ เพื่อป้องกนัไม่ให้
เกิดอนัตราย  และอุบติัเหตุได ้

            2.1.5.  ได้ความรู้ ความเข้าใจ สามารถน ากฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับโรงงาน
อุตสาหกรรม ดา้นความปลอดภยั และอาชีวอนามยั ไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

    2.2 วธิีการสอน  

           บรรยาย ยกตวัอย่างให้กรณีศึกษา ก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ระดม
สมอง วเิคราะห์เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการท ารายงาน และการน าเสนอ 

    2.3 วธิีการประเมนิผล 

           -   ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบ หรือ แบบฝึกทกัษะ 

           - น าเสนอผลการท างานกรณีศึกษา 

           - การน าเสนองานท่ีมอบหมายหนา้ชั้นเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

    3.1  ด้านทกัษะทางปัญญา  
 3.3.1  การคิดอยา่งเป็นระบบ 

 3.3.2  การวเิคราะห์เพื่อป้องกนั และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการเรียนรู้ 

    3.2 วธิีการสอน 
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รายละเอียดของวชิา                                            วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                        

อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                                   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

 

          -  มอบหมายงานสืบคน้ น ามา วเิคราะห์ จ  าแนก พฒันา เพื่อน ามาบรรยาย โดยให้
กรณีศึกษา ก าหนดใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบติักบัสถานการณ์จริงในการ
วเิคราะห์ และมีการถามตอบ 

     3.3 วธิีการประเมนิผล 

 -  น าเสนอผลการท างานกรณีศึกษา และ การอภิปรายกลุ่ม 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ 

    4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

 4.1.1  การส่ือสารระหวา่งบุคคล ระหวา่งกลุ่ม 

 4.1.2  การเป็นผูน้  าผูต้ามในกลุ่ม 

 4.1.3  การท างานร่วมกนัในกลุ่ม 

    4.2 วธิีการสอน 

         -  จดักลุ่มใหน้กัศึกษาระดมสมอง  เพื่อใหท้ างานเป็นกลุ่มโดยใหว้เิคราะห์หา
เหตุผล วเิคราะห์ และออกแบบงานท่ีสนใจในการศึกษาและหาขอ้มูลประกอบใน
กรณีศึกษาท่ีสนใจ 

    4.3 วธิีการประเมนิผล 

          -  น าเสนอผลการท างานกรณีศึกษา และตอบขอ้ซกัถามของอาจารย ์

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่อง
พฒันา  

           -  สามารถส่ือสารไดท้ั้งปากเปล่าและการเขียนและเลือกใชรู้ปแบบของส่ือการ
น าเสนออยา่งเหมาะสม สามารถใชส้ารสนเทศ และเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม 

    5.2 วธิีการสอน 

          -  น าเสนอผลการท างานกรณีศึกษาดว้ยส่ือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และตอบขอ้
ซกัถามของอาจารย ์ 
          -  ตรวจรายงาน ทวนสอบยอ่ย 
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วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                       รายละเอียดของวชิา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1.แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 

จ านวน
บรรยาย

(ชม) 

กจิกรรมการเรียน
การสอน และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 
ประวติัความเป็นมาและความ 

ส าคญัการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างาน 
3 

บรรยาย และ 

ใชส่ื้อประสม 

อ.ณฐักิตต์ิ   
แสนทอง 

2 
การป้องกนัและการจดัองคก์รป้องกนัการ

เกิดอุบติัเหต ุ
3 

บรรยาย และ 

ใชส่ื้อประสม 

อ.ณฐักิตต์ิ   
แสนทอง 

3 
สภาพแวดลอ้มและการวางผงัโรงงานท่ี

ปลอดภยั 
3 

บรรยาย และ 

ใชส่ื้อประสม 

อ.ณฐักิตต์ิ   
แสนทอง 

4 การป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรกล 3 
บรรยาย และ 

ใชส่ื้อประสม 

อ.ณฐักิตต์ิ   
แสนทอง 

5-6 
ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ือง 

ป๊ัมโลหะ 
6 

บรรยาย และ 

ใชส่ื้อประสม 

อ.ณฐักิตต์ิ   
แสนทอง 

7-8 
ความปลอดภยัเก่ียวกบังานไฟฟ้า 

6 
บรรยาย และ 

ใชส่ื้อประสม 

อ.ณฐักิตต์ิ   
แสนทอง 

9-10 ความปลอดภยัเก่ียวกบัหมอ้ไอน ้ า 6 
บรรยาย และ 

ใชส่ื้อประสม 

อ.ณฐักิตต์ิ   
แสนทอง 

11 ความปลอดภยัในงานเช่ือมโลหะ 3 
บรรยาย และ 

ใชส่ื้อประสม 

อ.ณฐักิตต์ิ   
แสนทอง 

12-13 
การป้องกนัอคัคีภยัในงานอุตสาหกรรม 

และอนัตรายจากความร้อน 
6 

บรรยาย และ 

ใชส่ื้อประสม 

อ.ณฐักิตต์ิ   
แสนทอง 

14 
ความปลอดภยัในการใชป้ั้นจัน่ เครน รอก 

และสลิง 
3 

บรรยาย และ 

ใชส่ื้อประสม 

อ.ณฐักิตต์ิ   
แสนทอง 

15 

กฎหมายท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัอาชีว 

อนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

 

3 
บรรยาย และ 

ใชส่ื้อประสม 

อ.ณฐักิตต์ิ   
แสนทอง 

16 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

*ผลการ
เรียนรู้ 

 

กจิกรรมการประเมนิ 

 

ก าหนดการ
ประเมนิ

(สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วน
ของการ
ประเมนิ 

1.1,2.1,2.2
1,3.1 

สอบปลายภาค 16 30  % 

3.1 

5.1 

 - เวลาเรียน  การมีส่วนร่วมกิจกรรม 

   - การน าเสนอรายงาน การท างานเป็นกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

10 % 

50 % 

*หวัขอ้รายยอ่ยตามการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

3. เกณฑ์การประเมนิผล 

ระดับคะแนน เกรดทีไ่ด้ 

80-100 A 

75-79 B+ 

70-74 B 

65-69 C+ 

60-64 C 

55-59 D+ 

50-54 D 

0-49 F 

หมวดที ่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารหลกัและต ารา 

ปราโมทย ์ โอภาสมงคลชยั. (2558). Behavior-Based Safety พฤติกรรมความ 

 ปลอดภัย….สร้างได้. กรุงเทพฯ.บดัด้ี ครีเอชัน่. 
อนุศกัด์ิ   ฉ่ินไพศาล. (2556). อาชีวอนามยัและความปลอดภัย. กรุงเทพ ฯ.ซีเอด็ยเูคชัน่. 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

จรัล  จิรวบูิลย.์ (2553). หม้อไอน า้ฉบับใช้ในโรงงาน.กรุงเทพฯ .ส านกัพิมพ ์ ส.ส.ท. 
ลือชยั  ทองนิล. (2553). คู่มือความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานประกอบการ.กรุงเทพ ฯ  
                 ส านกัพิมพ ์ ส.ส.ท. 
วฑูิรย ์ สิมะโชคดี, วรีพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์. (2554). วศิวกรรมและการบริหารความ 

                ปลอดภัยในโรงงาน.กรุงเทพ ฯ .ส านกัพิมพ ์ ส.ส.ท. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 

ณฐัฐินีย ์  ตลบันาค . (2557). “SAFETY”  คู่มือความปลอดภัยในการท างาน.กรุงเทพ.  
       ส านกัพิมพณ์ฐัฐินีย.์ 
อนุศกัด์ิ  ฉ่ินไพศาล. (2013). อาชีวอนามยัและความปลอดภัย.กรุงทพฯ. ซีเอด็ยเูคชัน่ 

ลือชยั  ทองนิล. (2553). คู่มือความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานประกอบการ.กรุงเทพ ฯ  
                ส านกัพิมพ ์ ส.ส.ท. 
Phil Hughes and Ed Ferrett. (2007). Introduction to Health and Safety at Work.    
                Published by Elsevier Limited. 
Clark, Gregory. (2007). A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the            
                 World. Princeton University Press. ISBN 0-691-12135-4. 
3. เอกสาร และข้อมูลแนะน า 

บุญธรรม  ภทัราจารุกุล. (2559). ความปลอดภัยในงานอาชีพ. กรุงทพ ฯ. 
มงคล   เพิ่มฉลาด. (2556). วศิวกรรมการเช่ือม. กรุงเทพฯ.โอเดียนสโตร์. 
นายคะเนย ์ วรรณโท. (2543). การเช่ือมโลหะด้วยวธิีทกิ TIG. ส านกัพฒันา
อุตสาหกรรม สนบัสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 
พงษธ์ร  จรัญญากรณ์. (2542). อปุกรณ์แลกเปลีย่นความร้อนส าหรับอตุสาหกรรม.            
             กรุงเทพ ฯ.ส านกัพิมพ ์เอม็แอนดอี์. 
Prof. Genserik L. L. Reniers. (2010). Multi-Plant Safety and Security Management  

            in the Chemical and Process Industries. Universiteit Antwerpen, City    
            Campus,Office B-434, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, Belgium 

https://th.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/0-691-12135-4
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9783527630356.ch1/summary
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หมวดที ่ 7  การประเมนิ และปรับปรุงการด าเนินงานของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

     -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

     -  การสะทอ้นความคิด จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

     -  แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

    -  ผลการสอบ 

    -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

    -  การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินขอ้สอบ 

3. การปรับปรุงการสอน 

    -  สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 

    -  การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

    -  การทดสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยท่์าน
อ่ืน หรือ ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

    -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา โดยตรวจสอบขอ้สอบรายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนน
พฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

    -  ปรับปรุงรายวชิาทุกปี ตามขอ้เสนอแนะและผลการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ตามขอ้ 4 

 

 

  



 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี   1                   วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  1 

ประวตัคิวามเป็นมาและความส าคญัของการป้องกันอุบัตเิหตุ 

ในการท างาน 

3 ช่ัวโมง 

หัวข้อเน้ือหา 

    1.1  ประวติัความเป็นมาของการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างาน  

  1.2  นิยามความหมายในเร่ืองอุบติัเหตุ 

 1.3  ปัจจยัท่ีมีผลท าใหเ้กิดอนัตราย และอุบติัเหตุจากการท างาน 

 1.4  การสูญเสียเน่ืองจากอุบติัเหตุในการท างาน 

 1.5  ความส าคญัในการเสริมสร้างเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน 

  1.6  ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการเสริมสร้างการท างานอยา่งปลอดภยัในโรงงาน                              
 1.7  การตรวจสอบความปลอดภยั 

 1.8  การสอบสวน การบนัทึกและรายงานอุบติัเหตุ 

 1.9  บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที ่ 1 

เอกสารอ้างองิ 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. อธิบายประวติัท่ีส าคญัท่ีท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ไดใ้หค้วามส าคญัดา้นความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างานได ้

  2. อธิบายนิยมความหมายเร่ืองอุบติัเหตุไดถู้กตอ้ง 

  3. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลท าใหเ้กิดอุบติัในท างานได ้

  4. อธิบายการสูญเสียเน่ืองจากอุบติัเหตุในการท างานได ้
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี   1                   วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั 

อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                                   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

  5.   อธิบายลกัษณะการสอบสวน บนัทึกรายงานอุบติัเหตุได ้

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1.   ช้ีแจงอธิบายค าอธิบายรายวชิา เน้ือหา กฎระเบียบ เกณฑใ์หค้ะแนน 

 2.   น าเขา้สู่บทเรียนบรรยาย เน้ือหา และใหน้กัศึกษาศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสาร
ประกอบการสอน 

            3.   ผูส้อนสรุปเน้ือหา และมอบหมายงานใหไ้ปคน้ควา้  ท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติม 

4.   ผูส้อนเปิดโอกาสใหซ้กัถาม และทวนถามเพื่อความเขา้ใจ 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.   เอกสารประกอบการสอนวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั 

 2.   คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การวดัผล 

 1.   การเขา้ร่วมกิจกรรม และการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 2.   การตอบค าถามระหวา่งการบรรยาย 

 3.   การท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

การประเมนิผล 

            1.   ความรับผดิชอบ สนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียน บนัทึกลงสมุดเวลาเรียน 

2.   คะแนนการสอบยอ่ย  ระหวา่งภาคเรียน และปลายภาคการศึกษาผา่นตาม
เกณฑม์หาวทิยาลยั ฯ  

            3.   ความถูกตอ้งของการท าแบบฝึกหดั ถูกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ส่งตามก าหนด 

 

 



 

วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                                                บทท่ี  1  

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

บทที่ 1 

ประวตัิความเป็นมาและความส าคญัของการป้องกันอุบัตเิหตุ 

ในการท างาน 

 

1.1  ประวตัคิวามเป็นมาของการป้องกนัอบัุติเหตุในการท างาน 

  การปฏิวติัอุตสาหกรรม เป็นการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตจากเดิม  ท่ีใช้
แรงงานคน สัตว ์และพลงังานจากธรรมชาติ จนเกิดการเปล่ียนแปลงมีการออกแบบสร้าง
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกลแบบง่าย หรือพฒันาเคร่ืองจกัรให้มีความซับซ้อนด้วยการน า
พลงังานข้ึนมาใชใ้นกระบวนการผลิตท าให้ผลิตไดจ้  านวนมากข้ึน หลงัจากการปฏิวติั
อุตสาหกรรมของโลกตะวนัตก   ระหว่างปี พ.ศ. 2293 - 2393 ท าใหป้ระชาชน  ในประเทศ
องักฤษ ไดต้ระหนกัถึงอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการท างาน ดว้ยการป้องกนัอุบติัเหตุ  
เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการท างานท่ีไม่เป็นอนัตรายแก่อวยัวะต่าง ๆ และชีวิต มากข้ึน
กวา่ยคุก่อนการปฏิวติัอุตสาหกรรม ดงัรูปท่ี 1.1 

 

รูปที ่1.1 การปฏิวติัอุตสาหกรรมประมาณ พ.ศ.2303-2403 

ท่ีมา : http://www.thaigoodview.com/node/74280 (สืบคน้ 6 กพ 2557) 

http://www.thaigoodview.com/node/74280


14 
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อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                                   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

  การป้องกันอุบัติเหตุในการท างานประเทศต่าง  ๆ ให้ความส าคัญ โดยมีการ
ออกเป็นกฏหมาย เพื่อบงัคบัใชใ้นการป้องกนัอุบติัเหตุและความปลอดภยั  ดงัน้ี 

  1.1.1 ประเทศองักฤษรัฐบาลมีการออกพระราชบญัญติัในปี พ.ศ. 2331 ให้ผูท่ี้ท า
อาชีพท าความสะอาดปล่องไฟท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัความไม่ปลอดภยัในการท างาน เช่น ไส้
เล่ือน การบวมน ้ าท่ีถุงอณัฑะ การบาดเจ็บท่ีศรีษะ และอมัพาต ซ่ึงเกิดจากความผิดปกติ
ของกระดูกสันหลงั  และโรคมะเร็งท่ีอณัฑะกนัมาก โดยสาเหตุเกิดจากเขม่า (Soot)   ท่ี
คนงานสัมผสั ขณะปฏิบัติงานซ่ึง เพอซิวลั พอท  (Percival Pott)  เป็นศัลยแพทย์ท่ี
โรงพยาบาลเซนตม์าโซโลบวั ในกรุงลอนดอน เป็นผูค้น้พบปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

รูปที ่1.2  Percivall Pott .พ.ศ. 2257 - 2331 

ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Percivall_Pott (สืบคน้ 6 กพ 2557) 
 

  นอกจากน้ียงัได้มีงานท่ีศึกษาเก่ียวกบัความปลอดภยัและเร่ืองสุขอนามยัได้มี
ผลงานตีพิมพ์ปี   พ .ศ. 2310  หัวข้อเร่ือง  Essay Concerning the Endemial Colic of 

Devonshire  ของ เซอร์ จอร์จ เบเกอร์เป็นแพทยช์าวเมืองเดวอนเชีย  Devonshire ได้
คน้พบสาเหตุของโรคปวดทอ้งท่ีเกิดกบัชาวเมืองเดวอนเชีย Devonshire Colicจากการด่ืม
น ้าแอปเปิลคั้นท่ีปนเป้ือนสารตะกัว่ในปี พ.ศ. 2265 - พ.ศ.  2352  พบวา่เคร่ืองคั้นผลไมท่ี้
ใชใ้นโรงงานและถงัเกบ็น ้าแอปเป้ิลมีสารตะกัว่อยู ่ ซ่ึงตะกัว่จะละลายออกจากเคร่ืองคั้น 

https://en.wikipedia.org/wiki/Percivall_Pott
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วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                                                บทท่ี  1 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

น ้าผลไม ้  และถงัเกบ็น ้าผลไม ้เม่ือด่ืมเขา้ไปท าให้สารตะกัว่เขา้ไปสะสมในร่างกายและ
ชาร์ลส์ เทอเนอร์ แทคร่า Charles Turner Thackrah  แพทยช์าวองักฤษ  ไดเ้ขียนบทความ
ป้องกนัอนัตรายโรคท่ีเกิดจากการท างาน ในปี พ.ศ. 2338 – 2376   ไดพ้ิมพล์งในหนงัสือ
เก่ียวกบัเวชศาสตร์อุตสาหกรรมบุคคล    สาขาอาชีพต่าง ๆ  ท าใหน้กัการเมืองและแพทย์
ไดใ้หค้วามสนใจถึงปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากการท างานซ่ึงไดรั้บความสนใจเป็นอยา่ง
มาก  และไดถู้กกระตุน้จนไดอ้อกมาเป็นกฎหมายรับรองในการแกไ้ขปัญหาโรคจากการ
ท างาน  จากนั้นอุตสาหกรรมขยายตวัอย่างรวดเร็ว  ในศตวรรษท่ี  18 โรงงานป่ันทอ
ขนาดใหญ่ พฒันามาจากอุตสาหกรรมระดบัครัวเรือน ท าให้ตอ้งการใชแ้รงงานจ านวน
มาก จากแรงงานเดก็ยากจน และเด็กก าพร้าท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของราชการเขา้ไปท างาน
ในอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก  นักเขียนชาวองักฤษคนหน่ึงบนัทึกสภาพการท างาน
ของเด็กเหล่านั้น ในปี พ.ศ. 2338 ว่า   “พวกเด็ก ๆ ท างานโดยขาดสุขภาพอนามยัถึงวนั
ละ 14 ถึง 15 ชั่วโมงอย่างถูกลืม”   นักเขียนช่ือ  ฟรีดริช เองเงิลส์ Friedrich Engels ได้
เขียนบนัทึกสภาพงานคนในเมืองแมนเชิสเตอร์  Manchester  เม่ือปี พ.ศ. 2387 ว่า  “ใน
เมือง แมนเชิส์เตอร์ Manchester  มีคนพิการจ านวนมากเหมือนประชากรของเมืองน้ีเป็น
กองทหารท่ีเพิ่งกลบัจากการรบ”  และในปีนั้นเองรัฐบาลองักฤษจึงได้ผ่านกฎหมาย
โรงงาน Factories Act  แห่งปี พ.ศ.2387   ข้ึนมีกฎหมายว่าดว้ยการสงวนรักษาสุขภาพ
อนามยัคนงานแลว้  แต่ยงัอยู่วงแคบอยู่ ต่อมาประเทศองักฤษได้ตราพระราชบญัญัติ
โรงงานท่ีสมบูรณ์แบบฉบับแรกข้ึน ในปีพ.ศ. 2421 และประเทศอ่ืน ๆ   ก็ได้พัฒนา
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยอาศยัพระราชบัญญัติขององักฤษเป็นหลกัซ่ึงรัฐสภา
องักฤษไดผ้่านพระราชบญัญติักองทุนทดแทนฉบบัแรก ในปี พ.ศ. 2440   มีการพฒันา
ปรับปรุงพระราชบญัญติัให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  ในปี พ.ศ. 2450  และออกพระราชบญัญัติ
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างานThe Health and Safety at Workในปี 
พ.ศ. 2517   เพื่อคุม้ครองดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของคนงาน 

1.1.2  ประเทศฝร่ังเศสให้ความส าคัญเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างาน
เก่ียวกบัเดก็  โดยการออกกฎหมายเก่ียวกบัการจา้งแรงงานเดก็  ท่ีท างานในโรงงานท่ีมี 

กระบวนการผลิตตลอด 24  ชั่วโมง มาแลว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2384   แต่กฎหมายคุม้ครอง
ความปลอดภยัของคนงานอยา่งจริงจงัไดต้ราข้ึนในปี พ.ศ. 2436 
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รูปที ่1.3 Denis Diderot. พ.ศ. 2256-2327 

ท่ีมา : http://www.iep.utm.edu/diderot/ (สืบคน้ 6 กพ 2558) 
 

 เดนิส ดิเดอรอท  (Denis Diderot)  นกัปรัชญาชาวฝร่ังเศส และนกัเขียนบทความ
ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงอนัตรายจากอาชีพต่าง  ๆ  ในปี พ.ศ. 2256 - พ.ศ. 2327   อนัตรายจากการ
ท างาน  เช่น ตกแต่งโลหะชุบโลหะ โรงงานตดัหินอ่อน  โรงงานขดัแต่งหิน โรงงานยอ้มผา้ 
โรงงานสกดัก ามะถนั  โรงงานท ากระจกฉาบปรอท โรงงานเป่าแกว้ คนงานเหล่าน้ีลว้น
ท างานเส่ียงต่อการรับสารเคมี หายใจเอาสารพิษ เช่น กรด ปรอท และฝุ่ นละอองเขา้สู่
ร่างกาย  โดยไม่มีอุปกรณ์การป้องกนั ท าให้เกิดโรคจากการท างาน ต่อมานักสถิติชาว
ฝร่ังเศส ช่ือ หลุยส์ เรเน่ วิลเล่ียม Louis Rene Villerme ไดบ้นัทึกไว ้ในปี พ.ศ. 2383  ว่า  
“ เด็กอายุ 6 - 8 ปี ต้องท างานในลกัษณะยืนวนัละ 16 ถึง 17 ชั่วโมง แต่งกายอย่างไม่
เหมาะสม ไดรั้บอาหารการกินอย่างไม่ถูกตอ้ง ถูกบงัคบัให้ตอ้งเดินไปท างานตั้งแต่ 5 

นาฬิกา และเดินกลบับา้นในตอนดึก ”  ในระหว่างนั้นได้มีผูน้  าในอุตสาหกรรมหน่ึง
พยายามต่อสู้เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานและใหมี้สุขอนามยัโรงงานท่ีดีข้ึน  
กระทั่งในปี พ.ศ. 2410 เองเกิงลส์   Engel   จึงได้ก่อตั้ งสมาคมป้องกันอุบัติเหตุใน
โรงงานอุตสาหกรรมข้ึนท่ีเมืองมลัเฮาส์   Mulhouse   ในฝร่ังเศส นั้นเอง 

1.1.3  ประเทศเยอรมนันีเป็นประเทศท่ีมีการท าเหมืองแร่ มีนายแพทยป์ระจ า
เหมืองแร่และนักโลหะวิทยาชาวเยอรมนั   ช่ือ  จอร์จ บลัเออร์  Georg  Bouur   หรือท่ี
รู้จกักนัในนามของ จอเจียส อะกริโคล่า  Georgius  Agricola  ในปี พ.ศ. 2037 - 2096  ได้

http://www.iep.utm.edu/diderot/
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เขียนบทความตีพิมพล์งในบทท่ี 12 ของหนงัสือ  De Re Metallica   หลงัจากท่ีไดศึ้กษา
แพทยแ์ละภาษาศาสตร์ธรรมชาติจากประเทศอิตาลี ในปี พ.ศ. 2069 

 

 

รูปที ่1.4 Georgius  Agricola. พ.ศ. 2037 - 2098 

ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Georgius_Agricola (สืบคน้ 6 กพ 2558) 
 

ในปี พ.ศ. 2099 หนงัสือ  De Re Metallica  เป็นหนงัสือมีช่ือเสียงมาก  ดา้นโลหะ
วทิยาไดอ้ธิบายถึงโรคและอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในเหมืองและโรงงานถลุงแร่หลอมแร่ แลว้
ไดเ้สนอแนะแนวทางการป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดข้ึน  เขาใหค้วามสนใจและตระหนกั ถึง
การระบายอากาศในเหมือง ถา้เหมืองขาดอากาศบริสุทธ์ิ  จะท าใหค้นงานไดรั้บอนัตราย 
เขาไดเ้สนอเคร่ืองมือช่วยในการระบายอากาศ เช่น พดัลมท่ีหมุนโดนแรงลมอดัอากาศท่ี
ใชแ้รงคน เป็นตน้ ซ่ึงประเทศเยอรมนั มีความต่ืนตวัในเร่ืองของความปลอดภยัสูงกว่า
ประเทศอ่ืน จากนั้น ในปี พ.ศ. 2382  มีกฎหมายเก่ียวกบัการจา้งแรงงานเด็ก และในปี 
พ.ศ. 2388  ไดมี้กฎหมายเก่ียวกบัการตอ้งมีแพทยเ์พื่อตรวจสอบโรงงาน ในปี พ.ศ.2096   
ไดมี้กฎหมายเก่ียวกบัพนกังานตรวจสอบโรงงานโดยรัฐบาล  ส าหรับเมืองศูนยก์ลาง 

อุตสาหกรรม อาทิ  ดึสเซลดอร์ฟ   Dusseldorf   อาเคิน  Aachen   และ  อาร์ส
แบร์ก  Arnsberge   และในปี  พ.ศ.2412  ไดอ้อกกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัคนงานให้
ปลอดภยัจากโรคทางอุตสาหกรรม และกฎหมาย The Imperial Act ในปี พ.ศ. 2421  ซ่ึง
ไดบ้งัคบัให้ทุกโรงงานตอ้งมีผูต้รวจสอบประจ านั้นไดอ้อกบงัคบัใชต้ลอดทั้งประเทศ  

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgius_Agricola
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และนบัแต่ปี  พ.ศ. 2427  เป็นตน้มา  ไดมี้กฎหมายเก่ียวกบัการประกนัภยัในโรงงานและ
กฎหมายท่ีวา่ดว้ยการร่วมเสียค่ารักษาพยาบาลไดน้ าออกใชก้ระทัง่ทุกวนัน้ี 

1.1.4  ประเทศยุโรปตะวนัตกอ่ืน ๆ นอกน้ียงัมีข้อมูลว่าประเทศต่าง ๆ ท่ีให้
ความส าคญัในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุมานานประมาณ  370  ปี   ก่อนคริสตศ์กัราช
จากฮิปโปเครติส Hippocrates  ได้เขียนบันทึกโรคต่าง ๆ หลายโรค ท่ีอาจเป็นโรคท่ี
เกิดข้ึนเน่ืองจากการท างานเช่น ปัญหาพิษตะกั่วในการท าเหมือง ไพลนีสซีคันดัส  
Plinius Secundus  หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ ไพลน่ี Pliny the Elder  เป็นทั้งนักปราชญ์
และนักเขียน เป็นผู ้เขียน  เอ็นไซโคลปีเดีย Encyclopedia   ทางด้านวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ  ช่ือ ฮิสโตเรีย เนทุราลิส   Historia Naturalis กล่าวถึง อนัตรายของละออง ไอ 
หรือควนั  Fume  ของก ามะถนั สังกะสี เงิน และตะกัว่ มีปริมาณมากเปรอะเป้ือนหนา้ตา
ของคนงาน   ไพลน่ีจึงเป็นบุคคลแรกท่ีเสนอแนะให้ใชห้นา้กากป้องกนั  โดยท ามาจาก
กระเพาะปัสสาวะสัตว ์ สามารถป้องกนัไม่ใหฝุ้่ นละอองท่ีเกิดจากการบดปรอทซลัไฟด์
สีแดงและไม่ให้ไอของตะกัว่เขา้สู่ร่างกายทางลมหายใจและผิวหนา้ ต่อมามีแพทยช์าว
กรีก ช่ือ กาเลน Galen  ท างานอยู่ในกรุงโรม ท างานด้านอาชีวะเวชศาสตร์ ได้เขียน
ผลงาน เร่ืองอนัตรายจากการประกอบอาชีพหลายอาชีพ และใหค้วามส าคญักบัอนัตราย
ท่ีเกิดจากละอองกรด ท่ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อคนงานในเหมืองถลุงทองแดง ได้มีการ
ตีพิมพเ์อกสารเก่ียวกบัไอ และควนัท่ีเป็นพิษ พ.ศ. 2015  ช่ือ เออร์ริช เอลเลนบอก Ulrich 

Ellenbog ไ ด้ เส น อ ม าต รก ารส าห รับ ป้ อ งกัน พิ ษ จ าก ป รอ ท  ต ะ กั่ ว  แ ล ะ ก๊ าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีคนงานช่างทองไดรั้บเขา้ไป   สัมพนัธ์กบับทความของนายพารา
เซ ล ซ สั   Paracelsus  มี ช่ื อ เต็ ม ว่ า  Aureolus Philippus Theophrastus  Bombastus von 

Hohrenheim  ซ่ึงสังเกตเห็นอนัตรายจากการหลอมโลหะและการท าเหมือง และเขียน
บทความตีพิมพ์ลงในหนังสือ Von der Bergsucht Und  Anderen Berkrankheiten ได้
อธิบายถึงโรคทางเดินหายใจ ในปีพ.ศ. 2036 – 2084  เขาใชชี้วิตในโรงงานหลอมโลหะ
เป็นเวลา 5 ปี  ไดเ้กิดโรคปอดข้ึน  เน่ืองจากคนงานหายใจเอาไอของสารทาร์ทารัส   
Tartarous  เขา้ไป สารน้ีมีส่วนผสมของปรอท ก ามะถนั และเกลือ ซ่ึงหนงัสือเล่มน้ีท าให้
ชาวยุโรปไดต้ระหนกัถึงพิษของปรอท และรวมถึงพิษของโลหะอ่ืน ๆ ดว้ย ในปี พ.ศ. 
2176 – 2257   เบอร์นาดิโน รามสัซิน่ี    Bernardino Ramazzini  ไดรั้บยกยอ่งว่าเป็นบิดา
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แห่งวงการเวชศาสตร์อุตสาหกรรม   Occupational Medicine   ปี  พ.ศ. 2243   มีบทความ
พิ ม พ์ลงใน ห นังสื อ    De Morbis Artifcum  Diatriba  จากการศึกษ าค้น คว้าอยู่ ท่ี
มหาวิทยาลยัโมเดนา และปาดวัในประเทศอิตาลี รามสัซิน่ีไดเ้ขา้ไปส ารวจสภาพการ
ท างานและโรคท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบอาชีพต่าง ๆ ไดเ้สนอแนะการก าหนดมาตรการ
ในการป้องกนัและควบคุมโรคจากการรักษาคนดว้ย แต่น่าเสียดายค าเสนอแนะของเขา
ไม่ไดรั้บความสนใจ  อยา่งไรกต็ามในปัจจุบนัหนงัสือ  De Morbis  เล่มน้ีเป็นหนงัสือท่ี
เป็นตวัอยา่งในการศึกษาทางดา้นเวชศาสตร์ และค าถามต่าง ๆ ท่ีส าคญั และ รามสัซิน่ีได้
ตั้งไวถู้กน ามาใช้ในการซักประวติัคนไขเ้ช่นค าถามว่า   “คุณมีอาชีพ  (ท างาน)  อะไร  
เป็นต้น  เม่ือเกิดปัญหาของคนงานท่ีประสบอุบัติเหตุจากการท างานในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนันี ไดต้รากฎหมายค่าทดแทนข้ึน เม่ือปี พ.ศ. 2428  
จะตอ้งมีการฟ้องร้องมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย   หากพิสูจน์ว่าการบาดเจ็บนั้นเกิด
จากการท างานหรือไม่   แต่ถา้เกิดจากการขาดความระมดัระวงัของคนงานเอง   คนงาน
นั้นอาจจะไม่ไดรั้บค่าทดแทนทั้ง ๆ  ท่ีสภาพการท างานนั้นไม่มีความปลอดภยั หรือมี
ความเส่ียงมากกต็าม ดงันั้น ประเทศทั้งสองจึงไดต้รากฎหมายค่าทดแทนข้ึนใช ้และอีก 
25 ปีต่อมา ประเทศต่างๆ ในยโุรปกไ็ดต้รากฎหมายค่าทดแทนข้ึนใชจ้นครบทุกประเทศ
ประเทศสวีเดนถึงแมว้่าจะจดัใหมี้การบริการอาชีวอนามยัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16  โครงการ
ท่ีเก่ียวกบัเหมืองแร่และอุตสาหกรรมหนกั  มีการออกกฎหมายบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2519   
เรียกว่า พระราชบญัญัติความปลอดภยัปละอาชีวอนามยั  2519   Occupational Safety 

and Health Act  2519   และในประเทศนอร์เวย์ ได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
คุ้ม ค รอ งแ รงงาน ค น แ ล ะ ส่ิ งแ ว ด ล้อ ม ใน ก ารท าง าน   The Worker Protection 

and  Working Environment Act 2520  พ.ศ. 2520 โดยก าหนดเร่ืองการให้อ  านาจผูแ้ทน
ฝ่ายลูกจา้งในการประเมินสภาพอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้มการท างาน  รวมถึงการปรับปรุง
แกไ้ขดว้ย   ในประเทศแคนาดาก็ไดมี้การประกาศใช้กฎหมายอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั เม่ือปี พ.ศ. 2521  เรียกว่า “The Ontario Occupational Health and Safety Act 

2521”  เน้ือหาหลกัไดแ้ก่  เร่ืองการให้อ  านาจเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการควบคุมสารพิษใน
สถานประกอบการ ให้นายจา้งจดัตั้ งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ลูกจา้งสามารถปฏิเสธการท างาน ถา้พบวา่งานนั้นอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัได ้
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1.1.5 ประเทศสหรัฐอเมริการัฐแมสซาซูเสทส์  Massachusetts   เป็นรัฐแรกท่ีผา่น
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2420  สาระส าคัญใน
กฎหมายฉบับน้ีคือ ก าหนดทางหนีไฟท่ีเหมาะสม การท าฝาครอบเคร่ืองจักรกล  
สายพาน เพลาส่งก าลงัและชุดเฟืองขบัต่าง ๆ  การหา้มท าความสะอาดเคร่ืองจกัรกลขณะ
เคร่ืองก าลงัท างาน และในปี พ.ศ. 2429  ก็ได้ออกกฎหมายบังคบัให้ตอ้งรายงานแจง้
อุบัติเหตุต่อรัฐ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวน้ีก็ได้รับการประกาศใช้อีกหลายรัฐต่อมา อาทิ 
โอไฮโอ (2431),  มิสซูรี (2434)  และรัฐโรดไอส์แลนด์  (2439)  แต่ในสหรัฐอเมริกาก็มี
สภาพคลา้ยกนักบัยุโรป กล่าวคือ กฎหมายท่ีออกมาแลว้ไม่ไดรั้บการปฏิบติัเท่าท่ีควร 
โดยเกิดจากสาเหตุส าคญัคือ คนงานท่ีไดรั้บอนัตรายไม่กลา้เรียกร้องสิทธิในค่าชดเชย
ต่าง ๆ  จากนายจา้งเพราะเกรงว่าจะถูกไล่ออก ดงันั้นในปี พ.ศ. 2403  รัฐแมสซาซูเสทส์ 
จึงไดอ้อกกฎหมายว่าดว้ยการมีเจา้หนา้ท่ีตรวจโรงงานจากทางรัฐบาล ซ่ึงมีหนา้ท่ีตรวจ
สภาพโรงงานโดยไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บค าร้องเรียนจากคนงานก่อน   ซ่ึงท าใหก้ฎหมายมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และอีกหลายรัฐก็ได้ออกกฎหมายท านองเดียวกันน้ีออกมาใน
ระยะเวลาถดัมา  ระยะต่อมาไดมี้การท างานเป็นทีมมีผูเ้ช่ียวชาญหลายสาขามาร่วมกนัท า
ให้พนักงานตรวจโรงงานสามารถเป็นท่ีปรึกษาแก่คนงานและนายจา้งเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัไดอ้ยา่งกวา้งขวาง นอกเหนือจากเจา้หนา้ท่ีเดิมแต่เร่ิมแรก  ซ่ึงเป็นเพียงผูรั้กษา
กฎหมายเท่านั้น  ต่อมาปี พ.ศ. 2451  สหรัฐอเมริกาไดใ้ชพ้ระราชบญัญติัเงินทดแทนของ
อังกฤษ  (พ.ศ.2450)  มาเป็นรูปแบบในการตรากฎหมายเงินทดแทนฉบับแรกของ
สหรัฐอเมริกา จนมาถึงปี พ.ศ. 2491  สหรัฐอเมริกาไดใ้ชก้ฎหมายเงินทดแทนครบทุกรัฐ
ได้มีการจัดตั้ งสภาแห่งชาติทางด้านความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  National 

Council for Industrial Safety  ข้ึนในปีพ.ศ. 2456  ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นสภาความปลอดภยั
แห่งชาติ    National  Safety  Council    และรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดผ้า่นกฎหมายความ 

ปลอดภัย ท่ี รู้จักกัน ใน น าม  พ ระราชบัญ ญั ติความปลอดภัยและอาชีวอน ามัย  
Occupational Safety and Health Act of 2514พ.ศ. 2514  ซ่ึงเป็นพระราชบญัญติัท่ีใหก้าร
คุม้ครองคนงาน  ให้ท างานในสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ เพื่อเป็น
การอนุรักษ์ทรัพยากรมนุษยข์องชาติดว้ย โดยพระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดก้  าเนิดองค์กร
ส าคญัข้ึน 2 องคก์ร คือ ส านกังานบริหารความปลอดภยัและอาชีวอนามยั   Occupational 
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Safety and Health Administration : OSHA  มี ห น้ า ท่ี บ ริห ารงาน ให้ เป็ น ไ ป ต าม
พระราชบญัญติัฉบบัน้ี และสถาบนัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัแห่งชาติ  National  
Institute  for  Occupational  Safety  and  Health : NIOSH   มีหน้าท่ีในการศึกษา วิจัย 
คน้ควา้ และเสนอแนะมาตรฐาน   ตลอดจนให้การศึกษาและฝึกอบรมบริการวิชาการ 
การตรวจประเมินเสนอแนวทางในการป้องกนัควบคุมอนัตรายอีกดว้ย  สหรัฐอเมริกาได้
ออกกฎหมายอีกฉบับหน่ึงเรียกว่า  “Willams – Steiger Act 1971”   ข้ึนอีกในปี พ.ศ. 
2514โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีการเตรียมการป้องกนัสภาพแวดลอ้มในระยะยาว เพื่อเป็น
การป้องกนัเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไวล่้วงหนา้ 

1.1.6  ประเทศไทยไดร่้วมเป็นสมาชิก  ก่อตั้งองคก์ารกรรมการระหว่างประเทศ   
ILO : International   Labour  Organization     ท่ีก่อตั้ งข้ึนปี  พ.ศ. 2462    ความเป็นมา
เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน   รัฐบาลตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัการส่งเสริมใหเ้กิด
ความปลอดภัยในการท างานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้   มีการจัดตั้ งคณะกรรมการข้ึน
พิจารณากฎหมายอุตสาหกรรมเพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของคนงานในปี พ.ศ.  2470   
แต่ไม่ได้ด าเนินการหรือประกาศใช้  จนถึง เม่ือปี พ.ศ. 2471  ได้มีการประกาศใช ้   
“พระราชบัญญัติควบคุมกิจการขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่ง
สาธารณชน”   พ.ศ.2477  และประกาศใช้  “พระราชบญัญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2477”   
และ พ.ศ. 2482   หลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีการต่ืนตวัในเร่ือง
แรงงานและความปลอดภยัในการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมาก จึงไดมี้การ
ประกาศใช้  “พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2482”  ข้ึน และก าหนดมาตรฐานของการ
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกบัความปลอดภยัและสุขภาพ
อนามยัของลูกจา้ง พระราชบญัญติัโรงงานฉบบัน้ีไดก้  าหนดเง่ือนไขในการขอจดัตั้งและ
ประกอบกิจการโรงงาน   จะตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัเก่ียวกบัการรักษาความสะอาด
และความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน  ให้เกิดความปลอดภยัในการติดตั้งเคร่ืองจกัรกล 
อุปกรณ์ตลอดจนระบบไฟฟ้า การป้องกนัอนัตรายจากวตัถุมีพิษ วตัถุระเบิด เป็นตน้ 
กฎหมายน้ียงับงัคบัแก่  “เจา้ของโรงงาน”  หรือ  “ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน”  จะตอ้งท า
รายงานการเกิดอุบติัเหตุในโรงงานทุกคร้ังและแจง้ใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมทราบดว้ย   
มีการออกประกาศใช้  “พระราชบญัญติัสาธารณสุข”  พ.ศ. 2484  มีบทบญัญติัเก่ียวกบั
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แสงสว่าง การระบายอากาศ  น ้าด่ืม  หอ้งน ้า  และสุขภณัฑ ์การก าจดัขยะมูลฝอยและการ
ป้องกนัอันตรายจากวตัถุมีพิษและได้ออกประกาศใช้  “พระราชบัญญัติควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร”  พ.ศ. 2499  และกรมอนามยั ไดส่้งเจา้หนา้ท่ีไปศึกษาดูงานดา้นอาชีวอ
นามยัท่ีประเทศอินเดีย ประเทศองักฤษ และประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปในปี พ.ศ.2501 จึงมี
การสอนวิชาอาชีวอนามยัแก่นกัเรียน พนกังานอนามยัท่ีศูนยฝึ์กและอบรมอนามยัภาค
กลางจังหวดัชลบุรี รวมถึงอบรมเจา้หน้าท่ีอนามัยอ่ืน  ๆ   เช่น แพทย ์พยาบาลคณะ
สาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญั  จึงไดจ้ดัสอนวิชา   
อาชีวอนามัยเป็นวิชาเสริมแก่นักศึกษา ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต   
วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล  วิทยาศาสตร์สาธารณสุข  สุขศึกษา และคณะแพทยศาสตร์        
ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้มีการจดัการบรรยาย
วชิาอาชีวอนามยัแก่นกัศึกษาแพทย ์ชั้นปีสุดทา้ย และในปี พ.ศ. 2503  กไ็ดมี้ประกาศใช ้ 
“พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2503”   แก้ไขเพิ่มเติม  “พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2482”   (ปัจจุบนัพระราชบญัญติัโรงงานทั้งสองฉบบัคือ ฉบบั พ.ศ. 2482  
และ 2503 ได้ถูกยกเลิกทั้ งหมดแล้วโดย  “พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512”  ซ่ึง
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผูถื้อใชใ้นปัจจุบนัน้ี โดยมีฉบบัท่ี 2  (พ.ศ. 2518)  และฉบบัท่ี  
3  (พ.ศ. 2522) แกไ้ขเพิ่มเติมต่อมาเป็นล าดับ ในปีพ.ศ. 2507  กรมอนามยัได้รายงาน
เหตุการณ์การแพ้พิษสารแมงกานีสในโรงงานถ่านไฟฉายแห่งหน่ึง คนงานแพ้พิษ
แมงกานีสในระดบัความรุนแรงต่าง ๆ41 รายต่อมาพ.ศ. 2508   กรมอนามยัไดเ้สนอร่าง
แก้ไขพระราชบัญญัติสาธารณสุขเพื่อให้เหมาะสมกบังานด้านอาชีวอนามัย เพื่อให้
อ  านาจแก่เจา้หนา้ท่ีอนามยัในการใหค้  าแนะน าแก่โรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงคณะรัฐมนตรี
มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขหาทางให้เจา้หน้าท่ีอนามยัมีสิทธิเขา้ตรวจ แนะน าการ
ปฏิบติังานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ   เพื่อให้ผลดีต่อสุขภาพอนามยัของคนงาน
และกรรมกร  ต่อมา ในปี พ.ศ. 2509  สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เร่ิม
บรรจุโครงการอาชีวอนามยัเขา้ไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี  2   
(พ.ศ. 2510 - 2514)  ไดจ้ดัตั้งศูนยอ์าชีวอนามยัภาคกลางข้ึนท่ีต าบลส าโรงใต ้ อ  าเภอพระ
ประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  ข้ึนในปี  พ.ศ. 2510   ภายใต ้   “โครงการอาชีวอนามยั
ไดเ้ขา้รวมอยูก่บักองช่างสุขาภิบาล”    เป็นศูนยป์ฏิบติังาน ด าเนินงานตามแผนพฒันาใน
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การส ารวจวิจัยภาวะแวดล้อมในโรงงาน ให้บริการอาชีวอนามัย ให้การศึกษาและ
ฝึกอบรมคนงาน   กรรมกร   เจา้ของโรงงานต่าง ๆ    ในปี  พ.ศ. 2510    ประกาศใช ้    
“พระราชบญัญติัวตัถุมีพิษ พ.ศ.2510”   และมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโดย  “พระราชบญัญติั
วตัถุมีพิษ  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2516”   บญัญติัเก่ียวกบัการเก็บรักษา  การขนยา้ยตลอดจน
การใช้ว ัตถุมีพิษต่าง ๆ  ต่อมา  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ประสานงานอาชีวอนามยัแห่งชาติข้ึน  ในปีพ.ศ.2511  เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้
การร่วมมือและประสานงานกัน เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงเกษตร และทบวงมหาวทิยาลยัของรัฐ เป็นตน้  และไดมี้
การ ประกาศใช้   “พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2512”  ในปี พ.ศ. 2512  โดยกระทรวง
อุตสาหกรรม  (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)  เป็นผูป้ฏิบติัและบงัคบัใช้  “พระราชบญัญติั
โรงงาน พ.ศ. 2512”  และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมในพ.ศ. 2518 (ฉบบัท่ี 2)  ไดบ้ญัญติัถึงการ
รายงานการเกิดอุบติัเหตุในโรงงาน หนา้ท่ีของผูรั้บในอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใน
การป้องกนัอุบติัเหตุอนัตรายต่อคนงาน หลกัเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภยัในการ
ท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารโรงงาน สถานท่ีท างาน การระบาย
อากาศ การก าจดัน ้ าท้ิง การป้องกนัอคัคีภยั ตลอดจนการให้คนงานใช้เคร่ืองป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลชนิดต่าง ๆ  ดว้ย เป็นตน้ ต่อมามีการออก  “พระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2512”  (ฉบับท่ี 3)    เม่ือ  พ.ศ. 2522   และสภามหาวิทยาลยัได้อนุมัติการจดัตั้ ง
หลกัสูตรอาชีวอนามยัระดบัปริญญาตรีข้ึนท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัแพทย์
ศาสตร์  เม่ือปี  พ.ศ. 2512   (ปัจจุบนัคือ มหาวทิยาลยัมหิดล)   และกระทรวงสาธารณสุข 
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ งกองอาชีวอนามัยข้ึน ในปี พ.ศ.2515  ให้สังกัดกรมอนามัยใน
ปัจจุบนั และไดมี้การประกาศใช ้“ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 
2515”  เพื่ อ เป็ น ก ฎ ห ม า ย คุ้ ม ค ร อ ง สุ ข ภ า พ อ น า มั ย ลู ก จ้ า ง โ ด ย มี ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงมหาดไทยต่อมาหลายฉบับ ได้ประกาศโดยอาศยัอ านาจของประกาศคณะ
ปฏิวติั ฉบบัท่ี 103 ไดแ้ก่ ความปลอดภยัในการท างานก่อสร้าง เคร่ืองจกัรสภาพแวดลอ้ม 
ไฟฟ้า เป็นตน้ และฉบบัล่าสุด กคื็อ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัใน
การท างานของลูกจา้ง ลงวนัท่ี  6  พฤษภาคม  2528   ซ่ึงก าหนดให้สถานประกอบการ
บางประเภทต้องมี  “เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน”  จากนั้ นกรมแรงงาน 
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กระทรวงมหาดไทย ไดจ้ดัตั้งฝ่ายความปลอดภยั โดยสังกดักองคุม้ครองแรงงาน ข้ึนในปี 
พ.ศ. 2517  ซ่ึงไดย้กฐานะเป็นกองมาตรฐานแรงงาน   มีฐานะเป็นกองภายใน   เม่ือคณะ 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดรั้บอนุมติัให้เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาโท 
วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั  ในปี พ.ศ. 
2524 และปี พ.ศ. 2525  รัฐบาลได้จัดตั้ ง  “คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
(กปอ.)”   ข้ึนสังกดัส านักนายกรัฐมนตรี โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความรุนแรงของ
อุบติัภยัซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนคนไทยอยา่งมาก
ในปัจจุบัน  และมีแนวโน้มว่าจะทวีความ รุนแรงเพิ่ ม ข้ึนตามล าดับในอนาคต  
คณะกรรมการป้องกนัอุบติัภยัแห่งชาติ  (กปอ.)  น้ี  มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  และมี
ผูบ้ริหารระดับสูงของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรรมการ วตัถุประสงค์หลกัคือ การ
ก าหนดนโยบายระดบัชาติในเร่ืองน้ี และเป็นองค์กรกลางในการร่วมมือประสานงาน
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยไดรั้บความช่วยเหลือ
ร่วมมือจากองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศในการจดัตั้ง  “สถาบนัความปลอดภยั”   ข้ึน 
ในปี พ.ศ. 2526   และไดอ้อกประกาศของกระทรวงมหาดไทยเร่ืองความปลอดภยัในการ
ท างาน เม่ือปี พ.ศ.2528    ระบุว่า นายจา้งท่ีมีลูกจา้งในสถานประกอบการของตนตั้งแต่ 
100 คนข้ึนไป จะตอ้งมีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน  Safety Officer  เพื่อท า
หนา้ท่ีเก่ียวกบัอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน นบัว่าเป็นกฎหมายท่ีไดรั้บความ
สนใจอยา่งกวา้งขวาง   และมีผลทางปฏิบติัท่ีมีความส าคญัมากฉบบัหน่ึง    ซ่ึงกระทรวง 

อุตสาหกรรมได้ประกาศใช้   “พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535”   โดยยกเลิก
“พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2512”   ทั้งหมด   กฎหมายว่าดว้ยโรงงานฉบบัใหม่น้ีมี
สาระส าคัญเก่ียวกับการอนุญาตโรงงานการก ากับดูแลโรงงาน ความปลอดภัยและ       
อาชีวอนามยั มลพิษและส่ิงแวดลอ้มพร้อมบทลงโทษ 

1.2 นิยามความหมายในเร่ืองอบัุติเหตุ  

  เร่ืองของอุบติัเหตุเพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจจึงจะตอ้งทราบถึงค านิยาม
ความหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
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   1.2.1  ความปลอดภยั   Safety   หมายถงึสภาวะการปราศจากภยั หรอืการพน้
ภยัและรวมถงึปราศจากอนัตราย  Danger  จากการบาดเจบ็  Injury  การเสีย่งภยั  Risk   
และการสญูเสยี  Loss  จากเหตุการณ์ต่าง ๆ 

            1.2.2  ภยั  Hazard  หมายถึง  สภาวการณ์ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็
ของบุคคล  หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นรวมทั้ งการกระทบกระเทือนต่อขีด
ความสามารถ  ในการปฏิบติังานตามปกติของบุคคล 

            1.2.3  อนัตราย  Danger  หมายถึง  สภาวะท่ีเป็นอนัตราย  ไม่ว่าจะอยู่ในระดับ
ของความรุนแรงมากหรือนอ้ย ข้ึนอยู่กบัสภาพของการท างานและการป้องกนั เช่นการ
ท างานบนท่ีสูง  ซ่ึงถือว่าเป็นสภาพการณ์ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะมีโอกาสเกิดอนัตรายข้ึนได ้ 
ถา้หากเกิดความผดิพลาดเกิดข้ึนและอาจท าใหเ้กิดการบาดเจบ็หรือถึงกบัชีวติได ้

            1.2.4  อุบติัการณ์  Incident  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีไม่ปรารถนาจะให้เกิดข้ึนแต่
เม่ือเกิดข้ึนจะท าให้เกิดการสูญเสียตามมาอีกมากมาย   เช่นงานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร
ตอ้งการเปล่ียนช้ินส่วนอะไหล่ตามก าหนด   แต่ปรากฏว่าไดอ้ะไหล่ไม่ครบท าให้งาน
ล่าชา้และเป็นผลเสียกบัระบบ 

            1.2.5  อุบัติเหตุ  Accident  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีใครคาดคิด
ไม่ไดต้ั้งใจใหเ้กิดข้ึนไม่สามารถควบคุมไดแ้ละหลีกเล่ียงไม่ไดข้ณะนั้น  ท าใหเ้กิดความ
เสียหายส่งผลกระทบต่อทั้งตวัเองครอบครัว  เศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติ                        
 1.2.6  ความปลอดภัยในการท างานคือการปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายโดยปราศจากเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดความเสียหาย    การสูญเสียทั้งบุคคลและ
ทรัพยสิ์นการบาดเจบ็ป่วยเป็นโรคจนถึงขั้นเสียชีวติ 

               1.2.7  อุบติัภัยในการท างานหมายถึงภยัและความเสียหายอนัเน่ืองมาจาก
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อน  ท าให้ผูป้ฏิบติังานบาดเจ็บสูญเสียทรัพยสิ์นพิการหรือ
เสียชีวติ 
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รูปที ่1.5  ภูเขาน ้าแขง็ : ความเสียหายจากอุบติัเหตุท่ีเห็นไดช้ดัเจนมีเพียง 1 ส่วนอีก 4 

ส่วนเป็นความเสียหายท่ีไม่สามารถค านวณได ้

ท่ีมา : https://www.gotoknow.org/posts/304899 สืบคน้ เม่ือ (4 เมย.58) 
 

            ในการค านวณอัตราส่วนของค่าความสูญเสียทางอ้อมและทางตรงว่ามี
ค่าประมาณ 4:1 ต่อมาดีรีมี   Dee Reame 2523   ไดอ้า้งถึงการศึกษาจากนกัวชิาการวา่   

อตัราส่วนนั้นจะอยู่ระหว่าง 2.3:1  ถึง 101:1  ซ่ึงอาจเปรียบได้เหมือนภูเขาน ้ าแข็งใน
มหาสมุทรจะมีส่วนท่ีโผล่พน้น ้ าข้ึนมาท่ีเปรียบเหมือนค่าความสูญเสียทางตรงท่ีเรา
สามารถรับสัมผสัไดโ้ดยตรง   กบัส่วนท่ีจมอยูใ่นน ้าเปรียบเหมือนกบัวา่ค่าความสูญเสีย   
ทางอ้อมท่ีบุคคลมักจะไม่ค่อยค านึงถึงหรือมักจะมองข้ามความส าคัญไปและมีค่า
มากกวา่ส่วนท่ีโผล่ข้ึนเหนือน ้า  (ชยัยทุธชวลิตนิธิกลุ, 2532: 9-10) 

1.3  ปัจจยัทีม่ผีลท าให้เกดิอนัตราย และอบัุติเหตุจากการท างาน 

การประสบอนัตรายจากการท างานนั้นมีปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตลอดเวลามี
ดงัน้ี 

https://www.gotoknow.org/posts/304899%20สืบค้น
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            1.3.1  ตวับุคคลคือผูป้ระกอบการ  ลูกจา้งและบุคคลอ่ืนๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างานซ่ึงเป็นตัวสาเหตุใหญ่ท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการท างาน  โดย
อาจจะเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการท างานอย่างปลอดภัย  ขาดความ
ตระหนกัถึงความส าคญัของสุขภาพรวมทั้งเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีอาจจะยงัขาดทกัษะในการ
ตรวจบงัคบัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

            1.3.2  ส่ิงแวดลอ้ม  คือตวัองคก์รหรือสถานประกอบการ  สภาพของการท างานท่ี
มีองค์ประกอบต่าง ๆ  เพื่อให้มีการด าเนินงานไดโ้ดยรอบตวัของผูป้ฏิบติังานรวมทั้ง
กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ทั้ งในสถานประกอบการและของหน่วยงานภาครัฐ  ท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบยงัขาดเอกภาพท่ีเด่นชัดและบางคร้ังไม่เอ้ืออ านวยต่อการป้องกัน
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 

            1.3.3  อุปกรณ์ เคร่ืองจักรเคร่ืองมือคือวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบติังานในสถานประกอบการเพื่อการผลิตและบรรลุเป้าหมายในการท างานซ่ึงอาจ
เส่ือมสภาพขาดการตรวจสอบดูแลบารุงรักษาขาดการควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าขาดการจดัระเบียบเป็นตน้   ดังนั้น  จึงควรมีมาตรการในการแกปั้ญหาการ
ประสบอนัตรายจากการท างาน  เพื่อให้การท างานของแรงงานได้รับความปลอดภัย
สูงสุดและลดการเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน  ลดความสูญเสียจากการเกิดอุบติัเหตุ   จึง
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการก าหนดเพื่อการป้องกนัและแกปั้ญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน 

1.4 การสูญเสียเน่ืองจากอบัุติเหตุในการท างาน 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก าลังพัฒนา  ท าให้เกิดมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้ ง
ขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่   มีการลงทุนเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว งานดา้นความ
ปลอดภัยในการท างานจึงเป็นเร่ืองท่ีท าได้ไม่มากเท่าท่ีควร   เน่ืองจากมีการลงทุน
ค่อนขา้งสูงและผลท่ีไดรั้บคืนมาไม่เห็นเป็นปริมาณหรือตวัเลขอย่างชัดเจน   โรงงาน
ขนาดเล็กไม่สามารถลงทุนดา้นความปลอดภยัไดแ้ละยงัไม่เห็นถึงความส าคญัของงาน
ดา้นความปลอดภยัอีกดว้ย  ท าให้ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการ
ดา้นความปลอดภยั  จึงไม่สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขสาเหตุของ
ความไม่ปลอดภัยได้เลย   จากการสรุปของบทความ “อารยะ”   ทางเศรษฐกิจสู่  
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“หายนะ”  ของแรงงานไทยซ่ึง  รศ.ดร.วรวิทย ์ เจริญเลิศ  ไดก้ล่าวถึงการวดัความส าเร็จ
ของการพฒันาโดยการพิจารณาจากการขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ   
GDP: Gross Domestic Product   หรือรายได้ประชาชาติเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ได้
สะทอ้นตวัเลขแทจ้ริงเพราะยงัไม่ไดน้ับรวมตน้ทุนทางสังคม (ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและ
สุขภาพ)  ซ่ึงตน้ทุนเหล่าน้ีเป็น  “ตน้ทุนแอบแฝง”  ภายใตก้ระบวนการเร่งรัดการพฒันา
อุตสาหกรรมรวมทั้ งผลกระทบทางด้านคุณภาพชีวิตและจิตใจ  ซ่ึงไม่สามารถเรียก
กลบัคืนมาได้  ท าให้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมแรงงานท่ียงัเกิดซ ้ าซาก  แม้ว่าทาง
รัฐบาลจะจัดตั้ งกระทรวงแรงงานออกกฎหมายและระเบียบของกระทรวงในการ
คุม้ครองแก่คนงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมีกองทุนเงินทดแทนการประกนัสังคมและ
กฎหมายต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในการท างานรวมทั้ งการจดัตั้งสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตลอดจนกอง
ตรวจโรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม  แต่ก็ยงัไม่สามารถป้องกนัปัญหาได ้ ดังเช่น
เหตุการณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ .2536   จนถึงปัจจุบนัมีข่าวท่ีสร้างความสะเทือนขวญัไปทัว่โลก
ไดแ้ก่กรณีไฟไหมโ้รงงานเคเดอร์  (10 พฤษภาคมพ.ศ.2536)  มีคนหนุ่มสาวเสียชีวิตถึง  
188  รายและบาดเจบ็กว่า  400  รายกรณีโรงแรมรอยลัพลาซ่าถล่ม  (13 สิงหาคม 2538)  
มีผูเ้สียชีวติ 157  รายบาดเจบ็กวา่  200  ราย  กรณีไฟไหมโ้รงแรมรอยลัจอมเทียนรีสอร์ท   
(11 กรกฎาคม 2540)  มีผูเ้สียชีวิตรวม 91 รายบาดเจ็บกว่า 50 รายและกรณีโรงงานอบ
ล าไยบริษัทหงส์ไทยเกษตรพัฒนา จ ากัด  เกิดระเบิด  (19 กันยายน  2542)  ท าให้มี
ผูเ้สียชีวิต  36  รายบาดเจ็บสาหัส  2  ราย  ชุมชนบริเวณรอบโรงงานรัศมี  1  กิโลเมตร 
ได้รับความเสียหาย  571  หลังคาเรือนชาวบ้านบาดเจ็บ  160  ราย  และสถิติจาก
ส านักงานกองทุนเงินทดแทนพบว่าในเดือนพฤษภาคม 2547   ท่ีประสบอันตราย
เน่ืองจากการท างานรวมทั้งส้ิน 215,534 ราย  ในจ านวนน้ีเสียชีวิตถึง  600  ราย  และการ
ประสบอนัตรายของคนงานก็ยงัคงเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง    เม่ือคิดอตัราการประสบ
อนัตรายในทุกกรณีเฉล่ียท่ี  45 คน  จากอตัราลูกจา้ง 1,000 คน  ในปี 2535 - 2539  ส่วน
หลงัจากปี 2540  เป็นตน้มาพบว่าอตัราการประสบอนัตรายจากการท างาน   มีแนวโนม้
ลดลงเท่ากบั 39.5 ในปี พ.ศ. 2540   มีค่าเท่ากบั 36.25  ในปี พ.ศ.2541  มีค่าเท่ากบั 32.3 
ในปี พ.ศ. 2542  และ  29.9  ใน ปีพ.ศ. 2546  เน่ืองจากเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
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ภายในประเทศและเปรียบเทียบกบัสถิติการประสบอนัตรายจากการท างานกบัประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือองักฤษ   จะเห็นว่ามีอตัราการประสบอนัตรายจากการท างานอยู่ท่ี
ระดบัต ่ากวา่  10  คนต่อจ านวนลูกจา้ง 1,000  คน   แสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยยงัมีอตัรา
การประสบอนัตรายจากการท างานในระดบัท่ีค่อนขา้งสูงมาก    นอกจากนั้นยงัแสดงให้
เห็นถึงการประสบอนัตรายจากการท างานต่อมิติทางเพศไวด้ังน้ี  คือลูกจา้งท่ีประสบ
อนัตรายจากการท างานในปี พ.ศ. 2547  จ  านวนทั้ งหมด  215,534  คน  แยกเป็นชาย 

172,691 คนและหญิง 42,834  คน   หรืออาจสรุปว่าคนงานชายประสบอนัตรายจากการ
ท างานมากกว่าคนงานหญิงถึง 3 เท่า  ในแต่ละปี  และปัญหาท่ีตามมากคื็อการจดัการกบั
ปัญหาครอบครัวท่ีต่างกนั  ถา้ในกรณีท่ีเป็นผูห้ญิงจะสามารถจดัการกบัปัญหาครอบครัว
ไดดี้กว่า  จะเห็นความส าคญัของการศึกษาของเด็กกบัอนาคต  แต่กต็อ้งท างานหนกัเพื่อ
หารายไดใ้หเ้พียงพอกบัรายจ่ายของครอบครัวท่ีจะตอ้งเป็นทั้งแม่และพ่อในขณะเดียวกนั   
ในกรณีท่ีเป็นผูช้ายกต็อ้งมีบทบาทรับผิดชอบเป็นทั้งพ่อและแม่เล้ียงดูครอบครัวและลูก
ในขณะเดียวกนันั้นมกัจะมีโอกาสท่ีจะท าใหค้รอบครัวแตกแยกเกิดข้ึนได ้ ในกรณีพ่อ 

ติดเหลา้ท้ิงลูก  แต่งงานใหม่หรือส่งลูกใหย้ายหรือยา่เป็นผูรั้บผิดชอบแทน   หรืออาจถูก
ปลดออกจากงาน   เน่ืองจากสาเหตุของการเจบ็ป่วยจากการท างาน  กลายเป็นคนตกงาน 

อยา่งถาวรไม่สามารถหางานในระบบได ้ ตอ้งเผชิญกบัปัญหาทางสังคมกลายเป็น  “คน
ชายขอบของสังคม”  ท่ีตอ้งเผชิญกบัทศันคติในทางลบของคนในสังคม ซ่ึงความสูญเสีย
เน่ืองจากอุบติัเหตุจากการท างานนั้นสามารถจ าแนกออกเป็น  2  อยา่ง  ดงัน้ี 

1.4.1  ความสูญเสียทางตรง เป็นความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ จะต้อง
จ่ายเงินไปใหผู้ไ้ดรั้บบาดเจบ็โดยตรงจากการเกิดอุบติัเหตุ การจ่ายเงินต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ทดแทนตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานใหก้บัผูป้ระสบเหตุไดแ้ก่ 

1.4.1.1  ค่ารักษาพยาบาล 

1.4.1.2  ค่าเงินทดแทน 

1.4.1.3  ค่าท าขวญั ค่าท าศพ 

1.4.1.4  ค่าประกนัชีวติ 
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            1.4.2  ความสูญเสียทางออ้ม หรือความสูญเสียแฝงเร้น  ตามท่ี เฮนริค   
Heinrich:1959 ไดก้ล่าวถึงความสูญเสียแฝงเร้นวา่  ประกอบดว้ยค่าความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน ดงัต่อไปน้ี 

1.4.2.1  ค่าความสูญเสียเวลาของผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ 

  1.4.2.2  ค่าความสูญเสียบุคคลท่ีตอ้งหยดุงานเน่ืองจากความอยาก 

รู้อยากเห็นความสงสัยการน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาล และอ่ืน ๆ 

  1.4.2.3  ค่าความสูญเสียหัวหน้างานผูค้วบคุมงาน และผูจ้ดัการในเร่ือง
การช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานใหม่   การจัดท ารายงาน
อุบติัเหตุ 

1.4.2.4   ค่าความสูญเสียเวลาในการปฐมพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีสถาน 

พยาบาลต่าง ๆ 

1.4.2.5  ค่าความสูญเสียเน่ืองจากเคร่ืองจกัรช ารุดหรือทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 

เสียหาย 

1.4.2.6 ค่าความสูญเสียท่ีท าใหก้ารผลิตตอ้งชะงกัไม่สามารถจดัส่งสินคา้      
ไดต้ามก าหนดเวลาไม่ไดรั้บเงินรางวลั 

1.4.2.7 ค่าใชจ่้ายท่ีนายจา้งตอ้งสูญเสียเป็นค่าสวสัดิการแก่ลูกจา้ง 

1.4.2.8 ค่าจา้งท่ีนายจา้งตอ้งจ่ายเตม็ใหก้บัคนงานลูกจา้งท่ีพึ่งหายจากการ 

เจบ็ป่วย  ซ่ึงอาจจะยงัท างานไดไ้ม่เตม็ความสามารถ 

1.4.2.9 ค่าความสูญเสียผลก าไรท่ีจะพึงไดจ้ากผลผลิตของคนงานและ 

เคร่ืองจกัรท่ีไม่มีคนงานผูใ้ช ้

  1.4.2.10 ค่าความสูญเสียท่ีพนกังานเสียขวญัจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

1.4.2.11  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

1.5  ความส าคญัในการเสริมสร้างเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน 

ความเจริญกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม  การผลิตส้ินคา้ออกสู่
ตลาดโลกสภาพ เศรษฐกิจและสั งคม  มีการแข่งขัน เร่งรีบท างานแข่งกับ เวลา  
ผูป้ระกอบการมีการปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยการ
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พฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆท าใหเ้จา้ของกิจการมุ่งแต่ผลผลิต  จนกระทัง่ขาดความสนใจใน
เร่ืองความปลอดภัย เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุแก่คนงาน  มีการ
บาดเจ็บหรือเส่ียงต่อโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ ท าให้เกิดการเจ็บป่วยทุกขท์รมานทั้งทางดา้น
ร่างกายและจิตใจ อาจถึงขั้นเสียชีวิตไดส่้งผลกระทบในระยะยาว ถึงครอบครัวสังคม 
และกระทบต่อประเทศชาติต่อไปดว้ย  ปัจจุบนัสถานประกอบการจึงใหค้วามสนใจกบั
การด าเนินการเก่ียวกับ เร่ืองความปลอดภัยในการท างานกันมากยิ่ง ข้ึน  สถาน
ประกอบการหรือเจา้ของกิจการก็จะพยายามพฒันาแรงงานให้เท่าทนัเทคโนโลยี   เพิ่ม
ขีดความสามารถให้กบัพนักงาน    จดัการฝึกอบรมให้การศึกษาอย่างต่อเน่ืองและจดั
สวสัดิการท่ีเหมาะสม  เพื่อเป็นการลดสถิติการเกิดอุบติัเหตุและความไม่ปลอดภยัในการ
ท างานลงจากสถิติของคนท างานท่ีต้องประสบอุบัติการณ์เกิดการบาดเจ็บสูญเสีย
ทรัพยสิ์นเงินทองอวยัวะจนกระทัง่ถึงชีวิตจากการประกอบอาชีพนั้น   มีแนวโนม้สูงข้ึน
ทุกปีสาเหตุเน่ืองมาจากลกัษณะของงานท่ีมีอตัราเส่ียง  สภาพการท างานท่ีเร่งรีบ  การ
ท างานบนท่ีสูง  จากขอ้มูลส านักงานกองทุนเงินทดแทน พบว่าตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 
2557   แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีก าลงัแรงงานท่ีท างาน 38.69  ลา้นคน  ผูมี้งานท า 
38.66  ลา้นคน   ท างานเกษตรกรรม  13.46   ลา้นคน นอกภาคเกษตรกรรม เช่น การผลิต  
ก่อสร้าง ขนส่ง ขายปลีก บริการ และธุรกิจอ่ืน ๆ  25.20 ลา้นคน  ผูว้า่งงาน  0.22 ลา้นคน  
ผูร้อฤดูกาล  0.08  ลา้นคน  อตัราว่างงานร้อยละ 0.60 กลุ่มรับงานท าท่ีบา้น บริการ การ
ผลิต  22.1  ลา้นคน ไดข้ึ้นประกนัตนกบัส านกังานประกนัสังคมทั้งส้ิน 13.63 ลา้นคน มี
สถานประกอบการ 422,748 แห่ง  (ส านักงานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน, 2559)   
และจากสถิติการประสบอนัตรายจากการท างานของแรงงานส่งเสริมความปลอดภยัและ
อนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) ในรอบ  5  ปีท่ีผ่านมามีลูกจา้งในข่ายกองทุนเงิน
ทดแทน 9.13 ลา้นคน  ประสบอนัตรายจากการท างาน 100,392  รายโดยมีการจ่ายเงิน
ทดแทน  (ไม่รวมกรณีการวนิิจฉยัยงัไม่ส้ินสุด ณ ส้ินเดือนธนัวาคม  2557)  ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1.1    สถิติการประสบอนัตรายรอบปี พ.ศ. 2553 - 2557 

 

พ.ศ. 

จ านวน
ลูกจา้ง 

(คน) 

เสียชีวติ 

(คน) 
 

(1) 

ทุพพล
ภาพ 

(คน) 
 

(2) 

สูญเสีย
อวยัวะ

บางส่วน 

(คน) 
(3) 

หยดุงาน 

เกิน3 วนั 

(คน) 
(4) 

หยดุงาน 

ไม่เกิน3 
วนั 

(คน) 
(5) 

รวมทุก
กรณี 

(คน) 
 

(1-5) 

เงิน
ทดแทน  

(ลา้น
บาท) 

2553 8,177,618 619 11 2,149 39,919 103,813 146,511 617.24 

2554 8,222,960 551 4 1,630 35,709 91,699 129,632 753.31 

2555 8,575,398 717 20 1,818 36,165 93,106 131,826 926.51 

2556 8,901,624 635 28 3,036 31,419 76,776 111,894 1169.39 

2557 9,132,752 625 14 1,485 29,329 68,939 100,392 1370.03 

ท่ีมาขอ้มูลสถิติ : (ส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน,2557) 

 จะเห็นไดว้า่อตัราความสูญเสียของผูป้ระสบอนัตรายในรอบ 5 ปี  (ประเทศไทย)  
ปี พ.ศ 2553 - 2557 ตามตารางนั้น   มีการสูญเสียอยา่งต่อเน่ืองสัมพนัธ์ถึงทรัพยสิ์นของ
ผูป้ระกอบการ   สูญเสียบุคคลท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า   รวมไปถึงครอบครัวเศรษฐกิจ
สังคมและประเทศชาติ  คิดเป็นมูลค่ามหาศาล  ดังนั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดความสูญเสียดงักล่าว  เพื่อหาแนวทาง
ในการควบคุมป้องกันและแก้ไขให้กับผู ้ประกอบอาชีพ   ให้สามารถท างานได ้        
อยา่งมีความสุข  มีประสิทธิภาพสามารถพฒันาใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึนไปอนัจะเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติต่อไป 

1.6  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเสริมสร้างการท างานอย่างปลอดภัยในโรงงาน 

การด าเนินการใหส้ภาพการท างานของพนกังานในโรงงานใหมี้ความปลอดภยั
นั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากเน่ืองจากการเกิดอุบติัเหตุข้ึนในแต่ละคร้ัง  ท าใหมี้ความสูญเสีย
ทั้งบุคคลากรและค่าใชจ่้าย  จึงท าใหผู้บ้ริหารในปัจจุบนัไม่ควรมองขา้มหามาตรการ
ป้องกนัท่ีดีจะก่อใหเ้กิดประโยชน ์ดงัน้ี 
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1.6.1 ผลผลิตเพิ่มข้ึน การท างานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะ  เคร่ืองจกัรมี
อุปกรณ์ป้องกัน  ท าให้พนักงานมีความมั่นใจในความปลอดภัย  ท าให้มีขวญัและ
ก าลงัใจในการท างานอยา่งเตม็ท่ี 

1.6.2 ตน้ทุนการผลิตลดลงสถิติการเกิดอุบติัเหตุในโรงงานลดลง ไม่เกิดความ
สูญเสียหรือตอ้งมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลท าให้โรงงานประหยดัค่าใชจ่้ายลง  และค่า
ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรสามารถลดตน้ทุนลงได ้

 1.6.3 ก  าไรมากข้ึน การท างานอยา่งปลอดภยัท าให้ผลผลิตสูงข้ึนและตน้ทุนการ
ผลิตต ่าลง  โอกาสการแข่งขนัของสินคา้มีเพิ่มข้ึน 

 1.6.4 ทรัพยากรบุคคลของประเทศไม่เกิดความสูญเสีย อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละคร้ัง ท าให้พนักงานอาจเกิดอตัรายหรือพิการทุพพลภาพ เสียชีวิต ส่งผลให้ประเทศ
ขาดบุคลากรท่ีส าคญัไป หากมีการป้องกนัไม่ให้มีการเกิดอุบติัเหตุในโรงงานทพัยากร
บุคคลของประเทศกไ็ม่เกิดการสูญเสีย 

 1.6.5  เป็นปัจจยัในการจูงใจในการท างาน การด ารงชีวิตตามทฤษฏีความตอ้งการ
ของมนุษยข์องมาสโลว ์ Maslow Motivation Theory  เป็นพื้นฐานการจูงใจใหพ้นกังาน
อยากท างานอยา่งมีความสุข  เน่ืองจากการจดัสภาพการท างานใหป้ลอดภยั 

1.7  การตรวจสอบความปลอดภัย 

คน้หาสาเหตุของอนัตรายเพื่อเป็นแนวทางการก าหนดมาตรการในการป้องกนั 
ซ่ึงอาจเป็นวิธีการท่ีเป็นทางการ หรือ โดยบุคลากรในองค์กรท่ีมีประสบการณ์  และ
ตระหนกัถึงความส าคญัของความปลอดภยั ท่ีจะร่วมมือกนัในการสังเกตตรวจตราเอาใจ
ใส่ถึงส่ิงผิดปกติความบกพร่องท่ีอาจเกิดมีข้ึนในการท างานกไ็ด ้ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีแบบ
ส ารวจเพื่อการตรวจสอบ และแจ้งผลไปยงัผู ้เก่ียวข้องหัวหน้างานผู ้จัดการ หรือ
คณะกรรมการความปลอดภยัของหน่วยงาน  เพื่อการแกไ้ขดงัหวัขอ้ส าคญั ๆ  ดงัน้ี  

1.7.1  เร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะดวกของสถานท่ี 

1.7.2  การจดัสุขาภิบาลโดยทัว่ไป 

1.7.3  เคร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
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1.7.4  เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชล้มความดนัสูง 

1.7.5  เครนหรือป้ันจัน่ท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยหรือยกส่ิงของหนกั 

1.7.6  อุปกรณ์ในการยกหรือขนถ่ายวสัดุ   

1.7.7  สัญญาณเตือนภยัเคร่ืองดบัเพลิง  ทางหนีไฟและประตูหนีภยั  

1.7.8  สภาพแวดลอ้มเช่นความร้อน  แสงเสียง  การระบายอากาศความช้ืน 

1.7.9  เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ 

1.7.10  เคร่ืองมือช่างทั้งหลาย  

1.7.11  ทางเดินบนัไดทางออก 

1.7.12  สัญลกัษณ์ดา้นความปลอดภยั 

1.7.13  อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวติ 

1.7.14  อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

1.8   การสอบสวน การบันทกึ และรายงานอบัุติเหตุ 

           การเกิดเหตุอนัตรายหรืออุบติัเหตุทุกคร้ัง มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการ
สอบสวนหาสาเหตุท่ีแทจ้ริง  และมีการบนัทึกรายละเอียดต่าง ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้ง    เพื่อเป็น
ขอ้มูลแนวทางในการก าหนดมาตรการการป้องกนัอยา่งไดผ้ลมีวตัถุประสงคแ์ละการ
จ าแนกสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้ดงัต่อไปน้ี 

           1.8.1 วตัถุประสงคข์องการสอบสวน 

      1.8.1.1 เพื่อการค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ  และสภาพ
อนัตรายต่าง ๆ  ส าหรับเป็นแนวทางการป้องกนัและการแกไ้ขอยา่งถูกตอ้ง 

      1.8.1.2 เพื่อคน้หาความจริงขอการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎขอ้บงัคบัหรือ
การฝ่าฝืนระเบียบซ่ึงเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

      1.8.1.3 เพื่อการเปรียบเทียบการท างานท่ีเปล่ียนแปลง  ว่ามีการแจ้งให้
ทราบล่วงหนา้หรือไม่ 

      1.8.1.4 เพื่อให้ทราบผลของความเสียหายอนัเน่ืองมาจากอนัตรายท่ี เกิด
อุบติัเหตุเกิดการบาดเจบ็  กระตุน้เตือนใหผู้ท่ี้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายหนัมาเห็นความส าคญั 
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ใส่ใจในการป้องกนัอนัตรายจากอุบติัเหตุ 

      1.8.1.5 เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ และ
สอบสวนอุบติัเหตุและความไม่ปลอดภยั 

           1.8.2  จ  าแนกสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ การสอบสวนอุบติัเหตุนั้นตอ้งค านึงถึง
สาเหตุทางสภาวะแวดลอ้มและพฤติกรรมของบุคคลซ่ึ  งไดป้รับปรุงแนวทางการคน้หา
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจาก ASA Standard Z16.2 (2505)  เป็นรูปแบบของ  
“Method of Recording Basic Facts Relating to Nature and Occurrence of work Injuries

”   จ  าแนกสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุไวอ้ยา่งชดัเจน  7  ประการ  ดงัน้ี 

       1.8.2.1  ลกัษณะของการบาดเจบ็  Nature of injuries 

       1.8.2.2  อวยัวะของร่างกายท่ีไดรั้บผลกระทบ  Part of  body affected 

       1.8.2.3  จุดท่ีท าใหเ้กิดการบาดเจบ็  Source of injuries  

       1.8.2.4  ชนิดของอุบติัเหตุ    Accident type 

       1.8.2.5  สภาพของอนัตราย    Hazardous conditions 

       1.8.2.6  แหล่งก าเหนิดอุบติัเหตุ    Agency of accident 

       1.8.2.7  การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั    Unsafe act 

            เม่ือทราบสาเหตุดังกล่าวแล้วจึงน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบส ารวจ
ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน  โดยเฉพาะงานอุตสาหกรรมซ่ึงไดรู้ปแบบ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  สามารถน าไปใช้ในการตรวจสอบเปรียบเทียบด้านความ
ปลอดภยัไดต้ลอดเวลา 

            1.8.3  ผูรั้บผดิชอบในการสอบสวนอุบติัเหตุ  มีดงัน้ี 

      1.8.3.1 ผูค้วบคุมงานรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการท างานของคนงาน 
ใหถู้กวิธี มีความปลอดภยั เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของโรงงาน เหมาะสมในการสืบสวน
อุบติัเหตุอยา่งมีประสิทธิภาพ  

      1.8.3.2  เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัอุบติัเหตุ และ 

เสริมสร้างความปลอดภยัในการท างานโดยตรง  ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในดา้น
น้ี จึงจะท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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            1.8.4  หลกัส าคัญในการสอบสวนผูส้อบสวน ตอ้งมีความคิดอ่านและสามัญ
ส านึกท่ีชดัแจง้เป็นรูปธรรม  

       1.8.4.1 ผูส้อบสวน ตอ้งมีความรู้กบัขบวนการผลิต  คุน้เคยกบัเคร่ืองจกัร 
คนงาน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของแผนกท่ีเกิดอุบติัเหตุ  

       1.8.4.2  ผูส้อบสวน ไม่ควรเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหัวหน้างาน หรือผู ้
ควบคุมงานในแผนกท่ีเกิดอุบติัเหตุ  

       1.8.4.3 การสอบสวนต้องท าทันที ท่ี เกิดอุบัติ เหตุ หรือโดยเร็วท่ีสุด 
เพื่อท่ีจะไดข้อ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้ง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุ ตอ้งสอบสวนอย่าง
ละเอียด ควรกระท าเป็นกลุ่มหรือคณะท างานเพื่อให้ไดส้าเหตุท่ีแทจ้ริงการสอบสวน   
ซ่ึงจะเสร็จสมบูรณ์ เม่ือมีการท ารายงานและเสนอแนวทางแกไ้ข 

 1.8.5  ผลท่ีไดจ้ากการสอบสวนเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน 

      1.8.5.1 ท าไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้น 

      1.8.5.2 ใครจะเป็นผูท่ี้เหมาะสมท่ีสุดในการแกไ้ขป้องกนัอุบติัเหตุในคร้ังน้ี 

      1.8.5.3 มีขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 

      1.8.5.4 จะด าเนินการตามท่ีเสนอแนะไดเ้ร็วเพียงใด 

            1.8.6  การบนัทึกและรายงานอุบติัเหตุ  วตัถุประสงค์เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลและ
สถิติในการเกิดอุบติัเหตุการจ่ายเงินทดแทน  การวิเคราะห์และสอบสวนอุบติัเหตุ เพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกนัอุบติัเหตุ และหลกัการบนัทึก และสอบสวน ดงัน้ี 

                      1.8.6.1 ตอ้งบนัทึกและรายงานการเกิดอุบติัเหตุทุกคร้ัง 

      1.8.6.2 รายงานตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์ 
เหตุการณ์การสอบสวนสาเหตุ ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข และการสั่งการของฝ่ายบริหาร 

       1.8.6.3 รายงานจะตอ้งมีลกัษณะง่ายต่อการรวบรวม  หรือแยกประเภท 

ตามลกัษณะสาเหตุของการบาดเจบ็  หรือเพื่อประโยชนใ์นทางสถิติและทางอ่ืน ๆ ต่อไป 

            1.8.7  ประเภทของรายงาน  การรายงานอุบติัเหตุสามารถ แบ่งออกได้
เป็น  4   ประเภท ดงัน้ี 

      1.8.7.1 รายงานการปฐมพยาบาลเก่ียวกบัการบาดเจบ็   จากอุบติัเหตุจาก
หอ้งพยาบาลของโรงงาน  หรือจากสถานพยาบาลภายนอก 
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      1.8.7.2 รายงานอุบติัเหตุต่อหวัหนา้งาน หรือ ผูค้วบคุมงานทุกคร้ังหลงัการ
เกิดอุบติัเหตุ 

      1.8.7.3 รายงานอุบติัเหตุประจ าเดือนมีลกัษณะของการรายงาน 

สรุปสาเหตุต่าง ๆ  ดงัน้ี 

1) รายงานสรุปเป็นผลวเิคราะห์รวมตามแบบฟอร์ม หรือเป็นผงั       
แสดง 

2) รายงานของแต่ละแผนก หรือคณะกรรมการความปลอดภยั 

3) รายงานแสดงรายละเอียดท่ีจ าเป็นต่อการค านวณหาความถ่ีของ
การเกิดอุบติัเหตุและ อตัราความรุนแรงของอุบติัเหตุ 

      1.8.7.4  รายงานสรุปประจ าปีจะเป็นการแสดงขอ้มูลดงัน้ี 

1)   เพื่อแสดงแนวโนม้ของอุบติัเหตุ และการด าเนินการดา้นความ         
      ปลอดภยัระหวา่งปี 

2)   เพื่อการเปรียบเทียบกบัสถิติอุบติัเหตุในปีท่ีผา่น ๆ มาและการ      
      คาดการณ์ส าหรับอนาคต 

1.8.8  รายละเอียดและลกัษณะในรายงานตอ้งมีรายละเอียดครบถว้นดงัน้ี 

       1.8.8.1 รายละเอียดของผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ เช่นช่ือ อาย ุเพศ แผนกท่ีสังกดั 
สถานท่ีของแผนก ลกัษณะงานท่ีท า ประสบการณ์ หรือ อายงุานในแผนก 

       1.8.8.2  รายละเอียดเก่ียวกบัการประสบอนัตราย 

       1.8.8.3  ตอ้งระบุช่ือชนิดวตัถุ หรือสารท่ีท าใหเ้กิดอนัตราย ของส่ิงนั้นดว้ย 

       1.8.8.4 รายละเอียดเก่ียวกบัอุบติัเหตุ แบ่งแยกเป็นค าถามยอ่ยล าดบั
เหตุการณ์ สามารถแยกไดต้ามขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 

1) งานท่ีท าขณะเกิดอุบติัเหตุ ควรก าหนดลกัษณะการกระท าท่ี   
เฉพาะลงไปในขณะเกิดอุบติัเหตุ ตลอดจนระบุถึง วสัดุ 
เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ท่ีก าลงัใชอ้ยู ่

2) เกิดอะไรข้ึน ตอ้งอธิบายใหไ้ดว้า่ อนัตรายเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

       1.8.8.5  ขอ้เสนอแนะและความเห็นของผูส้อบสวนแสดงใหเ้ห็น
ขอ้ผดิพลาดในการท างาน 
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1.9  บทสรุป  

                  ความเป็นมาของการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างานได้เกิดข้ึนหลงัจากการ
ปฏิวติัอุตสาหกรรมโลกตะวนัตกและมีประเทศต่าง  ๆ  ทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยไดใ้ห้
ความส าคัญเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน ได้ศึกษาหาปัจจัยท่ีส่งผลท าให้เกิด
อุบัติ เหตุ และผลของความสูญเสียเน่ืองจากอุบัติ เหตุในการท างาน รวมทั้ งมีให้
ความส าคญัการเสริมสร้างเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน รวมถึงประโยชน์ท่ีไดจ้าก
การท างานอยา่งปลอดภยั 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 

 1. อธิบายความส าคญัจากประวติัความเป็นมาเพราะเหตุใดจึงท าใหแ้ต่ละประเทศ
ไดเ้ห็นความส าคญัของการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างานข้ึนมา 

 2.  จงอธิบายพร้อมกบัยกตวัอยา่งถึงวธีิท่ีการจะเสริมสร้างการป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุใหผู้ป้ฏิบติังาน 

 3.  จงบอกความหมายและสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 

 4.  จงอธิบายความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากผลของการเกิดอุบติัเหตุมีอะไรบา้ง 

 5.  จงอธิบายถึงสาเหตุของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนวา่มีสาเหตุมาจากอะไรบา้ง 

 6.  จงบอกความส าคญัของการสอบสวน สืบสวน การบนัทึก และรายการเกิด
อุบติัเหตุ 

 7.  จงบอกถึงผลท่ีจะไดรั้บจากการสอบสวนสืบสวนการเกิดอุบติัเหตุมีอะไรบา้ง 

 8.  การจ าแนกสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุมีก่ีลกัษณะอะไรบา้ง 

 9.  จงบอกหลกัการบนัทึกและสอบสวนการเกิดอุบติัเหตุ 

 10. จงบอกผูรั้บผดิชอบในการสอบสวนอุบติัเหตุมีใครบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

การป้องกนัและการจัดองค์กรป้องกนัการเกดิอุบัตเิหตุ 

Accident Prevention and Safety Management Systems 

3 ช่ัวโมง 

หัวข้อเน้ือหา 

            2.1  แนวคิดทฤษฎีของการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 

 2.2  สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน 

 2.3  แนวทางการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 

 2.4  การจดัองคก์รความปลอดภยั    

 2.5  บทบาทของหวัหนา้งานต่อความปลอดภยั 

 2.6  จิตวทิยาและการจูงใจเพื่อความปลอดภยั 

 2.7  การอบรมคนงานเพื่อความปลอดภยั 

2.8  หลกัการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย 

2.9   บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที ่ 2  

เอกสารอ้างองิ 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

            หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

            1. อธิบายทฤษฏีของการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุและประยกุตใ์ชไ้ด ้

            2. ออกแบบการจดัองคก์รเพื่อวางแผนด าเนินการใหเ้กิดความปลอดภยัในการ
ท างานและน าไปประยกุตใ์ชง้านได ้  

            3. จ  าแนกการจดัองคก์รท่ีท าใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานได ้

 4. บอกบทบาทของหวัหนา้งานต่อความปลอดภยัได ้

            5. อธิบายจิตวทิยาและการจูงใจต่อความปลอดภยัได ้
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 6.  อธิบายการอบรมคนงานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานได ้

7.  อธิบายการบริหารเพื่อควบคุมความปลอดภยัในการท างานได ้

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1.  ช้ีแจงอธิบายค าอธิบายรายวชิา เน้ือหา กฎระเบียบ เกณฑใ์หค้ะแนน 

 2.  น าเขา้สู่บทเรียนบรรยาย เน้ือหา และใหน้กัศึกษาศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสาร
ประกอบการสอน 

3.  ผูส้อนสรุปเน้ือหา และมอบหมายงานใหไ้ปคน้ควา้  ท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติม 

4.  ผูส้อนเปิดโอกาสใหซ้กัถาม และทวนถามเพื่อความเขา้ใจ 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั 

 2.  คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การวดัผล 

 1.  การเขา้ร่วมกิจกรรม และการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 2.  การตอบค าถามระหวา่งการบรรยาย 

 3.  การท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

การประเมนิผล 

1. ความรับผดิชอบ สนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียน บนัทึกลงสมุดเวลาเรียน 

 2.  คะแนนการสอบยอ่ยระหวา่งภาคเรียน และปลายภาคการศึกษาผา่นตามเกณฑ์
มหาวทิยาลยั ฯ  

            3.  ความถูกตอ้งของการท าแบบฝึกหดั ถูกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  ส่งตามก าหนด 
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บทที่ 2 

การจัดองค์กรและแนวทางป้องกนัการเกดิอุบัตเิหตุ 

Accident Prevention and Safety Management Systems 

 

2.1   แนวคดิทฤษฎขีองการป้องกนัการเกดิอบัุติเหตุ 

            การท างานในโรงงานอุตสาหกรรม   อุบติัเหตุเกิดจากการกระท าของคนเป็นส่วน
ใหญ่และเกิดจากสภาพท่ีไม่ปลอดภยั   แนวทางในการป้องกนัอุบติัเหตุเพื่อปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยันั้น ไดมี้ผูคิ้ดคน้ทฤษฏีเพื่ออธิบายแนวทางการป้องกนัใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการสอบสวนเพื่อตรวจสอบอุบติัเหตุท่ียอมรับกนัในปัจจุบนัมีทฤษฏี ดงัน้ี 

 

รูปที ่2.1 ลกัษณะสภาพแวดลอ้มและพื้นท่ีไม่น่าท างานเส่ียงต่ออุบติัเหตุ 

 

 2.1.1   ทฤษฎีโดมิโน  Domino Theory ในปี ค.ศ. 1931   นายเฮนริค    Heinrich      ได้
ค้นพบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมว่า   สาเหตุการเกิด
อุบติัเหตุเกิดจากการกระท าของคนเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ  88   และเกิดจากสภาพท่ีไม่
ปลอดภยั ร้อยละ  12 มีความพยายามหาแนวทางการป้องกนัอุบติัเหตุดว้ยการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม ให้ปลอดภยัท าให้เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป และใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การสอบสวน  ตรวจสอบอุบัติเหตุด้วยหลกัการของโดมิโน นั่นคือ การบาดเจ็บและ
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ความเสียหายต่าง ๆ  เป็นผลมาจากอุบติัเหตุ  หรือการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัซ่ึงปรียบเทียบ
ไดก้บัตวัโดมิโนท่ีตั้งเรียงกนัอยู ่5 ตวั เม่ือตวัท่ี 1 ลม้  กจ็ะท าใหไ้ปกระทบตวัต่อไป และ
ลม้ตามกนัไปดว้ยนอกว่าจะป้องกนัดว้ยการดึงเอาตวัโดมิโนตวัใดตวัหน่ึงออก  ท าใหต้วั
ท่ีลม้ก่อนหน้านั้นไม่กระทบถึงตวัต่อไปก็จะไม่ลม้ตามไปดว้ย  จากการเปรียบเทียบน้ี
สามารถน ามาอธิบายถึงความเสียหายจากการเกิดอุบติัเหตุได ้ดงัน้ี 

            โดมิโนตวัท่ี 1 บรรพบุรุษและส่ิงแวดลอ้มทางสังคม Ancestry and Social Environment 

หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและการประพฤติปฏิบติัสืบทอดกนัมาจากอดีต ท าใหแ้ต่
ละคนมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป   เช่น   ความประมาทเลินเล่อ  ความสะเพร่า  
การขาดความคิดไตร่ตรอง   ความด้ือร้ันดนัทุรัง  ความชอบในการเส่ียงอนัตราย   ความ
ตระหน่ี และลกัษณะอ่ืน ๆ   ท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 

 

รูปที ่2.2   ลูกศรช้ีถึงการประพฤติปฏิบติัสืบทอดกนัมา ชอบในการเส่ียงอนัตราย 

ดดัแปลงมา : http://www.siamsafety.com/images/A1.jpg สืบคน้เม่ือ (12 เม.ย58) 

            โดมิโนตัวท่ี 2   ความบกพร่องและความผิดพลาดของคน  (Falt of Person)  
สุขภาพจิตและส่ิงแวดลอ้มทางสังคมเป็นสาเหตุท าให้เกิดความผิดพลาดของคน   เช่น
การท างานท่ีขาดสติขาดความยั้งคิด  อารมณ์รุนแรง  ประสาทอ่อนไหวง่าย   ต่ืนเตน้ขาด
ความรอบครอบ  ละเลยต่อการกระท าท่ีปลอดภยั เป็นตน้ 

http://www.siamsafety.com/images/A1.jpg
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รูปที ่2.3 ภาพแสดงลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุตามหลกัทฤษฎีโดมิโน 

 

            โดมิโนตวัท่ี 3 การกระท าและสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั  Unsafe act and Condition  
เช่น การยืนท างานภายใตน้ ้ าหนักท่ีแขวนอยู่  การติดเคร่ืองยนต์หรือเดินเคร่ืองจกัรกล
โดยไม่มีการแจง้เตือน  การหยอกลอ้กนัในขณะท างาน เป็นตน้ และสภาพแวดลอ้ม ท่ีไม่
ปลอดภยั  เช่น ขาดเคร่ืองป้องกนัจุดอนัตราย หรือ ไม่มีร้ัวกั้นจุดท่ีมีการเคล่ือนท่ีเสียงดงั
เกิน   แสงสวา่งไม่เพียงพอ  การระบายอากาศไม่ดี เป็นตน้ 

            โดมิโนตวัท่ี 4   การเกิดอุบติัเหตุ   Accident    เกิดจากปัจจยัทั้ง 3 ระดบัมา  แลว้
ส่งผลกระทบต่อเน่ือง เช่น  การตกจากท่ีสูง  ล่ืนหกลม้เดินสะดุดส่ิงของตกมาจากท่ีสูง  
วตัถุกระเด็นใส่   อาจเป็นสาเหตุของการบาดเจบ็โดมิโนตวัท่ี  5   การบาดเจบ็หรือพิการ  
(Injury/Damage) เป็นการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดกบัร่างกาย   เกิดบาดแผลการฉีกขาดของ
เน้ือเยือ่ กลา้มเน้ือ หรือกระดูกหกั   เป็นผลโดยตรงมาจากอุบติัเหตุจนถึงขั้นพิการได ้
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รูปที ่ 2.4   ลูกศรช้ีการดึงตวัโดมิโนใดตวัหน่ึงออก  (ตวัท่ี 3)  
                                             ท าใหโ้ดมิโนตวัถดัไปไม่ลม้ 

 

            2.1.2. ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซ้อน   Multiple Causation Theory   จากทฤษฎีโดมิโน
ของ   เฮนริค  Heinrich  จะใชป้้องกนัแกไ้ขการเกิดอุบติัเหตุได ้ แต่ความถ่ีความรุนแรง
ยงัไม่เป็นศูนย ์เน่ืองจากการมองอุบติัเหตุยงัไม่ครอบคลุมถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงต่าง ๆ   ท า
ไดเ้พียงการแกไ้ขสภาพการกระท าของคน ดงันั้น จึงมีทฤษฎีมูลเหตุเชิงซ้อนของแดนปี
เตอร์สัน Dan Peterson 2514 จากหนังสือเรียนเทคนิคของการจัดการความปลอดภัย 
Technique of safety Management ได้อธิบายว่าอุบัติเหตุย่อมเกิดข้ึนได้จากเหตุต่าง ๆ 
หลายอย่างซ่ึงอยู่เบ้ืองหลัง และสาเหตุต่าง ๆ เหล่านั้ น รวมกันมากเข้า จะท าให้เกิด
อุบัติเหตุได้  การแก้ไขสภาพ และการกระท าท่ี    ไม่ปลอดภัยเพียงอย่างเดียวไม่ได ้
จะตอ้งคิดแกไ้ขเบ้ืองหลงัของส่ิงเหล่านั้นดว้ย  สภาพ และการกระท าเป็นเพียงอาการท่ี
ปรากฏใหเ้ห็นไดจ้ากความบกพร่องของระบบการท างาน แต่ความบกพร่องหรือสาเหตุท่ี
แทจ้ริงท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ  คือการบริหาร  และการจดัการ  เช่น  อุบติัเหตุเกิดจากการท่ี 
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เคร่ืองกลึงเก่ียวพนัชุดท างาน  จากการสอบสวนอุบติัเหตุโดยใช้ทฤษฎีโดมิโน คือ การ
กระท าท่ีไม่ปลอดภยั  จากการแต่งตวัไม่รัดกุมเขา้ท างาน ท าให้อยูใ่นสภาพท่ีไม่มีความ
ปลอดภยั วิธีการแกไ้ขตอ้งแต่งกายให้รัดกุมในการปฎิบติังานทุกคร้ัง แต่ถา้เป็นทฤษฎี
มูลเหตุเชิงซอ้น อาจมีการวเิคราะห์สาเหตุของอุบติัเหตุโดยใชค้  าถาม ดงัน้ี 

                        2.1.2.1  ท าไมไม่มีการตรวจบนัไดท่ีช ารุดในขณะท่ีมีการตรวจปกติ 

  2.1.2.2  ท าไมยงัปล่อยใหมี้การใหผู้ท่ี้แต่กายไม่เรียบร้อยปฎิบติังาน 

  2.1.2.3  คนท่ีไดรั้บอนัตราย หรือผูท่ี้ได้รับอุบติัเหตุนั้นรู้หรือไม่ว่าควร
แต่งกายใหรั้ดกมุ 

  2.1.2.4  มีการจดัการอบรมเร่ืองความปลอดภยัหรือไม่ 

  2.1.2.5  ผูเ้ก่ียวขอ้งยงัคงใชบ้นัไดนั้นอีกหรือไม่ 

  2.1.2.6  ผูค้วบคุมดูแลการท างานไดมี้การตรวจสภาพแวดลอ้มก่อนลงมือ
ท างานหรือไม่ เม่ือพิจารณาอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน ท าให้ทราบถึงความบกพร่องต่าง ๆ ท่ีท า
ใหเ้ป็นสาเหตุของอุบติัเหตุนั้น แลว้ควรสรุปวา่ควรแกไ้ข ดงัน้ี 

          1)  ควรปรับปรุงการตรวจความปลอดภยั 

   2)  ควรปรับปรุงการฝึกอบรมผูป้ฏิบติังาน 

   3)  ควรก าหนดงานความรับผดิชอบใหช้ดัเจน 

   4) ควรมีการวางแผนการนิเทศการควบคุมการท างาน  โดยสรุป
ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอ้นนั้น เนน้การป้องกนัอุบติัเหตุโดยการบริหารจดัการ  โดยจดัใหมี้
องคก์รความปลอดภยั 

2.2  สาเหตุของการเกดิอบัุติเหตุจากการท างาน 

สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานส่วนใหญ่มาจากการกระท า
ของคน และสภาพท่ีไม่ปลอดภยั สามารถแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุใหญ่ ๆ  คือ 

2.2.1  สาเหตุจากการปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยั Unsafe act เป็นการกระท าท่ีไม่
ปลอดภยัของคนงานในขณะปฏิบติังานเป็นผลท าใหเ้กิดอุบติัเหตุไดถึ้ง ร้อยละ 88 ของ
อุบติัเหตุ เช่น 
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                      2.2.1.1 การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือท่ีเป็นเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ  โดยพลการ
หรือไม่ไดรั้บมอบหมาย 

 2.2.1.2 การท างานท่ีมีอตัราเร่งความเร็วของงาน และเคร่ืองจกัรเกินก าหนด 

 2.2.1.3 การถอดอุปกรณ์ป้องกนัออกจากเคร่ืองจกัรโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

 2.2.1.4  การดูแลซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เคร่ืองจกัรในขณะท่ีก าลงัท างาน 

 2.2.1.5  การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีช ารุดและไม่ถูกวธีิ 

 2.2.1.6  ไม่ใส่ใจในค าแนะน าหรือค าเตือนความปลอดภยั 

 2.2.1.7  ท าการเคล่ือนยา้ยหรือยกวสัดุท่ีมีขนาดใหญ่มีน ้าหนกัมากดว้ย
ท่าทางหรือวธีิการท่ีไม่ปลอดภยั 

 2.2.1.8  ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

 2.2.1.9  การคึกคะนองหรือเล่นตลกขณะท างาน 

            2.2.2 สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยัคือ สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยัโดยรอบตวั
ของผูป้ฏิบติังานขณะท างาน  ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุได ้เช่น 

 2.2.2.1  เคร่ืองจกัรท่ีไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 

 2.2.2.2  อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีออกแบบไม่เหมาะสมกบัการใชง้าน 

 2.2.2.3  บริเวณพื้นท่ีของการปฏิบติังานไม่เหมาะสม 

 2.2.2.4  การจดัเกบ็วสัดุส่ิงของอยา่งไม่ถูกวธีิ 

 2.2.2.5  การจดัเกบ็สารเคมี  สารไวไฟ ท่ี เป็นอนัตรายไม่ถูกวธีิ 

 2.2.2.6 ไม่มีการจดัระเบียบและดูแลความสะดวกของสถานท่ีท างาน  ให้
ถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ 

 2.2.2.7  แสงสวา่งไม่เพียงพอ 

 2.2.2.8  ไม่มีระบบระบายและถ่ายเทอากาศท่ีเหมาะสม 

 2.2.2.9 ไม่มีระบบเตือนภยัท่ีเหมาะสม 

2.3   แนวทางการป้องกนัการเกดิอบัุติเหตุ 

            สถานประกอบการท่ีมีผูป้ฏิบัติงานทุกแห่ง  จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งให้ความ
คุม้ครองดูแลส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนมีจิตส านึกในความปลอดภยั และสุขภาพอนามยั
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เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีความสุข  อยู่ในสังคมและส่ิงแวดลอ้มร่วมกนัได้
อย่างสันติโดยปราศจากอนัตรายใด ๆ  โดยการก าหนดมาตรการป้องกนัและควบคุม
อนัตรายท่ีเหมาะสมชดัเจนดงัต่อไปน้ี 

            2.3.1  การก าหนดมาตรการความปลอดภัย โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
ท างาน ควรศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและผลกระทบต่าง ๆ ดา้นความปลอดภยั เพื่อเป็น
แนวทางก าหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภยั เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งในการ
ก าหนดระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของหน่วยงานอย่างชัดเจนเหมาะสม เช่น  
มาตรฐานในการผลิตอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ ส าหรับงานอุตสาหกรรม   การก าหนด
หลกัการปฏิบติัป้องกนัส่วนบุคคล  การปฏิบติัเก่ียวกบัสุขภาพอนามยัของคนงาน เป็น
ตน้ 

            2.3.2 การตรวจความปลอดภยัโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   ควรจดัให้มีเจา้หน้าท่ี 
เพื่อท าการตรวจด้านความปลอดภัยในการท างานตามท่ีระบุไวต้ามกฎหมายอย่าง
เหมาะสมถูกตอ้ง  เพื่อเป็นกฎขอ้บงัคบัให้กบันายจา้งสถานประกอบการ ให้ยึดปฏิบติั
ตามกฎหมายความปลอดภยั และรับผิดชอบต่อสุขภาพ  ความปลอดภยัของคนงาน  ให้
ค  าแนะน ากระตุน้การปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ 

            2.3.3  กฎหมายความปลอดภัยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรม
แรงงานควรไดมี้การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายดา้นความปลอดภยัในการท างานให้มี
ขอบเขตสอดคลอ้งเหมาะสม  และคุม้ครองแรงงานไดอ้ยา่งเหมาะสม   และมีการบงัคบั
ใชอ้ยา่งจริงจงั ทั้งทางดา้นสภาพการท างานและสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถาน 

ประกอบการ  ดา้นค่าตอบแทนการรักษาพยาบาล   การตรวจสุขภาพสวสัดิการต่าง ๆ   
เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานมากยิง่ข้ึน 

            2.3.4  การศึกษาวจิยัความปลอดภยัเพื่อการปรับปรุงพฒันางานวชิาการดา้นความ
ปลอดภยัใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยัสูงสุด 

            2.3.5  ดา้นการศึกษาสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในการท างาน  
ควรมีการบรรจุวิชาการดา้นความปลอดภยัเพิ่มในหลกัสูตรการศึกษา   เพื่อเป็นการวาง
พื้นฐาน และสร้างทศันคติท่ีดีดา้นความปลอดภยัใหเ้กิดข้ึนในผูศึ้กษาก่อนท่ีจะออกไปสู่
ตลาดแรงงาน 
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           2.3.6  การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย   เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกตอ้งดา้นความปลอดภยัในการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน  
พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยัใหเ้กิดข้ึนกบัผูใ้ชแ้รงงานทุกคนทุกระดบั 

           2.3.7  การสร้างเสริมทศันคติดา้นความปลอดภยัทุกองคก์ร   หน่วยงานควรจดัให้
มีการรณรงค์การสร้างเสริมทศันคติท่ีดีและจิตส านึกดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ 

           2.3.8 การก าหนดมาตรการความปลอดภยัในสถานประกอบการ  เพื่อให้ทุกคน
ทุกฝ่ายปฏิบติัอย่างเคร่งครัด โดยมีการแต่งตั้งเจา้หน้าท่ี หรือคณะกรรมการดา้นความ
ปลอดภยัในการก าหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์การ
ท างานอยา่งต่อเน่ือง 

           2.3.9 การปรับปรุงสภาพการท างาน  และส่ิงแวดล้อมในการท างานสถาน
ประกอบการควรมีการด าเนินการอย่างจริงจงัเก่ียวกบัการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม  ใน
การท างาน เพื่อให้เกิดความปลอดภยัเพื่อด ารงรักษาไวซ่ึ้งการมีสุขภาพอนามยัท่ีดี   มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เช่น การจดัระเบียบการท างานให้ถูกสุขลกัษณะ มีความปลอดภยั
และสวสัดิการท่ีดีข้ึน 

           2.3.10 การประกนัการประสบอุบติัเหตุหน่วยงาน หรือ สถาบนัดา้นการประกนั
การประสบอนัตราย  ควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมมาตรการการป้องกนัอุบติัเหตุและ
โรคจากการท างาน  และเป็นการปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

            การด าเนินโครงการดา้นการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ  Accident Prevention  ให้
เกิดความปลอดภยัจากการท างานในเชิงธุรกิจนั้น  ตอ้งการค่าของผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า
มากท่ีสุด และมีการควบคุมค่าใชจ่้ายต่าง ๆ   อยา่งรอบคอบโดยเฉพาะอยา่งยิง่งานดา้นอา
ชีวอนามยัและความปลอดภยั ท่ีอาจเกิดเหตุการณ์ความเสียหายท่ีไม่สามารถคิดค านวณ
ออกมาเป็นตวัเลขหรือตวัเงินไดก้บัค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งสูญเสียไป มีดงัน้ี  
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รูปที ่2.5 แผนผงัแสดงการจ่ายค่าความเสียหายจากการท างานท่ีไม่ปลอดภยั 

  2.3.10.1 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการน าเอาระบบความปลอดภยัเขา้มาใช้เป็น
ค่าใชจ่้ายในการวางแผนก าหนดมาตรการดา้นการป้องกนั   เพื่อมิให้เกิดโรคหรือความ
ไม่ปลอดภยัจากการท างานของหน่วยงาน ซ่ึงสามารถค านวณออกมาเป็นตวัเลขหรือ 
จ านวนเงินไดเ้ช่นค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบควบคุมป้องกนัเหตุอนัตรายต่าง ๆ   ค่าจา้ง
หรือเงินเดือนเจา้หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้ง  ค่าอุปกรณ์ รวมทั้งเงินกองทุนทดแทนท่ีตอ้งจ่าย 

  2.3.10.2 ค่าใช้จ่ายท่ีต้องสูญเสียเน่ืองจากรักษาพยาบาลของพนักงาน
คนงานท่ีเป็นโรค หรือ อุบติัเหตุความไม่ปลอดภยัจากการท างาน   ซ่ึงอาจคิดค านวณเป็น
ตวัเลขหรือจ านวนเงินได ้เช่น ความเสียหายเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกล อาคารสถานท่ี ผลผลิต
ขณะเกิดอุบติัเหตุ ค่าชดเชยค่าปรับใหก้บักองทุน ค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และ
นอกจากนั้นยงัมีค่าใชจ่้าย หรือ ความสูญเสียท่ีไม่สามารถบอกเป็นตวัเลขออกมาได ้เช่น 
เวลาท่ีเสียไปในช่วงของการเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย   ขวญัก าลังใจของคนงาน 
ภาพพจน์ของสถานประกอบการ  การฟ้ืนสภาพการท างานให้เป็นไปตามปกติ   
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ หรือ อบรมพนักงานทดแทน การ
ป้องกนัอุบติัเหตุเป็นหนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงของฝ่ายบริหารมีความส าคญัมากเป็นการ
ตดัไฟแต่ตน้ลม  สามารถช่วยแกปั้ญหาทางการบริหารงานไดอ้ย่างกวา้งขวาง วิธีการ
ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีกระท ากนัมีหลายวธีิ ดงัน้ี 

ค่าใชจ้ากระบบป้องกนั 

ความปลอดภยั 
ค่าใชจ่้ายจากการสูญเสีย 

จากการท างานไม่ปลอดภยั 

จ านวนเงินได ้

ความสูญเสีย 
ท่ีไม่สามารถบอกได ้

ค่าใชจ่้ายดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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   1) ออกกฎโรงงาน (Regulation) โดยมีการก าหนดมาตรฐานการ
ท างาน แนวทางปฏิบติัการทดสอบ การด าเนินงาน และหน้าท่ีปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้ง
ปลอดภยัในโรงงาน 

   2) การจัดท ามาตรฐาน  (Standardization) โดยมีการก าหนด
มาตรฐานโครงสร้างเคร่ืองกล ขั้นตอนปฏิบติัต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัคุณสมบติัทางความ
แขง็แรงของวสัดุ 

   3) การตรวจสอบ  (Inspection)  ติดตามผลการปฏิบติังานของ
คนงานใหส้อดคลอ้งกบักฎโรงงานและมาตรฐานท่ีตั้งไว ้

   4) การวิจยัทางเทคนิค (Technical Research) เป็นการศึกษาวิจยั
คุณสมบติัของวสัดุต่าง ๆ โครงสร้างการใชง้านของเคร่ืองจกัร 

   5) วิจัยทางการแพทย์ (Medical Research) เป็นการศึกษาวิจัย
เก่ียวกบัร่างกายของคนงาน และความสัมพนัธ์ระหว่างสภาวะท่ีเหมาะสมกบัสภาพความ
พร้อมของร่างกายในการท างาน เพื่อน าขอ้มูลมาประกอบในการออกแบบส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมแก่การปฏิบติังาน 

   6) การวิจัยทางจิตศาสตร์ (Psychological Research) ศึกษาหา
ตน้เหตุความสัมพนัธ์ระหวา่งจิตใจของคนงาน กบัการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน 

   7) การวิจัยทางสถิติ  (Statistical Research)   เป็นการศึกษาโดย
การรวบรวมขอ้มูล และวจิยัหาแนวโนม้ของการเกิดอุบติัเหตุ และจุดท่ีมีการเกิดอุบติัเหตุ
ไดม้ากท่ีสุด  เพื่อทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการเกิดอุบติัเหตุในแบบต่าง ๆ 

   8) การฝึกอบรม (Training)  โดยการอบรมคนงานทุกคนท่ีเขา้รับ
หนา้ท่ี เพื่อใหมี้การท างานท่ีปลอดภยัท่ีสุด 

   9) การใหก้ารศึกษา   (Education)  โดยการสอนวชิาวศิวกรรม 

ความปลอดภยัในมหาวทิยาลยั   ในวทิยาลยัอาชีวะศึกษา   และในโรงงานอุตสาหกรรม                             
   10) การเชิญชวน  (Persuasion)  โดยใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ 
เพื่อสร้างความเคยชิน และนิสัยการท างานท่ีดีแก่คนงานทัว่ไปท่ีไดอ่้านหรือพบเห็นส่ือ
ประชาสัมพนัธ์เหล่านั้นเป็นประจ าอยูทุ่กวนั 
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   11) การประกนัภยั (Insurance)ใหร้างวลัชมเชยแก่คนงานท่ี
ท างานดีเด่น ท่ีมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด 

   12) การใหร้ะเบียบการปฏิบติัส าหรับงานแต่ละชนิดโดยเฉพาะ 
(Safety Measure within the Individual Undertaking) 

2.4  การจัดองค์กรความปลอดภัย 

            ความส าคญัของการจดัการความปลอดภยั    เพื่อใหม้องเห็นประโยชน์และความ
จ าเป็น ตอ้งมีการจดัการความปลอดภยั  และองค์ประกอบหลกัของการจดัการความ
ปลอดภยัตามรูปแบบของหน่วยงาน The Health and Safety Executive (HSE) สหราช
อาณาจกัร United Kingdom ไดตี้พิมพเ์อกสา Successful Healthand Safety Management 

(HSG65)  มีรายละเอียดขององคป์ระกอบท่ีส าคญัและมีการเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั ดงัรูปท่ี 

2.6 

 

เส้นทึบแสดง Control link 

เส้นประแสดง Information link 

รูปที ่2.6   องคป์ระกอบหลกัของการจดัการความปลอดภยัของ HSE 

 ดดัแปลงมาจาก: IOSH, Managing Safety e-learning course 
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            ซ่ึงประกอบไปด้วย  5 องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ    ประกอบด้วย นโยบาย   
Policy  การจัดองค์กร  Organizing   การวางแผน   และด าเนินการ  Planning and 

Implementing  การวดัผลการด าเนินการ  Measuring Performance   การตรวจติดตาม
และการทบทวน  Auditing and  Reviewing  นอกจากน้ีจะเห็นวา่การด าเนินการในแต่ละ
องคป์ระกอบมีความเช่ือมโยงและมีความสัมพนัธ์กนั  (ทั้งในเร่ืองการควบคุม และขอ้มูล
ข่าวสาร)   อยา่งเป็นระบบจะมีรายละเอียด ดงัน้ี 

            2.4.1 นโยบาย  Policy  การก าหนดและจดัท านโยบายเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั  เป็นขั้นตอนแรกของการจดัการความปลอดภยั  ทั้งน้ีเน่ืองจากนโยบาย
เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะแสดงใหเ้ห็นทิศทางจุดมุ่งหมาย และเจตนารมณ์ขององคก์ร  (โรงงาน/
สถานประกอบกิจการ)  นั้น ๆ   นโยบายเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีมี
ประสิทธิภาพควรมีการก าหนดทิศทางท่ีชดัเจนขององคก์รในส่ิงต่อไปน้ี 

                        2.4.1.1  ตอ้งน าทุกดา้นของการด าเนินการทางธุรกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
การแสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 2.4.1.2 ตอ้งมีความรับผดิชอบต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม  (ทั้งในแง่
กฎหมายและจริยธรรม) 

 2.4.1.3  ตอ้งสร้างความพงึพอใจต่อความคาดหวงัในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
ของผู ้มีส่วนไดเ้สีย  (ผูถื้อหุน้พนกังานลูกจา้ง หรือ ตวัแทนลูกคา้ หรือ สังคมโดยรวม) 

 2.4.1.4  ตอ้งน าแนวทางตน้ทุน - ประสิทธิภาพ  (cost - effective)   มาใช้
พิจารณา เพื่อรักษาและพฒันาทางกายภาพทรัพยากรมนุษย์  ซ่ึงจะน าไปสู่การลดการ
สูญเสียทางการเงิน ทั้งน้ีนโยบายเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  ควรเขียนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และมีการประกาศแจง้ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบดว้ย 

            2.4.2  การจดัองคก์ร (Organizing) การจดัองคก์ร เป็นขั้นตอนท่ี 2 ของการจดัการ
ความปลอดภยัภายหลงัจากมีการก าหนดนโยบายแลว้ การท่ีจะท าใหน้โยบายเก่ียวกบัอา
ชีวอนามยัและความปลอดภยั สามารถด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายได ้  จ  าเป็นตอ้งมีการ
จดัองคก์ร และเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมในการขบัเคล่ือนนโยบายดงักล่าว ดงันั้น การจดั
องคก์รจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการจดัโครงสร้างบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ  และการ
เตรียมการท่ีดีจะสามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผลแห่ง
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ความส าเร็จนั้น คือ การสร้าง “วฒันธรรมความปลอดภยัอาชีวอนามยัเชิงบวก หรือ เชิง
ป้องกัน”   Positive Health and Safety Culture   ขององค์กรซ่ึงเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร หรือ ลูกจา้งทุกคนในองค์กร  ทั้ งน้ีบุคลากรทุกคนถา้มีแรงจูงใจ และมี
ความสามารถในการท างานดว้ยความปลอดภยัรวมทั้งมีการป้องกนัสุขภาพของตนเอง
ไดใ้นระยะยาว   ไม่เพียงแต่การหลีกเล่ียงมิใหเ้กิดอุบติัเหตุเท่านั้น    ยงัท าใหอ้งคก์รเกิด 

วฒันธรรมความปลอดภยัอาชีวอนามยัเชิงบวกหรือเชิงป้องกนัดว้ย โดยหลกัของการจดั
องคก์ร อาศยัหลกัการ   4 C   คือ การควบคุม   Control ความร่วมมือ  Co-operation  การ
ติดต่อส่ือสาร  Communication   และความสามารถ Competence ในท่ีน้ีไม่ขอกล่าวลง
ในรายละเอียด  หากสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดใ้นเอกสารอา้งอิงได ้

            2.4.3 การวางแผนและด าเนินการ (Planning and Implementing)   การวางแผน 
และด าเนินการเป็นขั้นตอนท่ี 3 ของการจดัการความปลอดภยัโดยการวางแผนอาศยั
วิธีการวางแผนแบบเป็นระบบ (Systemic Approach)   เพื่อด าเนินการตามนโยบายอาชี
วอนามยัและความปลอดภยัผ่านระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัให้มี
ประสิทธิภาพ  จุดมุ่งหมายของการวางแผนและการด าเนินการคือ   การลดความเส่ียง
ดา้นความปลอดภยัจากกิจกรรมการท างาน  สินคา้และการบริการโดยอาศยัหลกัการการ
ประเมินความเส่ียง  (Risk Assessment)  ในการพิจาณาจัดล าดับความส าคัญและ
เป้าหมายของการก าจดัอนัตราย และลดความเส่ียง ทั้งน้ีความเส่ียงควรก าจดัโดยวิธีการ
เลือก    และการออกแบบเคร่ืองมืออุปกรณ์ และกระบวนการก่อน  กรณีท่ีไม่สามาร
ก าจดัใหห้มดไปไดค้วรลดความเส่ียงลง โดยใชก้ารควบคุมทางกายภาพ หรือใชอุ้ปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล   นอกจากน้ีตอ้งมีการสร้างมาตรฐานการปฏิบติังาน  
Performance Standard  เพื่อใช้ในการช้ีวดัความส าเร็จรวมทั้ งควรมีการระบุวิธีการ          
ท่ีเฉพาะเจาะจง ในการส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัอาชีวอนามยัเชิงบวกหรือเชิง
ป้องกนัไวด้ว้ย 

            2.4.4  การวัดผลการด าเนินการ   (Measuring Performance)  การวัดผลการ
ด าเนินการเป็นขั้นตอนท่ี 4   ของการจดัการความปลอดภยัโดยท าการตรวจวดัผลการ
ด าเนินการเทียบกบัมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีไดก้  าหนดไว ้ ซ่ึงผลดงักล่าวจะท าใหรู้้วา่ท่ี
ใด และเวลาใด ท่ีการปฏิบติังานมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุง   ส าหรับการวดัผล
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การด าเนินการ โดยทัว่ไปสามารถท าได้  2  รูปแบบ คือ การติดตามตรวจสอบเชิงรุก  
Active Monitoring  และการติดตามตรวจสอบเชิงรับ  Reactive Monitoring  การติดตาม
ตรวจสอบเชิงรุกเป็นการติดตามตรวจสอบก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ มี
วตัถุประสงค ์  เพื่อตรวจสอบระบบการจดัการความปลอดภยัท่ีด าเนินการอยู ่  รวมถึง 

มาตรฐานท่ีก าหนดไวน้ั้น ว่ายงัมีประสิทธิภาพอยูห่รือไม่ โดยการตรวจสอบจะพิจารณา
ทั้ง   Hardware  สถานท่ีเคร่ืองจกัรสสารและ Software  คนขั้นตอนการปฏิบติังานระบบ)  
รวมถึงพฤติกรรมส่วนตวัดว้ย  ส่วนการติดตามตรวจสอบเชิงรับเป็นการตรวจสอบหลงั
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์หรือกล่าวไดว้่า เป็นการตรวจสอบหลงัจากท่ีการควบคุม
เกิดความล้มเหลวข้ึน จึงเป็นการสอบสวนอุบัติเหตุ ซ่ึงส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บข้ึน    
หรือ การสอบสวนเหตุการณ์ท่ีส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยหรืออุบติัการณ์ท่ีอาจส่งผลให้
เกิดอนัตรายและความเสียหายข้ึนได ้ ทั้งน้ีวตัถุประสงคข์องการติดตามตรวจสอบเชิงรุก
และการติดตามตรวจสอบเชิงรับ  เพื่อพิจารณาหาสาเหตุขณะนั้น Immediately Causes 
ของการปฏิบัติงานท่ีต ่ากว่ามาตรฐานและระบุสาเหตุส าคัญท่ีซ่อนอยู่ Underselling 

Causes เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการออกแบบ  ด าเนินการระบบการจดัการอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั 

2.4.5. การตรวจติดตามและการทบทวน (Auditing and Reviewing)  การตรวจ
ติดตามและการทบทวน เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการจดัการความปลอดภยัขั้นตอนน้ีเป็น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีไดแ้สดง หรือ เปิดเผยออกมาทั้งหมดเพื่อประยกุตใ์ช ้เป็น
บทเรียนในการพฒันาระบบ  ทั้งน้ีการทบทวนการด าเนินการตอ้งท าอยา่งเป็นระบบ โดย
อาศยัขอ้มูลจากการติดตามตรวจสอบ และการตรวจติดตามระบบการจดัการฯ ทั้งระบบ
การทบทวนการด าเนินการตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  ไม่ว่า
จะเป็นนโยบายระบบ และเทคนิคการควบคุมความเส่ียง 

2.5 บทบาทของหัวหน้างานต่อความปลอดภัย 

            บทบาทของหน่วยงานความปลอดภัยและหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
กฎกระทรวงแรงงาน   ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร      และการจดัการด้านความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ก าหนดให้นายจา้งในสถาน
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ประกอบกิจการ เหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
และสถานประกอบกิจการผลิต  ก่อสร้าง  การขนส่ง  หรือสถานีบริการ / จ  าหน่ายน ้ามนั 

เช้ือเพลิงหรือก๊าซ ท่ีมีลูกจ้างตั้ งแต่ 200 คนข้ึนไป จะต้องจัดให้มีหน่วยงานความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน   หากไม่มีจะตอ้งด าเนินการ
ภายใน  360  วนั   นับแต่วนัท่ีกฎหมายน้ีมีผลบงัคบั หรือภายใน 360 วนั  นบัแต่วนัท่ีมี
ลูกจา้งครบ  200  คน   และใหห้น่วยงานความปลอดภยัจะตอ้งท าหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

2.5.1 วางแผนการด าเนินงานส าหรับการขจัดความเส่ียงของสถานประกอบ
กิจการและดูแลใหมี้การด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

2.5.2 จดัท าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการป้องกนัอนัตรายจากอุบติัเหตุ อุบติัภยั และ
ควบคุมความเส่ียงภายในสถานประกอบกิจการ 

2.5.3 จดัท าคู่มือและมาตรฐานว่าดว้ยความปลอดภยัในการท างานไวใ้นสถาน
ประกอบกิจการ เพื่อใหลู้กจา้งหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน ์

2.5.4 ก าหนดชนิดของอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบั
ลกัษณะความเส่ียงของงานเสนอต่อนายจา้ง   เพื่อจดัให้ลูกจา้งหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสวมใส่
ขณะปฏิบติังาน 

2.5.5 ส่งเสริม สนับสนุน ดา้นวิชาการและการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบ
อนัตราย หรือการเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน รวมทั้งดา้นการควบคุมป้องกนัอคัคีภยั
และอุบติัภยัร้ายแรงดว้ย 

2.5.6 จดัอบรมเก่ียวกบัความรู้พื้นฐาน และขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัใน
การท างานแก่ลูกจา้งท่ีเขา้ท างานใหม่ก่อนใหป้ฏิบติังาน รวมทั้งลูกจา้งซ่ึงตอ้งท างานท่ีมี
ความแตกต่างไปจากงานเดิมท่ีเคยปฏิบติัอยูแ่ละอาจเกิดอนัตรายดว้ย 

2.5.7 ประสานงานด าเนินงานความปลอดภยัในการท างานกบัหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.5.8 ตรวจประเมินระบบความปลอดภยัในการท างานในภาพรวมของสถาน
ประกอบกิจการ 
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           2.5.9 รวบรวมผลการด าเนินงานของเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานทุก
ระดบั และติดตามผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน   ใหเ้ป็นไปตาม 

นโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ    พร้อมทั้ งรายงานให้นายจา้งและ
คณะกรรมการทราบทุก 3   เดือน 

           2.5.10 ปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัในการท างานอ่ืนตามท่ีนายจา้งมอบหมาย 

           2.5.11 ใหน้ายจา้งแต่งตั้งลูกจา้งคนหน่ึง   เป็นหวัหนา้หน่วยงานความ 

ปลอดภยั เพื่อท าหนา้ท่ีบงัคบับญัชาและรับผดิชอบในการปฏิบติังานของหน่วยงานความ
ปลอดภยั ทั้ งน้ีหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภยั  ตอ้งเป็นหรือเคยเป็นเจา้หน้าท่ีความ
ปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพ หรือเคยเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน
ซ่ึงผา่นการอบรมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

2.6  จิตวทิยา และการจูงใจเพ่ือความปลอดภัย 

            ค  าถามว่า  “ท าไม คนท างานจึงตอ้งท างานผิด ๆ  แบบนั้นวิธีการท างานท่ีถูกตอ้ง
ก็มีแต่ท าไมไม่ยอมท า”   ปัญหาน้ีไม่ใช่เกิดจากความบกพร่องช ารุดของเคร่ืองจกัรกล  
แต่เพียงอยา่งเดียวท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุ แต่ตวัคนงานเองตอ้งมีส่วนในการสร้างอนัตราย
ต่าง ๆ  ข้ึนมากค็งมีคนงานนอ้ยคนเตม็ทีท่ีจงใจจะยอมท าใหร่้างกายบาดเจบ็เพื่อแลกกบั
จุดมุ่งหมายในใจของตน  ทุกคนไม่อยากประสบอุบัติเหตุ แต่ทุกคนก็เล่ียงท่ีจะต้อง
ยุง่ยากในการท างาน  เพียงเพื่อให้มีความปลอดภยัข้ึนเท่านั้น  การวิเคราะห์สาเหตุท่ีอยู่
เบ้ืองหลังเหตุผลท่ีท าให้คนงานส่วนใหญ่ พาตนเองเข้าสู่อันตรายจากอุบัติเหตุจะมี
สาเหตุท่ีอาจท าใหค้นงานประสบอุบติัเหตุมีดงัต่อไปน้ี 

            2.6.1 ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์มกัเกิดกบัคนงานท่ีไม่ผ่านโรงเรียนอาชีวศึกษามา
ก่อน หรือผา่นมา   แต่กไ็ม่ไดรั้บการสอนในหลกัสูตรว่าดว้ยความปลอดภยั  และเม่ือเขา้
ท างานมิไดรั้บการฝึกอบรมท่ีเพียงพอ 

            2.6.2 สภาพแวดลอ้มท่ีเลวร้ายจ าแนกออกเป็น 2 อย่าง คือ ทางดา้นร่างกาย และ
ทางดา้นจิตใจ  ส าหรับทางดา้นร่างกายคนท างานท่ีท างานภายใตค้วามร้อนเกินไป หนาว
เกินไป เสียงดงั  อีกทั้งอากาศไม่บริสุทธ์ รวมทั้งสภาพหมกัหมมของโรงงาน  มีแนวโนม้ 
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จะก่ออุบติัเหตุไดม้ากส าหรับทางจิตใจคนงานท่ีเกิดความขดัแยง้กบัเพื่อนร่วมงานกบั
หวัหนา้งาน  หรือถูกเร่งรัดกดดนัใหเ้ร่งท างานก่อใหเ้กิดอนัตรายไดม้าก 

            2.6.3 ท าเลท่ีไม่เหมาะสมโรงงานตั้งอยู่ในท าเลห่างไกลไปมาล าบาก   คนงานตอ้งเดิน
ทางไกล ๆ  ทั้ งไปและกลบั  โอกาสจะไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามีมาก  และช่วงเช้ามี
โอกาสเกิดอุบติัเหตุไดม้าก เน่ืองจากความเร่งรีบในการเดินทาง 

            2.6.4 สภาพเศรษฐกิจบีบรัดในรายท่ีการจ่ายค่าแรงแปรผนัตามปริมาณผลผลิต  
คนงานทุกคนย่อมพยายามเร่งผลผลิตของตนให้สูงท่ีสุดเท่าท่ีจะสูงได ้  ดงันั้นอะไรก็
ตามท่ีขดัขวาง หรือหน่วงเหน่ียวการท างานใหช้า้ลง  ยุง่ยากข้ึน  และไม่คล่องตวัยอ่มถูก
คนงานละท้ิงไปและใชค้วามช านาญ และความเส่ียงกบัอนัตรายในการท างานกบัเคร่ืองท่ี
ถอดเอาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายออกจนหมด 

            2.6.5  การปกครองบงัคบับญัชาท่ีบกพร่องโรงงาน   ท่ีนายจา้งและกลุ่มผูบ้ริหาร 
ท าตัวแยกออกจากคนงาน และมีความขดัแยง้กัน จนตอ้งปกครองกนัด้วยก าลังฐาน
อ านาจและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเคร่งครัดจนท าให้คนงานส่วนใหญ่เป็นปฏิปักษต่์อฝ่าย
บริหาร ยอ่มมีโอกาสเกิดอุบติัเหตุไดม้าก เพราะคนงานอาจละเลยต่อความผิดปรกติเล็ก 
ๆ นอ้ย ๆ ของเคร่ืองจกัรจนกลายเป็นอนัตรายใหญ่หรือจงใจจะแกลง้ฝ่ายบริหาร และผล
สุดทา้ยคนงานดว้ยกนัตอ้งรับเคราะห์ไปดว้ย 

           2.6.6  ความประมาทของคนงานโดยเฉพาะคนงานท่ีมีประสบการณ์ หรือมีความ
ช านาญงานมาแลว้ จะมีความเช่ือมัน่ในฝีมือ และความเก่งของตนมาก มกัจะปฏิเสธท่ีจะ
ท างานกบัเคร่ืองจกัรกล  ท่ีมีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย  หรือท่ีจะตอ้งสวมชุดป้องกนัอนัตราย 
พวกเขาจะหลีกเล่ียง  เลือกท่ีจะเส่ียงใชเ้คร่ืองมือโดยถอดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายออก 

            2.6.7  ความจ าเจของงานมากเกินไปคนงานบางกลุ่มพอใจจะท างานในหนา้ท่ีท่ีมี
ความจ าเจอย่างมาก  เช่น พวกคนคุมเคร่ืองป๊ัมอดัข้ึนรูปโลหะแผ่น เขาอาจท างานซ ้ า ๆ 
กนัอยูอ่ยา่งไม่ตอ้งใชส้มองสั่งการ แต่ใชค้วามช านาญและเคยชินกส็ามารถท างานได ้แต่
หากวนัหน่ึงเกิดมีวสัดุแปลกปลอมหล่นเข้าไปในชุดคลัทช์ส่งก าลังของเคร่ือง ซ่ึง
นอกจากท าให้ครัทช์ไหม้ผลคือ หัวอดัหรือหัวตดัท างานต่อเน่ืองอีกต่อไป  ขณะท่ีมือ
ของคนงานนั้นก าลงัอยูท่ี่ช้ินงานอนัตรายกเ็กิดข้ึน  บางคนชอบงานแปลกใหม่   เม่ือตอ้ง 
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ท างานในหนา้ท่ีจ  าเจก็เกิดความเบ่ือหน่าย และขาดความสนใจเอาใจใส่ระวงัตวัเป็นผล
ใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึนอยา่งรุนแรงได ้

2.7   การอบรมคนงานเพ่ือความปลอดภัย 

            การฝึกอบรมความปลอดภัยใน การท างาน   (Safety Training)  ห มายถึง 
กระบวนการจดัการเรียนรู้หรือกิจกรรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานอย่างเป็น
ระบบ  ทั้งน้ีเพื่อให้พนักงานหรือบุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้หรือเพิ่มพูนความรู้  
(Knowledge)  สร้างเสริมทกัษะ  (Skill)   และทศันคติ   ( Attitude)   ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม
อนัจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  (Practice)  ท าให้เกิดความปลอดภยัในการ
ท างานรวมทั้งสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตวัเองให้ปลอดภยัจากการท างานไดโ้ดยมี
เหตุผลส าคญัสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 

            2.7.1 ทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากร  เป็นส่ิงมีคุณค่าส าหรับองคก์ร  การป้องกนั
ไม่ให้สูญเสียบุคลากรเป็นส่ิงส าคญั  เพราะอุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสภาพการณ์ท่ีไม่
ปลอดภัย   การกระท า ท่ี ไ ม่ป ลอดภัยโดยใช้ห ลัก   3 E : Engineering,Education, 

Enforcement   นั่นคือ การใช้วิธีทางวิศวกรรม  การให้ความรู้และการก าหนดระเบียบ
ปฏิบติัหรือกฎขอ้บงัคบั 

2.7.2  ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  เช่น กฎกระทรวงแรงงานก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร และการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานพ.ศ. 2549   หมวด 1  ข้อ 3   ก  าหนดให้นายจา้งต้องจัดให้มีการอบรมให้
ลูกจา้งสามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 

2.7.3  ประโยชน์ในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  มีเพื่อป้องกันไม่ให้
พนกังานไดรั้บการบาดเจบ็มีการสูญเสียชีวติจากอุบติัเหตุหรือเกิดความเจบ็ป่วยจากโรค  
จากการประกอบอาชีพ มีดงัน้ี 

  2.7.3.1 ลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของงานเม่ือพนักงาน
ไดรั้บการอบรมจนมีความรู้อุบติัเหตุจากการท างานยอ่มลดลง   การสูญเสียค่าใชจ่้ายการ 

รักษาพยาบาลทรัพยสิ์นเสียหาย หรือ เวลาท างานท่ีสูญเสียไปย่อมลดลงดว้ย   นั่นคือ
ตน้ทุนการผลิตจะลดลงโดยปริยาย 
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  2.7.3.2 สร้างขวญั และก าลงัใจแก่พนกังาน สามารถลดอตัราการลาออก
ของพนกังาน  การฝึกอบรมความปลอดภยัในการท างานจะท าใหพ้นกังานมีความมัน่ใจ 
และพึงพอใจในการปฏิบติังาน  มีขวญั และก าลงัใจดี ส่งผลให้การลาออกลดลงซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานได ้

            2.7.4   การฝึกอบรม  (Training needs)  จะเกิดข้ึนได้  เม่ือการปฏิบัติงานของ
พนักงานมีขอ้ขดัขอ้งเกิดปัญหาขาดความรู้ความเขา้ใจและไม่มีทัศนคติท่ีถูกตอ้งจึง
จ าเป็นตอ้งแกไ้ขดว้ยการให้ความรู้ในลกัษณะของการฝึกอบรม โดยพิจารณาตามปัจจยั
ดงัต่อไปน้ี 

 2.7.4.1  มีอุบติัเหตุเกิดการบาดเจบ็ 

 2.7.4.2  พนกังานลาหยดุงานบ่อย 

 2.7.4.3  งานท าไม่เสร็จตามก าหนด 

 2.7.4.4  ผลิตภณัฑไ์ม่ไดม้าตรฐานคุณภาพ 

  2.7.4.5  เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์การผลิตเสียบ่อยมาก  ขาดการดูแลและ
ซ่อมบ ารุงมีการหยดุซ่อมเป็นประจ า 

 2.7.4.6 การปฏิบติังานของพนกังานเฉ่ือยชา ขาดขวญัและก าลงัใจในการ
ท างานขาดระเบียบวนิยั  อตัราการลาออกสูง 

2.7.5  การวเิคราะห์หาความจ าเป็น หรือความตอ้งการฝึกอบรมสามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยวธีิการดงัต่อไปน้ี 

  2.7.5.1 การสังเกต  (Observation)  เป็นการเฝ้าดูการท างานเพื่อให้รับรู้
ขอ้มูลส าคญั  เช่นตวับ่งช้ีหรือสัญญาณต่าง ๆ  วา่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึน 

  2.7.5.2 การสัมภาษณ์  (Interviewing)  เป็นการสอบถามด้วยวาจา กับ
พนกังาน หรือผูเ้ก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสภาพการท างาน ลกัษณะของงานฯลฯ 

  2.7.5.3 ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นการส่งแบบสอบถามให้
พนกังานตอบกลบัโดยไม่ตอ้งระบุช่ือ หรือหมายเลขประจ าตวั 

         2.7.5.4 การส ารวจ  (Survey)  เป็นการเดินส ารวจตรวจสอบวา่มีอะไร 

ผดิปกติบา้ง โดยอาจจะท าการสัมภาษณ์พนกังานไปดว้ยกไ็ด ้
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          2.7.5.5 การทดสอบ  (Testing)   อาจเป็นการทดสอบการท างานและความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน 

            2.7.6  สถานการณ์ท่ีควรจะจดัการฝึกอบรมความปลอดภยัในการท างาน 

      2.7.6.1  รับผูป้ฏิบติังานเขา้มาใหม่ 

            2.7.6.2  เกิดอุบติัเหตุและการบาดเจบ็ในสถานประกอบการ 

          2.7.6.3  ผูป้ฏิบติังานโยกยา้ยเปล่ียนแปลงต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 

          2.7.6.4   มีการปรับปรุงกฎระเบียบเทคนิควธีิการท างานใหม่ 

          2.7.6.5  มีการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่ 

            2.7.6.6   พนกังานขาดทกัษะในการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั 

2.8   หลกัการบริหารเพ่ือควบคุมความสูญเสีย 

            ความสูญเสีย หมายถึง ความสูญเปล่าของทรัพยากรต่าง ๆ  ท่ีพึงหลีกเล่ียงไดจ้าก
การบริหาร และควบคุมความสูญเสีย หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีจะท าให้
ความสูญเปล่าของทรัพยากรในองคก์รต ่าท่ีสุด  ซ่ึงกิจกรรมจะครอบคลุมตั้งแต่การ
ป้องกนัมิใหส้ัมผสักบัความเส่ียง  การลดความเส่ียง และการขจดั หรือ หลีกเล่ียงความ
เส่ียง ซ่ึงความส าคญัของการควบคุมความสูญเสีย สามารถกล่าววา่ ยิง่ลดความสูญเสียได้
มากเพียงใด กย็ิง่เพิ่มผลก าไรมากข้ึนสรุปความส าคญัได ้ดงัน้ี 

            2.8.1 การควบคุมความสูญเสียอยา่งเป็นระบบเป็นหลกัประกนัความเส่ียงให้
องคก์รมัน่ใจ 

2.8.2 ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตขององคก์รส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจของ
ผูป้ฏิบติังาน 

2.8.3 การควบคุมความสูญเสียเป็นการสงวนไวซ่ึ้งทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงมี
ความส าคญัของทุกองคก์ร 

            2.8.4 การควบคุมความสูญเสียจะท าใหมี้การใชท้รัพยากรต่าง ๆ ในการผลิตอยา่ง
คุม้ค่าการบริหารความปลอดภยัสมยัใหม่เป็นการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย  ซ่ึง
ผูบ้ริหารทุกคนตอ้งเขา้ใจในหลกัของการบริหาร 
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            2.8.5  หลกัการของการบริหารจะประกอบด้วยการวางแผนการจดัการ จดัหา 
และพฒันาบุคลากรการอ านวยการ และการควบคุมบทบาทของผูบ้ริหารเปรียบเหมือง
เฟืองของเคร่ืองจกัรจะตอ้งหมุน ก่อนท่ีจะท าให้การบริหารบรรลุผลตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมาย โดยมีองคป์ระกอบของการบริหารงานความปลอดภยัเพื่อควบคุมความ
สูญเสีย ดงัน้ี 

      2.8.5.1  แนวคิดของการบริหารงาน  เป็นการบริหารท่ีเนน้บทบาทของ
ผูบ้ริหารทุกระดบัเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินงาน ประกอบดว้ยแนวคิด ดงัน้ี 

    1)  มุ่งเนน้ระบบการบริหารในสายการบงัคบับญัชา 

    2)  การมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี การประเมินผลท่ีเช่ือถือได ้

    3)  คน้หาและจดัล าดบัความวกิฤตของปัญหาจดัล าดบัด าเนินการ 

 4)  มุ่งเนน้การป้องกนั ก่อนเกิดปัญหามากกวา่การแกไ้ข ถา้หาก         
          เกิดปัญหาเกิดข้ึน 

 5)  การบริหารควบคุมความสูญเสียเป็นส่วนหน่ึงของระบบการ    
     จดัการรวม 

           2.8.5.2  จดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีความจ าเป็นเพื่อท่ีผูบ้ริหาร
จะใชก้  าหนดนโยบายการวางแผนใชใ้นการตดัสินใจโดยระบบสาระสนเทศ  ตอ้งมีการ
จดัการอยา่งเป็นระบบป้องกนัขอ้มูลสูญหายเขา้ถึงไดง่้ายและมีความทนัสมยั 

      2.8.5.3  ก  าหนดใหมี้มาตรฐานการปฏิบติังาน  Performance Standard อยา่ง
นอ้ยตอ้งก าหนดใหมี้มาตรฐาน ดงัน้ี 

 1)  มีงาน/มีกิจกรรมอะไรบา้งท่ีจะตอ้งด าเนินการ  What 

   2)  ใครจะเป็นผูรั้บผดิชอบในงาน/กิจกรรม  Who 

   3)  งาน/กิจกรรมดงักล่าวตอ้งด าเนินการเม่ือใด  When 

   4)  มีความถ่ีบ่อยในการท าอยา่งไร  How often 

  2.8.5.4  มีระบบการประเมินวดัผล  Measurement and Evaluation 

System มุ่งเนน้มาตรฐานท่ีสามารถวดัไดต้รวจสอบ และประเมินผลไดว้า่งาน/กิจกรรม
เป็นไปตามมาตรฐาน หรือ ต ่ากวา่มาตรฐานเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาระบบ 
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2.9  บทสรุป 

            แนวคิดทฤษฎีการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุไดมี้  นายเฮนริค (Heinrich)  ผูค้น้พบ
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุในงานอุตสาหกรรมว่า  สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ
เกิดจากการกระท าของคนเป็นส่วนใหญ่  ร้อยละ 88  และเกิดจากสภาพท่ีไม่ปลอดภยั   
ร้อยละ 12       มีความพยายามหาแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุด้วยการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยัท าใหเ้ป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
สอบสวนและตรวจสอบอุบติัเหตุ โดยใช้หลกัของโดมิโน  ตดัปัญหาท่ีท าให้บาดเจ็บ 
และความเสียหายต่าง ๆ  ผลมาจากอุบติัเหตุ หรือการกระท าท่ีไม่ปลอดภยั  ด้วยการ
ป้องกนัโดยการดึงเอาตวัโดมิโนตวัใดตวัหน่ึงออกท าใหต้วัท่ีลม้ก่อนหนา้นั้นไม่กระทบ
ถึงตวัต่อไป และทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอ้นของแดนปีเตอร์สัน (Dan Peterson)   เทคนิคของ
การจดัการความปลอดภยั   Technique of safety Management  การแกไ้ขสภาพ และการ
กระท าท่ีไม่ปลอดภยัเพียงอยา่งเดียวไม่ได ้ จะตอ้งคิดแกไ้ขเบ้ืองหลงัของส่ิงเหล่านั้นดว้ย 
สภาพและการกระท าเป็นเพียงอาการท่ีปรากฏให้เห็นไดจ้ากความบกพร่องของระบบ
การท างาน   แต่ความบกพร่องหรือสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุคือการบริหาร
และการจดัการท่ีถูกตอ้งมีการก าหนดมาตรฐานดว้ยการวางหลกัการบริหารงานท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

บทท่ี  2                                                                วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 

            1.  จงอธิบายแนวคิดทฤษฎีของการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุมาพอเขา้ใจ 

2.  จงอธิบายถึงความส าคญัในการจดัองคก์รความปลอดภยั  

3.  จงอธิบายความส าคญัของการจดัองคก์รใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน 

4.  จงบอกความส าคญัถึงบทบาทหนา้ท่ีของหวัหนา้งานต่อความปลอดภยั 

5.  ความส าคญัชองการใชจิ้ตวทิยาและวธีิการจูงใจมีผลหรือไม่อยา่งไรต่อ
ผูป้ฏิบติังาน 

6.  จงอธิบายความส าคญัในการป้องกนัอุบติัเหตุ 

7.  ความส าคญัของการติดตามและการทบทวน ก่อใหเ้กิดประโยชนใ์ดบา้ง 

8.  การบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียเราจะใชห้ลกัการในการบริหารอยา่งไร 

9.  จงอธิบายถึงแนวทางการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุใหค้วามคุม้ค่า 

10. หลกัการของการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียมีองคป์ระกอบอยา่งไรบา้ง 

            11. ใหจ้  าแนกการจดัองคก์รท่ีท าใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานมาเป็นขอ้ ๆ 

12. จงอธิบายบทบาทของหวัหนา้งานต่อความปลอดภยัวา่เป็นอยา่งไร 

13. จงอธิบายจิตวทิยาและการจูงใจต่อความปลอดภยัและยกตวัอยา่งประกอบ 

14. จงอธิบายเร่ืองการอบรมคนงานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานวา่เร่ือง
ใดท่ีส าคญั 

15. จงอธิบายการบริหารเพื่อควบคุมความปลอดภยัในการท างานควรท าอยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

สภาพแวดล้อมและการวางผงัโรงงานที่ปลอดภัย  
Environment and Layout of the Plant Safety 

3 ช่ัวโมง 
 

หัวข้อเน้ือหา  

            3.1     การท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัความร้อน 

 3.2     การท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัแสงสวา่ง 

 3.3     การท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัเสียง 

 3.4     ทฤษฎีการวางผงัโรงงาน  
 3.5     ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัการวางผงัโรงงานท่ีดี 

 3.6     ขอ้มูลท่ีควรทราบในการวางผงัและจดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3.7     ปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลือกท าเลท่ีตั้งสถานประกอบ
ธุรกิจ 

 3.8     บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที ่ 3 

เอกสารอ้างองิ 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

            หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

            1.   อธิบายทฤษฏีเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการท างานกบัความ
ร้อน  แสงสวา่ง และเสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 2.   อธิบายวตัถุประสงคก์ารวางผงัโรงงานและปัจจยัท่ีควรพิจารณาเก่ียวกบัการ
วางผงัโรงงานท่ีดีได ้

 3.   จ  าแนกปัจจยัท่ีส าคญัในการวางผงัโรงงานท่ีดีได ้
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4.   อธิบายขอ้มูลท่ีควรทราบในการน าไปวางผงัและจดัสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานได ้

5.   วิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบในการพิจารณาท าเลท่ีตั้งสถานท่ีประกอบ
ธุรกิจได ้

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1.   ช้ีแจงอธิบายค าอธิบายรายวชิา เน้ือหา กฎระเบียบ เกณฑใ์หค้ะแนน 

 2.   น าเขา้สู่บทเรียนบรรยายเน้ือหาและใหน้กัศึกษา  ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสาร
ประกอบการสอน 

3.   ผูส้อนสรุปเน้ือหา และมอบหมายงานใหไ้ปคน้ควา้ ท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติม 

4.   ผูส้อนเปิดโอกาสใหซ้กัถาม และทวนถามเพื่อความเขา้ใจ 

ส่ือการเรียนการสอน  

 1.   เอกสารประกอบการสอนวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั 

 2.    คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การวดัผล 

1.   การเขา้ร่วมกิจกรรม และการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 2.   การตอบค าถามระหวา่งการบรรยาย 

 3.   การท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

การประเมนิผล 

1.   ความรับผดิชอบ สนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียน บนัทึกลงสมุดเวลาเรียน 

 2.   คะแนนการสอบยอ่ย ระหวา่งภาคเรียน และปลายภาคการศึกษาผา่นตาม
เกณฑม์หาวทิยาลยั ฯ  

3.   ความถูกตอ้งของการท าแบบฝึกหดั ถูกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ส่งตามก าหนด 
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บทที่ 3 

สภาพแวดล้อมและการวางผงัโรงงานที่ปลอดภัย 

Environment and Layout of the Plant Safety 

 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบับุคคลในองคก์ร เพราะเห็นว่าเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัของการผลิต  Factor  of   Management  ชนิดหน่ึงท่ีมีค่า และมีชีวิตจิตใจ 
บุคคลจะท างานไดดี้ก็ต่อเม่ือมีความพร้อม  มีความตอ้งการมีความรู้สึกและอารมณ์ใน
การท างาน ดงันั้นการท่ีองค์กรจะก าหนดให้พนักงานปฏิบติังาน จึงตอ้งค านึงถึงปัจจยั
ต่าง ๆ  เช่นการจูงใจ Motivation ให้การฝึกอบรม  Training  จดัสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน  Environment  ตลอดทั้ งความปลอดภัยในการท างาน  Safety  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และกฎกระทรวงท่ีไดก้  าหนดค่ามาตรฐานในการบริหาร และการจดัการดา้น
ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัค่าความร้อน แสง
สว่าง และเสียง พ.ศ 2549  ของกระทรวงแรงงานตาม พ.ร.บ คุม้ครองแรงงานปี พ.ศ. 
2541  เพื่อใหน้ายจา้งดูแลความปลอดภยัแก่ลูกจา้ง 

3.1 การท างานในสภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วกบัความร้อน 

 การท างานในสภาพแวดลอ้มเก่ีย;กบัความร้อน มีกฎกระทรวงไดก้  าหนดไว ้ใน
ข้อท่ี  2 และข้อ 3 ท่ี ให้ ลูกจ้างท างาน ท่ี อุณหภูมิ เวตบัลบ์โกลบ (Wet Bulb Globe 

Temperature: WBGT) วดัค่าจากนอกอาคารเท่ากับ  0.7  เท่าของอุณหภูมิท่ีอ่านจาก
เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้งบวก 0.3  โดยระดบัค่าความร้อนตรวจวดัเฉล่ีย  2  ชัว่โมง   
และมีการระบายความร้อนในบริเวณท างาน  เคร่ืองจกัร อาคาร และระดบัความร้อนใน
การท างานเบาตอ้งไม่เกิน 35 oC  งานปานกลางตอ้งไม่เกิน 32  oC   งานหนกัตอ้งไม่เกิน  
30 oC  โดยแบ่งการท างานท่ีร่ายงกายเกิดการเผาผลาญอาหารท าใหอุ้ณหภูมิร่างการเพิ่ม
สูงข้ึนแบ่งตามงาน คือ 
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งานเบา   เป็นงานใชก้  าลงังานในการเผาผลาญอาหารในร่างกาย  200 กิโลแคลอรี
ต่อชัว่โมง เช่น งานเขียนหนงัสือ พิมพดี์ด บนัทึกขอ้มูล เยบ็จกัร ประกอบช้ินส่วนขนาด
เลก็ ยนืคุมงาน อ่ืน ๆ  ท่ีใกลเ้คียง 

 งานปานกลาง  เป็นการใชก้  าลงังานในการเผาผลาญอาหารในร่างกาย   200 - 350  

กิโลแคลอรีต่อชัว่โมง  เช่น งานยก  ลาก เคล่ือนยา้ยส่ิงของดว้ยแรงปานกลาง ตอกตะปู 
ตะไบ ขบัรถบรรทุก ขบัรถแทรกเตอร์ งานอ่ืน ๆ ท่ีใกลเ้คียง 

 งานหนัก  เป็นการใช้ก  าลงังานในการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน 350  กิโล
แคลอรีต่อชัว่โมง เช่น งานท่ีใชพ้ลัว่ขุดตกั เล่ือยไมเ้น้ือแขง็ งานทุบดว้ยคอ้นขนาดใหญ่ 
ยกของเคล่ือนยา้ยของหนกัข้ึนท่ีสูงหรือทางชนั อ่ืน ๆ ท่ีใกลเ้คียง 

 นายจา้งตอ้งจดัใหลู้กจา้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัคุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล
ตามท่ีก าหนดในหมวดท่ี 4 ตลอดเวลา หากไม่สามาถท าไดใ้ห้นายจา้งติดประกาศแจง้
เตือนภยัอนัตรายบริเวณนั้น 

3.2   การท างานในสภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วกบัแสงสว่าง 

การท างานในสภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัแสงสว่างตามกฎกระทรวงไดก้  าหนดไว ้ใน
หมวดท่ี 2  ขอ้ท่ี 5,  6 และ 7  ให้นายจา้งติดอุปกรณ์ให้แสงสว่างบริเวณพื้นท่ีภายใน
สถานท่ีประกอบกิจการ เช่น ทางเดิน ห้องน ้ า ห้องพกัและจุดท่ีท างานเฉพาะท่ีตอ้งใช้
สายตาในการท างานไม่ต ่ากว่ามาตรฐานในตารางท่ี 1, 2, 3, 4, 5  ทา้ยกฎกระทรวง   และ
หมวกนิรภยัท่ีติดตั้งอุปกรณ์ใหแ้สงสวา่งในหมวดท่ี 4  ตลอดเวลา 

3.3   การท างานในสภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วกบัเสียง 

การท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัเสียง  ให้ปฏิบติัตามกฎกระทรวงซ่ึงได้
ก  าหนดไวใ้นหมวดท่ี 3  ให้นายจา้งควบคุมระดับเสียงเฉล่ียตลอดเวลาท างาน  Time 

Weighted  Average: TWA   ไม่ใหเ้กินค่ามาตรฐานตามตารางท่ี  6   แนบทา้ยหลกัเกณฑ ์

วธีิตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณเสียงกระทบกระแทก  (Impact or Impulse Noise)  เกิน 140 

เดซิเบล (เอ) ตอ้งหยุดปรับปรุงแกไ้ขทนัที หากไม่สามารถท าไดใ้ห้นายจา้งหาอุปกรณ์
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ป้องกนัให้ลูกจา้ง  ตามหมวดท่ี  4  ท างานตลอดเวลาท างาน  ถา้หากนายจา้งให้ลูกจา้ง
ท างานเฉล่ีย  8  ชัว่โมงท่ีความดงั 85 เดซิเบล จะตอ้งมีการจดัท าโครงการอนุรักษก์ารได้
ยนิตามเกณฑป์ระกาศจากอธิบดีก าหนด 

3.4   ทฤษฏกีารวางผงัโรงงาน    

 3.4.1  การวางผงัโรงงาน  หมายถึง  งานหรือแผนการในการติดตั้งเคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์  และวตัถุต่าง ๆ  ท่ีจ  าเป็นในกระบวนการผลิต  ภายใตข้อ้จ  ากดัของ
โครงสร้าง และการออกแบบของอาคารท่ีมีอยู ่ เพื่อท าใหก้ารผลิตมีความปลอดภยั และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากท่ีเราได้เลือกท าเลท่ีตั้ งโรงงาน และได้ท าการก่อสร้าง
อาคารโรงงานเรียบร้อยแลว้ หรือบางคร้ังอาจจะจดัหาโรงงานดว้ยวิธีการเช่าอาคาร ท่ีเขา
ไดป้ลูกสร้างเอาไวเ้สร็จแลว้ หากผูบ้ริหารจะเร่ิมวางแผน  การจดัวางแผนผงัโรงงาน  
เพื่อการท่ีจะให้สามารถใช้พื้นท่ีในโรงงานท่ีมีอย่างจ ากัดและมีราคาแพงให้ได้ใช้
ประโยชน์ให้คุม้ค่าท่ีสุด นอกจากน้ียงัช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่
ขาดช่วง  ตามขั้นตอนการผลิตและส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยวสัดุจากสถานท่ี
ท าการผลิตแห่งหน่ึงไปยงัสถานท่ีแห่งหน่ึง  ในระบบการผลิตนั้นถือว่า   การล าเลียง
ปัจจยัในการผลิตเขา้สู่ระบบการผลิตนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได ้ก็ต่อเม่ือมีการวาง
แผนผงัโรงงานท่ีดีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  ซ่ึงงานน้ีผูบ้ริหารและวิศวกรโรงงานจะตอ้ง
ร่วมมือกนัท างานอยา่งใกลชิ้ด  จึงจะท าใหง้านส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 

 3.4.2 วตัถุประสงค์ในการวางผังโรงงาน  โรงงานท่ีมีการวางผังท่ีดีย่อมจะ
ไดเ้ปรียบหลาย ๆ  ดา้นเพราะยงัผลถึงความประหยดัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานใชพ้ื้นท่ี
ไดคุ้ม้ค่าเกิดความปลอดภยัในกระบวนการผลิตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพนอกจากน้ียงั
เป็นขอ้ดีหรือเป็นประโยชนใ์นดา้นอ่ืน ๆ อีก เช่น 

  3.4.2.1   ลดระยะทางและเวลาการเคล่ือนยา้ยวสัดุ 

  3.4.2.2  ช่วยท าให้วตัถุดิบไหลไปได้รวดเร็วและราบร่ืนพร้อมทั้งขจดั
ปัญหาเก่ียวกบัการท างานท่ีมีมากเกินไป 

3.4.2.3   เพื่อสะดวกในการด าเนินงาน โดยแบ่งเน้ือท่ีภายในโรงงานให ้
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เหมาะสม  เช่น ช่องทางเดิน  พื้นท่ีเกบ็สินคา้  พื้นท่ีพกัวตัถุดิบ และจุดปฏิบติังาน  หรือ
พกัช้ินงานท่ีเป็นสินคา้ส าเร็จรูป 

3.4.2.4   ขจดัส่ิงรบกวน การสั่นสะเทือนของพื้นท่ี ฝุ่ นละออง  ความร้อน   
กล่ินการถ่ายอากาศ  เป็นตน้จดัแผนงานต่าง ๆ ใหท้ างานในกรอบ 

 

ความรับผดิชอบชดัเจน  ใหเ้อ้ือต่อกระบวนการผลิตและง่ายต่อการควบคุม  

  3.4.2.5  จดัวางพื้นท่ีให้มีประโยชน์อย่างเต็มท่ี  ไม่ควรให้พื้นท่ีว่างเปล่า 
หรือสูญเปล่ามากเกินไป 

  3.4.2.6  ลดความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพ และสร้างความปลอดภยัให้กบั
คนงานขอ้ดีท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดนั้น  เป็นส่ิงท่ีผูว้างผงัโรงงานทุกคนตลอดจนผูบ้ริหาร
และผูท่ี้ เก่ียวข้องมุ่งหวงัท่ีจะให้มีอยู่ในผงัโรงงานนั้ น ๆ  หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น
วตัถุประสงค์ของการวางผงัโรงงานการท่ีจะให้ได้มาซ่ึงส่ิงเหล่านั้นก็คือ  การวางผงั
โรงงานของผูว้างผงั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนท่ีพยายามร่วมกนัคิดหาแนวทางให้เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว  ผูบ้ริหารอุตสาหกรรมควร
จะเตรียมข้อมูลพื้นฐานในการวางผงัโรงงานเอาไว ้ดังน้ี  (ฉลวย  ธีระเผ่าพงษ์  และ
อุทยัวรรณ  สุวคนัธกลุ, 2532: 63 – 64) 

1)   วางผงัโรงงานขั้นตน้ก่อนท่ีจะมีการวางผงัอยา่งละเอียดอีก 

                   คร้ังหน่ึง 

 2)   เตรียมท่ี ดีท่ีสุดไวก่้อนขั้นแรก  แลว้จึงน าผงัน้ีไปเป็นหลกัใน 

                   การวางผงัใหต้รงกบัจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้

    3)   พิจารณาเลือกวธีิการผลิต และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต 

    4)   เลือกแบบผงัโรงงาน 

    5)   เลือกระบบการขนยา้ยวสัดุ 

    6)   วางผงัโรงงานใหเ้ขา้กบัตวัอาคารโรงงาน 

    7)   วางผงัโดยใชรู้ปวาด หรือแบบจ าลองเป็นเคร่ืองช่วย   
    8)  ติดต่อขอทราบความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจาก  

      บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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    9)  วางผงัโรงงานไวห้ลาย ๆ   แบบ   จึงเลือกแบบท่ีดี  

     ท่ีสุดไวเ้พียงแบบเดียว 

   10) ขออนุญาตเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อย 

3.5 ปัจจัยทีต้่องพจิารณาเกีย่วกบัการวางผงัโรงงานทีด่ี 

 3.5.1  ความตอ้งการส าหรับผลิตภณัฑ์  ซ่ึงตอ้งการเคร่ืองจกัรในการผลิตส าหรับ
วตัถุประสงค์ก็แตกต่างไปในการผลิตแต่ละชนิด  ซ่ึงการวางแผนท่ีดีควรจะให้มีความ
ยืดหยุ่น  เพื่อการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการใช้เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  ควรมีการวางแผนไว้
ส าหรับการใชเ้คร่ืองจกัร โดยทัว่ไปเม่ือมีการเปล่ียนแปลงกอ็าจจะเปล่ียนไดโ้ดยง่าย 

            3.5.2  การเส่ียงภยัของความลา้สมยัของเคร่ืองจกัร  เคร่ืองจกัรในปัจจุบนัมีความ
ลา้สมยัเร็วเพราะโรงงานผลิตได้พยายามปรับปรุงและผลิตรูปแบบใหม่ ๆ  มนัจึงเป็น
เร่ืองเส่ียงภยัและไม่ฉลาดเลยในการจะลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีใกลจ้ะลา้สมยัมาติดตั้งใชใ้น
โรงงาน 

 3.5.3  คุณภาพของผลผลิต  คุณภาพของการผลิตเป็นส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งค านึงในเร่ือง
การวางแผนผังโรงงาน  เพราะวตัถุประสงค์ของการผลิต คือต้องการให้สินค้ามี
คุณภาพสูง  ดังนั้นในบางคร้ังคุณภาพของสินคา้อาจจะลดลงเพราะ    แบบการติดตั้ง
เคร่ืองจักรไม่ถูกต้องจึงท าให้คุณภาพของสินค้าอาจลดลง  ด้วยสาเหตุจากการใช้
เคร่ืองจกัรลา้สมยัจึงท าให้สินคา้นั้นลา้สมยัไปดว้ย  ดงันั้นจึงควรใชเ้คร่ืองจกัรใหม่  เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ให้ใหม่ตามไปดว้ย  ซ่ึงเป็นการลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตไปในตวั 

 3.5.4  ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา  เค ร่ืองจักรมักจะเสียค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษานอ้ย  และถา้หากติดตั้งเคร่ืองจกัรเพื่อท่ีจะใชผ้ลิตต่อเน่ืองกนัได ้ กน็บัวา่จะ 

ลดต้นทุนในการบ ารุงรักษาให้น้อยลงได้  ขั้นตอนการวางผงัโรงงานมีด้วยกัน  3  
ขั้นตอน 

  3.5.4.1   การวางผงัโรงงานขั้นต้น  การวางผงัโรงงานแบบน้ีเป็นการ
ก าหนดขอบเขตเอาไวก้วา้ง ๆ  ว่าจะก าหนดให้พื้นท่ีน้ีท าอะไร  พื้นท่ีตรงน้ีตอ้งอยู่ใกล้
กบัหน่วยงานใด  เป็นตน้ 
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  3.5.4.2   การวางผงัโรงงานอย่างละเอียด  ก็เป็นการก าหนดรายละเอียด
ในแต่ละแผนว่าในแผนกน้ีจะติดตั้งเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือตรงไหน  มุมไหน  ทางเดิน
ภายในแผนกจะก าหนดอยา่งไร  สรุปแลว้การวางผงัโรงงานอยา่งละเอียด คือการมองไป
ในรายละเอียดของแต่ละแผนกนัน่เอง 

  3.5.4.3   การติดตั้งเคร่ืองจกัร  ขั้นน้ีเป็นการวางผงัโรงงานอย่างละเอียด
มาสู่การปฏิบติั  กคื็อ  การติดตั้งเคร่ืองจกัรตามท่ีวางผงัไวแ้ลว้ให้สามารถปฏิบติังานได ้ 
ในการวางผงัโรงงานนั้นผูว้างผงัควรมีการวางให้รัดกุมมากพอสมควร  จึงจะท าให้การ
วางผงัโรงงานเกิดผลดี  และไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากโรงงานอยา่งคุม้ค่า  เช่น 

   1) วางผงัโรงงานขั้นตน้ก่อน  แลว้จึงวางผงัอยา่งละเอียด 

    2)  ควรออกแบบผงัโรงงานไวเ้ลือกหลายแบบ 

  3)  ผูว้างผงัโรงงานตอ้งรู้วา่  ผูบ้ริหารจะเลือกวธีิการขนยา้ยวสัดุ    
                 ภายนอก   ภายในโรงงานแบบใด 

    4) ควรมีการติดต่อขอความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.5.5  การวางผ ังโรงงานที่ดีจะต้องสอดคล้องกับระบบการผลิต  ซ่ึ ง มี
ระบบการวางผังโรงงานมีด้วยกัน  4  ระบบ  คือ 

            3.5.5.1  การวางผงัโรงงานแบบตามกระบวนการผลิต 

            3.5.5.2  การวางผงัโรงงานแบบตามชนิดของผลิตภณัฑ ์

          3.5.5.3  การวางผงัโรงงานแบบผสม 

           3.5.5.4  การวางผงัโรงงานแบบช้ินงานอยูก่บัท่ี 

 การวางผงัโรงงานแต่ละแบบนั้นจะพบว่ามีขอ้ดีและขอ้จ ากดัแตกต่างกนั ท าให้
ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาในการท่ีจะเลือกการจดัระบบการวางผงัโรงงานแบบใดทั้งน้ีก็
ตอ้งข้ึนอยูก่บัระบบการผลิตของโรงงานเป็นหลกัในการพิจารณา 

3.6   ข้อมูลทีค่วรทราบในการวางผงั และจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 การเลือกท าเลท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจ หมายถึง การจดัหาหรือสรรหาสถานท่ี
ส าหรับประกอบธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  โดยค านึงถึงก าไร  ค่าใชจ่้าย  พนกังาน 
ความสัมพันธ์กับลูกค้าความสะดวก   ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ท่ีดีตลอด
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ระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจนั้น   ความส าคญัในการเลือกท าเลท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจ 
การเลือกท าเลท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจ   มีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์รธุรกิจ 
กล่าวคือหากเลือกท าเลท่ีไม่เหมาะสมจะท าให้องคก์รธุรกิจประสบปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา 
เช่น ค่าขนส่งสูง เน่ืองจากสถานประกอบธุรกิจอยู่ไกลจากแหล่งวตัถุดิบ และตลาด 
นอกจากน้ี อาจขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุณภาพ ขาดแคลนวตัถุดิบ รวมไปถึงปัจจยัอ่ืน ๆ 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการผลิต และการปฏิบติังานขององคก์รธุรกิจ โดยทัว่ไปลกัษณะของ
ท าเล จะไม่มีลกัษณะใดท่ีดีกว่ากนัอยา่งชดัเจน แต่จะเกิดจากการพิจารณาลกัษณะดีของ
แต่ละท าเล  น ามาประกอบกนั  เพื่อการตดัสินใจเลือกท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดปัญหาในอนาคตให้นอ้ยท่ีสุด    การเลือกท าเลท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจต่าง ๆ  
โดยทัว่ไปมกัจะพยายามหาแหล่งหรือท าเลท่ีท าให้ตน้ทุนรวมของการผลิตสินคา้และ
บริการท่ีต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  แต่ลักษณะของการประกอบธุรกิจและสถานท่ี
ประกอบกิจการย่อมแตกต่างกนัในเร่ืองของชนิดสินคา้ ค่าใชจ่้ายและการลงทุน ดงันั้น
การพิจารณาเลือกท าเลจึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ หลายประการเพราะการเลือกท าเล
ท่ีตั้งมีความส าคญัต่อการด าเนินงานขององคก์รธุรกิจต่าง ๆ   เช่น  การวางแผนระบบการ
ผลิต  การวางผงัโรงงาน การลงทุน และรายได ้เป็นตน้ 

3.7   ปัจจัยทีเ่ป็นองค์ประกอบในการพจิารณาเลือกท าเลทีต่ั้งสถานประกอบธุรกจิ 

 3.7.1   แหล่งวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติการตั้ งสถานประกอบธุรกิจ 
โดยเฉพาะองคก์รธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม ส่ิงท่ีน ามาใชใ้นการผลิตคือ วตัถุดิบ เช่น
โรงงานผลิตสับปะรดกระป๋อง วตัถุดิบคือสับปะรด  ห รือ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
วตัถุดิบ   คือ ไมฯ้ลฯ  ดงันั้นในการจดัตั้งสถานประกอบการธุรกิจ จึงตอ้งค านึงถึง แหล่ง 

วตัถุดิบ ท่ีน ามาใชใ้นการผลิต ควรจะอยูใ่นแหล่งวตัถุดิบหรืออยู่ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ เพื่อ
สะดวกในการจดัหาวตัถุดิบ ท าให้ราคาวตัถุดิบ ค่าขนส่งย่อมลดลง เช่น โรงงานผลิต
ปลากระป๋อง  ควรตั้ งอยู่ใกล้  ชายฝ่ังทะเลจะได้วตัถุดิบราคาถูก คุณภาพดี  แต่ถ้า
โรงงานผลิตปลากระป๋อง ตั้งอยูไ่กลจากชายฝ่ังทะเลมาก วตัถุดิบท่ีจดัหาอาจไม่มีหรือมี
จ านวนนอ้ยท าใหว้ตัถุดิบราคาสูง คุณภาพไม่ดี ตอ้งเสียค่าขนส่งสูง เป็นตน้ นอกจากนั้น 
ตอ้งค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติดว้ย เช่น น ้ า อากาศ  เน่ืองจากในการผลิตส่วนประกอบ
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ส าคญัท่ีใชใ้นการผลิตส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัน ้ า กิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่จึงตั้งอยู่ใกลแ้ม่น ้ า หรือแหล่งน ้ าต่าง ๆ  เพื่อสะดวกในการน าน ้ ามาใช้ในการผลิต 
ในการตั้งสถานท่ีประกอบการใกลแ้ม่น ้า ตอ้งค านึงถึงความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้ม
ดว้ย เช่น ในการผลิตจะมีของเสียจากการผลิต โรงงานอุตสาหกรรม จะตอ้งมีระบบใน
การก าจดัน ้ าเสีย ไม่ถ่ายเทน ้ าเสียลงในแม่น ้าล  าคลองหรือเปล่ียนสภาพจากน ้ าเสียใหเ้ป็น
น ้าดีก่อนท่ีจะถ่ายเทลงในแม่น ้ าคลอง กรณีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมเม่ือท าการผลิตแลว้ มี
ฝุ่ นละอองหรือควนัเสีย จะตอ้งท าการป้องกนัมิให้อากาศเป็นพิษดว้ย การประกอบการ
ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นประเภทพาณิชยกรรม หรือประเภทอุตสาหกรรมการเลือกท าเลท่ีตั้ง
สถานท่ีประกอบการจะตอ้งค านึงถึงแหล่งจดัซ้ือ  เพื่อใหก้ารจดัซ้ือไดสิ้นคา้ หรือวตัถุดิบ
ในราคาท่ีเหมาะสม เสียค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือต ่า คุณภาพสินคา้หรือวตัถุดิบเป็นไปตาม 
ท่ีตอ้งการและไดท้นัเวลาท่ีมีความตอ้งการของตลาด  การจดัซ้ือเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ มี
ขั้นตอน ดงัน้ี 

    3.7.1.1  ก  าหนดรายละเอียดของสินค้าหรือวตัถุดิบ ท่ีต้องการซ้ือทั้ ง
คุณภาพ และปริมาณ 

    3.7.1.2  ส ารวจแหล่งขาย โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งทราบถึงแหล่งขาย
สินคา้หรือวตัถุดิบท่ีตอ้งการจดัซ้ือว่าอยู่ท่ีใด  มีผูข้ายก่ีราย แต่ละรายก าหนดราคาขาย
เท่าไร คุณภาพสินคา้หรือวตัถุดิบเป็นอย่างไร มีเง่ือนไขในการขายอย่างไรบ้าง เม่ือ
ส ารวจแหล่งขายแลว้ คาดว่าจะจดัซ้ือจากผูข้ายรายใด ควรมีการเจรจาตกลง ในเร่ือง    
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจดัซ้ือ ในกรณีจดัซ้ือคร้ังละเป็นจ านวนมาก การ
เจรจาระหวา่ง ผูจ้ดัซ้ือและผูข้าย ควรจดัตั้งคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการเป็นการป้องกนั
การทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

    3.7.1.3     การสั่งซ้ือหลงัจากไดมี้การเจรจาตกลงกนัแลว้  ผูจ้ดัซ้ือจดัท าใบสั่งซ้ือ 
ซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ   ได้แก่    วนั   เดือน  ปี  ท่ีสั่งซ้ือ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ช่ือ
เคร่ืองหมายการคา้ของผูจ้ดัซ้ือ   ช่ือเคร่ืองหมายการคา้ของผูข้าย  ระบุเง่ือนไขต่าง ๆ   เช่นเง่ือนไขใน
การส่งมอบเง่ือนไขในการช าระเงิน 

  3.7.1.4  การรับสินค้าหรือวัตถุดิบ   เม่ือผู ้ขายส่งสินค้าให้ผู ้จัดซ้ือ   
จะตอ้ง 
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มีใบก ากบัสินคา้แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั วนั เดือน ปี ท่ีส่งสินคา้หรือวตัถุดิบ ปริมาณ
สินค้าหรือวตัถุดิบ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ช่ือเคร่ืองหมายการค้าของผู ้ขาย ช่ือ
เคร่ืองหมายการคา้ของผูส้ั่งซ้ือ ผูจ้ดัซ้ือจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง ของสินคา้หรือ
วตัถุดิบท่ีไดรั้บใหต้รงตามใบสั่งซ้ือและใบก ากบัสินคา้ 
            3.7.2  แหล่งแรงงาน  แรงงาน หมายถึง ส่ิงท่ีไดจ้ากความสามารถของมนุษยท์ั้ง
แรงงาน ท่ีไดจ้ากแรงกาย และแรงงานท่ีไดจ้ากความคิด เพื่อน ามาใชใ้นการผลิตสินคา้
และบริการ   ตามท่ีตอ้งการ แรงงานท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 

    3.7.2.1  แรงงานท่ีมีฝีมือหรือแรงงานท่ีมีความช านาญ   Skilled  Labour 

    3.7.2.2   แรงงานไร้ฝีมือ หรือแรงงานทัว่ไป  Unskilled  Lab our 

ผู ้ประกอบการมีความต้องการแรงงานประเภทใด  จะรู้ได้จากการจัดท า
รายละเอียดหน้าท่ีของต าแหน่งงานแต่ละต าแหน่ง  ตอ้งการแรงงานจ านวนเท่าใด และ
เม่ือใดโดยการเสนอจากแต่ละหน่วยงานในองค์กรธุรกิจ  ในการจัดหาสถาน
ประกอบการตอ้งค านึงถึงแหล่งแรงงานท่ีธุรกิจตอ้งการ   ซ่ึงควรจะเป็นแหล่งท่ีจดัหา 

แรงงานไดง่้าย อตัราค่าจา้งต ่าและมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ เช่น ในการด าเนิน
กิจการโรงงานผลิตปลากระป๋อง แรงงานท่ีตอ้งการใช้ส่วนใหญ่เป็นประเภทแรงกาย  
แรงงานไร้ฝีมือสถานท่ีประกอบการตั้งในต่างจงัหวดัจะหาแรงงานได้ง่ายและอตัรา
ค่าจา้งต ่า แต่ถา้เป็นโรงงานผลิตสินคา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตท่ีทนัสมยั   แรงงานท่ี
ใชเ้ป็นประเภทแรงงานท่ีใช ้ความคิด แรงงานท่ีมีความช านาญ  สถานท่ีประกอบการควร
ตั้งในเมืองใหญ่หรือใกลเ้มืองใหญ่ จึงจะหาแรงงานไดต้ามท่ีตอ้งการ 

3.7.3 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การเลือกสถานท่ีประกอบการจะต้องค านึงถึง
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ดงัน้ี 

    3.7.3.1 ค่าขนส่งวตัถุดิบไปยงัโรงงานเพื่อท าการผลิตวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิต
ส่วนใหญ่จะมีน ้าหนกัมากและตอ้งใชใ้นปริมาณท่ีสูงการเลือกสถานท่ีระกอบการจึงควร
อยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบ  เพื่อเสียค่าขนส่งในอตัราท่ีถูก แต่ถา้ไม่ตั้งสถานท่ีระกอบการใกล้
แหล่งวตัถุดิบก็ควรพิจารณาระบบการขนส่งท่ีเหมาะสม  เพื่อให้วตัถุดิบไปยงัโรงงาน
อยา่งมีประสิทธิภาและเสียค่าใชจ่้ายต ่า 
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    3.7.3.2  ค่าขนส่งสินคา้ไปเพื่อเก็บรักษา  เม่ือผลิตสินคา้เสร็จก่อนน า
ออกจ าหน่ายสินคา้จะตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาในสภาพท่ีเหมาะสมเพื่อคุณภาพท่ีดีของ
สินคา้สถานท่ีประกอบการ ควรอยู่ใกลค้ลงัเก็บสินคา้ เพื่อสะดวกในการขนสินคา้จาก
โรงงานไปเกบ็รักษาในคลงัสินคา้ ท าใหล้ดตน้ทุนดา้นค่าใชจ่้ายใหต้  ่าลงได ้

    3.7.3.3  ค่าขนส่งสินคา้ออกจ าหน่าย เพื่อความสะดวกของผูบ้ริโภค การ
เลือกสถานท่ีประกอบการ ควรตั้งใหใ้กลแ้หล่งผูบ้ริโภค และประหยดัค่าใชจ่้าย 

3.7.4  ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  การเลือกท าเลท่ีตั้งสถาประกอบการ ควร 

ค านึงถึงส่ิงอ านวยความสะดวก ดงัน้ี 

    3.7.4.1 สาธารณูปโภค การเลือกสถานท่ีประกอบการควรค านึงถึงระบบ
การให้บริการดา้นการประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ และการขนส่งไม่ว่าจะประกอบกิจการ
ประเภท โรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภทซ้ือขายสินค้า เพราะเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกดงักล่าว มีส่วนท าใหก้ารประกอบธุรกิจมีความคล่องตวัสูง 

               3.7.4.2 สถานพยาบาล สถานีต ารวจ สถานีดับเพลิง การเลือกสถานท่ี
ประกอบการควรค านึงถึงส่ิงเหล่าน้ี เพื่อความปลอดภยัและสะดวกในการเดินทาง 

  3.7.5 แหล่งลูกคา้ส าหรับการประกอบกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม การ
จ าหน่ายสินคา้จะจ าหน่ายคร้ังละเป็นจ านวนมาก ผูม้าซ้ือคือ ผูค้า้คนกลาง ดงันั้นจึงไม่
จ าเป็นตอ้งเลือกสถานท่ีตั้งใกลผู้บ้ริโภคโดยตรง แต่ถา้เป็นการประกอบกิจการประเภท
ผูค้า้คนกลางท่ีตอ้งจ าหน่ายสินคา้แก่ผูบ้ริโภคโดยตรง ควรเลือกสถานท่ีตั้งใกลผู้บ้ริโภค 
เพื่อความสะดวกในการจ าหน่าย  เสียค่าขนส่งต ่า 
  3.7.6 กฎหมายระเบียบและขอ้บงัคบัการเลือกสถานท่ีประกอบการจะตอ้งศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานท่ีประกอบการ เพื่อไม่ให้การ
ประกอบการ นั้นขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือประเพณีอนัดีงามของสถานท่ี
นั้น เช่น ในประเทศไทย พื้นท่ีสีเขียวจะก าหนดไวส้ าหรับการประกอบการ เกษตร จะตั้ง
โรงงาน อุตสาหกรรมในพื้นท่ีสีเขียวไม่ได ้เป็นตน้ 

 3.7.7  แหล่งเงินทุนการเลือกสถานท่ีประกอบการตอ้งค านึงถึงเงินทุนท่ีตอ้งใช ้
ไดแ้ก่ ราคาท่ีดิน อตัรา ค่าแรงงาน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและ
ภาษีท่ีต้องจ่ายให้องค์กรของรัฐ  ในการด าเนินการจัดตั้ งสถานท่ีประกอบการ ซ่ึง
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ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่าน้ีข้ึนอยู่กบัการเลือกสถานท่ีประกอบการทั้งส้ิน จากปัจจยัต่าง ๆ 
ดังกล่าวข้างต้น  มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกสถาน ท่ีประกอบการ โดย
ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงผลตอบแทน ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการตดัสินใจเลือกสถานท่ี
ใดเป็นสถานท่ีประกอบการ   โดยค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

    3.7.7.1  ตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายรวมต ่าสุด การตดัสินใจเลือกสถานท่ีใด
เป็นสถานท่ีประกอบการ ตอ้งค านึงถึงตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเลือกสถานท่ี
นั้นเป็นสถานประกอบการ เช่น การประกอบการโรงงานผลิตไมแ้ปรรูป วตัถุดิบท่ีใชใ้น
การผลิตไมแ้ปรรูป คือ ซุงซ่ึงเป็นวตัถุดิบมีน ้ าหนกัมาก การขนส่งค่อนขา้งยุง่ยากและเสีย
ค่าใช้จ่ายสูง ส่วนสินคา้ส าเร็จรูป คือ ไม้แปรรูปมีน ้ าหนักเบากว่าวตัถุดิบ การขนส่ง
ค่อนขา้งสะดวก และเสียค่าใชจ่้ายต ่ากวา่ สถานท่ีประกอบการโรงงานผลิตไมแ้ปรรูป จึง
ควรตั้งใกลแ้หล่งวตัถุดิบมากกว่าตั้งใกลผู้บ้ริโภค  เพราะจะท าให้เสียค่าขนส่งท่ีถูกกว่า  
กรณีหาสถานท่ีประกอบการในแหล่งวตัถุดิบไม่ไดก้็ควรหาสถานท่ีตั้งใกลแ้ม่น ้ า เน่ือง
ด้วยการขนส่งซุงสามารถใช้วิธีล่องซุงมาตามแม่น ้ า ท าให้เสียค่าขนส่งต ่า นอกจาก
ตน้ทุนค่าขนส่งแลว้  ตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีจะตอ้งน ามาประกอบการตดัสินใจเลือก
สถานท่ีประกอบการ ไดแ้ก่ ค่าแรงงาน อตัราภาษี ค่าบริการต่าง ๆ 

     3.7.7.2 ก  าไรท่ี สูงสุด  การตัดสินใจเลือกสถานท่ีใดเป็นสถานท่ี
ประกอบการนอกจากค านึงถึงตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีต ่าท่ีสุดแลว้  ควรค านึงถึงรายรับ
ประกอบการตดัสินใจดว้ย หากสามารถตั้งสถานประกอบการในแหล่งท่ีตน้ทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายรวมต ่ากว่าก็จะมีโอกาสหารายรับไดม้ากกว่าคู่แข่งจะท าให้ไดเ้ปรียบคือก าไร
สูงสุด 

     3.7.7.3   การเรียงล าดบัปัจจยัต่าง ๆ ตามความส าคญั เน่ืองจากปัจจยัแต่ละ
ปัจจยัความส าคญัแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัประเภทของการประกอบการ ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
จึงตอ้งจดัล าดบัความส าคญัและรวมคะแนนแลว้จึงตดัสินใจเลือกสถานท่ีประกอบธุรกิจจาก
การพิจารณาคะแนนท่ีสูงสุด 
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3.8    บทสรุป 

       สภาพแวดลอ้มและการวางผงัโรงงานท่ีปลอดภยั เป็นปัจจยัท่ีสามารถจูงใจ 
Motivation  และมีการฝึกอบรม  Training ในสภาพแวดลอ้มในการท างาน Environment   
ท่ีมีความปลอดภยั  Safety  ตามก าหนดค่ามาตรฐานในการบริหาร และการจดัการดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัค่าความร้อน แสง
สว่าง ในกระทรวงแรงงานตาม พ.ร.บ คุม้ครองแรงงานปี พ.ศ. 2541  ให้นายจา้งดูแล
ความปลอดภัยแก่ลูกจ้างให้สามารถท างานในสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวกับความร้อน
อุณหภูมิไม่เกิน 32 0C โดยระดบัค่าความร้อนตรวจวดัเฉล่ีย 2 ชัว่โมง มีการระบายความ
ร้อนในบริเวณท างาน เคร่ืองจกัร อาคาร ระดบัดบัความร้อนในการท างานเบาตอ้งไม่เกิน 
35 0C  งานปานกลาง ตอ้งไม่เกิน 32 0C  งานหนกัตอ้งไม่เกิน 30 0C  นายจา้งมีการดูแล
ให้ลูกจา้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัคุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตามท่ีก าหนด หากไม่
สามาถท าได ้ ใหน้ายจา้งติดประกาศแจง้เตือนภยัอนัตรายบริเวณนั้นและสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเก่ียวกับแสงสว่าง  นายจ้างติดอุปกรณ์ให้แสงสว่างบริเวณพื้นท่ีภายในสถานท่ี
ประกอบกิจการ  ทางเดิน หอ้งน ้ า หอ้งพกั และจุดท่ีท างานเฉพาะท่ีตอ้งใชส้ายตาในการ
ท างานไม่ต ่ากว่ามาตรฐาน ท างานเก่ียวกบัเสียง เกิน 140 เดซิเบลเอ ตอ้งหยุดปรับปรุง
แกไ้ขทนัที หากไม่สามารถท าไดใ้หห้าอุปกรณ์ป้องกนัใหลู้กจา้ง ให้ลูกจา้งท างานเฉล่ีย 
8 ชั่วโมงท่ีความดัง 85 เดซิเบล จะต้องจัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามเกณฑ์
ประกาศจากอธิบดีก าหนด ท าให้ลูกจา้งมีความปลอดภยัในการท างานอย่างมีความสุข
สบายใจ  โรงงานท่ีมีการวางผงัท่ีดีย่อมจะได้เปรียบหลาย ๆ  ด้าน ท าให้ประหยดั
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ใช้พื้นท่ีได้คุม้ค่าเกิดความปลอดภยัในกระบวนการผลิต
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ  ก ารวางผ ังโรงงาน ที่ ดี
จะต้องสอดคล้องกับระบบการผลิต ซ่ึงมีระบบการวางผ ังโรงงานมีด้วยกัน  4  
ระบบ การวางผงัโรงงานแบบตามกระบวนการผลิต   การวางผงัโรงงานแบบตามชนิด
ของผลิตภณัฑ ์การวางผงัโรงงานแบบผสม   การวางผงัโรงงานแบบช้ินงานอยูก่บัท่ี   ซ่ึง
ปัจจยัต่าง ๆ  เหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลือกท าเลท่ีตั้ งสถานประกอบ
ธุรกิจ และใหเ้กิดประโยชนม์ากท่ีสุด 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 

1.  จงอธิบายถึงสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน  แสงสว่างและ
เสียงท่ีดีควรเป็นอยา่งไร 

2.  จงอธิบายวตัถุประสงคใ์นการวางผงัโรงงานท่ีดีเหมาะส าหรับการท างาน 

3.  ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัการวางผงัโรงงานท่ีดี   จะตอ้งมีอะไรบา้งเพราะ
เหตุผลใด 

4.  จงบอกองคป์ระกอบพิจารณาท าเลท่ีตั้งสถานท่ีประกอบธุรกิจมีอะไรบา้ง 

5.  จงอธิบายเหตุผลของการวางผงัโรงงานมาอยา่งเขา้ใจ 

6.  จงบอกระบบท่ีดีในการวางผงัโรงงานท่ีดีเป็นอยา่งไร 

7.  จงบอกประโยชน์จากการวางแผนท่ีรัดกุมท่ีคุม้ค่าในการวางผงัโรงงาน มี
อะไรบา้ง  

8.  ประโยชนด์า้นอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บจากการวางผงัโรงงานท่ีดีมีอะไรบา้ง 

9. จงอธิบายวตัถุประสงคก์ารวางผงัโรงงานท่ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชส้ าหรับ
การท างานท่ีปลอดภยัพร้องยกตวัอยา่ง 

10.จงระบุปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัผงัโรงงานท่ีดีมาตามความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

11.ให้วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาท า เลท่ีตั้ งสถานท่ี
ประกอบธุรกิจพร้อมบอกเหตุผล 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

เอกสารอ้างอิง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

การป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจักรกล 

Machine GuardingSafety 

6 ช่ัวโมง 

หัวข้อเน้ือหา 

  4.1   ความส าคญัของการป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรกล 

  4.2   หนา้ท่ีหลกัของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรกล 

  4.3   การกระท าท่ีเส่ียงอนัตรายจากกลไกลเคร่ืองจกัรกล 

  4.4   ขอ้ควรพิจารณาองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่าง ๆ ของอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายจากเคร่ืองจกัรกล 

  4.5   การสร้างอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรกล 

  4.6   หลกัเกณฑใ์นการออกแบบอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจาก
เคร่ืองจกัรกล 

  4.7   อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีจุดปฏิบติัการของเคร่ืองจกัรกล 

  4.8   วสัดุท่ีใชส้ร้างอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรกล 

  4.9   หลกัการเลือกวสัดุเพื่อน ามาสร้างอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจาก
เคร่ืองจกัรกล 

  4.10 ทศันะท่ีมีต่อการ์ดเคร่ืองจกัรกล 

  4.11 เป้าหมายส าคญัในการออกแบบสร้างการ์ดของเคร่ืองจกัรกล 

  4.12 หลกัเกณฑก์ารออกแบบเซฟการ์ดเคร่ืองจกัรกล 

  4.13 คุณลกัษณะของเซฟการ์ดท่ีดี 

  4.14 การติดตั้งและการใชเ้ซฟการ์ด 

  4.15 บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที ่4  
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อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                                   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

เอกสารอ้างองิ 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. อธิบายความส าคญัของการป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรกลได ้

 2. จ  าแนกหนา้ท่ีของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายใหเ้หมาะสมกบัเคร่ืองจกัรได ้

 3. วเิคราะการกระท าท่ีเส่ียงอนัตรายจากกลไกลท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรกลได ้

 4. ระบุขอ้ควรพิจารณาองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่าง ๆ ของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
จากเคร่ืองจกัรกล 

 5. วเิคราะห์หลกัเกณฑ ์เพือ่ใชอ้อกแบบอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจาก
เคร่ืองจกัรกลได ้

 6. อธิบายหลกัการพิจารณาการติดตั้งและการใชเ้ซฟการ์ดได ้

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ช้ีแจงอธิบายค าอธิบายรายวชิา เน้ือหา กฎระเบียบต่าง ๆ เกณฑใ์หค้ะแนน 

 2. น าเขา้สู่บทเรียนบรรยายเน้ือหา และใหศึ้กษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา และมอบหมายงานใหไ้ปคน้ควา้  ท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติม 

4. ผูส้อนเปิดโอกาสใหซ้กัถาม และทวนถามเพื่อความเขา้ใจ 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั 

2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

การวดัผล 

 1.  การเขา้ร่วมกิจกรรม และการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.  การตอบค าถามระหวา่งการบรรยาย 

 3.  การท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

การประเมนิผล 

1. ความรับผดิชอบ สนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียน บนัทึกลงสมุดเวลาเรียน 

 2. คะแนนการสอบยอ่ย  ระหวา่งภาคเรียน และปลายภาคการศึกษาผา่นตาม
เกณฑม์หาวทิยาลยั ฯ  

3. ความถูกตอ้งของการท าแบบฝึกหดั ถูกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ส่งตามก าหนด 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

บทที่ 4 

การป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจักรกล 

Machine GuardingSafety 

4.1 ความส าคญัของการป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจักรกล 

            เคร่ืองจกัร Machine Guarding ในปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีส าคญัมีการใชง้านกนัอยา่ง
แพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น การผลิต การประกอบช้ินส่วน และ
การบริการเป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองจกัรประเภทต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นระบบอตัโนมติัก่ึงอตัโนมติั 
และระบบทั่วไป รวมถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ย่อมมีช้ินส่วนหรือกลไกการท างาน
บางอยา่ง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานท่ีควบคุมเคร่ืองจกัร รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ี
อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีการพิจารณาถึงความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน
เป็นส าคญั โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการเดินเคร่ืองจกัร แกไ้ขขอ้ติดขดั ดดัแปลง ตรวจสอบ 
หรือบ ารุงรักษา ซ่อมแซมเคร่ืองจกัร  ถึงแมว้่าผูป้ฏิบติังานจะมีประสบการณ์ในการ
ท างานและผา่นการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดี แต่กย็งัมีโอกาสท่ีจะไดรั้บบาดเจบ็จากการใช้
งานเคร่ืองจกัรท่ีไม่มีอุปกรณ์ป้องกนั หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ซ่ึงอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
จากเคร่ืองจกัรนั้นจะช่วยลดความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดอุบติัเหตุข้ึน อนัเน่ืองมาจากสาเหตุ
ปัจจัยหลายประการประกอบกัน ตั้ งแต่ความบกพร่องของกลไกการท างานของ
เคร่ืองจกัร ความผิดพลาดของผูป้ฏิบติังาน ความขดัขอ้งของระบบไฟฟ้าหรือแหล่งจ่าย
พลงังาน ไปจนถึงการออกแบบอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายฯ ท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม
กบัเคร่ืองจกัรประเภทนั้น ๆ  และอนัตรายจากการท างานของเคร่ืองจกัรตอ้งไดรั้บการ
ขจดั แต่เม่ือจุดอนัตรายไม่ว่าจะมาจากช้ินส่วนใด ๆ ของเคร่ืองจกัร ฟังกช์นัการท างาน 
หรือกระบวนการ ไม่สามารถขจดัได ้ กต็อ้งมีการควบคุมหรือป้องกนัโดยการใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัอนัตราย ใช้เป็นมาตรการท่ีเป็นเคร่ืองกั้นระหว่างผูป้ฏิบติังานและจุดอนัตราย 
โดยทัว่ไปแลว้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรนั้นจะเป็นการจ ากดัผูป้ฏิบติังานใน
การเขา้ถึงจุดอนัตรายหรือพื้นท่ีท างานของเคร่ืองจกัรท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะไดรั้บบาดเจบ็  
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เป็นตน้ว่าจ  ากดัขอบเขตการท างานหรือพื้นท่ีในการยื่นส่วนหน่ึงส่วนใดของอวยัวะ
ร่างกายเขา้ใกลช้ิ้นส่วนเคล่ือนไหวของเคร่ืองจกัร เช่น มือและแขนในการป้อนวตัถุดิบ
เขา้สู่เคร่ืองจกัร หรือการหยบิจบัช้ินงาน หรือการเดินล่วงล ้าเขา้สู่พื้นท่ีในส่วนขอบเขต
การท างานของเคร่ืองจกัรหรือหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม เหล่าน้ีเป็นตน้ ซ่ึงอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายจากเคร่ืองจกัรน้ี อาจเป็นการติดตั้งโดยถาวรหรือถอดออกไดใ้นยามท่ีมีความ
จ าเป็นตอ้งบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเคร่ืองจกัร ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการโดยผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต
และมีความช านาญ แต่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจกัรก็ไม่ได้รับรองความ
ปลอดภยัไดร้้อยเปอร์เซ็นต ์เพราะสามารถถูกถอดออก หรือหลีกเล่ียงได ้หรือท าให้ไม่
สามารถท างานได้โดยผูป้ฏิบัติงาน (ถ้าตั้ งใจจะท า)  ดังนั้นจึงข้ึนอยู่กบัจิตส านึกของ
ผูใ้ชง้านดว้ยเป็นส าคญั โดยตอ้งถูกปลูกฝังและฝึกอบรมใหมี้ความเขา้ใจ ตระหนกั และ
เล็งเห็นความส าคัญของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายฯ ไม่ใช่เพียงแค่ใช้ความเคยชิน 
ประสบการณ์หรือการเอาตัวรอดเฉพาะตัว เพราะโอกาสท่ีจะพลาดมีอยู่เสมอ อาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายเพิ่มเติมต่อเพื่อนผูร่้วมงานอีกดว้ย ดงันั้นผูป้ฏิบติังานจึงพึงเตือนตวัเอง
อยูเ่สมอว่า  “อุบติัเหตุไม่ไดส่้งขอ้ความ Message มาเตือนเราล่วงหนา้”  อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายจากเคร่ืองจกัร Machine Guarding หมายถึง อุปกรณ์ท่ีติดตั้งมากบัเคร่ืองจกัร 
หรืออาจสร้างข้ึนในภายหลงั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการใชเ้คร่ืองจกัรนั้น อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายฯ เหล่าน้ี นอกจากจะช่วย
ป้องกันอันตรายให้กับผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรแลว้ ยงัช่วยป้องกันอนัตรายกับผูท่ี้อยู่ใน
บริเวณใกลเ้คียงอีกดว้ย 

4.2  หน้าทีห่ลกัของอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจักรกล 

            อนัตรายท่ีอาจจะเกิดจากการสัมผสักบัส่วนเคล่ือนไหวของเคร่ืองจกัรท่ีมีการ
หมุน หรือเคล่ือนท่ีไดโ้ดยตรง เช่น สายพาน มู่เล่ ใบเล่ือย เฟือง เป็นตน้ มีการป้องกนั
อนัตรายจากกระบวนการผลิต เช่น เศษวสัดุจากการกลึงหรือเจียร หรือของเหลวจากการ
หลอมกระเด็นออกมาโดนตวัผูป้ฏิบติังานสามารถป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรช ารุด
หรือบกพร่องได ้และป้องกนัอนัตรายจากความบกพร่อง พลั้งเผลอ หรือประมาทเลินเล่อ
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ของพนกังาน  ท าใหเ้กิดอนัตรายข้ึนจากเคร่ืองจกัร โดยทัว่ไปแยกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
คือ อนัตรายจากกลไกของเคร่ืองจกัร และอนัตรายท่ีไม่ไดม้าจากกลไกของเคร่ืองจกัร 

   4.2.1 อนัตรายจากกลไกของเคร่ืองจกัร Mechanical Hazards  จะมีพื้นท่ีท่ีเป็น
อนัตรายของกลไกเคร่ืองจกัร เช่น จุดปฏิบติัการ Point of Operation เป็นพื้นท่ีหรือจุดท่ีมี
การด าเนินการกบัวสัดุหรือวตัถุดิบ เช่น การตดั การไส การเจาะ หรือการข้ึนรูป เป็นตน้
เคร่ืองจักรส่งก าลัง  Power Transmission Apparatus  เป็นส่วนประกอบทั้ งหมดของ
ระบบกลไกท่ีส่งผ่านพลงังานไปยงัช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรท่ีมีการด าเนินการ อนัไดแ้ก่ 
วงลอ้ดุนก าลงั มู่เล่ สายพาน กา้นสูบ จานต่อเพลา ลูกเบ้ียว เพลาหมุน โซ่ ขอ้เหวี่ยง และ
เฟือง และช้ินส่วนเคล่ือนไหวอ่ืนๆ  Other Moving Parts  เช่น ช้ินส่วนทั้ งหมดของ
เคร่ืองจกัรท่ีเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ขณะท่ีเคร่ืองจกัรก าลงัท างาน เช่น การเคล่ือนท่ี
สลบัไปมา การหมุนรอบตวัเอง รวมถึงกลไกการป้อน  Feed Mechanisms  และอุปกรณ์
ช่วยในการท างานของเคร่ืองจกัรดว้ย ซ่ึงกลไกอนัตรายจากเคร่ืองจกัรจะจ าแนกไดเ้ป็น 2 

ลกัษณะ ดงัน้ี 

  4.2.1.1 กลไกอันตรายใน ส่วน ท่ี เคล่ือนไหว  Hazardous Mechanical 
Motions  เช่น  การหมุนรอบตวัเอง  Rotating  ของช้ินส่วนใด ๆ ของเคร่ืองจกัร สามารถ 
ท าใหเ้กิดอนัตรายได ้ตวัอยา่ง เช่น การหมุนของเพลาสามารถท่ีจะดึงเอาเส้ือผา้ท่ีใส่อยา่ง
หลวม ๆ หรือเส้นผมท่ีไม่ไดร้วบเก็บไวใ้ห้เรียบร้อย  เขา้ไปพนัในเคร่ืองจกัรได ้แมว้่า
พื้นผิวของเพลาจะเรียบและหมุนอย่างช้า ๆ  ก็ตาม เช่นเดียวกบัเคร่ืองจกัรท่ีมีช้ินส่วน
ของวงลอ้ดุนก าลงั มู่เล่ เฟือง ลูกรอก สายพานท่ีมีการหมุนรอบกย็อ่มท าใหเ้กิดอนัตราย
ไดเ้ช่นกนั และยิง่ช้ินส่วนเหล่าน้ีมีตวัน็อต สลกัเกลียว รอยบาก หรือมีผิวขรุขระ กจ็ะท า
ใหเ้กิดอนัตรายไดม้ากยิง่ข้ึนดว้ย ดงัรูปแสดงอนัตรายจากการท่ีเคร่ืองจกัรหมุนเคล่ือนท่ี 
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รูปที ่4.1  ลูกศรช้ีรอยบากของเศษโลหะท่ียืน่ออกมาบนพื้นผวิของหมุนเพลาท่ีหมุน 

                    เส่ียงอนัตรายต่อผูป้ฎิบติังาน 

 

รูปที ่4.2 จานต่อเพลาท่ีหมุนท่ีลูกศรช้ีมีส่วนยืน่ของหวัน็อตเป็นจุดเส่ียงอนัตราย 

                      ถา้เก่ียวโดนผูป้ฎิบติังาน 

 

  4.2.1.2  การหมุนแลว้เกิดจุดหนีบ In–running Nip Points  ท่ีเป็นผลจาก
ช้ินส่วนใด ๆ ของเคร่ืองจกัรตั้งแต่  2  ช้ิน  มาท างานสัมผสัหรือใกลชิ้ดกนัในลกัษณะ
ของการหมุนเช่น เพลา 2 ท่อนของเคร่ืองจกัรมาท างานสัมผสักนั ในลกัษณะท่ีหมุนไป
ในทิศทางตรงกนัขา้มในขณะท่ีแกนของเพลานั้นขนานกนั ซ่ึงเพลาทั้ง 2 อาจแตะกนั
หรืออยูห่่างกนัเลก็นอ้ย จึงท าใหเ้กิดจุดหนีบข้ึนได ้ณ จุดสัมผสันั้น และอาจดึงเอาอวยัวะ 
เช่น น้ิวมือหรือมือ หรือส่ิงของเขา้ไปไดแ้ละจะถูกบดหรือรีดไปด้วย เช่น ลูกกล้ิงใน
เคร่ืองจกัรรีดโลหะ สายพานกบัมู่เล่ โซ่กบัเฟืองเหล็กสับเฟืองกบัเฟืองลูกศรช้ีจุดหนีบ 
Nip Points  ของเคร่ืองจกัรท่ีมีบริเวณสัมผสักนัของเฟือง หรือลูกกล้ิง ดงัรูป 4.3 
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รูปที ่4.3  อนัตรายเกิดข้ึนท่ีจุดหนีบ Nip Points ท่ีบริเวณสัมผสักนัของเฟือง หรือลูกกล้ิง 

ดดัแปลงมาจาก : http://thailandindustry.com 

 

            นอกจากน้ีจุดหนีบ ยงัเกิดจากบริเวณสัมผัสกันระหว่างช้ินส่วนหน่ึงของ
เคร่ืองจกัรท่ีหมุน ในขณะท่ีอีกช้ินส่วนหน่ึงอยู่กบัท่ี ตวัอย่างเช่น การหมุนของหินเจียร
และท่ีวางช้ินงานของเคร่ืองเจียร อนัตรายเกิดข้ึนท่ีจุดหนีบ  Nip Points  ท่ีบริเวณสัมผสั
กนัของหินเจียรและท่ีวางช้ินงานของเคร่ืองเจียร 

 การเคล่ือนท่ีแบบสลับไปมา Reciprocating Motions  เป็นการเคล่ือนท่ีของ
ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรแบบกลบัไปมาจากหน้า - หลงั หรือจากบน - ล่าง เช่น การเคล่ือนท่ี
ของลูกสูบ หรือแท่นเล่ือนของเคร่ืองจกัร เช่น เคร่ืองใส เล่ือยโลหะ ซ่ึงการเคล่ือนท่ี
เช่นน้ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้เช่น การกระแทกกบัอวยัวะของร่างกายได ้  

 

รูปที ่4.4  อนัตรายจากเคร่ืองจกัรเคล่ือนท่ีแบบสลบัไปมา 
ท่ีมา : http://www.oshatrain.org/courses/mods/726m1.html 

http://thailandindustry.com/
http://www.oshatrain.org/courses/mods/726m1.html
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4.2.2  อนัตรายท่ีไม่ไดเ้กิดจากกลไลของเคร่ืองจกัร   Nonmechanical   Hazards 

ส าหรับเคร่ืองจกัรเม่ือท างานมีโอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายได ้การใชร้ะบบไฟฟ้าในการให้
พลงังานหรือควบคุมเคร่ืองจกัรก็สามารถเป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานได ้เช่น ไฟฟ้าดูด 
ดงันั้นอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าตอ้งต่อลงดินอย่างถูกตอ้ง  มีการเปล่ียนสายไฟเก่า เป่ือย 
ช ารุด ถลอก ป้องกนัไฟฟ้าดูดแก่ผูป้ฏิบติังาน ในระบบไฟฟ้าแรงดนัสูง High Pressure 

Systems  จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการใส่ใจมีการตรวจสอบบ ารุงรักษาเป็นประจ าเสมอ ป้องกนั
ความผิดพลาดจากการสั่นสะเทือน หรือร่ัวไหล เพราะจะน ามาซ่ึงการระเบิด โดยทัว่ไป
เคร่ืองจกัรขณะท างานจะเกิดเสียงดัง เป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา  ท าให้เกิดอนัตรายต่อ
ระบบการไดย้นิ  รบกวนสมาธิในการท างานเป็นอุปสรรคต่อการส่ือสารระหว่างกนัของ
ผูป้ฏิบัติงาน ควรมีอุปกรณ์ป้องกนัดูดซับเสียง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วน
บุคคล PPE  เช่น จุกอุดหู ท่ีครอบหู นอกจากน้ี เคร่ืองจกัรท่ีตอ้งใชส้ารหรือของเหลวท่ี
เป็นอันตรายบางชนิดในการท างาน เช่น สารหล่อเย็นฯลฯ ก็อาจเป็นอันตรายต่อ
ผูป้ฏิบติังานหรือผูอ้ยู่ใกลเ้คียงไดถ้า้มีการสัมผสั ท าให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ตอ้ง
ป้องกนั เช่น สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

4.3   การกระท าทีเ่ส่ียงอนัตรายจากกลไกลเคร่ืองจักรกล  

คือ บริเวณท่ีมีการเคล่ือนไหวเพื่อกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดกบัช้ินงานให ้

ไดล้กัษณะหรือรูปร่างตามตอ้งการ มีอยูด่ว้ยกนั 4 แบบ คือ 

4.3.1  การตดั Cutting อนัตรายบริเวณช้ินงานของเคร่ืองจกัรท่ีขณะท างานอยู ่เช่น 
เล่ือยสายพาน เล่ือยวงเดือน เคร่ืองเจาะ สว่าน เคร่ืองกลึง เคร่ืองบด เป็นตน้ อนัตรายจาก
การบาดเจบ็ท่ีน้ิวมือ  มือ หรือแขน หรือสะเกด็ช้ินงานกระเดน็ใส่ตาหรือใบหนา้    
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รูปที ่4.5  ลูกศรช้ีอนัตรายจากเล่ือยวงเดือนในส่วนของการกระท า 
ดดัแปลงมาจาก : http://www.itemsell.net/ 

 

 

รูปที ่4.6  ลูกศรช้ีจุดเส่ียงอนัตรายจากกลไกในการใชเ้คร่ืองจกัร 

ดดัแปลงมาจาก : http://www.itemsell.net/ 
 

            4.3.2  การตอก Punching  เคร่ืองอดัหรือเคร่ืองป๊ัมเป็นเคร่ืองจกัรท่ีใชห้วัอดัเล่ือน
ข้ึน - ลงตอกหรือป๊ัมช้ินงาน เช่น แผน่โลหะ ซ่ึงการบาดเจบ็ส่วนใหญ่จะเป็นน้ิวมือและ
มือในช่วงของการหยบิจบัช้ินงานวางท่ีแท่นวางแลว้หวัอดัเคล่ือนลงมาท่ีช้ินงาน 

 
 

 

http://www.itemsell.net/
http://www.itemsell.net/
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รูปที ่4.7  ลูกศรช้ีจุดอนัตรายจากการท างานส่วนของการตอกเสาเขม็ 

  ดดัแปลงมาจาก : http://www.knp-poonsup.com/home 
 

 

4.3.3 การตดัเฉือน  Shearing  ดว้ยการเล่ือนข้ึน-ลงของใบมีดในการตดัเฉือนขอบ
ริมของช้ินงาน การบาดเจบ็กม็าจากคมของใบมีด 

 

 

รูปที ่4.8  ลูกศรช้ีจุดอนัตรายจากกลไกอนัตรายในส่วนของการตดัเฉือน 

ดดัแปลงมาจาก https://sites.google.com/site 

 

            4.3.4  การดดังอ  Bending โดยเคร่ืองอดัหรือเคร่ืองป๊ัม ในการใชห้วัอดักด หรือ
ป๊ัมไปท่ีช้ินงานเพื่อดดัใหง้อหรือข้ึนรูป อนัตรายกม็าจากหวัอดั 

 
 

http://www.knp-poonsup.com/home
https://sites.google.com/site
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รูปที ่4.9 ลูกศรช้ีจุดอนัตรายจากการใชเ้คร่ืองดดัในส่วนของการดดังอ 

ดดัแปลงมาจาก https://www.youtube.com/watch?v=qK3qyJZgVi0 
 

 

 4.4   ข้อควรพจิารณาองค์ประกอบทีส่ าคญัต่าง ๆ ของอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจาก
เคร่ืองจักรกล 

            4.4.1  อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บการออกแบบมาเป็นอยา่งดี
และมีประสิทธิภาพนั้นสามารถคุ้มครองความปลอดภยั ณ ท่ีจุดปฏิบติัการและพื้นท่ี
อันตรายต่าง ๆ ของเคร่ืองจักรได้ เพื่อป้องกันผู ้ปฏิบัติงานจากการบาดเจ็บ ยงัคง
ความสามารถในการผลิตระดบัสูง   มาตรฐานในการจ ากดัขอ้ก าหนดในการป้องกนั
อนัตรายท่ีสมบูรณ์และครอบคลุมทุก ๆ โครงร่างหรือชนิดของเคร่ืองจกัรนั้ นยงัไม่
ชัดเจน จึงมีความจ าเป็นท่ีเคร่ืองจกัรแต่ละเคร่ืองท่ีใช้งานควรได้รับการประเมินโดย
บุคลากรท่ีมีความรู้ เช่ียวชาญ และผ่านการฝึกอบรมมา ในการเปรียบเทียบให้มีความ
เหมาะสมเทียบเท่ากบัมาตรฐานในขอ้ก าหนดของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร
ท่ีระบุไวโ้ดยทัว่ไปแลว้ ล าดบัในการควบคุมอนัตรายจากเค ร่ืองจักร   The hierarchy  
for controlling machine hazards  มีดงัน้ี คือ 

  4.4.1.1  ขจดัอนัตรายในขั้นตอนการออกแบบ 

             4.4.1.2  ควบคุมอนัตรายโดยใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร 

              4.4.1.3  การเตือน 

https://www.youtube.com/watch?v=qK3qyJZgVi0
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              4.4.1.4  การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล Personal Protective 

Equipment : PPE 

             4.4.1.5  การฝึกอบรมโดยมาตรฐานใด ๆ เห็นตรงกนัวา่ 

           ขั้นตอนแรก ส าหรับการป้องกนัอนัตรายนั้นตอ้งมีความพยายามท่ีจะขจดัอนัตราย
ให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยขจัดอันตรายได้ทั้ งหมดหรือล้อมปิดการสัมผสัใด ๆ   กับ
เคร่ืองจกัร เพื่อท่ีจะท าให้ผูป้ฏิบัติงานมีโอกาสสัมผสัเป็นศูนย ์แต่ในทางปฏิบัติอาจ
เป็นไปไม่ไดท้ั้งหมด แต่อยา่งไรกต็ามก็ควรให้มีโอกาสสัมผสันอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป
ได ้

            ขั้นตอนที่สอง  การพิจารณาระดับการป้องกนัใดท่ีจ าเป็นตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายและการจ าแนกอนัตราย  Hazard Identification โดยขอ้ก าหนดของกฎหมายนั้น
จะเป็นเคร่ืองช้ีวดัความจ าเป็นในการลดปริมาณอนัตราย ผา่นทางการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั 

อนัตรายทางกายภาพ  Physical Safeguarding  หรือลดการสัมผสัของผูป้ฏิบัติงานกับ
อนัตรายท่ีถูกจ าแนกแลว้เม่ืออนัตรายต่าง ๆ ไดถู้กจ าแนกและจดัล าดบัแลว้ 

            ขั้นตอนที่สาม   พิจารณาความจ าเป็นต้องมีการป้องกันในระดับใด โดยการ
ประเมินความเส่ียง  Risk Assessment  และการวิเคราะห์เพื่อยืนยนัระดบัการป้องกนัท่ี
จ  าเป็น โดยมีปัจจยัส าคัญอยู่ 2 ประการ มีการประเมินความเส่ียงท่ีสัมพนัธ์กับพื้นท่ี
อนัตรายหรือท่ีจุดปฏิบติัการนัน่ คือ ความรุนแรงของการบาดเจบ็ท่ีคาดการณ์ไว ้ซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนในพื้นท่ีอนัตรายหรือจุดปฏิบติัการของเคร่ืองจกัร โดยความเป็นไปไดข้องความ
รุนแรงจากการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนอาจมีความแตกต่างกนัตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไป
จนถึงการเสียชีวิต การบาดเจบ็โดยมากแลว้จะเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัทนัด่วน แต่กมี็อยูบ่า้ง
ท่ีมีการพฒันาอาการจนกลายเป็นการบาดเจ็บเร้ือรัง ซ่ึงอาจใชเ้วลาพอสมควรกว่าท่ีจะ
แสดงอาการออกมาให้เห็นความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการบาดเจ็บข้ึน ในระหว่างท่ี
ผูป้ฏิบติังานท างานร่วมกบัเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีขอ้ควรพิจารณาบางประการในการประเมิน
ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการบาดเจบ็ ดงัน้ี 

1) การปฏิบติัการกบัเคร่ืองจกัรในทุกขั้นตอน เช่น การตั้งเคร่ือง เร่ิม 
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เดินเคร่ือง ปรับแต่ง การหล่อล่ืน การแกไ้ขขอ้บกพร่องการท าความสะอาดปิดเคร่ือง
รวมถึงการบ ารุงรักษา 
   2)   คาดการณ์ล่วงหนา้ถึงการใชเ้คร่ืองจกัรและอุปกรณ์อยา่งผดิวธีิ 

  3)  การประเมินการตอบรับของผูป้ฏิบติังานในการพิจารณาความถ่ีการ
สัมผสักบัจุดอนัตราย ส่ิงหน่ึงท่ีควรท าความเขา้ใจก่อนก ็คือ การท่ีไม่ปรากฏการบาดเจบ็
จากการสัมผสัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรนั้น ไม่ไดห้มายความว่าจะไม่มีการบาดเจบ็เกิดข้ึน
เลย หรือเคร่ืองจกัรมีความปลอดภยัอยา่งสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอุบติัเหตุมกัจะเกิดข้ึนมากนอ้ย
ในลกัษณะการสุ่ม   และมกัแสดงผลในรูปของการเจบ็ปวด  และพ่วงดว้ยความสูญเสีย 

ความสามารถในการผลิต มีบางประเดน็ท่ีควรระบุถึงเม่ือมีการพิจารณาระดบัความ
เป็นไปไดข้องการบาดเจบ็ ดงัน้ี 

  (1) ชนิดของอนัตรายท่ีเก่ียวขอ้ง วา่เป็นอนัตรายจากกลไกหรือทาง
กายภาพ 

  (2) ชนิดของการบาดเจบ็ท่ีคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้

  (3) โอกาสความเป็นไปไดข้องความรุนแรงของแต่ละการบาดเจบ็จะ
เกิดข้ึนได ้จากการล่วงล ้าเขา้สู่พื้นท่ีอนัตรายหรือจุดปฏิบติัการของเคร่ืองจกัร 

  (4)  ความสูญเสียใด ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติังานหรือการผลิต ในแต่ละ
ความรุนแรงของการบาดเจบ็และทนัทีท่ีความเส่ียงไดถู้กประเมินอยา่งถูกตอ้งแลว้ ระดบั
และชนิดของการป้องกนัอนัตราย กส็ามารถถูกจ าแนกออกมา เพื่อปรับใชใ้หเ้หมาะสม
กบัเคร่ืองจกัรนั้น ๆ ต่อไป 

4.5  การสร้างอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจักรกล  

            ปัจจุบนัน้ี ผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรชนิดท่ีใช้งานเฉพาะอย่าง Single–purpose Machine  
ในหลาย ๆ ราย มกัจะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายฯ ท่ีเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ไวท่ี้จุด
ปฏิบัติการ Point of Operation และท่ีเคร่ืองส่งก าลัง Power Transmission Apparatus  
ของเคร่ืองจกัรไวอ้ย่างพร้อมสรรพ แต่อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าเคร่ืองจกัรทุกชนิด จะไดรั้บ
การติดตั้ งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายไวท่ี้ตัวเคร่ือง  Built–in Safeguards  มาจากผูผ้ลิต
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เสมอไป  อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรท่ีได้รับการออกแบบและติดตั้งโดย
ผูผ้ลิตจะมีขอ้ไดเ้ปรียบอยู ่  2  ประการคือ 

            4.5.1 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายฯ ท่ีใช ้มกัจะสอดคลอ้งกบัแบบและฟังกช์ัน่การใช้
งานของเคร่ืองจกัร 

            4.5.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายฯ สามารถถูกออกแบบเพื่อเสริมสร้างความ
แขง็แรงของเคร่ืองจกัรใหม้ากข้ึนในทางใดทางหน่ึง หรือเพิ่มเติมจุดประสงคก์ารใชง้าน
ใหม้ากข้ึนกวา่เดิม  แต่กมี็ในบางคร้ังท่ีผูใ้ชง้านเป็นผูอ้อกแบบและสร้างอุปกรณ์ป้องกนั 

อนัตรายจากเคร่ืองจกัรไวใ้ชเ้อง อนัเน่ืองมาจากความจ าเป็นในหลากหลายเหตุผล ดงัน้ี
   

 

 

รูปที ่4.10  อุปกรณ์ป้องกนัท่ีท าเพิ่มใหมี้การใชง้านไดป้ลอดภยั 

ดดัแปลงมาจาก : http://arlweb.msha.gov/Accident_Prevention/  

 

  4.5.2.1 เคร่ืองจกัรรุ่นเก่าท่ีตอ้งใชเ้พียงอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายฯ เฉพาะ
รุ่นนั้ น เม่ืออุปกรณ์ป้องกนัดังกล่าว เกิดการช ารุด หรือ เสียหาย ก็ไม่อาจหาช้ินส่วน
อะไหล่มาเปล่ียนได ้

  4.5.2.2 สร้างอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจักรไว้ใช้เอง เป็น
ทางเลือกเดียวส าหรับกลไกเคร่ืองส่งก าลงัในโรงงานแบบเก่าซ่ึงเคร่ืองจกัรไม่ไดรั้บก าลงั

http://arlweb.msha.gov/Accident_Prevention/guardingmachinerymnmmines.pdf
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จากมอเตอร์ขบัเคล่ือนแต่เพียงตวัเดียวการท่ีผูใ้ชง้านเป็นผูอ้อกแบบและสร้างอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรไวใ้ชเ้องนั้น มีขอ้ไดเ้ปรียบ ดงัน้ี 

  4.5.2.3 สามารถเอ้ืออ านวยทางเลือกต่างๆ ส าหรับอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายฯ ของจุดปฏิบติัการเคร่ืองจกัรนั้น ๆ เม่ือมีบุคลากรท่ี มี ทั ก ษ ะ ไ ด้ เ ป็ น ค น
ออกแบบและสร้างเอง 

 4.5.2.4 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายฯ ไดรั้บการออกแบบและสร้างให้เขา้
กบัอตัลกัษณ์ของเคร่ืองจกัรตวันั้นและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ 

 4.5.2.5 การออกแบบและการติดตั้ งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายฯ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญจากโรงงานนั้นเอง จะช่วยเสริมสร้างจิตส านึกของความปลอดภยัในสถานท่ี
ปฏิบติังานนั้น ๆ  อยา่งไรกต็ามกมี็ขอ้ดอ้ย คือ 

 4.5.2.6 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรท่ีสร้างข้ึนเองนั้น อาจจะ
ไม่ยดึติดแน่นเขา้กบัโครงร่างและฟังกช์นัการท างานของเคร่ืองจกัรไดดี้พอ 

 4.5.2.7 มีความเส่ียงท่ีจะเกิดความผิดพลาดจากการออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรดว้ยตนเองซ่ึงอาจไม่ไดม้าตรฐานเพียงพอตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

4.6  หลกัเกณฑ์ในการออกแบบอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจักรกล 

            4.6.1 ป้องกันการสัมผสักับจุดอันตรายของเคร่ืองจักร โดยอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายฯ   ตอ้งสามารถป้องกนัมือ แขน และส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายผูป้ฏิบติังาน
จากการสัมผสักบัช้ินส่วนอนัตรายท่ีเคล่ือนไหวของเคร่ืองจกัร 

            4.6.2  มีความมัน่คง แข็งแรง และทนทานต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดย
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรตอ้งมีความมัน่คงแขง็แรง ทนทาน ต่อการใชง้าน
ในสภาวะปกติ และอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายฯ จะตอ้งยึดติดกบัเคร่ืองจกัรอย่างมัน่คง
แข็งแรงโดยผูป้ฏิบติังานไม่สามารถถอดหรือเขา้ไปยุง่กบัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายฯ ได้
ง่ายจนเกินไป  
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            4.6.3 ไม่เป็นสาเหตุให้เกิดอนัตรายอย่างใหม่ ซ่ึงถือว่าเป็นกฎเร่ิมตน้ A Primary 

Rule  ของอุปกรณ์ป้องกนัฯ โดยอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรจะตอ้งไม่มีส่วน
ท่ีจะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน เช่น มีขอบขรุขระ แหลมคม เป็นรอยหยกั หรือยืน่ 

ออกมา เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้เกาะเก่ียวเส้ือผา้หรือบาดผิวหนังให้เกิดบาดแผล ดงันั้นจึง
ตอ้งยดึอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายฯ ให้แน่นหนาไม่มีส่วนยื่นใด ๆ ออกมาท่ีเป็นอนัตราย 
ส่วนขอบริมท่ีคมกค็วรลบเหล่ียมเสียก่อน 

            4.6.4  ต้องไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติงาน โดยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก
เคร่ืองจกัรตอ้งถูกออกแบบให้เอ้ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานของผูใ้ช้งาน
เคร่ืองจกัรนั้น ๆ ไปพร้อม ๆ กบัการป้องกนัอนัตราย 

            4.6.5  เอ้ืออ านวยต่อการหล่อล่ืน บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซม เช่น อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายจากเคร่ืองจกัรควรถูกออกแบบมาให้ผูป้ฏิบติังานสามารถหยอดน ้ ามนัหล่อล่ืน
เคร่ืองจกัร โดยไม่จ าเป็นตอ้งถอดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายฯ ออก โดยท่ีมีภาชนะบรรจุ
น ้ ามันหล่อล่ืนอยู่ภายในอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายฯ หรืออยู่ภายนอก แล้วมีท่อเล็ก ๆ 
ส าหรับน าน ้ ามันหล่อล่ืนน้ีเข้าสู่เคร่ืองจักรได้ เป็นต้น ทั้ งน้ีเพื่อเป็นการลดโอกาสท่ี
ผูป้ฏิบัติงานต้องใช้มือ แขน เข้าสู่บริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ในขณะกระท า
กิจกรรมเหล่านั้น 

            4.6.6  ถูกออกแบบมาใหเ้หมาะสมในการป้องกนัอนัตรายไดอ้ยา่งเพียงพอ
ส าหรับเคร่ืองจกัรประเภทนั้น ๆ 

            4.6.7  สามารถป้องกนัอนัตรายไดท้ั้งพนกังานท่ีควบคุมเคร่ืองจกัรและผูท่ี้อยู่
ใกลเ้คียง 

            4.6.8  คุณภาพไดม้าตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายบงัคบั 

4.7  อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีจุ่ดปฏบัิติการของเคร่ืองจักรกล 

            เป็นส่ิงท่ียุ่งยากโดยจ านวนและความซับซ้อนของเคร่ืองจกัร และรวมถึงความ
แตกต่างในการใช้งานของเคร่ืองจกัรแต่ละเคร่ือง จึงเป็นเหตุผลท่ีผูผ้ลิตไม่ได้ติดตั้ ง
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีจุดปฏิบัติการของเคร่ืองจกัรไวใ้นเคร่ืองจกัรทุกเคร่ือง ใน
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หลาย ๆ กรณีพบว่าอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีจุดปฏิบติัการของเคร่ืองจกัรสามารถท่ีจะ
ถูกสร้างและติดตั้งโดยผูใ้ชง้านเอง หลงัจากท่ีมีการวเิคราะห์อนัตรายของขอ้ก าหนดใน 

การท างานไวอ้ย่างละเอียดแล้ว แต่การออกแบบ สร้าง หรือติดตั้ งอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายฯ ท่ีไม่ถูกตอ้ง อาจก่อให้เกิดอนัตรายไดม้ากกว่าการขจดัอนัตราย โดยอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายท่ีจุดปฏิบัติการของเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ควรท่ีจะป้องกนั
ผูป้ฏิบติังาน ในขณะเดียวกนักเ็อ้ืออ านวยใหผู้ป้ฏิบติังานท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองดว้ยการ
ขดัขวางกระบวนการผลิตใหน้อ้ยท่ีสุด 

 

รูปที ่4.11  อุปกรณ์ป้องกนัการสัมผสักบัช้ินส่วนเคล่ือนท่ี 

ดดัแปลงมาจาก http : //www.repar2.com/prodotti.php?lang=_en 

 

4.8  วสัดุทีใ่ช้สร้างอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจักรกล 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีเคร่ืองส่งก าลงัของเคร่ืองจกัร   Mechanical    Power  

Transmission Apparatus Guarding   ความแตกต่างท่ีส าคัญระหว่างอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายท่ีเคร่ืองส่งก าลงัและท่ีจุดปฏิบติัการของเคร่ืองจกัร ก็คือ เม่ือถึงเวลาปฏิบติังาน
กบัเคร่ืองจกัร เราไม่จ าเป็นตอ้งเปิดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีจุดปฏิบติัการออก เพื่อ
ป้อนช้ินงาน แต่เราจ าเป็นตอ้งเปิดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย ท่ีเคร่ืองส่งก าลงั เพื่อเติม
น ้ามนัหล่อล่ืน ปรับแต่ง ซ่อมแซม และตรวจสอบเคร่ืองแต่อยา่งไรกต็ามการเปิดน้ีควรท่ี
จะมีเคร่ืองกั้นแบบอินเตอร์ลอ็กครอบอยู ่ท าใหไ้ม่สามารถท่ีจะเปิดหรือถอดออกไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย เวน้แต่จะมีการใช้เคร่ืองมือเฉพาะอย่างในการซ่อมบ ารุง หรือปรับแต่งเคร่ือง

http://www.repar2.com/prodotti.php?lang=_en
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เท่านั้น โดยอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีเคร่ืองส่งก าลงัท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ควรครอบคลุม
ช้ินส่วนท่ีเคล่ือนไหวทั้งหมด เพื่อไม่ใหมี้ส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายของผูป้ฏิบติังาน 

ไปสัมผสักบัช้ินส่วนเคล่ือนไหวเหล่านั้น  การเลือกวสัดุเพื่อน ามาสร้างอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายจากเคร่ืองจกัร  Guard Material  วสัดุท่ีใช้สร้างอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจาก
เคร่ืองจกัรนั้น จะมีความแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยู่กบัช้ินงานและลกัษณะของงานท่ีท า 
ดงัน้ี 

4.8.1 โลหะ Metal  เป็นวสัดุท่ีนิยมใชใ้นการสร้างอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายมาก
ท่ีสุด เพราะว่ามีความแขง็แรง ทนทาน ซ่ึงโลหะท่ีนิยมใชก้นัมาก ไดแ้ก่ เหลก็แผ่น แผ่น
เหลก็เจาะรูหรืออลูมิเนียมซ่ึงมีน ้าหนกัเบา และไม่เป็นสนิม 

4.8.2 กระจกนิรภยัหรือพลาสติก Safety Glass/Plastic  จะใช้วสัดุประเภทน้ีเม่ือ
ตอ้งการหรือมีความจ าเป็นในการมองทะลุผ่านอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย ๆ เพื่อการเห็น
การท างานของเคร่ืองจกัรท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ เช่น ใชแ้ผ่นพลาสติกใสดดัโคง้ปกคลุม
ใบเล่ือยของเคร่ืองเล่ือย เพื่อป้องกนัการกระเดน็ของเศษข้ีเล่ือย เป็นตน้ 

4.8.3 ไม้ Wood  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายฯ  ท่ีท าจากไม้มักมีข้อจ ากัดหลาย
ประการ เช่น ไม่แขง็แรง นอกจากน้ี ถา้ท างานในสภาพท่ีมีไอน ้ ามนัมาก ๆ จะอมน ้ ามนั 
ท าให้ เป็นเช้ือเพลิงได้เป็นอย่างดี มีความเส่ียงสูงในการก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม ้
นอกจากน้ียงัอาจแตกหักเป็นช้ินเล็กช้ินนอ้ยปนเป้ือนไปกบัผลิตภณัฑ์ หรือกระเด็นถูก
ผูป้ฏิบติังาน ท าใหเ้กิดการบาดเจ็บได ้แต่อยา่งไรกต็าม วสัดุท่ีท าจากไมก้็อาจใชไ้ดดี้ใน
พื้นท่ีท่ีมีการใชส้ารกดักร่อน  Corrosive Materials 

4.9 หลกัการเลือกวสัดุเพ่ือน ามาสร้างอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจักรกล 

            วสัดุท่ีใชส้ร้างอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายฯ นั้น มีใหเ้ลือกมากมายหลายชนิด ซ่ึงแต่
ละชนิดกมี็ขอ้ดี ขอ้ดอ้ยแตกต่างกนัออกไป และมีความเหมาะสมต่อการใชง้านท่ีแตกต่าง
กนัออกไปดว้ย โดยเราอาจพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ  ดงัน้ี 

            4.9.1  มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักห รือโค้งงอได้ง่าย เพราะใน
กระบวนการผลิตต่าง ๆ อาจมีผลกระทบกระแทกจากผูป้ฏิบติังานหรือวตัถุดิบต่าง ๆ จึง
ตอ้งมีความแขง็แรง ทนทาน 
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           4.9.2  มีน ้ าหนกัเบา ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยในกรณีท่ีจ  าเป็น เช่น 
ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
           4.9.3 ไม่เป็นสนิม ท าให้มีอายุการใชง้านยืนยาว ไม่เป็นสนิมหรือผุกร่อนไดง่้าย 
และมีความสะดวกในการบ ารุงรักษา 
           4.9.4 ตอ้งไม่น าไฟฟ้า หรือเป็นฉนวน เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุจากไฟฟ้าลดัวงจร 
หรือไฟฟ้าดูด 

           4.9.5 ต้องไม่ติดไฟได้ง่าย เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยต่าง ๆ เพราะอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายฯ  อยูใ่กลชิ้ดกบัเคร่ืองจกัร อาจมีอุบติัเหตุจากไฟฟ้าลดัวงจรหรือไฟลุก
ไหมไ้ด ้

           4.9.6 ราคายอ่มเยา โดยวสัดุท่ีใชส้ร้างอาจไม่จ าเป็นตอ้งมีราคาแพง ซ่ึงจะเป็นการ
เพิ่มตน้ทุนในการผลิตสินคา้โดยใช่เหตุ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม อย่างน้อยก็ตอ้งมีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานตามท่ีกฎหมายไดร้ะบุไว ้ 

          4.9.7 สามารถจดัหามาไดง่้าย มีอยูใ่นทอ้งตลาดทัว่ไป ซ่ึงอาจใชว้สัดุท่ีผลิตไดใ้น
ประเทศ เพื่อลดการเสียเวลารอคอยการน าเขา้จากต่างประเทศ 

4.10 ทศันะทีม่ต่ีอการ์ดเคร่ืองจักรกล 

ผูป้ระกอบการ หรือ ฝ่ายบริหารงานกิจการบางส่วนอาจมองการ์ดเคร่ืองจกัรใน
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  4.10.1  เป็นกรรมการมีส่วนร่วมลงทุนส่วนเกินเพราะไม่มีการ์ดเคร่ืองก็
ท างานได ้

4.10.1.1   ยุง่ยากต่อการซ่อมบ ารุง 

4.10.1.2  ยุง่ยากในการคอยควบคุมคนงานใหป้ฏิบติัตาม  ฝ่าย 

คนงานส่วนใหญ่มกัจะมองการ์ดเคร่ืองจกัร ในลกัษณะส่ิงกีดขวางการท างานท าใหเ้พิ่ม
ขั้นตอนในการท างานมากข้ึนท าใหเ้สียเวลาในการท างาน 

4.10.1.3   ยุง่ยากต่อการซ่อมบ ารุง 

4.10.1.4   เกิดอนัตรายไดท้ั้ง ๆ  ท่ีมีการ์ดอยู ่
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ซ่ึงจากทศันะคติของผูป้ฏิบติังานหรือคนงานในลกัษณะขา้งตน้นั้น ส่งผลท าให้
การใชก้าร์ดเคร่ืองจกัรไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควรเพราะผูป้ฏิบติังานมกัจะพยายามถอดฝาครอบ
หรืออุปกรณ์การ์ดเคร่ืองจกัรกลออกท้ิงหรือไม่ยอมประกอบอุปกรณ์เหล่านั้นและจะใช้
การ์ดเหล่านั้นเม่ือฝ่ายบริหารหรือหวัหนา้งานเดินตรวจงานเท่านั้นท าใหเ้กิดทศันะคติไม่
ดีต่อการ์ดเหล่านั้น 

4.11 เป้าหมายส าคญัในการออกแบบสร้างการ์ดของเคร่ืองจักรกล 

การป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรกลหรือการท าการ์ดเคร่ืองจกัร หมายถึง  
การกระท าใด ๆ  กต็าม ท่ีส่งผลให้เคร่ืองจกัรมีลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีปลอดภยัต่อการ
ปฏิบติังานอยา่งปกติ โดยไม่มีผลต่อสมรรถนะของเคร่ืองจกัรหรือต่อความช านาญของ
เคร่ืองจักรกลนั้ น  การท าการ์ดเคร่ืองจักรกลมีหลายลักษณะข้ึนอยู่กับลักษณะของ
เค ร่ืองจักรกล แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่  ๆ  คือ เค ร่ืองต้นก าลัง   Prime mover 

machinery  เค ร่ือ งส่ งก าลัง  Transmission machinery และ เค ร่ืองจักรท าการผ ลิต 
Production  machinery  การท าการ์ดจะมีเป้าหมายในการออกแบบการ์ดเคร่ืองจกัรกล 
ดงัน้ี 

4.11.1 ให้การป้องกนัอนัตรายตั้งแต่ตน้มือ หมายความว่า เคร่ืองจกัรกลตอ้งไม่
ท างานหากมีส่ิงแปลกปลอมไปอยูใ่นบริเวณอนัตรายของเคร่ืองจกัรกลนั้น ลกัษณะของ
การ์ดประเภทน้ีใหค้วามปลอดภยัสูง 

4.11.2 ป้องกนัมิให้ส่วนของร่างกายเขา้ใกลเ้ขตอนัตราย ในบางคร้ังการควบคุม
เคร่ืองจกัรกลในทันทีทันใด อาจจะกระท าไม่ได้หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ระบบเคร่ืองจกัร ดงันั้น การต่อเติมช้ินส่วนบางช้ินส่วนเขา้ไป แลว้ป้องกนัอนัตรายไดจึ้ง
เป็นทางเลือกท่ีดี 

4.11.3 ให้ความสะดวกแก่ผูท้  างานเช่นเดียวกบัท่ีไม่ใส่การ์ด การ์ดท่ีดีไม่ควร
รบกวนต่อการท างานของพนกังาน ไม่ว่าจะเป็นการมอง การจบัช้ินงาน การควบคุมการ
ท างานและการตรวจวดัขนาด 
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4.11.4  การ์ดท่ีดีไม่ควรขดัขวางผลผลิต การใช้แผ่นกั้นหรือการมีปุ่ม 2 ปุ่มใน
เคร่ืองป๊ัมข้ึนรูปใหค้วามปลอดภยัแก่คนงาน อาจจะท าใหช้า้บา้งแต่กต็อ้งยอมรับผลผลิต
กบัความปลอดภยั ความปลอดภยัตอ้งมาก่อน 

4.11.5 การ์ดเคร่ืองจกัรกลควรใชง้านอย่างอตัโนมติัหรือดว้ยแรงงานน้อยท่ีสุด 
เม่ือเคร่ืองจกัรเร่ิมท างาน การ์ดตอ้งท างานทนัที  ถา้มีการเคล่ือนยา้ยเคร่ืองตอ้งไม่ท างาน 
อาจจะมีการใชต้าไฟฟ้าช่วยได ้

4.11.6 การ์ดควรเหมาะสมกับงานและกับเคร่ืองจักรนั้ น ๆ  การ์ดท่ีสวยงาม
หรูหรา และสมบูรณ์แบบนั้น บางคร้ังอาจจะไม่มีประโยชน์ในการป้องกนัอนัตรายเลย 
เพราะขดัขวางกบัการท างานระหวา่งคนกบัเคร่ือง 

4.11.7 พนกังานจ าเป็นตอ้งถอดออก 

4.11.8 การ์ดท่ีดีควรมีลกัษณะติดมากบัเคร่ืองเป็นช้ินส่วนหน่ึงของเคร่ืองมีความ
ปลอดภยัในตวัสูงอยูแ่ลว้ 

4.11.9 การ์ดท่ีดีควรเอ้ืออ านวยต่อการเติมน ้ ามันหรือซ่อมบ ารุงฝาครอบ
เคร่ืองจกัรท่ีปิดครอบชุดเฟืองหรือสายพาน ควรท าใหเ้ปิดซ่อมบ ารุงไดง่้าย 

4.11.10 การ์ดท่ีดีควรทนทานต่อการใช้งานปกติและมีการบ ารุงรักษาน้อยท่ีสุด 
ฝาคือส่วนท่ีอยูน่อกสุด  ถา้ไม่แขง็แรง ทนทาน อาจเป็นอนัตรายต่อช้ินส่วนภายในได ้ 
 4.11.11 การ์ดเคร่ืองจกัรท่ีดี ควรป้องกนัอนัตรายท่ีไม่ไดค้าดหมายไดดี้ นอกจาก
อนัตรายท่ีมองเห็นเฉพาะหนา้ หมายความว่า ตอ้งป้องกนัไดทุ้กสถานการณ์ การท างาน
กบัเคร่ืองจกัรตอ้งระมดัระวงั 

 

รูปที ่4.12   การออกแบบติดตั้งการ์ดฝาครอบหวัจบัเขา้กบัเคร่ืองจกัรกล 

  ดดัแปลงมาจาก : http://www.solonsystems.co.uk/ 

http://www.solonsystems.co.uk/
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4.12   หลกัเกณฑ์การออกแบบเซฟการ์ดเคร่ืองจักรกล 

การท าการ์ดใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองจกัรกลมี 4 ประการ ส าคญัดงัน้ี 

4.12.1  หลกัการป้องกนัหรือขดัขวางมิใหเ้ขา้ไปสัมผสัจุดอนัตรายของเคร่ือง
ไดแ้ก่ 

4.12.1.1  ออกแบบเคร่ืองจกัรโดยวางจุดอนัตรายไวภ้ายใน 

4.12.1.2  จ  ากดัขนาดของช่องเปิดมิใหมื้อหรืออวยัวะอ่ืนเขา้ได ้

  4.12.1.3  จดัช่องวางท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดการหนีบอดั หรือ
กระแทกของอวยัวะระหว่างผวิงานของเคร่ืองจกัร 

  4.12.1.4  แผน่หรือตะแกรงปิดกั้นถาวร มิใหส่้วนท่ีมีอนัตรายโผล่ หรือ
เปิดเผย ต่อการสัมผสัได ้ เม่ือมีปัญหาควรร่วมกนัคิดเพื่อแกไ้ข 

 4.12.1.5  หลกัการควบคุมโดยใหมื้อออกพน้จากบริเวณอนัตราย ไดแ้ก่ 

     1)  การใชปุ่้มควบคุม 2 ปุ่ม 

     2)   การใชชุ้ดควบคุมท่ีอยูใ่กล ้Remote Control 

4.12.2 หลกัการเคร่ืองจะไม่ท างานถา้ไม่เอามือออกไปจากเขตอนัตราย ไดแ้ก่ 

4.12.2.1  การใชร้ะบบล าแสงนิรภยั 

4.12.2.2  การใชก้า้นหรือราวป้องกนัท่ีควบคุมดว้ยเคร่ืองท่ีเรียกวา่ราว
นิรภยัหรือฝาครอบนิรภยั 

4.12.2.3  หลกัการปัดใหพ้น้เขตอนัตรายก่อนท างาน ซ่ึงไดแ้ก่ 

    1)  เคร่ืองปัดมือออกก่อนตดั 

    2) ตะแกรงกด หรือ กวาดส่ิงกีดขวางก่อนใบมีดจะเคล่ือนไป 

 ปกติการออกแบบเพื่อติดตั้งและป้องกนัส่วนท่ีส่งถ่ายพลงังานนั้น กระท าไดง่้าย 
และสะดวกกว่าการติดตั้งและป้องกันท่ีจุดท างานและโดยทั่วไปเซฟการ์ดท่ีดีมักจะ
ออกแบบและติดตั้งมาพร้อมกบัเคร่ืองจกัร  

4.13  คุณลกัษณะของเซฟการ์ดทีด่ี 
 4.13.1 ควรเป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
บญัญติัไว ้เช่น กระทรวงอุตสาหรรม กรมแรงงาน หรือสถาบนัต่าง ๆ 
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 4.13.2 ควรเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงของเคร่ืองจกัร และไม่ท าใหโ้ครงสร้าง
ของเคร่ืองจกัรขาดความคงทนแขง็แรง 

 4.13.3 สามารถป้องกนัผูใ้ชเ้คร่ืองจกัรหรือผูอ่ื้นเขา้ใกลจุ้ดอนัตราย ขณะท่ี
เคร่ืองจกัรท างานไดอ้ยา่งเดด็ขาด 

 4.13.4 ไม่เป็นท่ีกีดขวางการท างานของผูใ้ชเ้คร่ืองจกัร หรือไม่เป็นเหตุให้
ประสิทธิภาพในการท างานของเคร่ืองจกัรหรือผูป้ฏิบติังานลดลง 

 4.13.5 แบบเหมาะสมกบังานหรือเคร่ืองจกัรนั้นๆ โดยเฉพาะ สะดวกแก่การปรับ
การตรวจสอบ การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรนั้นดว้ย 

 4.13.6 ท าดว้ยวสัดุท่ีแขง็แรงทนทาน ไม่สึกหรอทนต่อการสึกกร่อน หรือการ
กระทบกระแทกตามปกติไดเ้ป็นอยา่งดี 

 4.13.7 ไม่เป็นการเพิ่มจุดอนัตรายใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานมากข้ึนอีก เช่น ไม่มีคม มุม
แหลม จุดหนีบ จุดยนืฯลฯ  และถา้เป็นไปได ้ควรมีระบบการควบคุมการเดินและหยดุ 

เคร่ืองจกัรอตัโนมติั เช่น ถา้ไม่ติดตั้ง หรือปิดเซฟการ์ดเขา้ท่ี จะไม่สามารถเดินเคร่ืองจกัร
ได ้เป็นตน้ 

ตวัอย่างการประยุกตใ์ช้งานของหลกัการท าการ์ดของเคร่ืองจกัรกลเซฟการ์ดท่ี
ไดรั้บการออกแบบมาอยา่งดีและถูกตอ้ง มีการใชแ้ละบ ารุงรักษาอยา่งถูกตอ้งเท่านั้น จึง
จะกล่าวไดว้่า เป็นการป้องกนัอุบติัเหตุ และการท่ีจะสามารถป้องกนัไดจ้ริงนั้น ผูค้วบคุม
งานตอ้งระลึกอยูเ่สมอว่า   การมีและใชเ้ซฟการ์ดท่ีถูกตอ้งเป็นการเพิ่มประสิทธิผลของ
งานและการป้องกันการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ของกิจการนั้ นได้จะส่งผลให้
พนกังานเขา้ใจและไวว้างใจ และมีเหตุผล ดงัน้ี 

  1)  ตราบใดท่ีพนกังานยงัมีความหวาดกลวั หรือไม่กลา้เขา้ใกล ้หรือไม่
กลา้ใชเ้คร่ืองจกัร แสดงใหเ้ห็นวา่ ความรับผดิชอบในผลผลิตของพนกังานนั้นไม่เกิดข้ึน 
แต่เม่ือพนกังานวางใจในเคร่ืองจกัรท่ีตนใชแ้ลว้ ยอ่มมีความสนใจและปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้
ข้ึน ยอ่มส่งผลผลิตดีข้ึน 

  2) การท่ีมีการเอาใจใส่ดูแลเร่ือง เซฟการ์ดอยา่งจริงจงั ยอ่มแสดงใหเ้ห็น
ว่า ฝ่ายจดัการหรือผูบ้ริหารให้ความสนใจ และตั้งใจท่ีจะป้องกนัอุบติัเหตุและอนัตราย



108 

บทท่ี  4                                                                วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

ให้แก่พนักงานอย่างจริงจงั เป็นการกระตุน้ให้พนักงานสนใจและระมดัระวงัรอบคอบ
ยิง่ข้ึน 

  3) การมีเซฟการ์ดท่ีดีเป็นการสร้างขวญัให้แก่ผูป้ฏิบติังาน ไดท้  างานดว้ย
ความมัน่ใจ  รวดเร็วและปลอดภยั โดยเฉพาะถา้หากใหผู้ท่ี้ปฏิบติังานนั้นไดมี้ส่วนออก
ความเห็นปรับปรุงใหมี้การติดตั้งข้ึนใชแ้ลว้ จะท าใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของยอ่มมีการ
ใชแ้ละบ ารุงรักษาสม ่าเสมอ เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกในดา้นความปลอดภยั
ในการท างานไดอ้ยา่งดียิง่ 

4.14  การติดตั้ง และการใช้เซฟการ์ด 

 เม่ือมีการตกลงใจท่ีจะให้มีการติดตั้งหรือใชเ้ซฟการ์ด อยา่งหน่ึงอยา่งใดแลว้ ถา้
เซฟการ์ดนั้นไม่ไดติ้ดตั้งมากบัเคร่ืองจกัรโดยตรงหรือตอ้งการจะปรับปรุงเปล่ียนแปลง
เสียใหม่ควรท่ีจะไดมี้การหารือขอความคิดเห็นจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย อาทิ ผูใ้ช้หรือ
ควบคุมเคร่ืองจกัร ผูค้วบคุมงาน ผูผ้ลิตและติดตั้งเคร่ืองจกัร ช่างไฟฟ้า ช่างบ ารุงรักษา 
ฯลฯ ในการท่ีจะออกแบบหรือท าอุปกรณ์เซฟการ์ดมาติดตั้ง  ณ   จุดหน่ึงจุดใด  เพื่อมิให ้

เป็นอุปสรรคของการใชเ้คร่ืองจกัร  ความสะดวกในการป้อนวตัถุดิบ หรือความสะดวก
ในการบ ารุงรักษา เป็นต้น โดยเฉพาะถ้าต้องการดัดแปลงจากเซฟการ์ดท่ีติดมากับ
เคร่ืองจกัรเดิม ควรอยา่งยิง่ท่ีจะไดห้ารือกบัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรนั้น ๆ  ก่อนนอกจากนั้นแลว้ 
ควรจะไดศึ้กษากฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานของอุปกรณ์
หรือเคร่ืองจกัรนั้น เพื่อท่ีจะให้การดดัแปลง ติดตั้งเซฟการ์ดนั้นถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบั
กฎเกณฑ์หรือกฎหมายของท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ๆ  ดว้ย  การใชเ้ซฟการ์ดนั้นควรถือเสมือนว่า 
เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือและตอ้งเขา้ใจอยู่ตลอดเวลาว่า แมจ้ะมีเซฟ
การ์ดส าหรับป้องกันอันตรายอยู่แลว้ก็ตาม ผูใ้ช้จะตอ้งมีมาตรการป้องกันอย่างอ่ืนๆ 
ควบคู่กนัไปดว้ยโดยเฉพาะกรณีท่ีพบวา่ 
  4.14.1 เซฟการ์ดท่ีติดตั้งมาพร้อมกบัเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือนั้นยงัไม่
เพียงพอหรือไม่ไดม้าตรฐานในส่วนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ๆ 

  4.14.2 เม่ือเซฟการ์ดนั้นอยูใ่นสภาพท่ีช ารุดทรุดโทรม ถึงเวลาท่ีควรจะมี
การซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่การมีและใชเ้ซฟการ์ดท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งนั้น จะเป็น
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การกระตุน้ใหเ้กิดภาพพจน์ท่ีดีในการท างานดว้ยความปลอดภยั ซ่ึงจะสามารถจูงใจใหมี้
การป้องกนัอนัตรายด้านอ่ืน ๆ  เพิ่มข้ึนอีกด้วย เช่น ในการใช้เคร่ืองมือท่ีมีเซฟการ์ด
ป้องกนัส่วนของน้ิวมือและแขนไดแ้ลว้   ท าให้คิดไดว้่าเหตุใดจึงไม่มีการป้องกนัส่วน
อ่ืน ๆ  ของร่างกาย เช่น ตา หู เทา้ ศรีษะฯลฯ เสียด้วย หรือในกรณีท่ีตอ้งสวมแว่นตา
นิรภยัเขา้ไปท างาน แสดงให้เราเห็นว่า เราก าลงัเขา้ใกลห้รือท างานกบัส่ิงท่ีเป็นอนัตราย 
ท าใหเ้ราต่ืนตวัระมดัระวงัตวัในการท างานมากข้ึน เป็นตน้ 

4.15   บทสรุป  

       เคร่ืองจักร Machine Guarding ในปัจจุบันเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากในวงการ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ส าหรับการผลิต ช้ินส่วน และการบริการ เคร่ืองจกัรจะท างานเป็น
ระบบอตัโนมติัก่ึงอตัโนมติั รวมถึงหุ่นยนตใ์นอุตสาหกรรมย่อมมีช้ินส่วน หรือกลไก
การท างานบางอยา่ง ท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานท่ีควบคุมเคร่ืองจกัร รวมถึง
บุคคลอ่ืนท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงได ้ควรตอ้งมีการพิจารณาถึงความปลอดภยัเป็นส าคญั  
โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการเดินเคร่ืองจกัร แก้ไขข้อขัดข้องดัดแปลง ตรวจสอบ หรือ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรถึงแมว้่าผูป้ฏิบติังานคนนั้นจะมีประสบการณ์ในการ
ท างาน และไดฝึ้กอบรมมาเป็นอยา่งดี แต่กย็งัมีโอกาสท่ีจะไดรั้บบาดเจบ็จากการใชง้าน
เคร่ืองจกัรท่ีไม่มีอุปกรณ์ป้องกนั หรือ มีแต่ไม่เหมาะสม และอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
จากเคร่ืองจกัรนั้นจะช่วยลดความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดอุบติัเหตุข้ึน อนัเน่ืองมาจากสาเหตุ
ปัจจัยหลายประการประกอบกัน  มีการควบคุมป้องกันโดยการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อนัตราย ใชเ้ป็นมาตรการเป็นเคร่ืองกั้นระหว่างผูป้ฏิบติังานและจุดอนัตราย โดยทัว่ไป
แลว้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรเป็นการจ ากดัผูป้ฏิบติังานในการเขา้ถึงจุด
อนัตรายหรือพื้นท่ีท างานของเคร่ืองจกัรท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะไดรั้บบาดเจบ็ เช่น มือและ
แขนในการป้อนวตัถุดิบเขา้สู่เคร่ืองจกัร หรือการหยบิจบัช้ินงาน หรือการเดินล่วงล ้าเขา้
สู่พื้นท่ีในส่วนขอบเขตการท างานของเคร่ืองจกัรหรือหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม เหล่าน้ีเป็น
ตน้ ซ่ึงอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรน้ีโอกาสท่ีจะพลาดมีอยูเ่สมออาจก่อใหเ้กิด
อนัตรายเพิ่มเติมต่อเพื่อนผูร่้วมงานอีกดว้ย ดงันั้นผูป้ฏิบติังานจึงพึงเตือนตวัเองอยูเ่สมอ
วา่   “อุบติัเหตุไม่ไดส่้งขอ้ความ Messageมาเตือนเราล่วงหนา้”   อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
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จากเคร่ืองจกัร  Machine Guarding  หมายถึง อุปกรณ์ท่ีติดตั้งมากบัเคร่ืองจกัร หรืออาจ
สร้างข้ึนในภายหลงั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการใช้เคร่ืองจกัรนั้น อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายฯ  เหล่าน้ี นอกจากจะช่วยป้องกนั
อนัตรายให้กบัผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรแลว้ ยงัช่วยป้องกนัอนัตรายให้กบัผูท่ี้อยู่ในบริเวณ
ใกลเ้คียงอีกดว้ย 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่  4 

            1.  จงอธิบายความส าคญัของการป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรกล 

2.  จงบอกถึงหนา้ท่ีของอุปกรณ์การป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรท่ีดีควรเป็น
อยา่งไร 

3.  จงบอกขอ้ควรพิจารณาท่ีส าคญัต่าง ๆ ของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจาก
เคร่ืองจกัร 

4.  จงบอกหลกัการเลือกวสัดุเพื่อน ามาสร้างอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจาก
เคร่ืองจกัร 

5.  จงบอกหลกัเกณฑใ์นการออกแบบเซฟการ์ด 

6.  จงบอกประโยชนข์องอุปกรณ์ป้องกนัเคร่ืองจกัรกลมีอะไรบา้ง 

7.  โดยทัว่ไปอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองจกัรกลสามารถแบ่งออกไดก่ี้ประเภทมี
อะไรบา้ง 

8.  หลกัในการออกแบบอุปกรณ์และเคร่ืองป้องกนัควรเป็นอยา่งไร 

9.  คุณลกัษณะท่ีดีของเคร่ืองป้องกนัเคร่ืองจกัรมีอะไรบา้ง 

10.  เป้าหมายท่ีส าคญัในการออกแบบสร้างการ์ดของเคร่ืองจกัรกลควรมีลกัษณะ
อยา่งไรบา้ง 

11.  จงอธิบายการกระท าท่ีเส่ียงอนัตรายจากกลไกลท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรกล 

12.  จงอธิบายขอ้ควรพิจารณาองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่าง ๆ ของอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายจากเคร่ืองจกัรกล 

13.  จงระบุขอ้ควรพิจารณาองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่าง ๆ ของอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายจากเคร่ืองจกัรกล เพราะเหตุใด 

14. จงวเิคราะห์หลกัเกณฑ ์เพื่อใชอ้อกแบบอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจาก
เคร่ืองจกัรกล 

15.  จงอธิบายหลกัการพิจารณาการติดตั้งเซฟการ์ดมาเป็นขอ้ ๆ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองป๊ัมโลหะ 

 Hydraulic Press Machine Safety  

6 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเน้ือหา 

 5.1   ความหมายของเคร่ืองป๊ัมโลหะ 

 5.2   ชนิดของเคร่ืองป๊ัมโลหะ 

 5.3   มาตรการเพื่อความปลอดภยัส าหรับเคร่ืองป๊ัมโลหะ 

 5.4   การตรวจสอบเคร่ืองป๊ัมโลหะ 

 5.5   สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากเคร่ืองป๊ัมโลหะ 

5.6   แนวทางป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ  จากการใชเ้คร่ืองป๊ัมโลหะ 

5.7   บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที ่ 5 

เอกสารอ้างองิ 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงั ต่อไปน้ี 

 1. บอกความหมายของเคร่ืองป๊ัมโลหะได ้

        2. วเิคราะห์สาเหตุอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัเคร่ืองป๊ัมโลหะได ้

        3. จ  าแนกชนิดของเคร่ืองป๊ัมโลหะ  และลกัษณะการน าไปใชก้บังานป๊ัมโลหะได ้

        4. มาตรการท่ีควรน ามาใชเ้พื่อความปลอดภยัการใชเ้คร่ืองป๊ัมโลหะได ้

        5. อธิบายวธีิการตรวจสอบการท างานของเคร่ืองป๊ัมโลหะได ้

        6. วางแผนหาแนวทางการป้องกนัอุบติัเหตุจากการใชเ้คร่ืองป๊ัมโลหะได ้



114 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  5                    วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั 

อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                                   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ช้ีแจงอธิบายค าอธิบายรายวชิา เน้ือหา กฎระเบียบต่าง ๆ เกณฑใ์ห ้

คะแนน 

 2. น าเขา้สู่บทเรียนบรรยายเน้ือหา และใหศึ้กษาจากเอกสารประกอบการ 

สอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา และมอบหมายงานใหไ้ปคน้ควา้  ท าแบบฝึกหดั 

เพิ่มเติม 

4. ผูส้อนเปิดโอกาสใหซ้กัถาม และทวนถามเพื่อความเขา้ใจ 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั 

 2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

การวดัผล 

 1. การเขา้ร่วมกิจกรรม และการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 2. การตอบค าถาม ระหวา่งการบรรยาย 

 3. การท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

การประเมนิผล 

1. ความรับผดิชอบ สนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียน บนัทึกลงสมุดเวลา 

เรียน 

 2. คะแนนการสอบยอ่ย ระหวา่งภาคเรียน และปลายภาคการศึกษาผา่น 

ตามเกณฑม์หาวทิยาลยั ฯ  

3. ความถูกตอ้งของการท าแบบฝึกหดั ถูกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ส่งตามก าหนด 
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บทที่ 5 

ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองป๊ัมโลหะ 

 Hydraulic Press Machine Safety 

 

5.1  ความหมายของเคร่ืองป๊ัมโลหะ 

 เคร่ืองป๊ัมหรือเคร่ืองอดั Power press  เป็นเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการข้ึนรูป ตดั ป๊ัม 
เจาะรู ดดังอฯลฯ   แผ่นโลหะขนาดต่าง ๆ  หรือใช้ป๊ัมวสัดุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ หนัง พลาสติก 
กระดาษ   ผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ท่ีมีในชีวิตประจ าว ัน  เช่น ช้ินส่วนรถยนต์ หม้อข้าว 
ช้อนส้อม กระป๋อง เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ถูกผลิตมาจากการใช้เคร่ืองป๊ัม ท่ีนิยมใน
อุตสาหกรรมเน่ืองจากสามารถผลิตไดจ้  านวนช้ินท่ีมาก และรวดเร็ว แต่ในการใชเ้คร่ือง
ป๊ัมบางคร้ัง    ก็หลีกเล่ียงท่ีไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ เพราะอาจเกิดเหตุท่ีไม่คาดคิดได ้ จาก
ขอ้มูลการรายงานสถิติการเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดมาจากเคร่ืองป๊ัมจ านวน 50 % ของอุบติัเหตุ
ทั้งหมดถึงขั้นสูญเสียอวยัวะ เช่น น้ิวมือ เป็นตน้ 

 

รูป 5.1 การท างานกบัเคร่ืองป๊ัมโลหะแผน่ขนาด 35 – 300 ตนั 

ท่ีมา : http://www.thaitechno.net/dip/mainmachine.php? 

 อุบัติเหตุจากเคร่ืองป๊ัมโลหะส่วนใหญ่พบว่าเกิดข้ึนขณะท่ีมีการพยายามจะ
เปล่ียนต าแหน่งวางช้ินงานบนเคร่ืองป๊ัมโลหะใหม่ขณะท่ีอุปกรณ์  Slide  ก  าลงัเคล่ือนท่ี

http://www.thaitechno.net/dip/mainmachine.php
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ลงมา และการเอามือ หรือน้ิวเข้าไปอยู่ในระหว่างแม่พิมพ์ ซ่ึงผลลัพธ์ ก็คือเกิดการ
บาดเจ็บข้ึนท่ีมือหรือน้ิว ซ่ึงร่องรอยจากบาดแผลน้ีโดยมากก็ยงัคงมีเหลือให้เห็นกนัอยู่
เป็นประจ า 

5.2  ชนิดของเคร่ืองป๊ัมโลหะ   

 เคร่ืองป๊ัมโดยทัว่ไปจะประกอบไปดว้ยโครงสร้างตวัเคร่ือง Frame มีตวัหัวป๊ัม 
Ram เล่ือนข้ึนลงในลกัษณะตั้งฉากกบัแท่นเคร่ือง   Bed  มีแม่พิมพต์วัผู ้Punch ติดอยู่ท่ี
หัวป๊ัมและแม่พิมพต์วัเมีย Died ติดอยูก่บัแท่นเคร่ือง ท าหนา้ท่ีตดั ข้ึนรูป ป๊ัมเจาะรู  ดดั
งอ ฯลฯ ช้ินส่วนโลหะ หนงั พลาสติก หรือ อ่ืน ๆ  เคร่ืองป๊ัมในปัจจุบนัมีมากมายหลาย
รูปแบบ การจดัประเภทจึงท าได้ยาก เพราะเคร่ืองป๊ัมท าไดห้ลายอยา่ง มีเพียงแต่เปล่ียน
แม่พิมพเ์ท่านั้น   การแบ่งชนิดจึงจะแบ่งไดต้ามลกัษณะ  ดงัต่อไปน้ี 

5.2.1  กลไกแบบข้อเหวี่ยง  Crank  เป็นระบบขบัเคล่ือนท่ีธรรมดาท่ีสุดใช้ข้อ
เหวี่ยงในจงัหวะเคล่ือนท่ีลงความเร็วจะเพิ่มข้ึนความเร็วจะสูงสุดท่ีก่ึงกลางของช่วง
ชกั  stroke  ส่วนมากการกดแม่พิมพจ์ะเกิดข้ึนท่ีความเร็วสูงสุดน้ี 

5.2.2  กลไกแบบเยื้องศูนย ์ Eccentric  จะเหมือนกบั  Crank  แต่ช่วงชกัจะสั้น
กวา่  และจะมีความแขง็แรงกวา่ 

5.2.3  กลไกแบบลูกเบ้ียว  Cam  จะคลา้ยกบั Eccentric  แต่จะใชก้บัการเคล่ือนท่ี
ของ  ram   ท่ีพิเศษตามความตอ้งการ 

           5.2.4  กลไกแบบเฟืองรางและเกียร์  Rrank and Gear ใชเ้ม่ือตอ้งการช่วงชกัท่ียาว
มาก ๆ  การเคล่ือนท่ีสม ่าเสมอแต่จะชา้กว่าแบบ Crank จะมีตวัหยุดเพื่อควบคุมช่วงชัก
ได ้  และอาจจะติดตั้งอุปกรณ์  Quick-Return  เพื่อให้  Ram  เคล่ือนท่ีกลบัไปจุดตั้งตน้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

5.2.5  กลไกแบบไฮดรดลิก  Hydraulic  ใชใ้นเคร่ืองกดและงานต่าง ๆ  มากมาย
การคล่ือนท่ีชา้แต่ใหแ้รงกดมาก เหมาะกบังาน  Forming  และ  Drawing 

             5.2.6  กลไกแบบขอ้ต่อร่วม  Jnuckle  joint  เป็นระบบท่ีนิยมใชก้นัมากเน่ืองจาก
ความไดเ้ปรียบทางกลสูงท่ีระบบยดืสุด  ซ่ึงจะใหแ้รงกดสูง   จึงเหมาะส าหรับการ
ท า  Coining และ  Sizing 
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             5.2.7  กลไลแบบข้อศอก  Toggle   ใช้ในการยึดแผ่นโลหะ Blank-holder  ใน
งาน  drawing  เป็นหลกั  การออกแบบมีหลากหลายแต่จุดประสงคห์ลกัคือตอ้งยึดแผ่น
โลหะใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดอ้ยา่งเพียงพอ 

5.2.8  กลไกแบบสกรู   Screw  เป็น ระบบขับ เค ล่ือน ท่ีใช้แผ่น จาน เสียด
ทาน  Friction  disk  ขบัลอ้ตุนก าลงั  Fly wheel  ให้เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วท่ีมาก  ท่ีระยะ
ยดืสุดพลงังานท่ีสะสมท่ีลอ้ตุนก าลงัจะถ่ายทอดลงช้ินงาน 

 

รูปที ่5.2 แบบใชมื้อหมุน Manual 

ท่ีมา : http://limkanchang.lnwshop.com/ 
 

 
ก) Inclinable eccentric           ข)Single Colum hydraulic press 

press range is from 6.3ton to 125ton 

รูปที ่5.3 ป๊ัมแบบ ไฮดรอลิกชนิดต่าง ๆ 

ท่ีมา  : http://www.arkarnsin.com/ 
 
 

 

http://www.arkarnsin.com/
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รูปที ่5.4 ป๊ัมไฮดรอลิกแบบขอ้เสือ 

ท่ีมา :http://www.worldpowerpress.com/product_datil 

 

 5.2.9   กลไกเคร่ืองป้ัมแบ่งได ้  2   แบบ 

  5.2.9.1  แบ่งตามชนิดของตน้ก าลงั Source of Power 

 1)   แบบใชมื้อหมุน  Manual 

 2)   แบบระบบขอ้เหวี่ยง  Crank 

 3)   แบบขอ้เหวีย่งหนีศูนย ์Eccentric 

  4)   แบบระบบเกียร์-สะพาน  Rack and Gear 

  5)  แบบระบบไฮดรอลิก  Hydraulics 

  6)   แบบระบบแผน่เสียดทาน Friction Disk 

  5.2.9.2  แบ่งตามโครงสร้างFrame 

  1)  เคร่ืองป๊ัมแบบขอ้เสือ 

  2)  เคร่ืองป๊ัมแบบดา้นขา้งตรง 

  3)  เคร่ืองป๊ัมแบบปรับเอียง 

  4)  เคร่ืองป๊ัมแบบชนิดฮอร์น 

  5)  เคร่ืองป๊ัมแบบชนิดโครงโคง้ 

5.3   มาตรการเพ่ือความปลอดภัยส าหรับเคร่ืองป๊ัมโลหะ 

 5.3.1 เคร่ืองป๊ัมโลหะเฉพาะงาน เป็นเคร่ืองป๊ัมโลหะท่ีมีการจ ากดัขอบเขตการ
ใชง้านไวส้ าหรับเฉพาะงานบางชนิดเท่านั้นมีโครงสร้างท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย

http://www.worldpowerpress.com/product_datil
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ไม่สามารถผ่านเขา้ไปอยู่ในเขตอนัตรายของเคร่ืองไดเ้คร่ืองป๊ัมโลหะอตัโนมติั ไดแ้ก่ 
เคร่ืองป๊ัมโลหะท่ีท างานดว้ยระบบอตัโนมติั ตั้งแต่การป้อนวตัถุดิบเขา้เคร่ืองรมโลหะ 
ป๊ัมข้ึนรูป และปล่อยวตัถุส าเร็จรูปออกมา หรือเคร่ืองป๊ัมโลหะท่ีมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้อน
และปล่อยงานอัตโนมัติ (รวมถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม) อยู่ด้วย ซ่ึงในกรณีหลังน้ี 
อุปกรณ์ป้อนและปล่อยงานอตัโนมติัจะตอ้ง Interlock อยูก่บัการท างานของ Slide  และ
Power Supply 

 5.3.2 เคร่ืองป๊ัมโลหะนิรภัย คือ เคร่ืองป๊ัมโลหะท่ีผ่านการรับรองทางด้าน
ความปลอดภยัอยา่งเป็นทางการแลว้ และหากไม่มีป้ายบอกวา่  “ผา่นแลว้”  จะใชไ้ม่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.5  แสดงการตรวจเช็คเคร่ืองป๊ัมตามค่ามาตรฐาน 

ดดัแปลงมาจาก : http://www.npc-se.co.th/safetyclick/ 

 

รูปที ่5.6  พื้นท่ีปลอดภยัส าหรับการปฏิบติังานเคร่ืองป๊ัมโลหะเฉพาะงาน  

ท่ีมา : http://www.onguardsafetytraining.com/ 

http://www.npc-se.co.th/safetyclick/
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ตารางที ่5.1  มาตราการเพือ่ความปลอดภยัส าหรับเคร่ืองป๊ัมโลหะ 

No Hand In Die Hand  In Die 

ชนิดท่ี 

ไม่สามารถ
เอามือเขา้ไป

ไนเขต
อนัตรายได ้

1เคร่ืองป๊ัมโลหะท่ีมีกรอบนิรภยัติดตั้ง 

2 เคร่ืองป๊ัมโลหะท่ีติดตั้งแม่พิมพนิ์รภยั 

3เคร่ืองป๊ัมโลหะเฉพาะงาน 

เคร่ืองป๊ัมโลหะ 

ท่ีตรงตามตวับท 

ของบทบญัญติั 

อาชีว อนามยั  
และความ ปลอดภยั  
บทท่ี 131 ขอ้ 1 

 (ของ ประเทศญ่ีปุ่น) 

1เคร่ืองป๊ัมโลหะนิรภยั 

2 เคร่ืองป๊ัมโลหะท่ีขณะ Slide 
ก าลงัท างาน ส่วนใดส่วนหน่ึง
ของร่างกาย  
จะไม่มีโอกาสเขา้ไปในเขต
อนัตรายได ้ 
(Guard Type) 
3 เคร่ืองป๊ัมโลหะชนิดท่ีSlide
ท างานอยูจ่ะหยดุท างานก่อนท่ี
มือขา้งท่ีไม่ไดส้ัมผสัอยูก่บัปุ่มกด
ให้ Slide ท างาน จะเขา้ไปถึงเขต
อนัตราย (ชนิดควบคุมดว้ยดว้ย
มือ 2 ขา้ง) 
4 เคร่ืองป๊ัมโลหะชนิดท่ี Slideท่ี
ก าลงัเคล่ือนท่ีอยูจ่ะหยดุเม่ือส่วน
ของร่างกาย  
เขา้ไปใกลเ้ขตอนัตราย (ชนิด
ล าแสง) 
5 เคร่ืองป๊ัมโลหะแบบปกติท่ีมี
ระบบเพื่อ 

ความปลอดภยั 

เคร่ืองป๊ัม โลหะท่ี
ตรง ตามบท แทรก
ของบทบญัญติั  
อาชีว อนามยั และ
ความปลอดภยั บทท่ี 
131 ขอ้ 1 (ของ
ประเทศ 

ญ่ีปุ้น) 

ชนิดท่ี
สามารถจะ
เอามือสอด

เขา้ไปในเขต
อนัตราย ได้
แต่ไม่มีความ 

จ าเป็น
จะตอ้งเอา
มือเขา้ไป 

1 เคร่ืองป๊ัมโลหะอตัโนมติัชนิดท่ีมีระบบป้อนและ
ปล่อยงานโดย อตัโนมติั 

   2ชนิดท่ีรออุปกรณ์ป้อนและปล่อยงาน อตัโนมติั
ติดตั้งอยู ่(Interlock อยูก่บัการ ท างานชอง Slide 
และ Power Supply) 

6 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั 

1  Guard Type 

2 ชนิดควบคุมดว้ยมือ 2 ขา้ง 

3 ชนิดไฟฟ้าสถิต 

4 ชนิดส าแสง 

5ชนิดใชมื้อดึง 

6 ชนิดใชมื้อผลกั 

อ่ืน ๆ 

5 เคร่ืองมือ (Hand Tools) 
     1  เคร่ืองมือเฉพาะที่ต้องใช้มือทั้ง2 ข้าง พร้อม
กันในการใช้งานเคร่ืองมือเฉพาะทีใ่ช้งานได้ด้วยมือ
เพยีง ข้างNเดียว จะต้องมีครอบเพื่อความปลอดภัย
ส าหรับมออกข้างหน่ึง 

มาตรการ ใน
บทบัญญัติอาชีว 
อนามัย และความ 
ปลอดภัย บทที่ 131 ข้อ 
2 

 มาตรการ  
ในบทบญัญติั 

อาชีว อนามยั และ
ความ ปลอดภยั บท
ท่ี 131 ขอ้ 2 

 

มาตรการการเปลีย่น { stroke
การควบคุม

ต าแหน่งจุดควบคุม
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั

} ด้วย Transfer switch 

มาตรการ  
ในบทบญัญติัอาชีว 
อนามยั และความ 
ปลอดภยับทท่ี 131 
ขอ้ 3 

ท่ีมา : http://www.thaisafetywork.com/ 

http://www.thaisafetywork.com/
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5.4  การตรวจสอบเคร่ืองป๊ัมโลหะ 

 การตรวจสอบเคร่ืองป๊ัมโลหะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างานควร
พิจารณา ดงัน้ี 

 5.4.1 จดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้ และมีมาตรการท่ีจะไม่เอามือหรือน้ิวเขา้ไปอยู่
ในเขตอนัตรายขณะท่ี Slide ท างานอยูห่รือไม่ และมีการใหค้วามรู้ในเร่ืองของวธีิการเพี่อ
ความปลอดภยั เช่น  “Nohand-In-Die”  หรือไม่ 

5.4.2  กรณีท่ีมีการผลิตช้ินงานจ านวนนอ้ย ๆ แต่มากแบบนั้น มีการให ้

ความรู้ ถึงมาตรการเพี่อความปลอดภยั เช่น ติดตั้งอุปกรณ์เพี่อความปลอดภยัเช่นเดียวกบั
กรณีของการผลิตช้ินงานท่ีมีรูปร่างยาก ๆ หรือไม่ 

5.4.2.1  กรอบนิรภยั 

  1) ผูป้ฏิบติังานสามารถยืน่น้ิวจากดา้นนอกเขา้ไปในเขต 

                  อนัตรายไดห้รือไม่ 

  2)  ช่องระหวา่งตาข่ายฯลฯ  นอ้ยกวา่ 8 มิลลิเมตร หรือไม่ 

  5.4.2.2  แม่พิมพนิ์รภยั Safety Die 

 1)  ระยะห่างระหวา่งแม่พิมพต์วับนในต าแหน่งเล่ือนข้ึนสูงสุด   
      กบัแม่พิมพต์วัล่าง และระยะห่างระหวา่ง Guide Post กบั  
      Bush  นอ้ยกวา่  8  มิลลิเมตร หรือไม่ 

2)  กรณีท่ีใชป้ลอก  Strippe r ระยะห่างของแม่พิมพต์วับนท่ี 

จุดสูงสุดและแม่พิมพต์วัล่างกบั Stripper ถูกปรับใหอ้ยูท่ี่ระยะ  
นอ้ยกวา่ 8 มิลลิเมตร หรือไม่ 

3) อ่ืน ๆ เช่น มีการใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้ง เก่ียวกบัมาตรการเพื่อ    
     ความปลอดภยั ส าหรับเคร่ืองป๊ัมโลหะ หรือไม่ 

5.5  สาเหตุของอบัุติเหตุของการเกดิอบัุติเหตุจากเคร่ืองป๊ัมโลหะ 

การจัดการความปลอดภัยในการท างานกับเคร่ืองป๊ัมโลหะ  Power Press 

Machine or MachinePress  เคร่ืองป๊ัมโลหะเป็นเคร่ืองจกัรส าคญัในแทบทุกประเภท 
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อุตสาหกรรมทั้งยานยนต ์ เคร่ืองอุปโภคบริโภค  คอมพิวเตอร์  วสัดุก่อสร้าง  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ แมแ้ต่การผลิตเหรียญเกจิอาจารยด์งั ๆ  กล็ว้นตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรชนิดน้ีปัจจุบนั 

เคร่ืองป๊ัมโลหะมีรูปแบบและลกัษณะหลากหลายมาก   ป๊ัมโลหะท่ีใชง้านกนัอยูโ่ดย 

หลกั ๆ  มีอยู ่ 2  แบบ 

 5.5.1 เคร่ืองป๊ัมแผ่นโลหะบิดงอเป็นรูปร่างต่าง ๆ โดยการกดและบังคับหยุด  

Brake Press  แท่นเคร่ืองหรือพื้นรองช้ินงานจะกวา้ง  แผน่ป๊ัมท างานดว้ยไฮโดรลิกบงัคบั
การเคล่ือนไหวได้ทั้ งความเร็วความแม่นย  า  (จังหวะ/ระยะการกด)  และการหยุด
ตวัอย่างเช่น  เคร่ืองป๊ัมโครง หรือตัวเคสเคร่ืองจกัรเคร่ืองยนต์เคร่ืองมือรวมถึงส่วน
ห่อหุม้หรือตวัถงัเคร่ืองอุปโภคบริโภค  วสัดุก่อสร้าง  เคร่ืองเรือนและอ่ืน ๆ 

 5.5.2 เคร่ืองป๊ัมโลหะโดยการกดหรือตดัให้โลหะเปล่ียนรูปร่างไปตามแม่พิมพ ์ 
StampingPress  เคร่ืองป๊ัมชนิดน้ีมีแม่พิมพต์วัผูติ้ดอยู่ท่ีหัวป๊ัม  Ram  เล่ือนข้ึนลงตั้งฉาก
กบัแท่นเคร่ืองท่ีมีแม่พิมพต์วัเมียรองรับอยู ่ เม่ือหัวป๊ัมเล่ือนลงมาท่ีความเร็วและแรงกด
ตามก าหนดแผ่นโลหะท่ีวางอยู่บนแม่พิมพด์า้นล่างก็จะเปล่ียนรูปร่างไปตามแม่พิมพท่ี์
ออกแบบมา  ตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนคือการป๊ัมเหรียญหรือการป๊ัมอะไหล่เคร่ืองจกัร
เคร่ืองยนตต่์าง ๆ 

ส าหรับประเด็นความปลอดภัยในการท างานในโรงงานป๊ัมโลหะเป็นเร่ือง
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัร  “เคร่ืองป๊ัมโลหะ”  คือเคร่ืองจกัรชนิดหน่ึงซ่ึงมีกฎหมายบงัคบัไว้
ตามความในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรป้ันจัน่และ
หมอ้น ้ าพ.ศ. 2552 ส่วนท่ี 2 เคร่ืองป๊ัมโลหะขอ้ 18 นายจา้งตอ้งจดัให้มีเคร่ืองป้องกนั
อนัตรายจากเคร่ืองจกัรอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

  5.5.2.1 ท่ีครอบปิดคลุมบริเวณท่ีอาจเป็นอนัตราย 

  5.5.2.2 มีอุปกรณ์ท่ีสามารถหยดุเคร่ืองป๊ัมโลหะไดท้นัทีเม่ือส่วนของ
ร่างกายเขา้ใกลบ้ริเวณท่ีอาจเป็นอนัตราย 
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  5.5.2.3 อุปกรณ์อ่ืนท่ีสามารถป้องกนัมิใหส่้วนของร่างกายเขา้ไปใน
บริเวณท่ีอาจเป็นอนัตรายขอ้ 19 ในกรณีท่ีนายจา้งใหลู้กจา้งท างานเก่ียวกบัเคร่ืองป๊ัม
โลหะนายจา้งตอ้งปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

  1) เคร่ืองป๊ัมโลหะท่ีใชมื้อป้อนวสัดุ  ใหใ้ชส้วติชแ์บบตอ้งกดพร้อมกนัทั้ง
สองมือเคร่ืองจึงท างาน และสวติชต์อ้งห่างกนัไม่นอ้ยกวา่สามสิบเซนติเมตร 

  2) เคร่ืองป๊ัมโลหะท่ีใชเ้ทา้เหยยีบ ใหมี้ท่ีพกัเทา้โดยมีท่ีครอบป้องกนัมิให้
ลูกจา้งเหยยีบโดยไม่ตั้งใจและตอ้งดูแลมิใหแ้ผน่ท่ีเทา้เหยยีบอยูใ่นลกัษณะท่ีล่ืนไถลได ้

  3) เคร่ืองป๊ัมโลหะท่ีใชค้นัโยก  ใหใ้ชค้นัโยกท่ีมีความมัน่คงแขง็แรงและ
มีสลกับนคนัโยกท่ีสามารถป้องกนัมิใหเ้คร่ืองท างานดว้ยเหตุบงัเอิญได ้

  4)  เคร่ืองป๊ัมโลหะท่ีใช้น ้ าหนกัเหวี่ยง  ให้ติดตั้งตุม้น ้ าหนกัเหวี่ยงไวสู้ง
กว่าศีรษะผูป้ฏิบติังานพอสมควรและตอ้งไม่มีสายไฟฟ้าอยู่ในรัศมีของน ้ าหนักเหวี่ยง
ขอ้บงัคบัตามกฎหมาย 

ขอ้  20 หา้มนายจา้งดดัแปลงแกไ้ขหรือปล่อยใหลู้กจา้ง  เปล่ียนแปลงสมรรถนะ
ของเคร่ืองป๊ัมโลหะหรือเคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรเวน้แต่ไดรั้บการรับรอง
จากวิศวกรและเก็บผลการรับรองไวใ้ห้พนักงานตรวจสอบได้ขอ้บงัคบัตามกฎหมาย
หมายขอ้ 21 นายจา้งตอ้งติดตั้งเคร่ืองป๊ัมโลหะในพื้นท่ีท่ีมัน่คงแขง็แรงและไม่ก่อใหเ้กิด
การสั่นสะเทือน  จากขอ้บงัคบัตามกฎหมายดงักล่าวจะเห็นว่าเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ตอ้งการใหน้ายจา้งจดัหาเคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร  (เคร่ืองป๊ัมโลหะ)  เนน้ใน 

3 ประเดน็ คือ 

 (1) ปิดคลุมบริเวณท่ีเป็นอนัตรายของตวัเคร่ืองจกัรหรือท่ีเรียกวา่ “การ์ด
เคร่ืองจกัร”  Machine Guard โดยเฉพาะจุดท่ีเป็นอนัตรายทางกายภาพต่อตวัลูกจา้งผู ้
ก  าลงัปฏิบติังาน เช่น กระแทก  ทบั  หล่น  ชน  บีบฯลฯ 

  (2) อุปกรณ์บงัคบัให้เคร่ืองจกัรหยุดท างานทนัทีเม่ือวยัวะของร่างกาย
ส่วนใด ๆ ตามหลุดเขา้ไปในบริเวณท่ีเป็นอนัตรายโดยใช้อุปกรณ์   Presence Sensing 

Device (PSD) ตรวจจับมือหรือส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกายผูป้ฏิบัติงานล ้ าเข้าไปในเขต
อนัตรายหรือ “Point of Operation” กลไกภายในจะบงัคบัใหเ้คร่ืองจกัรหยดุท างานทนัที 
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ส าหรับเซ็นเซ่อร์ท่ีใชมี้ทั้งล  าแสงเด่ียว  Single beam light  สะทอ้นผ่านกระจกและม่าน
ล าแสง  Light  Curtain  ซ่ึงมองดว้ยตาเปล่าไม่เห็นกั้นไวก่้อนถึงจุดอนัตรายหากมือหรือ 

ส่วนของร่างกายคนงานเคล่ือนไหวผ่านแนวล าแสงเซ็นเซ่อร์จะท างานเพื่อหยุด
เคร่ืองจกัรก่อนจะเป็นอนัตรายต่ออวยัวะคนงานและยงัมีระบบ Interlock ลอ็คจากขา้งใน 

เคร่ือง  หากฝาครอบหรือการ์ดเคร่ืองจกัรปิดไม่แน่นหรือมือคนงานยงัคาอยูเ่คร่ืองจกัรจะ
ไม่ยอมท างาน  

(3) มีอุปกรณ์หรือมาตรการป้องกนัไม่ใหอ้วยัวะของร่างกายคนงานหลุด 

เขา้ในบริเวณท่ีเป็นอนัตรายของเคร่ืองจกัรท่ีนิยมใชก้นัมีอยู ่ 2  แบบ ไดแ้ก่ 

       -  การดึงมือคนงานกลบัไปขา้งหลงั  Pullback เม่ือก าลงัจะล ้าเขา้ไปใน
จุดอนัตรายท างานร่วมกบัอุปกรณ์ PSD แต่การดึงมือกลบัเป็นระบบทางกลใชเ้ชือกผูกไว้
ท่ีขอ้มือคนงาน  มีทั้งแบบปฏิบติังานคนเดียวและปฏิบติังานเป็นคู่ 

       -  การใชเ้คร่ืองมือ/อุปกรณ์ป้อนช้ินงานเขา้เคร่ืองจกัรแทนมือคนมี
ตั้งแต่แบบพื้นฐานใชคี้ม หรือ ตวัจบัช้ินงานไปจนถึงการใชส้ายพานชนิดต่าง ๆ  หรือ
หุ่นยนตเ์ทคโนโลยสูีง 

 

 

รูปที ่5.7 ลูกศรช้ีบริเวณอาจเกิดการพนั  Entanglement  เก่ียวเอาอวยัวะของร่างกายได ้

ดดัแปลงมาจาก : http://www.uwosh.edu/ehs/campus-health-and-safety/general-safety 

 

http://www.uwosh.edu/ehs/campus-health-and-safety/general-safety
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5.6  แนวทางการป้องกนัการเกดิอบัุติเหตุจากการใช้เคร่ืองป๊ัมโลหะ 

การเร่ิมตน้งานป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองป๊ัมโลหะในโรงงาน  เราตอ้งประเมิน
อันตรายท่ีแท้จริงก่อนโดยพิจารณาจากตัวก าเนิดอันตราย  ซ่ึงก็คือเคร่ืองป๊ัมโลหะ
ถึงแมว้่าเคร่ืองจกัรชนิดน้ีจะเป็นหัวใจส าคญัของสถานประกอบการ  เป็นแหล่งผลิต
สินคา้และน ามาซ่ึงผลก าไรหล่อเล้ียงทุกชีวติในโรงงาน  แต่ในแง่ของความปลอดภยัหาก
จดัการไม่ดีหรือป้องกนัไม่ถูกวิธีเคร่ืองป๊ัมโลหะจะกลายเป็นจุดเร่ิมของอุบติัเหตุสร้าง
ความบาดเจ็บหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตให้กบัลูกจา้ง  หลงัจากการประเมินอนัตรายอย่าง
รอบดา้นของเคร่ืองป๊ัมโลหะเราจะไดข้อ้มูลเก่ียวกบัอนัตรายของเคร่ืองจกัรชนิดน้ีซ่ึง
แยกออกเป็นแต่ละชนิดหรือความหนกัเบา  ขั้นตอนต่อไปเอาอนัตรายต่าง ๆ เหล่านั้นมา
เป็นตวัตั้งแลว้พิจารณาหาวธีิป้องกนัหรือยบัย ั้งไม่ใหเ้กิดข้ึนกบัตวัผูป้ฏิบติังานโดยทัว่ไป
แลว้การป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรจะมี 3 แนวทาง 

5.6.1 การป้องกนัทางวิศวกรรมเป็นการสร้างเคร่ืองมือเพิ่มเติมเขา้ไปในตวัเคร่ือง
จกัร  โดยเฉพาะจุดท่ีเป็นอันตรายต่าง ๆ หรือกั้นไวร้อบจุดอันตรายของเคร่ืองจักร
จุดประสงคเ์พื่อให้เคร่ืองมือเหล่านั้นป้องกนัไม่ให้เคร่ืองจกัรท าอนัตรายกบัอวยัวะของ
ร่างกายผูป้ฏิบติังานการป้องกนัลกัษณะน้ีเรียกว่า  “การ์ดเคร่ืองจกัร”   Machine Guards 
มีตั้งแต่แบบง่าย ๆ ตรง ๆ  คือกั้นไม่ให้มือคนงานเขา้ไปสัมผสัส่วนท่ีแหลมคมหรือเกิด
แรงกระท าของเคร่ืองจกัรไปจนถึงแบบอิเล็กทรอนิกส์ซับซ้อนท่ีเป็นเทคโนโลยชีั้นสูง
เช่นเคร่ืองควบคุมการท างานของเคร่ืองจักรหากมือคนงานยงัไม่พ้นออกไปจากจุด
อนัตรายเคร่ืองจกัรจะไม่ยอมท างานเป็นตน้ 

5.6.2 การใช้อุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคลหรือ  “PPE”  Personal Protective 

Equipment   เช่นหมวกแข็งถุงมือท่ีครอบหู  แว่นตา  รองเทา้นิรภยั  เส้ือผา้ป้องกนัและ
อ่ืน ๆ  อุปกรณ์เหล่าน้ีจะปกป้องไม่ให้เศษวสัดุเกิดจากการป๊ัมขัดตัดเจียรฯลฯ  ท า
อนัตรายอวยัวะของคนงาน 

การใช ้ PPE  แมจ้ะเป็นแนวทางการป้องกนัขั้นท่ีสอง  Secondary Protection เพื่อ
เสริมแนวทางหลกั  Primary Protection  ดา้นวศิวกรรมตามขอ้แรกหรือใชใ้นบริเวณท่ีไม่
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มีการป้องกนัทางวิศวกรรมดว้ยเหตุผลทั้ง  “ไม่ไดท้  า” และ “ท าไม่ได”้ แต่ในทางวชิาการ
ความปลอดภยัสมยัใหม่ไม่วา่คุณจะมีการป้องกนัทางวศิวกรรมหรือไม่คุณตอ้งใช ้ PPE 

 

 

 

รูปที ่5.8  อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล หรือ  “PPE”  Personal Protective Equipment 

ท่ีมา : http://ienergyguru.com/2016/06 

 

5.6.3  การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีปลอดภยัซ่ึงเป็นมาตรฐาน  Standard 
Operating Procedure (SOP) ให้ผู ้ปฏิบัติงานมีแนวทางหรือวิธีการท างานท่ีสามารถ
หลีกเล่ียงการเกิดอุบติัเหตุได ้  งานเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัรโดยเฉพาะเคร่ืองป๊ัมโลหะบาง
ขั้นตอนตอ้งใชเ้ทคนิคหรือทกัษะเฉพาะวชิาชีพ  ดว้ยเหตุน้ีการปฏิบติัตาม SOP ท่ีก  าหนด
เท่านั้นจึงจะเกิดความปลอดภยั  เม่ือประเมินอนัตรายท่ีมีอยูห่รือจะเกิดข้ึนกบัเคร่ืองป๊ัม
โลหะแลว้หามาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม (ส่วนใหญ่จะท าพร้อมกนัไปทั้ง 3  แนวทาง
ดงักล่าว)   จากนั้นจะเป็นการฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานในประเด็น  “อนัตรายจากเคร่ืองป๊ัม
โลหะและสภาพแวดลอ้มการท างานโดยรอบ”  และ  “วธีิป้องกนัทุกแนวทางท่ีจดัท า 

ข้ึนมา”  จนสามารถเรียนรู้เขา้ใจและท าไดดี้ในทางปฏิบติัขั้นตอนต่อไปคือ  “การปฏิบติั
จริง”  ในทุกจุดของการปฏิบัติงานกับคนงานทุกคนเคร่ืองป๊ัมโลหะทุกเคร่ืองต้องมี

http://ienergyguru.com/2016/06
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มาตรการป้องกนัอนัตรายเช่นเดียวกนัผูป้ฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัรทุกรายตอ้งไดรั้บการ
ป้องกันทั้ งในด้านวิศวกรรมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)  และวิธีการท างาน
มาตรฐาน  (SOP) 

5.7  บทสรุป 

 เคร่ืองป้ัมโลหะใชใ้นการข้ึนรูป ตดั ป๊ัม เจาะรู ดดังอฯลฯ  แผน่โลหะขนาดต่าง ๆ 
และป๊ัมวสัดุอ่ืนๆ เช่น หนัง พลาสติก กระดาษผลิตภัณฑ์ ช้ินส่วนรถยนต์ หม้อข้าว 
ช้อนส้อม กระป๋อง ถูกผลิตมาจากการใช้เคร่ืองป๊ัมในอุตสาหกรรมสามารถผลิตได้
จ  านวนช้ินท่ีมากและรวดเร็ว ในการใช้เคร่ืองป๊ัมโลหะบางคร้ังก็หลีกเล่ียงการเกิด
อุบติัเหตุท่ีไม่คาดคิดได ้ พบจากการรายงานสถิติอุบติัเหตุท่ีมาจากเคร่ืองป๊ัมจ านวน 50%
ของอุบติัเหตุทั้งหมดถึงขั้นสูญเสียอวยัวะ อุบติัเหตุจากเคร่ืองป๊ัมโลหะส่วนใหญ่จะพบว่า
เกิดข้ึนขณะท่ีมีการพยายามจะเปล่ียนต าแหน่งวางช้ินงานบนเคร่ืองป๊ัมโลหะใหม่ ขณะท่ี 
Slide  ก  าลงัเคล่ือนท่ีลงมาและการเอามือหรือน้ิวเขา้ไปอยูใ่นระหวา่งแม่พิมพ ์ซ่ึงผลลพัธ์
กคื็อเกิดการบาดเจบ็ข้ึนท่ีมือหรือน้ิว  ซ่ึงร่องรอยจากบาดแผลน้ีโดยมากกย็งัคงมีเหลือให้
เห็นกนัอยูเ่ป็นประจ า  การเร่ิมตน้งานป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองป๊ัมโลหะในโรงงานเรา
ตอ้งประเมินอันตรายท่ีแท้จริงก่อน โดยพิจารณาจากตวัก าเนิดอนัตรายคือเคร่ืองป๊ัม
โลหะแมว้่าเคร่ืองจกัรชนิดน้ีจะเป็นหัวใจส าคญัของสถานประกอบการเป็นแหล่งผลิต
สินคา้น ามาซ่ึงผลก าไรหล่อเล้ียงทุกชีวิตในโรงงาน  แต่ในแง่ของความปลอดภยัหาก
จดัการไม่ดีหรือป้องกนัไม่ถูกวธีิเคร่ืองป๊ัมโลหะจะกลายเป็นจุดเร่ิมของอุบติัเหตุสร้าง 

ความบาดเจบ็หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตใหเ้กิดกบัลูกจา้งหลงัจากการประเมินอนัตรายอยา่ง
รอบดา้นของเคร่ืองป๊ัมโลหะเราจะไดข้อ้มูลเก่ียวกบัอนัตรายของเคร่ืองจกัรชนิดน้ีซ่ึง
แยกออกเป็นแต่ละชนิดหรือความหนกัเบาขั้นตอนต่อไปเอาอนัตรายต่าง ๆ  เหล่านั้นมา
เป็นตัวตั้ ง  แล้วพิจารณาหาวิธีป้องกันหรือยบัย ั้ งไม่ให้เกิดข้ึนกับตัวผู ้ปฏิบัติงาน
โดยทัว่ไปแลว้การป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรจะมี 3 แนวทางคือ 1 การป้องกนัทาง 

วิศวกรรม  2 การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือ  “PPE”  Personal Protective 

Equipment   3 การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีปลอดภยัซ่ึงเป็นมาตรฐาน  Standard 

Operating Procedure (SOP) 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 

1. จงบอกอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท างานกบัเคร่ืองป๊ัมโลหะ 

2. การแบ่งชนิดของเคร่ืองป๊ัมโลหะท่ีใชก้บังานต่าง ๆ มีชนิดใดบา้ง 

3. จงอธิบายถึงมาตรการเพื่อความปลอดภยัในใชเ้คร่ืองป๊ัมโลหะ 

            4. จงอธิบายวธีิการตรวจสอบการท างานของเคร่ืองป๊ัมโลหะ 

            5. แนวทางในการป้องกนัอุบติัเหตุจากการใชเ้คร่ืองป๊ัมโลหะเป็นอยา่งไร 

6. หลกัการพิจารณาตรวจสอบเคร่ืองป๊ัมโลหะเพื่อความปลอดภยัเป็นอยา่งไร 

7. อธิบายแนวทางการป้องกนัอุบติัเหตุจากเคร่ืองป๊ัมโลหะ   

8. ชนิดของเคร่ืองป๊ัมโลหะใหแ้รงกดมาก เหมาะกบังานชนิดใด 

9. การตรวจสอบเคร่ืองป๊ัมโลหะมีหลกัในการพิจารณาอะไรบา้ง 

10 .การป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากเคร่ืองป๊ัมโลหะควรท าอยา่งไร 

     11. จงอธิบายและบอกความหมายของเคร่ืองป๊ัมโลหะ 

            12.  สาเหตุอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัเคร่ืองป๊ัมโลหะมีสาเหตุใดบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  6 

ความปลอดภัยเกีย่วกับงานไฟฟ้า 

SAFETY IN ELECTRICAL WORKS 

6 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเน้ือหา 

           6.1   อนัตรายท่ีเกิดจากไฟฟ้า 
           6.2   สาเหตุส าคญัของการเกิดอุบติัเหตุจากไฟฟ้า 
           6.3   ขอ้ควรระวงัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า 
           6.4   ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการใชส้วิทชต์ดัตอน 

           6.5   ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
           6.6   ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
           6.7   การท างานขณะมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงไหลอยู ่
           6.8   วธีิป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากไฟฟ้าดูด 

           6.9   หลกัการป้องกนัอนัตรายจากการอาร์กและการระเบิด 

           6.10  มาตรการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 
           6.11  กฏหมายความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า 
           6.12  บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที ่ 6 

เอกสารอ้างองิ 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

            หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. อธิบายอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากการท างานเก่ียวกบังานไฟฟ้าได ้

 2. อธิบายถึงสาเหตุส าคญัของการเกิดอนัตรายจากงานไฟฟ้าได ้
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 3. จ  าแนกขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได ้

            4. วางแผนการตรวจซ่อมและมดัระวงัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือ  และอุปกรณ์
ไฟฟ้าตามขอ้ควรระวงัได ้

 5. อธิบายขอ้ควรระวงัในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีปลอดภยัได ้

 6. อธิบายวธีิป้องกนัการเกิดอนัตรายจากไฟฟ้าดูดได ้

 7. วเิคราะห์กฏหมายความปลอดภยัเพื่อใชใ้นการท างานเก่ียวกบังานไฟฟ้าได ้

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ช้ีแจงอธิบายค าอธิบายรายวชิา เน้ือหา กฎระเบียบต่าง ๆ เกณฑใ์หค้ะแนน 

 2. น าเขา้สู่บทเรียนบรรยายเน้ือหา และใหศึ้กษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา และมอบหมายงานใหไ้ปคน้ควา้  ท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติม 

4. ผูส้อนเปิดโอกาสใหซ้กัถาม และทวนถามเพื่อความเขา้ใจ 

ส่ือการเรียนการสอน  

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั 

 2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

การวดัผล 

 1. การเขา้ร่วมกิจกรรม และการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 2. การตอบค าถามระหวา่งการบรรยาย 

 3. การท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

การประเมนิผล 

1. ความรับผดิชอบ สนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียน บนัทึกลงสมุดเวลาเรียน 

 2. คะแนนการสอบยอ่ย  ระหวา่งภาคเรียน และปลายภาคการศึกษาผา่นตาม
เกณฑม์หาวทิยาลยั ฯ  

3. ความถูกตอ้งของการท าแบบฝึกหดั ถูกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ส่งตามก าหนด 
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บทที่ 6 

ความปลอดภัยเกีย่วกับงานไฟฟ้า 

SAFETY IN ELECTRICAL WORKS 

 

 ประเภทของไฟฟ้าแบ่งได ้2 ประเภท คือไฟฟ้าสถิต  Static Electricity และไฟฟ้า
กระแส Electric Current ไฟฟ้ากระแสสามารถแบ่งไดอี้ก 2 ชนิด คือ ไฟฟ้ากระแสสลบั 

Alternating Current : AC และไฟฟ้ากระแสตรง Direct Current : DC   การท างานเก่ียว
ไฟฟ้าถือเป็นงานท่ีมีอนัตรายเพราะไม่สามารถมองเห็นว่ามีไฟฟ้า หรือหากเกิดผิดพลาด 
ผดิขั้นตอน อาจท าใหเ้กิดอนัตรายท่ีรุนแรงได ้ ซ่ึงมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั
ของผู ้ปฏิบัติงานในปัจจุบันมีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ   
ด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบั
ไฟฟ้า  โดยทัว่ไปกระแสไฟฟ้าท่ีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจ่ายไฟฟ้าให้กบัตน้ก าลงั
เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  มีอนัตรายมากท่ีสุด  เม่ือสัมผสัโดนร่างกาย  แต่กลายเป็นเร่ืองท่ีทุกคน
มองขา้มไป ส าหรับผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรมีความรู้ความเขา้ใจ ในการท างานเก่ียวกบั
ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ซ่ึงกระแสไฟฟ้าท่ีใช้ในประเทศไทยจะมีแรง
เคล่ือน  220 โวลท์ และ 380 โวลท์ ความถ่ี  50  เฮิร์ท เพื่อใชใ้นรูปแบบต่าง ๆ  เป็นตน้
ก าลงัพลงังานกลเป็นแหล่งให้แสงสว่าง   เป็นแหล่งให้ความร้อนโดยต่อเขา้กบัขดลวด
ชุดความร้อน  เป็นแหล่งส่ือกลางของการส่ือสาร  ให้พลงังานกบัอุปกรณ์  ใชเ้พื่อท าให้
อ  านาจแม่เหลก็กบัอุปกรณ์ไฟฟ้า  และเป็นแหล่งท าปฏิกิริยาเคมี จึงตอ้งท าให้เกิดความ
ปลอดภยั โดยมีมาตรการในการให้ความรู้ในการติดตั้ง และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า  
วธีิป้องกนัการถูกไฟฟ้าดูดท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิต และการใชไ้ฟฟ้าเกินก าหนด 
Over Currents  เพราะอาจท าใหเ้กิดไฟฟ้าลดัวงจรอุปกรณ์เสียหายได ้
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6.1 อนัตรายทีเ่กดิจากไฟฟ้า  

ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลงังานท่ีจ าเป็นในชีวติประจ าวนั  แต่ถา้ใชไ้ม่ถูกตอ้งอาจท าให้
เกิดอนัตรายแก่ชีวติได ้อนัตรายท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร หรือการใชส้ายไฟผิด
ขนาด อุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุด สายไฟช ารุด ใชไ้ฟฟ้ามากเกินไปในเตา้เสียบเดียวกนั เปิดใช ้

ไฟฟ้านานเกินไปจนเกิดความร้อนสะสม ใชฟิ้วส์ผิดขนาด ใชไ้ฟผิดประเภท ไม่ไดต่้อ
สายดิน ใชไ้ฟขณะร่างกาย เปียกช้ืน เป็นตน้ อนัตรายอนัเน่ืองจากไฟฟ้าส่วนใหญ่จะมี
ความรุนแรงมาก จึงตอ้งมีการระมดัระวงัเป็นพิเศษ การแบ่งลกัษณะของอนัตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึน มี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ไฟฟ้าดูดกบั การเกิดเพลิงไหมส้ าหรับอนัตรายจากไฟฟ้าดูด 

Electric Shock  กระแสไฟฟ้า AC/60Hz  อยา่งนอ้ย 1mA และ DC 5 mA เม่ือกร่างกายไป
แตะตอ้ง หรือต่อเขา้กบัส่วนของวงจรไฟฟ้า ท าใหมี้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายจะท า
ใหรู้้สึกกลา้มเน้ือกระตุกได ้หรือถา้หากกระแสไฟฟ้าไหลผา่นอวยัวะท่ีส าคญั เช่น ศรีษะ 
ทรวงอก อาจท าใหถึ้งแก่ชีวติได ้หากมีปริมาณมากพอ  
 

 

 

 

รูปที ่6.1  การติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบา้นท่ีถูกตอ้ง 

  ท่ีมา : http://www.kaizenelectronic.com/article/0001.html 

1.เบรกเกอร์เมน   

2.เบรกเกอร์ยอ่ย   

3.เบรกเกอร์เมนตดัไฟรวม   

สายดิน(N) 

4.สายดินหลกั (N) 
 

http://www.kaizenelectronic.com/article/0001.html
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ตารางที ่6.1  ความสัมพนัธ์ของกระแสไฟฟ้าและปฏิกิริยา การตอบสนองของร่างกาย 

ปริมาณกระแสไฟฟ้า(mA) ผลการตอบสนองของร่างกาย 

ต ่ากวา่ 0.5 ยงัไม่มีผลหรือไม่รู้สึก 

0.5-2 รู้สึกกระตุกเลก็นอ้ย 

2-8 

กระทบกระเทือนต่อระบบประสาท กลา้มเน้ือหดตวั
เกิดอาการกระตุกปานกลาง หรือรุนแรงไม่ถึงขั้น
อนัตราย 

8-20 

กระทบกระเทือนต่อระบบประสาท เจ็บปวดกลา้มเน้ือ
เกร็งหดตวัอยา่งรุนแรง บางคนไม่สามารถปล่อยมือ
หลุดออกได ้

20-50 

กระทบกระเทือนต่อระบบประสาท กลา้มเน้ือหด
ตวัอยา่งรุนแรงท าใหป้อดท างานผิดปกติไม่สามารถ
ปล่อยมือออกได ้มีผลท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน
สมอง มีโอกาสเสียชีวติในเวลาเพียง 2-3 นาที 

50- 100 

กระทบกระเทือนต่อระบบประสาทหวัใจเตน้ผิดปกติ 
และเร่ิมเตน้อ่อนแรง หรือถ่ีรัว มีผลท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในสมอง ไม่สามารถปล่อยมือออกไดมี้
โอกาสเสียชีวติในเวลาเพียง 2-3 นาที 

สูงกวา่ 100 
หวัใจหยดุเตน้ ผิวหนงัไหม ้หรือเน้ือเยือ่ไหมอ้ยา่ง
รุนแรง กลา้มเน้ือไม่ท างาน 

ท่ีมา : http://www.thaielecclub.com/ 

6.2  สาเหตุส าคญัของการเกดิอบัุติเหตุจากไฟฟ้า   

ส าหรับอนัตรายจากไฟไหมท่ี้เกิดจากไฟฟ้า  มีสาเหตุ 2 ประการ คือ 

ประกายไฟและความร้อนท่ีสูงผิดปกติ ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม ้มีองคป์ระกอบ 3 อยา่ง 
คือ เช้ือเพลิง แหล่งความร้อน และออกซิเจน ดังนั้น การป้องกนัไฟไหม ้จึงตอ้งขจดั
องคป์ระกอบทั้ง 3 ดงักล่าว ประกายไฟท่ีเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร หวัต่อหรือหวัขั้วสายไฟ
หลวมเกิดการเดินของกระแสไฟฟ้าไม่สม ่าเสมอ การ spark จากการเดินไม่เรียบของ 

กระแสไฟ ความร้อนสูงอาจเกิดจากการใช้ฟิวส์ไม่ถูกตอ้ง ขนาดไม่เหมาะสม หรือใช้
สวทิซ์ตดัไฟอตัโนมติัไม่เหมาะสม กระแสไฟฟ้าไหล 



136 

บทท่ี  6                                                                วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั 

อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                              มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

ผ่านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามากเกินไปมอเตอร์ท างานเกินก าลงั ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ามากเกินไปใน
เตา้เสียบเดียวกนั หรือแรงดนัไฟฟ้าท่ีขั้วมอเตอร์ไฟฟ้าต ่าเกินไป ลว้นเป็นสาเหตุหลกั
ของการเกิดไฟไหมท่ี้เกิดจากไฟฟ้าทั้งส้ิน  ลกัษณะของการเกิดอนัตรายจากไฟฟ้าเกิดได้
ใน 3 ลกัษณะ คือ ไฟฟ้าดูด  อาร์ก และการระเบิด 

            6.2.1 ไฟฟ้าดูด คือการท่ีบุคคลมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย ไฟฟ้าดูดเกิดได้
ทั้งกบับุคคลหรือส่ิงมีชีวิตอ่ืน เม่ือร่างกายมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะมีอาการต่าง ๆ ตาม
ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหล เส้นทางท่ีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และระยะเวลาท่ีถูกไฟฟ้า
ดูด ผลกระทบของกระแสไฟฟ้าต่อร่างกายของแต่ละบุคคลอาจเปล่ียนแปลงไปไดไ้ม่
เหมือนกันในแต่ละคน  แต่สามารถก าหนดเป็นค่าเฉล่ียได้ ซ่ึงในมาตรฐานความ
ปลอดภยัฯ  ดงัน้ี 

 6.2.1.1  ผลของกระแสไฟฟ้ากระแสสลบั 

  1) ขนาด 5 mA รับรู้ไดว้า่ไฟดูด 

  2) ขนาด 10 mA บุคคลอาจไม่สามารถหลุดออกไปพน้จาก
อนัตรายเน่ืองจากไฟฟ้าดูดได ้

  3) ขนาดประมาณ 40 mA ไฟดูด ถา้นาน 1 วนิาที หรือมากกวา่
อาจท าใหเ้สียชีวติเน่ืองจากหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ 

   4) กระแสไฟฟ้าสูงมากกวา่น้ี ท าใหเ้กิดแผลไหม ้และหวัใจหยดุ
เตน้ 

 6.2.1.2 ผลของไฟฟ้ากระแสตรง 

  1) กระแสตรง 2 mA รับรู้ไดว้า่ไฟดูด 

  2) กระแสตรง10 mA พิจารณาไดว้า่เป็นกระแสท่ีจะปล่อยหลุดได ้

 6.2.1.3 ผลของแรงดนัไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า 30 V rms หรือ 60 Vdc ถือว่า
ปลอดภยั ยกเวน้กรณีผิวหนังมีรอยแตก ความตา้นทานภายในของร่างกายอาจมีค่าต ่า
ถึง 500 โอห์ม ดงันั้น อาจท าใหเ้สียชีวติได ้

 6.2.1.4 ผลของการสัมผสัเวลาสั้น ๆ 
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  1)  ส าหรับการสัมผัสเป็นเวลาน้อยกว่า 0.1 วินาที  และด้วย
กระแสไฟฟ้าเกินกวา่ 0.5 mA เลก็นอ้ย อาจเกิดภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ ถา้เกิดไฟฟ้าดูด
อยูใ่นช่องวา่งของจงัหวะการเตน้ของหวัใจ 

  2)  ส าหรับสัมผสัเป็นเวลานอ้ยกว่า  0.4  วินาที  และดว้ยปริมาณ
กระแสมาก ๆ  อาจเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจงัหวะเม่ือไฟฟ้าท่ีดูดน้ีอยู่ในช่องว่างของ
จงัหวะการเตน้ของหวัใจ 

  3)  ส าหรับการสัมผัสเป็นเวลาน้อยกว่า 0.8 วินาที และด้วย
ประมาณกระแสไฟฟ้าเกิน 0.5 A เลก็นอ้ย อาจเกิดภาวะหวัใจหยดุเตน้(กูคื้นกลบัมาได)้ 

  4)  ส าหรับสัมผสัเป็นเวลามากกวา่ 0.8 วนิาที และดว้ยกระแส
ประมาณมาก ๆอาจเกิดแผลไหมแ้ละเสียชีวติ 

 6.2.1.5 ผลของความถ่ีเกิน 100 Hz กรณีขีดจ ากดัความ ทนทานของการ
รับรู้เพิ่มข้ึนจาก 10 kHz ถึง 100 kHz ค่าขีดจ ากัดการปล่อยหลุดเพิ่มข้ึนจาก 10 mA to 

100 mA 

 6.2.2   อาร์กหรือประกายไฟ เกิดข้ึนเม่ือมีกระแสไฟฟ้าสูงและก าลงัไฟฟ้าสูง การ
อาร์กเป็นการปล่อยไฟฟ้าออกสู่อากาศออกมาเป็นแสง    ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือมีแรงดนัไฟฟ้าสูง
ตกคร่อมช่องวา่งระหวา่งตวัน ามีค่าสูงเกินค่าความคงทนของ   ไดอิเลก็ทริก  Dielectric  

strength  ของอากาศ และมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอากาศ เหตุการณ์ดงักล่าวมกัมีสาเหตุ
มาจากแรงดนัสูง เช่น จากฟ้าผา่ จากการสวติช่ิง จากความช ารุดของอุปกรณ์เน่ืองจากการ
ใชง้านไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

อาร์กจะแผรั่งสีออกไป  ท าใหผู้ท่ี้อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงไดรั้บอนัตรายเกิดแผลไฟ
ไหม้ท่ีรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ รังสีความร้อนและแสงจ้า สามารถท าให้เกิดการไหม้
ได ้ ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความรุนแรงของการบาดเจ็บมีหลายประการ เช่น สีผิว พื้นท่ี
ของผิวหนงัท่ีสัมผสั และชนิดของเส้ือผา้ท่ีสวม การลดความเส่ียงของการไหมด้งักล่าว
สามารถท าไดโ้ดยการใชเ้ส้ือผา้ มีระยะห่างในการท างาน และการป้องกนักระแสไฟฟ้า
เกินท่ีเหมาะสม และการอาร์กจากไฟฟ้าแรงสูงสามารถท าให้ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี
เป็นทองแดงและอะลูมิเนียมหลอมละลายไดโ้ลหะหลอมเหลวดงักล่าวอาจถูกแรงระเบิด
จากคล่ืนความดนัผลกัใหก้ระเด็นไปเป็นระยะทางไกล ๆ ได้  ถึงแมว้่าหยดโลหะเหล่าน้ี
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จะแข็งตวัอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยงัมีความร้อนเหลืออยู่มากพอท่ีจะท าให้เกิดการไหมอ้ย่าง
รุนแรงได้ หรือ ท าให้เส้ือผา้ปกติทั่วไปลุกติดไฟได้  แม้ว่าจะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
มากกวา่ 3 เมตรแลว้กต็าม 

6.2.3.  การระเบิด ปกติการระเบิดมกัจะสืบเน่ืองจากการเกิดอาร์กในปริมาตรท่ี
จ ากดั เม่ือเกิดอาร์ก  อากาศท่ีไดรั้บความร้อนจะขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ถา้การขยายตวัอยู่
ในปริมาตรท่ีจ ากดัและกล่องหรือเคร่ืองห่อหุ้มนั้นไม่สามารถทนไดก้จ็ะระเบิด การเกิด
ระเบิดจากอาร์กอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 19,400 องศาเซลเซียส และแรงจากการระเบิดน้ีสูง
มากจนเป็นอนัตรายต่อบุคคลได ้เน่ืองจากความดนัท่ีเกิดจากการอาร์กมีพลงังานสูง แต่ก็
อาจจะโชคดีท่ีความดนัน้ี จะพดัพาร่างของผูป้ระสบอนัตรายหลุดลอยออกไปจากแหล่ง
ความร้อน อย่างไรก็ตามผูเ้คราะห์ร้ายอาจเสียชีวิตไดจ้ากสาเหตุอ่ืน เช่น กระแทกกบั
ของแข็ง หรือตกจากท่ีสูง แรงผลกัน้ีอาจรุนแรงมาก   (ข้ึนอยู่กบัความรุนแรงของการ
ลดัวงจร)   ท าใหตู้ห้รือแผงสวติชล์อยกระเดน็ไปไดไ้กล ๆ  

นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีท าใหอุ้บติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งในการปฎิบติังานท่ีท าใหเ้กิด
อุบติัเหตุได ้ดงัน้ี 

  6.2.3.1 จากตวัคนงาน ขาดความรู้ท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัหลกัการและกฎทาง
ไฟฟ้าขาดความระมัดระวงัตัวเน่ืองจากไม่เห็นถึงความอันตรายของไฟฟ้าเพราะมี
ความคิดว่าไกลชิ้ดกบัไฟฟ้าจนเคยชินขาดจิตส านึกท่ีว่าธรรมชาติของไฟฟ้ามองไม่เห็น
ดว้ยตาเปล่าและหยัง่รู้ดว้ยประสาทสัมผสัอ่ืน ๆ ไม่ได ้จะรู้เม่ือสัมผสัเท่านั้น 

 

รูปที ่6.2   การพ่วงปลัก๊อุปกรณ์ไฟฟ้าจ านวนมากเกิน ท าใหเ้กิดความร้อน 

ท่ีมา : http://rev.at1987.com/review/ 
 

http://rev.at1987.com/review/
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  6.2.3.2 จากระบบการบริหารขาดความต่อเน่ืองทางเทคนิคเก่ียวกบัไฟฟ้า 
ไม่มีแบบแปลนไฟฟ้าท่ีถูกตอ้งประจ าโรงงาน ขอ้มูลและตวัเลขทางเทคนิคต่าง ๆ  ของ
ระบบไฟฟ้าในโรงงานก็ไม่มี หรือมีก็ไม่ครบ ไม่ทนัสมยั หรือ ตรวจสอบยากมีการต่อ
เติมระบบไฟฟ้าอย่างไม่เป็นระบบ และบ่อยคร้ังไม่ถูกหลกัวิชาการ หรือเม่ือต่อเติมก็
ไม่ไดเ้พิ่มเติมในแบบแปลนขาดช่างเทคนิคท่ีมีความสามารถ และมีจ านวนไม่เพียงพอ
กบังาน บางโรงงานไม่มีช่างไฟฟ้าประจ าหรือมีนอ้ย จนท าใหท้ างานไม่ทนั ขาดการเอา
ใจใส่จากผู ้บังคับบัญชาเข้าใจผิดว่า ไฟฟ้าเป็นเร่ืองท่ีใคร ๆ ก็ท าได้จึงมองข้าม
ความส าคญัของช่างไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศมีราคาแพง มีของเลียนแบบท่ีถูก
กว่าอยูม่าก จึงมีการใชข้องท่ีมีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐานโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ท าใหร้ะบบ
ไฟฟ้าในโรงงานไม่มีมาตรฐานเพียงพอในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลท่ีมีไฟฟ้าอยู่ดว้ย 
มกัท าโดยไม่มีระบบล๊อคเอ๊าทข์าดการประสานงานท่ีดี ระหว่างฝ่ายผลิตกบัซ่อมบ ารุง 
ท าใหเ้ขา้ใจผดิในการสั่งงาน อาจท าใหเ้กิดอนัตรายได ้ 

6.3  ข้อควรระวงัในการท างานเกีย่วกบัไฟฟ้า 

 6.3.1  เม่ือพบวา่ ฝาครอบ กล่องสวิทชช์ ารุดเสียหาย ควรรีบเปล่ียนและซ่อมแซม
ทนัที 

 6.3.2  รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณท่ีมีสวทิชอ์ยูใ่กล ้ๆ  

 6.3.3  ตรวจสอบ ภายในแผงสวทิช ์ตูค้วบคุม ไม่ใหมี้เศษท่ีน าไฟฟ้าอยู ่หา้มน า
ฟิวส์ออกจากตูค้วบคุม  

 6.3.4  ควรใชฟิ้วส์ใหถู้กขนาด และสับสวทิชเ์ม่ือท าการแกไ้ขซ่อมแซม  
 6.3.5  ฝาครอบไม่ควรเป็นสารท่ีลุกติดไฟได ้ 

 6.3.6  ตรวจสอบสวทิชต์ดัตอนเป็นประจ าทุกเดือน  

 6.3.7  สวทิชค์วรมีป้ายแสดงรายละเอียดดงัน้ี  

  A. ใชก้บักระแสตรงหรือสลบั 

  B . ความต่างศกัยท์างไฟฟ้า  
  C.  กระแสไฟฟ้า 
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  D. เคร่ืองมือท่ีต่อกบัสวิทชน์ั้น  

  E. ช่ือผูรั้บผดิชอบ 

 6.3.8 ตอ้งสับสวทิชใ์หว้งจรไฟฟ้าเปิด เม่ือตรวจสอบหรือซ่อมแซม และ มีป้าย
เตือนวา่ก าลงัซ่อม 

 6.3.9  การส่งสัญญาณในการเปิด ปิด สวิทชค์วรท าดว้ยความระมดัระวงั 

 6.3.10 หา้มเปิดสวทิชเ์ม่ือมือเปียกน ้า 
6.3.11 การสลกัเกลียวเพื่อยดึสายไฟควรขนัใหแ้น่น 

 6.3.12 การเปิดสวทิชใ์หเ้คร่ืองท างาน ควรแน่ใจวา่ไม่มีอะไรติดอยูข่า้งใน
เคร่ืองจกัร  

6.4   ข้อควรระวงัเกีย่วกบัการใช้สวทิช์ตัดตอน 

 6.4.1 สวทิชท่ี์ใชง้านกบัส่วนท่ีอาจเกิดอนัตรายสูง ผูรั้บผดิชอบตอ้งหมัน่
ตรวจสอบดูแล และท าป้ายบอกเตือน  

 6.4.2 ในการตรวจหรือซ่อมแซมเคร่ืองจกัร ตอ้งมีป้าย หรือสัญลกัษณ์ บอกวา่ 
ก าลงัซ่อมติดท่ีสวิทช ์ 

 

 

 

รูปที ่6.3   สัญลกัษณ์ป้ายเตือนต่าง ๆ ในงานความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า 
ท่ีมา : http://www.safetysupplywarehouse.com 

 

http://www.safetysupplywarehouse.com/
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 6.4.3 การใชส้วทิชค์วบคุมเคร่ืองท่ีใชร่้วมกนัหลายคน ควรมีหลกัเกณฑก์าร
ปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั  

 6.4.4 การท างานร่วมกนั ระหวา่งคนงาน 2 กลุ่ม ท่ีใชเ้คร่ืองร่วมกนั ตอ้งใชอ้ยา่ง
ระมดัระวงั ประสานงานกนัอยา่งดีก่อนท่ีจะท าการเปิดปิดสวิทชไ์ฟฟ้า 

6.5  ข้อควรระวงัเกีย่วกบัการใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ไฟฟ้า 

 6.5.1 ตรวจสอบสายไฟฟ้า ถา้ช ารุดใหใ้ชเ้ทปพนัเป็นแนวหุม้ใหเ้รียบร้อย และ
ตรวจจุดต่อสายไฟดว้ย 

6.5.2 อุปกรณ์ท่ีเคล่ือนท่ีไดค้วรตรวจสอบบริเวณจุดขอ้ต่อขั้วท่ีติดอุปกรณ์
สายไฟฟ้าดว้ยความระวงัถา้ช ารุดควรเปล่ียนใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

6.5.3 รักษาสภาพเคร่ืองมือท่ีเคล่ือนยา้ยไดใ้หอ้ยูใ่นสภาพดีตลอด 

6.5.4 ดวงโคมไฟฟ้าตอ้งมีท่ีครอบ ป้องกนัหลอดไฟ 

6.5.5 การเปล่ียนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ควรใหช่้างทางเคร่ืองมือเป็นผูด้  าเนินการ 

6.5.6 หา้มจบัสายไฟขณะท่ีไฟฟ้าไหลอยู ่
6.5.7 อยา่แขวนสายไฟบนของมีคม เช่น มีด เล่ือย ใบพดั 

6.5.8 การใชเ้คร่ืองมือทางไฟฟ้า ควรต่อเปลือกหุม้ท่ีเป็นโลหะลงสู่ดิน 

6.5.9. การใชม้อเตอร์ หมอ้แปลง ควรมีผูรั้บผดิชอบควบคุมในการเปิดปิดการใช้
งาน 

 6.5.10 ในส่วนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายควรมี ป้าย ไฟสัญญาณ ธงสีแดง เทปแดง
ติดแสดงไว ้

6.5.11 ถา้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติกบัอุปกรณ์ควรแจง้ใหผู้รั้บผดิชอบทราบ 

 6.5.12 หา้มปลดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทางไฟฟ้าออก เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต 

6.5.13 เม่ือใชง้านเสร็จควรปิดสวทิช ์และตอ้งแน่ใจวา่สวทิชไ์ดปิ้ดลงแลว้ 

6.5.14 ควรหมัน่ท าความสะอาดใหป้ราศจากฝุ่ นละออง 

6.5.15 ควรระวงัไฟฟ้าท่ีมีความต่างศกัยสู์ง 

6.5.16 ควรเอาใจใส่ดูแลสายไฟฟ้าแรงสูง ตรวจสภาพอยูเ่สมอ 

6.5.17 หา้มห่อหุม้โคมไฟดว้ยกระดาษหรือผา้ 
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6.5.18 หา้มน าสารไวไฟหรือ สารลุกติดไฟง่ายเขา้ใกลก้บัสวทิช์ 
6.5.19 หา้มใชอุ้ปกรณ์ขณะมือเปียกน ้า 
6.5.20 เม่ือมีผูไ้ดรั้บอนัตราย ควรสับสวทิชใ์หว้งจรไฟฟ้าเปิด 

6.5.21 เม่ือไฟฟ้าดบั ไฟฟ้าช๊อต ควรสับสวทิช์ใหว้งจรไฟฟ้าเปิด 

6.5.22 ไม่ควรเดินเหยยีบสายไฟฟ้า 
6.5.23 ควรกดสวทิชใ์หแ้น่ใจวา่สวทิชไ์ม่คา้ง 

6.6  ข้อควรระวงัเกีย่วกบัการติดตั้งอปุกรณ์ไฟฟ้า 

 6.6.1  การติดตั้งตอ้งดูแลโดยช่างหรือผูช้  านาญ เวน้แต่งานท่ีมีความต่างศกัยต์  ่า
กวา่ 50 โวลท ์ซ่ึงต่อลงดิน เรียบร้อยแลว้ 

 6.6.2  การติดตั้งตอ้งผา่นการปรึกษาหารือ จากผูช้  านาญการโดยเฉพาะการ
ส่ือสารเม่ือการท างานในขณะกระแสไฟฟ้าไหลอยู ่

6.6.3  การติดตั้งอุปกรณ์ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัโดยเฉพาะหรือมีแนวหุม้ดี 

6.6.4  ไม่ควรท างานในขณะท่ีกระแสไฟฟ้าไหลอยู ่
6.6.5  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้า 
 

 6.6.6  หา้มเปิดช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีเม่ือเปิดแลว้จะมีกระแสไฟฟ้าไหลควรใช้
ฝาครอบหรือฉนวนกั้น 

 6.6.7  อุปกรณ์หรือสายไฟฟ้าท่ีติดตั้งในท่ีสูง ตอ้งมีฉนวนหุม้อยา่งดี ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยอยูเ่สมอ 

6.6.8  เม่ือมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบนถนน ควรมีระบบป้องกนัอนัตราย
เฉพาะงาน 

6.6.9  หมัน่ตรวจสอบฉนวนหุม้อุปกรณ์อยูเ่สมอในบริเวณท่ีอาจสัมผสัหรือ
ท างาน 

6.6.10  กรณีการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า ท่ีอาจมีการขดัจงัหวะงานได ้ควรระวงั 

6.6.11  เคร่ืองจกัรทุกชนิดควรมีระบบสายดินท่ีดี 
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 6.6.12  เคร่ืองจกัรบางชนิดท่ีสับสวิทชใ์หท้ างานแลว้ไม่สามารถกดสวทิชใ์หม้า
ท างานท่ีจุดเร่ิมตน้ได ้ควรมีป้ายบอกไวช้ดัเจน 

6.6.13  ตอ้งมีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าเม่ือเคร่ืองมือนั้นมีประจุคา้งอยู ่

6.7   การท างานขณะมกีระแสไฟฟ้าแรงสูงไหลอยู่ 

 6.7.1  ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบังาน เช่น ถุงมือ
ยาง รองเทา้หุม้ส้น หมวกแขง็ 

 6.7.2  ถา้ตอ้งท างานใกลไ้ฟฟ้าแรงสูง นอ้ยกวา่ 60 เซนติเมตร ตอ้งใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายท่ีเป็นฉนวนอยา่งดี 

6.7.3 ในกรณีท่ีอยูห่่างมากกวา่  60  เซนติเมตร  ใชอุ้ปกรณ์รองลงมา 
6.7.4 ในการท างานตอ้งปรึกษาช่างหรือผูช้  านาญการทางไฟฟ้าเสียก่อน และ ตอ้ง

มีผูช้  านาญการควบคุมดูแล 

6.7.5  คนงานไม่ควรพกัใกลส้ายไฟฟ้าแรงสูง 

6.7.6  การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ ตอ้งใชใ้หถู้กตอ้งเหมาะสมกบังานไฟฟ้าแรงต ่า 
6.7.7  สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายเฉพาะส าหรับไฟฟ้าแรงต ่า 

 6.7.8  ในกรณีท่ีอาจสัมผสัสายไฟฟ้าแรงต ่า ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย และ 
ท าการหุม้ฉนวนอยา่งเหมาะสม 

6.8  วธีิป้องกนัการเกดิอบัุติเหตุจากไฟฟ้าดูด 

 การป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้ามีความแตกต่างกนัจาก
ลกัษณะความรุนแรงท่ีไดรั้บจากไฟฟ้าช๊อต จึงตอ้งใชว้ิธีการและ/หรืออุปกรณ์ท่ีต่างกนั 
ในการน าไปใชป้ฏิบติัจะตอ้งมีทั้ง  “วิธีการป้องกนัและมาตรการในทางปฏิบติั”  ควบคู่
กนัไปเพื่อใหก้ารป้องกนัครบถว้นสมบูรณ์ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ไฟฟ้าดูดคือการท่ีบุคคลมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย การท่ีกระแสไฟฟ้าจะ
ไหลผ่านไดน้ั้นเพราะร่างกายสัมผสักบัส่วนท่ีมีไฟฟ้า แบ่งลกัษณะการสัมผสัไดเ้ป็น 2 
แบบ ดงัน้ี 
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6.8.1 การสัมผสัโดยตรง  directcontact   คือการท่ีร่างกายมนุษยส์ัมผสักบัส่วนท่ี
มีแรงดนัไฟฟ้าโดยตรงเช่นมือจับสายไฟฟ้าส่วนที่มีแรงดันไฟฟ้า  หรือส่วนของ
อุปกรณ์ที่ เปิดโล่งโดยเท้ายืนบนพื้นดินท าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายระหว่าง
มือกบัเทา้ เป็นการไหลครบวงจรทางไฟฟ้า 

 

 

รูปที ่6.4 ตวัอยา่งการสัมผสัโดยตรง 

ท่ีมา: http://www.thaiengineering.com/2015/ 
 

 ในรูปท่ี 6.4 สายอ่อนท่ีต่อเขา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าฉนวนช ารุดมีไฟร่ัวเม่ือบุคคลสัมผสั
จึงเกิดอนัตรายจากไฟฟ้าดูด ถึงแมต้วัเองจะสวมรองเทา้กต็าม แต่เพราะแช่อยูใ่นน ้าซ่ึง
เป็นส่ือไฟฟ้า 

การป้องกนัการสัมผสัโดยตรง เป็นการป้องกนัเบ้ืองตน้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัในการใช้
ไฟฟ้าหรือท างานกบัไฟฟ้า การป้องกนัสามารถท าได้หลายวิธี โดยอาจเลือกวิธีใดวิธี
หน่ึงหรือหลายวธีิกไ็ดต้ามความเหมาะสม  ดงัน้ี 

  6.8.1.1  หุม้ฉนวนส่วนท่ีมีไฟ  insulation of live parts  เช่น การหุม้ฉนวน
สายไฟฟ้า 
  6.8.1.2  ป้องกนัโดยมีส่ิงกั้นหรือตู ้  barrier or enclosures   เช่นตูห้รือแผง
สวติช ์

  6.8.1.3  ป้องกนัโดยมีส่ิงท่ีกีดขวาง  obstacles  เช่นลานหมอ้แปลง 

http://www.thaiengineering.com/2015/
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  6.8.1.4   ยกใหอ้ยูใ่นระยะท่ีเอ้ือมไม่ถึง  placing out of reach  เช่นติดตั้ง
สายบนเสาไฟฟ้า 

6.8.1.5  ใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล  

Personnel  P rotective Equipment  ( PPE)  เม่ือตอ้งท างานกบัไฟฟ้าขณะท่ีมีไฟ 

  6.8.1.6  ใชเ้คร่ืองตดัไฟร่ัว เป็นการป้องกนัเสริม  

หมายเหตุ  เคร่ืองตดัไฟร่ัวใหใ้ชเ้ป็นอุปกรณ์ป้องกนัเสริมเน่ืองจากอาจช ารุดได้
ระหวา่งการใชง้าน เม่ือช ารุดกไ็ม่สามารถป้องกนัได ้

             6.8.2. การสัมผสัโดยออ้ม   Indirect Contact   คือการสัมผสัส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ท่ีปกติไม่มีไฟ แต่อาจมีไฟไดเ้ม่ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าร่ัวหรือช ารุด โดยปกติเคร่ืองใชห้รือวสัดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเราสัมผสัจากการใชง้านตามปกติเป็นส่วนท่ีถือวา่ไม่มีไฟฟ้า เช่น ส่วน
โครงโลหะของมอเตอร์ไฟฟ้า และโครงโลหะของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า เป็นตน้ แต่จากการ
ช ารุดภายในของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  ท าใหมี้ไฟฟ้าร่ัวออกมายงัส่วนท่ีสัมผสั เม่ือมีการสัมผสั
จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นร่างกายลงดินครบวงจรทางไฟฟ้า  

 

รูปที ่6.5   ตวัอยา่งการสัมผสัโดยออ้มเน่ืองจากไฟร่ัวท่ีเคร่ืองซกัผา้ 
ท่ีมา: http://www.thaiengineering.com/2015/ 

 

  หลกัการป้องกนัอนัตรายจากการสัมผสัโดยออ้ม มีดงัน้ี 

  6.8.2.1  มีการต่อลงดินเปลือกหุม้ท่ีเป็นตวัน าและมีเคร่ืองปลดวงจร
อตัโนมติั 

 6.8.2.2 เลือกใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดฉนวน 2 ชั้น หรือประเภท II double  

http://www.thaiengineering.com/2015/


146 

บทท่ี  6                                                                วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั 

อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                              มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

insulation 

 6.8.2.3 ใชใ้นสถานท่ีไม่เป็นส่ือตวัน า   non-conducting location  

 6.8.2.4 ใชร้ะบบไฟฟ้าท่ีแยกจากกนั   electrical separation   หรือ 

ระบบไม่ต่อลงดิน 

 6.8.2.5 ใชเ้คร่ืองตดัไฟร่ัวเป็นการป้องกนัเสริม  

 การป้องกนัอนัตรายทั้งสัมผสัโดยตรงและสัมผสัโดยออ้มมีอยู ่2 วิธี ดงัน้ี
ใช้เคร่ืองใช้ท่ีมีแรงดนัต ่าท่ีไม่เกิน 50V. SafetyExtralow Voltage หรือ  SELV โดย
ต่อผ่านหม้อแปลง Safety Isolating Transformer ใช้วิธีจ  ากัดพลังงาน  Limitation of 

Discharge Energy วธีิน้ีจะใชว้ธีิจ  ากดัขนาดของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นร่างกาย ใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ีจะไม่ท าอนัตรายต่อมนุษย ์

 6.9   หลกัการป้องกนัอนัตรายจากการอาร์กและการระเบิด 

            อนัตรายส่วนใหญ่เป็นอนัตรายท่ีเกิดจากการท างานกบัหรือใกลส่้วนท่ีมีไฟฟ้า 
โดยปกติผูป้ฏิบัติงานต้องพยายามหลีกเล่ียงการท างานในขณะท่ีมีไฟฟ้าหรืออยู่ใน
ระยะห่างท่ีปลอดภัย แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ จะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ความ
ปลอดภยัท่ีเหมาะสม และมีมาตรการความปลอดภยัท่ีดีดว้ย ตามตารางท่ี  

ตาราง 6.2  มาตรฐานการติดตั้งของการไฟฟ้านครหลวง 

ขนาดมิเตอร์ 

วดัหน่วยไฟฟ้า(A) 

ขนาดสูงสุดของ
เซอร์กิต 

เบรกเกอร์เมน(A) 

ขนาดต ่าสุดของสายไฟเมนทองแดง(mm2) 

ในอากาศ ในท่อ 

5(15) 16 4 4* 

15(45) 50 10 16 

30(100) 100 25 50 

*หากเดินสายเมนในท่อฝังดินสายตอ้งไม่เลก็กวา่ 10 mm2 

ท่ีมา: http://www.kaizenelectronic.com/article/0001.html 

http://www.kaizenelectronic.com/article/0001.html
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ตาราง 6.3 มาตรฐานการติดตั้งของการไฟฟ้าภูมิภาค 

ขนาดมิเตอร์ 

วดัหน่วยไฟฟ้า(A) 
ขนาดสูงสุดของเซอร์กิต 

เบรกเกอร์เมน(A) 
ขนาดต ่าสุดของสายไฟเมนทองแดง(mm2) 
ในอากาศ ในท่อ 

5(15) 15หรือ16 10 4 

10(30) 30หรือ32 16 10 

20(40) 40 25 16 

30(60) 60หรือ63 35 25 

30(100) 100 50 35 

ท่ีมา: http://www.kaizenelectronic.com/article/0001.html 

ตารางที ่6.4   ตวัอยา่งอุปกรณ์และมาตรการในทางปฏิบติัในป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 
ลกัษณะของอนัตราย การใช้อุปกรณ์ 

มาตรการในทางปฏิบัติ 
(ใช้กบัอนัตรายทั้ง 3 แบบ) 

ไฟฟ้าดูด 

·    อุปกรณ์หุ้มฉนวนยางรวมทั้งถุงมือท่ีใช้ร่วมกบั
หนัง แขนเส้ือยาง ผา้ห่มยาง ท่ีหุ้มเคร่ืองมือ
หุ้มฉนวน  เม่ือท างานใกลต้วัน าท่ีมีไฟฟ้า 

·  ดบัไฟฟ้าทุกวงจรและสายตวัน าท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีท างาน 

·  จดัท าและปฏิบติัตามวิธีการlockout/tagout 

·  รักษาระยะห่างในการท างานท่ีปลอดภัยจากส่วนท่ีมี
ไฟฟ้า 

·  ใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัเฉพาะอยา่ง 

·  ปฏิบติัตามวิธีการและขอ้ก าหนดความปลอดภยั 

·  ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้ งหมดอย่างระมัดระวังก่อนน า
กลับไปใช้งาน การตรวจน้ีรวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์
ทดสอบ อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า และชุดต่อลงดินเพ่ือความ
ปลอดภยั 

·  ด าเนินการให้มัน่ใจว่าอุปกรณ์ท่ีไม่มีไฟฟ้าได้มีการต่อ
ลงดินแล้วอยา่งเหมาะสม วิธีการน้ีใช้กบัทั้งการต่อลง
ดินของระบบไฟฟ้าปกติและการต่อลงดินเพ่ือความ
ปลอดภยั 

·  ออกแบบและทบทวนระบบการออกแบบให้มีความ
ปลอดภยัในตวัเอง 

ประกายไฟจากอาร์ก 

·   สวมเคร่ืองนุ่งห่มชนิดทนไฟ 

·   ใช้ชุดป้องกนัประกายไฟ เม่ือท างานใกลจุ้ดท่ีมี
ความเส่ียงต่อการเกิดอาร์กท่ีรุนแรง 

·   ใช้เค ร่ืองมือฮอทสติก  (hot sticks)และอยู่ใน
ระยะห่างเท่าท่ีจะท าได ้

·   สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องดวงตา 
·   สวมถุงมือยางพร้อมหนัง และ/ห รือถุงมือ

ป้องกนัประกายไฟ 

ระเบิดจากอาร์ก 

·    สวมเคร่ืองนุ่งห่มชนิดป้องกนัประกายไฟ/เปลว
ไฟ เพ่ือป้องกันการกระเด็นของโลหะท่ี
หลอมละลายสวมเคร่ืองนุ่งห่มชนิดป้องกัน
ประกายไฟ เม่ือท่ีท างานมีความเส่ียงสูงต่อ
การเกิดอาร์ก ซ่ึงจะช่วยป้องกนักระเด็นของ
โลหะท่ีหลอมละลาย 

ท่ีมา: http://www.thaiengineering.com/2015/index.php/technology/item/710-electrical 

6.10  มาตรการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า   ชนิดของมาตรการท่ีใช้ในการป้องกัน
อนัตรายทั้ง 3 แบบ จากไฟฟ้านั้นมีส่วนท่ีคลา้ยกนั ในตารางท่ี 6.2  เป็นการรวมมาตรการ
การป้องกนัต่าง ๆ ท่ีอาจน ามาใชไ้ด ้มีขอ้สังเกตว่าขอ้ความในตารางท่ี 6.2 เป็นเร่ืองทัว่ ๆ 

http://www.kaizenelectronic.com/article/0001.html


148 

บทท่ี  6                                                                วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั 

อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                              มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

ไป การเลือกวิธีการและอุปกรณ์จะตอ้งพิจารณาให้ละเอียดลงไปอีก ขอ้ควรระวงัคือใน
แต่ละวิธีการท่ีก าหนด อาจไม่สามารถประยุกต์ใช้กบับางสถานการณ์ได้ แต่ละสถาน
ประกอบการตอ้งก าหนดมาตรการของตนเองข้ึนมาใชง้านตามความเหมาะสม และผูมี้
หนา้ท่ีกจ็ะตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดดว้ย ซ่ึงมาตรการท่ีอาจไม่สามารถประยกุตใ์ชไ้ดเ้ม่ือ
มีการแก้ไขอุปกรณ์ การดับไฟฟ้าอาจไม่สามารถท าได้การดับไฟฟ้าอาจก่อให้เกิด
อนัตรายท่ียอมรับไม่ไดต้ามมาเช่น  การดบัไฟเป็นผลใหพ้ดัลมระบายอากาศของสถานท่ี
อันตรายหยุดท างาน  กรณีน้ีพนักงานก็อาจต้องท างานขณะท่ีมีไฟการดับไฟกับ
กระบวนการผลิตแบบต่อเน่ืองเพื่อซ่อมอุปกรณ์ ช้ินเล็ก ๆ  อาจไม่คุ ้มค่าในทาง
เศรษฐศาสตร์ 

 

 

ก) หมวกนิระภยั                                      ข) ถุงมือป้องกนักระแสฟ้า 

รูปที ่6.6   ตวัอยา่งอุปกรณ์ความปลอดภยัในงานไฟฟ้า 
ท่ีมา : http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=10313&uid=2002 

 

6.11  กฎหมายความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกบัไฟฟ้า 

  กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการและด าเนินการด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงแรงงานไดก้  าหนดให้ลูกจา้งท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้าเขา้รับการฝึกอบรม

http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=10313&uid=2002
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ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า โดยนายจา้งตอ้งด าเนินการตามประกาศกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการฝึกอบรมความ
ปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้าส าหรับลูกจา้งซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้า 

         ในกรณีท่ีนายจา้งไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนหรือ
ไดรั้บใบอนุญาตจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน แลว้แต่กรณี เป็นผูด้  าเนินการ
ให้นายจา้งจดัท าทะเบียนรายช่ือผูท่ี้ผ่านการฝึกอบรม วนั เวลาท่ีฝึกอบรมพร้อมรายช่ือ
วทิยากรเกบ็ไว ้ ณ  สถานประกอบกิจการ   หรือส านกังานของนายจา้งพร้อมท่ีจะให ้

พนกังานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบไดต้ลอดเวลา และใหแ้จง้ทะเบียนรายช่ือผูท่ี้ผา่น
การฝึกอบรม วนั เวลาท่ีฝึกอบรมพร้อมรายช่ือวิทยากรต่อพนกังานตรวจความปลอดภยั
ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีเสร็จส้ิน 

           การฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซ่ึง
ปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้า ตอ้งมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่สามชัว่โมง และอยา่ง
นอ้ยตอ้งมีหวัขอ้วชิา  ดงัต่อไปน้ี 

           1) กฎหมายความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า และความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบัระบบไฟฟ้า 
           2) สาเหตุและการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคล 

          3) การใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ 

         ในกรณีท่ีมีการปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้าท่ีมีความเส่ียงจากลกัษณะงานอ่ืนรวมอยู่
ดว้ยเช่น การท างานในท่ีสูง การท างานในบริเวณท่ีอาจเป็นอนัตราย นายจา้งอาจจดัให้มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมและหวัขอ้วชิาท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงดงักล่าวเพิ่มเติมจากหวัขอ้วชิา
ท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง 

         แต่เน่ืองจากสถานประกอบกิจการขนาดเล็กมีจ านวนลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงาน
เก่ียวกบัไฟฟ้าจ านวนน้อย นายจา้งอาจจะไม่สามารถด าเนินการจดัอบรมลูกจา้งไดเ้อง 
ดงันั้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบันายจา้ง สมาคมฯ จึงเปิดการอบรมหลกัสูตรความ
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ปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้าส าหรับลูกจา้งซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้าโดย
เป็นไปตามประกาศกรมและคุม้ครองแรงงานเร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ฝึกอบรมความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า ดงักล่าวข้ึน  

มาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า พ.ศ. 2554  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 กฎกระทรวงน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหกสิบวนันบัแต่วนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ขอ้ 2 ในกฎกระทรวงน้ี 

“บริภัณฑ์ไฟฟ้า” หมายความว่า อุปกรณ์  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ว ัสดุ เคร่ือง
ประกอบหรือเคร่ืองจักรท่ีใช้ไฟฟ้าเป็นต้นก าลังหรือเป็นส่วนประกอบ หรือท่ีใช้
เก่ียวเน่ืองกบัไฟฟ้า 

“ฉนวนไฟฟ้า” หมายความว่า วสัดุท่ีมีคุณสมบติัในการกั้นหรือขดัขวางการไหล
ของกระแสไฟฟ้าหรือวสัดุท่ีกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านไดง่้าย เช่น ยาง ไฟเบอร์ 
พลาสติก 

“แรงดนัไฟฟ้า” หมายความว่า ค่าความต่างศกัยข์องไฟฟ้าระหว่างสายกบัสาย
หรือสายกบัดินหรือระหวา่งจุดหน่ึงกบัจุดอ่ืน โดยมีหน่วยวดัค่าความต่างศกัยเ์ป็นโวลต ์

“กระแสไฟฟ้า” หมายความว่า การถ่ายโอนประจุไฟฟ้าสุทธิต่อหน่ึงหน่วยเวลา 
โดยมีหน่วยวดัเป็นแอมแปร์ 

“เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า” หมายความว่า เคร่ืองจักรท่ีเปล่ียนพลังงานใด ๆ เป็น
พลงังานไฟฟ้า 

“สวติช”์ หมายความวา่ เคร่ืองปิดเปิดวงจรไฟฟ้าและบริภณัฑไ์ฟฟ้าท่ีใชท้  าหนา้ท่ี
ตดัหรือต่อวงจรไฟฟ้า 

“การไฟฟ้าประจ าทอ้งถ่ิน” หมายความว่า การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

“วิศวกร” หมายความว่า ผูซ่ึ้งไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวศิวกรรมไฟฟ้าตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร 
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“ลูกจา้งซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้า” หมายความว่า ลูกจา้งซ่ึงท าหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การติดตั้งตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือหน้าท่ีอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 
กบัระบบไฟฟ้า บริภณัฑไ์ฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า 

“ฟิวส์” หมายความวา่ อุปกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าเกินท่ีมีส่วนท่ีเปิดวงจรหลอด
ละลายดว้ยความร้อนท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผา่นเกินก าหนด 

“สายไฟ”หมายความวา่ตวัน าระบบไฟฟ้าเส้นท่ีไม่ไดล้งดิน 

“สายเส้นศูนย”์ หมายความวา่ สายใดสายหน่ึงในระบบไฟฟ้า 3 สายหรือ 4 สายท่ี
แรงดนัไฟฟ้าระหวา่งสายนั้นไปยงัสายอยา่งนอ้ยอีก 2 สายตอ้งเท่ากนัและสายนั้นตอ้งต่อ
ลงดินและใหห้มายความรวมถึงสายใดสายหน่ึงในระบบไฟฟ้า 2 สายและสายนั้นตอ้งต่อ
ลงดิน 

“ระบบล่อฟ้า” หมายความว่า เสาหลกัโลหะท่ีติดตั้งส่วนบนของโครงหลงัคาหรือ
ส่ิงก่อสร้างซ่ึงท าดว้ยเหลก็ท่ีไม่มีสนิมหรือโลหะชนิดอ่ืนท่ีมีความคงทนต่อการผุกกร่อน
เพื่อน าประจุไฟฟ้าลงสู่ดิน 

“สายน าประจุ” หมายความวา่ สายตวัน าท่ีติดตั้งไวเ้พื่อน าประจุไฟฟ้าระหวา่งเสา
หลกัล่อฟ้าหรือปล่องควนัท่ีท าดว้ยโลหะกบัหลกัดิน 

“หลักดิน” หมายความว่า แท่งโลหะท่ีปักลงไปในดินหรือส่ิงท่ีฝังอยู่ในดิน
เพื่อท่ีจะน าประจุไฟฟ้าลงดิน 

“สายดิน” หมายความว่าตวัน าท่ีออกจากโครงโลหะของบริภณัฑไ์ฟฟ้าหรือส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อน าประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าลงสู่หลกัดิน 

 หมวด 1  บททัว่ไป 

            ขอ้ 3  ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการปฏิบติังาน    ดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า โดยให้มีมาตรฐานไม่ต ่า
กวา่ท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงน้ี เพื่อใหลู้กจา้งปฏิบติัตาม 

ขอ้ 4 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การฝึกอบรมใหก้บัลูกจา้งซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้าให้
มีความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างปลอดภยัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
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ขอ้ 5 ให้นายจา้งจดัให้มีและเก็บรักษาแผนผงัวงจรไฟฟ้าท่ีติดตั้งภายในสถาน
ประกอบกิจการทั้งหมดซ่ึงไดรั้บการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจ าทอ้งถ่ินไว้
ใหพ้นกังานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบ หากมีการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงไป
จากเดิมตอ้งด าเนินการแกไ้ขแผนผงันั้นใหถู้กตอ้ง 

ข้อ 6  ให้นายจ้างจัดให้มีแผ่นป้ายท่ีมีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวงั
อนัตรายจากไฟฟ้าท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนติดตั้งไวโ้ดยเปิดเผย  ในบริเวณท่ีอาจเกิดอนัตราย
จากกระแสไฟฟ้าทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานผลิตภณัฑ ์

อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอ่ืนตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

ขอ้ 7  หา้มนายจา้งใหลู้กจา้งซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้าเขา้ใกลห้รือน าส่ิงท่ีเป็น
ตวัน าไฟฟ้าท่ีไม่มีท่ีห่อหุ้มดว้ยฉนวนไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกบัแรงดนัไฟฟ้าเขา้ใกลส่ิ้งท่ีมี
กระแสไฟฟ้าในระยะท่ีนอ้ยกว่าระยะห่างตามมาตรฐานของสมาคมวศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ หากยงัไม่มีมาตรฐานดงักล่าวใหใ้ชม้าตรฐานตามท่ี
การไฟฟ้าประจ าทอ้งถ่ินก าหนด เวน้แต่นายจา้งจะไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

  1) ให้ลูกจา้งสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีเป็น
ฉนวนไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า หรือน าฉนวนไฟฟ้าท่ีสามารถป้องกัน
แรงดนัไฟฟ้านั้นไดม้าหุม้ส่ิงท่ีมีกระแสไฟฟ้า  
  2) จดัให้มีวิศวกร หรือกรณีการไฟฟ้าประจ าทอ้งถ่ินอาจจดัให้ผูท่ี้ไดรั้บ
การรับรองเป็นผูค้วบคุมงานจากการไฟฟ้าประจ าท้องถ่ินดังกล่าวเพื่อควบคุมการ
ปฏิบติังานของลูกจา้ง 

ขอ้ 8 ห้ามนายจา้งใหลู้กจา้งซ่ึงปฏิบติังานอ่ืนหรืออนุญาตใหผู้ซ่ึ้งไม่เก่ียวขอ้งเขา้
ใกลส่ิ้งท่ีมีกระแสไฟฟ้าในระยะท่ีนอ้ยกวา่ระยะห่างตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หากยงัไม่มีมาตรฐานดังกล่าวให้ใช้
มาตรฐานตามท่ีการไฟฟ้าประจ าทอ้งถ่ินก าหนด 

ขอ้ 9 ให้นายจา้งดูแลมิให้ลูกจา้งสวมใส่เคร่ืองนุ่งห่มท่ีเปียกหรือเป็นส่ือไฟฟ้า
ปฏิบัติงานเก่ียวกับส่ิงท่ีมีกระแสไฟฟ้าท่ีมีแรงดันไฟฟ้าเกินกว่า 50 โวลต์ โดยไม่มี
ฉนวนไฟฟ้าปิดกั้น เวน้แต่นายจา้งจะได้จดัให้ลูกจา้งสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
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ปลอดภยัส่วนบุคคลหรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีเหมาะสมกบัแรงดนัไฟฟ้าส าหรับ
การปฏิบติังานของลูกจา้ง 

ข้อ 10 ในกรณีท่ีนายจ้างให้ลูกจ้างท างานโดยใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกบักระแสไฟฟ้าหรืออยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ีมีกระแสไฟฟ้า ใหน้ายจา้งจดัหา 
อุปกรณ์ชนิดท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าหรือหุม้ดว้ยฉนวนไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ี
เหมาะสมกบัแรงดนัไฟฟ้าส าหรับการปฏิบติังานของลูกจา้ง 

ขอ้ 11 ให้นายจา้งดูแลบริภณัฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้ใช้งานไดโ้ดยปลอดภยั 
หากพบว่าช ารุดหรือมีกระแสไฟฟ้าร่ัว หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู ้ใช้งาน ให้
ซ่อมแซมหรือด าเนินการใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั และจดัใหมี้หลกัฐาน
ในการด าเนินการเพื่อใหพ้นกังานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได ้

ขอ้ 12 นายจา้งตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบและจดัใหมี้การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
และบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และให้บุคคลท่ีข้ึนทะเบียนตาม
มาตรา 9 หรือนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.  2554 แลว้แต่กรณี เป็น
ผูจ้ดัท าบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไว ้เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัย
ตรวจสอบ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

ขอ้ 13 ให้นายจา้งจดัให้มีแผ่นภาพพร้อมค าบรรยายติดไวใ้นบริเวณท่ีท างานท่ี
ลูกจา้งสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

 1) วธีิปฏิบติัเม่ือประสบอนัตรายจากไฟฟ้า 
 2) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการผายปอดดว้ยวิธี

ปากเป่าอากาศเขา้ทางปากหรือจมูกของผูป้ระสบอนัตราย และวิธีการนวดหัวใจจาก
ภายนอก 

 หมวด 2  บริภณัฑไ์ฟฟ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
 ขอ้ 14  การติดตั้งบริภณัฑ์ไฟฟ้า ให้นายจา้งปฏิบติัตามมาตรฐานของสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์หากยงัไม่มีมาตรฐานดงักล่าว
ใหใ้ชม้าตรฐานตามท่ีการไฟฟ้าประจ าทอ้งถ่ินก าหนด 
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ขอ้ 15  ให้นายจา้งจดัให้มีการใชกุ้ญแจป้องกนัการสับสวิตช์เช่ือมต่อวงจร หรือ
จดัให้มีระบบระวงัป้องกนัมิให้เกิดการสับสวิตช์เช่ือมต่อวงจรตลอดเวลาท่ีลูกจา้งซ่ึง
ปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้าท างานติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 
หรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า และให้ติดป้ายแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์
เช่ือมต่อวงจรไวด้ว้ย 

ขอ้ 16  หา้มนายจา้งใหลู้กจา้งท าความสะอาดบริภณัฑไ์ฟฟ้าท่ีมีกระแสไฟฟ้า เวน้
แต่มีมาตรการดา้นความปลอดภยัรองรับไวอ้ยา่งครบถว้น 

ขอ้ 17 ในกรณีท่ีส่วนของบริภณัฑ์ไฟฟ้าใช้แรงดนัไฟฟ้าเกินกว่า  50 โวลต์ให้
นายจา้งจดัให้มีท่ีปิดกั้นอนัตรายหรือจดัให้มีแผ่นฉนวนไฟฟ้าปูไวท่ี้พื้นเพื่อป้องกัน
อนัตรายจากการสัมผสั 

ข้อ  18 ให้น ายจ้างติดตั้ ง เต้ารับ  สายไฟ ฟ้ า อุปกรณ์  และเค ร่ืองป้องกัน
กระแสไฟฟ้าเกินท่ีมีขนาด ชนิด และประเภทท่ีเหมาะสมไวใ้ห้เพียงพอแก่การใช้งาน 
ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์หากยงัไม่มีมาตรฐานดงักล่าวให้ใชม้าตรฐานตามท่ีการไฟฟ้าประจ าทอ้งถ่ิน
ก าหนด 

ขอ้ 19 การใชเ้คร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ใหน้ายจา้งปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

  1) ติดตั้ งในบริเวณพื้นท่ีกวา้งพอท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภยั 

  2) จดัให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ กรณีติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ไวภ้ายในหอ้งหากมีไอเสียจากเคร่ืองยนตใ์หต่้อท่อไอ เสียออกสู่ภายนอก 

3) จดัใหมี้เคร่ืองป้องกนักระแสไฟฟ้าเกิน 

  4)  จดัใหมี้อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดท่ีใชด้บัเพลิงท่ีเกิดจากไฟฟ้าแลน ้ ามนัใน
หอ้งเคร่ืองได ้ทั้งน้ีการออกแบบและติดตั้งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวศิวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ในกรณีการใชเ้คร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
นอกจากตอ้งปฏิบติัตามวรรคหน่ึงแลว้ นายจา้งตอ้งจดัใหมี้เคร่ืองป้องกนัการใชผ้ิดหรือ
สวติชส์ับโยกส่องทาง หรืออุปกรณ์อยา่งอ่ืนท่ีมีคุณลกัษณะเดียวกนั เพื่อมิใหมี้โอกาสต่อ
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ขนานกบัระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าประจ าทอ้งถ่ิน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากการไฟฟ้า
ประจ าทอ้งถ่ินนั้น 

 หมวด 3  ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 
ขอ้ 20 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ระบบป้องกนัฟ้าผ่าตามมาตรฐานการป้องกนัฟ้าผ่าของ

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์หรือมาตรฐานสมาคม
ป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา National Fire Protection Association : NFPA 
หรือมาตรฐานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทค
นิกส์ International Electrotechnical Commission : IEC  หรือมาตรฐานอ่ืนตามท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนด ไวท่ี้สถานประกอบกิจการอาคาร ปล่องควนั รวมถึงบริเวณท่ีมีถงัเก็บ
ของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ 

 หมวด 4 อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
จากไฟฟ้า 

ขอ้ 21 ให้นายจา้งจดัอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบั
ลกัษณะงานเช่น ถุงมือหนงั ถุงมือยาง เส้ือยาง หมวกนิรภยั รองเทา้พื้นยางหุม้ขอ้ชนิดมี
ส้นหรือรองเทา้พื้นยางหุม้ส้น ใหลู้กจา้งซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้าสวมใส่ตลอดเวลาท่ี
ปฏิบติังานและจดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน เช่น 
แผ่นฉนวนไฟฟ้า ฉนวนหุ้มสาย ฉนวนครอบลูกถว้ยกรงฟาราเดย ์ Faraday Cage  ชุด
ตวัน าไฟฟ้า  Conductive Suit  ในกรณีท่ีลูกจา้งตอ้งปฏิบัติงานในท่ีสูงกว่าพื้นตั้งแต่ส่ี
เมตรข้ึนไป ให้นายจา้งจดัให้มีการใช้สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขดันิรภัยพร้อม
อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ท่ีป้องกนัการตกจากท่ีสูงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และหมวกนิรภยั
ท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานท่ีก าหนดส าหรับใหลู้กจา้งสวมใส่ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน เวน้
แต่อุปกรณ์ดงักล่าวจะท าให้ลูกจา้งเส่ียงต่ออนัตรายมากข้ึน ให้นายจา้งจดัให้มีอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภยัอ่ืนท่ีสามารถใชคุ้ม้ครองความปลอดภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแทน 

ขอ้ 22 อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
จากไฟฟ้าตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวแ้ละตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
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 1) อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลและอุปกรณ์ท่ีใชป้้องกนั
กระแสไฟฟ้าตอ้งเหมาะสมกบัแรงดนัไฟฟ้าสูงสุดในบริเวณท่ีปฏิบติังานหรือบริเวณ
ใกลเ้คียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้

  2) ถุงมือยางป้องกนัไฟฟ้า ตอ้งมีลกัษณะสวมกบัน้ิวมือไดทุ้กน้ิว 

  3) ถุงมือหนังท่ีใช้สวมทบัถุงมือยาง ตอ้งมีความยาวหุ้มถึงขอ้มือและมี
ความคงทนต่อการฉีกขาดได้ดี   การใช้ถุงมือยางตอ้งใช้ร่วมกับถุงมือหนังทุกคร้ังท่ี
ปฏิบติังาน 

 ขอ้ 23 การปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้าท่ีอยูใ่กลห้รือเหนือน ้าซ่ึงอาจท าใหลู้กจา้งเกิด
อนัตรายจากการจมน ้า ใหน้ายจา้งจดัใหลู้กจา้งสวมใส่ชูชีพกนัจมน ้ า เวน้แต่การสวมใส่ชู
ชีพอาจท าให้ลูกจ้างได้รับอันตรายมากกว่าเดิม ให้นายจ้างใช้วิธีการอ่ืนท่ีสามารถ
คุม้ครองความปลอดภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแทน 

 ขอ้ 24 นายจา้งตอ้งบ ารุงรักษาและจดัเก็บอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน
บุคคลและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพท่ีใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั 
รวมทั้งตอ้งตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐานและวธีิท่ีผูผ้ลิตก าหนด 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 25 ใหว้ศิวกรตามค านิยาม  “วิศวกร”  ในกฎกระทรวงน้ี เป็นผูต้รวจสอบและ
รับรองการด าเนินการตามขอ้ 12 จนกวา่จะไดมี้บุคคลท่ีข้ึนทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติ
บุคคลไดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัความปลอดภยัอาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554  แลว้แต่กรณี 

6.12  บทสรุป 

การท างานหรือปฏิบติังานกบัไฟฟ้าถือเป็นงานท่ีมีอนัตรายทั้งไฟฟ้าไฟฟ้าสถิต  
Static Electricity  และไฟฟ้ากระแส  Electric Current ซ่ึงไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ากระแสสลบั 

Alternating Current : AC และไฟฟ้ากระแสตรง Direct Current : DC  ซ่ึงกระแสไฟฟ้าท่ี
ใชใ้นประเทศไทยจะมีแรงเคล่ือน 220 โวลท ์  และ 380 โวลท ์  ความถ่ี 50   เฮิร์ท กมี็ 
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อนัตรายเหมือนกนัเน่ืองจากมองไม่เห็นว่ามีไฟฟ้าหรือไม่ หากเกิดผิดพลาด ผิดขั้นตอน 
ท าให้เกิดอนัตรายท่ีรุนแรงได ้ซ่ึงมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยักบังานไฟฟ้า
ให้กบัผูป้ฏิบัติงานได้ออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และ
ด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกบั
ไฟฟ้าพ.ศ. 2554   มาเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันในการให้ความรู้ในการติดตั้งและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และวิธีป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร การใช้
สายไฟผิดขนาด อุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุด สายไฟช ารุด ใช้ไฟฟ้ามากเกินไปในเต้าเสียบ
เดียวกนั เปิดใช้ไฟฟ้านานเกินไปจนเกิดความร้อนสะสม ใช้ฟิวส์ผิดขนาด ใช้ไฟผิด
ประเภท ไม่ไดต่้อสายดิน  

 อันตรายอันเน่ืองจากไฟฟ้าส่วนใหญ่จะมีความรุนแรงมาก จึงต้องมีการ
ระมดัระวงัเป็นพิเศษ การแบ่งลกัษณะของอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน มี  2  ลกัษณะ ไดแ้ก่
ไฟฟ้ าดูดกับ  การเกิด เพ ลิงไหม้ส าห รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด    Electric  Shock 
กระแสไฟฟ้า  AC/60Hz  อยา่งนอ้ย  1mA  และ  DC 5 Ma   เม่ือร่างกายไปแตะตอ้งหรือ
ต่อเข้ากับส่วนของวงจรไฟฟ้า ท าให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายจะท าให้รู้สึก
กลา้มเน้ือกระตุกได ้ถา้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอวยัวะท่ีส าคญั เช่น ศีรษะ ทรวงอก อาจท า
ใหถึ้งแก่ชีวิตได ้หากมีปริมาณมากพอ ความสัมพนัธ์ของกระแสไฟฟ้าและปฏิกิริยา การ
ตอบสนองของร่างกายได ้
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 

1. จงบอกอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการท างานเก่ียวกบังานไฟฟ้าและวธีิการ
ป้องกนั 

2. จงบอกถึงขอ้ควรระวงัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้าทัว่ ๆ ไปมีอะไรบา้ง 

3. จงบอกขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ามีอะไรบา้ง 

4. จงบอกขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีถูกตอ้ง 

5. จงบอกถึงกฏหมายความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า 
6. จงบอกปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุจากการถูกไฟฟ้าช๊อตมีอะไรบา้ง 

7. จงบอกมาตรการป้องกนัอนัตรายจากการเกิดไฟฟ้าช๊อตแนวทางความป้องกนั
อยา่งไร 

8. จงบอกขอ้ควรระวงักบัการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้ามีอะไรบา้ง 

9. จงบอกถึงในกรณีท่ีส่วนของบริภณัฑไ์ฟฟ้าใชแ้รงดนัไฟฟ้าเกินกวา่ก่ีโวลต์
และใหน้ายจา้งควรปฏิบติัอยา่งไรใหแ้ก่ลูกจา้งเพื่อป้องกนัอนัตรายจากการสัมผสั 

10. จงบอกอุปกรณ์ปลอดภยัส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

บทท่ี  6                                                                วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

เอกสารอ้างอิง 

ลือชยั   ทองนิล. (2556). การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการ 

ไฟฟ้า. (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ.สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-

ญ่ีปุ่น). 
ลือชยั   ทองนิล. (2553). คู่มือความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานประกอบการ.กรุงเทพฯ. 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญ่ีปุ่น). 
James R. White. (2012). Electrical Safety: A Practical Guide to OSHA and NFPA  

Martha J. Boss, Gayle Nicoll. (2014). Electrical Safety: Systems,  

                        Sustainability,and Stewardship by CRC Press Reference. 
Mohamed A. El-Sharkawi. (2013). Electric Safety: Practice and Standards 1st  

Edition.Publisher: CRC Press; 1 edition. 
Dean S. White. (2016).  Electrical Safety. [Online] Available. 

https://www.directcheck.ca/wp-.Revised Decembers. 

Peter E. Sutherland. (2014). Principles of Electrical Safety. Wiley-IEEE. 
THAI-INTER Eelectric Industries Co.,Ltd. (2016).  SAFETY IN ELECTRICAL 

WORKS.[Online]. Available.http://www.thai-interelectric.com/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Mohamed-A.-El-Sharkawi/e/B001HN36ZU/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.thai-interelectric.com/


160 

บทท่ี  6                                                                วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั 

อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                              มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  7                    วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

ความปลอดภัยเกีย่วกับหม้อไอน า้ 

Boiler steam Safety 

6 ช่ัวโมง 

หัวข้อเน้ือหา 

 7.1  ความหมายและค าจ  ากดัความของหมอ้ไอน ้า 

 7.2  โครงสร้างของอุปกรณ์หมอ้ไอน ้าโดยทัว่ไป 

 7.3  ประเภทของอุปกรณ์หมอ้ไอน ้า 

 7.4  การหาความจุและประสิทธิภาพของหมอ้ไอน ้า 

 7.5  สาเหตุของอุปกรณ์หมอ้ไอน ้าระเบิด 

7.6  ค  าแนะน าในการใชอุ้ปกรณ์หมอ้ไอน ้า 

7.7  อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส าหรับหมอ้ไอน ้า 

7.8  การใชอุ้ปกรณ์หมอ้ไอน ้าท่ีปลอดภยัและประหยดัพลงังาน 

อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 

7.9 บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที ่ 7 

เอกสารอ้างองิ 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

            หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. อธิบายความหมาย และค าจ  ากดัความของอุปกรณ์หมอ้ไอน ้าได ้

2. อธิบายโครงสร้างอุปกรณ์หมอ้ไอน ้าโดยทัว่ ๆ ไปได ้

 3. จ  าแนกประเภทของอุปกรณ์หมอ้ไอน ้าแบบต่าง ๆ  ได ้

 4. วเิคราะห์หาสาเหตุของอุปกรณ์หมอ้ไอน้ ้าระเบิดได ้
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 5. วเิคราะห์ความแตกต่างประเภทอุปกรณ์หมอ้ไอน ้ า และเลือกใชใ้หเ้หมาะสม
กบัการใชง้านได ้

 6. ระบุถึงอุปกรณ์ท่ีใชป้้องกนัการระเบิดของหมอ้ไอน ้าได ้

 7. อธิบายการใชอุ้ปกรณ์หมอ้ไอน ้า  ท่ีถูกตอ้งตามกฏหมายความปลอดภยัได ้

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ช้ีแจงอธิบายค าอธิบายรายวชิา เน้ือหา กฎระเบียบต่าง ๆ เกณฑใ์หค้ะแนน 

 2. น าเขา้สู่บทเรียนบรรยายเน้ือหา และใหศึ้กษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา และมอบหมายงานใหไ้ปคน้ควา้  ท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติม 

4. ผูส้อนเปิดโอกาสใหซ้กัถาม และทวนถามเพื่อความเขา้ใจ 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั 

 2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

การวดัผล 

 1. การเขา้ร่วมกิจกรรม และการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 2. การตอบค าถามระหวา่งการบรรยาย 

 3. การท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

การประเมนิผล 

1. ความรับผดิชอบ สนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียน บนัทึกลงสมุดเวลาเรียน 

 2. คะแนนการสอบยอ่ย  ระหวา่งภาคเรียน และปลายภาคการศึกษาผา่นตาม
เกณฑม์หาวทิยาลยั ฯ  

3. ความถูกตอ้งของการท าแบบฝึกหดั ถูกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ส่งตามก าหนด 
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บทที่ 7 

ความปลอดภัยเกีย่วกับหม้อไอน า้ 

Boiler steam Safety 

 

7.1  ความหมายและค าจ ากดัความของหม้อไอน า้ 

 หม้อไอน ้ า เป็นอุปกรณ์ส าหรับผลิตไอน ้ าน าไปใช้ประโยชน์ในโรงงาน
อุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ  สามารถผลิตไอน ้ าได้ตามปริมาณและแรงดันท่ีตอ้งการได้
หลายแบบตามความเหมาะสมกบังานท่ีใช ้เช่น ไอน ้ าอ่ิมตวั  (Saturated steam)  ใช้ใน
การถ่ายเทความร้อน  (Heat exchanger)  ในกระบวนการผลิตและไอน ้ายิง่ยวด(Superheat 

Steam)  ซ่ึงมีอุณหภูมิและความดนัสูงจะใช้เป็นตน้ก าลงั  (Power plant) ใช้ขบัเคล่ือน
กงัหนัไอน ้าป่ันกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ 

 ค าจ  ากัดความของหม้อไอน ้ าตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนด
มาตรการความปลอดภยัเก่ียวกบัหมอ้ตม้น ้ าท่ีใช้ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน และ
ภาชนะรับแรงดนัในโรงงาน พ.ศ. 2549   ระบุว่าหมอ้ไอน ้ า หมายถึง ภาชนะปิดส าหรับ
บรรจุน ้ าท่ีมีปริมาณความจุเกิน  2  ลิตรข้ึนไป   เม่ือไดรั้บความร้อนจากการสันดาปของ
เช้ือเพลิงน ้ าจะเปล่ียนสถานะกลายเป็นไอน ้ าภายใตค้วามดนัมากกว่า 1.5  เท่าของความ
ดนับรรยากาศท่ีระดบัน ้าทะเล หรือ ภาชนะปิดส าหรับบรรจุน ้ า ซ่ึงใชใ้นการผลิตน ้ าร้อน
ท่ีมีพื้นท่ีผิวรับความร้อนตั้งแต่  8  ตารางเมตรข้ึนไป  หมอ้ไอน ้ าเปรียบเป็นตวัตน้ก าลงั
ในโรงงานอุตสาหกรรม และในประเทศไทยมีหมอ้ไอน ้ าประมาณ 5,000 ลูก อุบติัเหตุท่ี
เกิดข้ึนบ่อยท่ีสุด คือ การระเบิด สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพยสิ์น
ของโรงงานและผูอ้าศยัอยูใ่กลเ้คียง ดงันั้น ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัหมอ้น ้ า 
จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

7.2  โครงสร้างของอปุกรณ์หม้อไอน า้โดยทัว่ไป   

หมอ้ไอน ้าทุกแบบจะตอ้งประกอบดว้ย 
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 7.2.1  เตา (Furnace) หรือหอ้งเผาไหม ้ (Combustion chamber)  เป็นส่วนส าหรับ
ใหเ้ช้ือเพลิงเกิดการเผาไหม ้หรือสันดาปกบัอากาศ 

 7.2.2  ส่วนท่ีเกบ็น ้า  (Water space)  เป็นส่วนท่ีเกบ็น ้าไวภ้ายในหมอ้น ้า 
 7.2.3  ส่วนท่ีเก็บไอน ้ า (Steam space)  คือ ส่วนท่ีสะสมไอน ้ าท่ีเกิดจากการผลิต
ไอน ้ า  การออกแบบหม้อน ้ าโดยทัว่ไป  จะตอ้งค านึงถึงรายละเอียดโครงสร้าง และ
ส่วนประกอบต่าง ๆ  เพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรง สามารถใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภยั ซ่ึงต้องมีการออกแบบให้สามารถรับความเคน้จาก
ความดนัไอน ้ า และอุณหภูมิขณะท างานได ้ตวัอย่างรายละเอียดโครงสร้างของหมอ้น ้ า
แบบท่อไฟ ชนิด  3  Pass-dryback   แสดงได ้ ดงัรูปท่ี  7.1 

 

รูปที ่ 7.1  หมอ้ไอน ้าขนาด 15 – 800 HP Pressures to 300 psig 

http://www.hurstboiler.com/images/series_200.pn 

 

7.3  ประเภทของอปุกรณ์หม้อไอน า้ 

   ปัจจุบนัหมอ้น ้ าสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลกัษณะ
โครงสร้างคือ หมอ้ไอน ้าแบบท่อไฟ หมอ้ไอน ้าแบบท่อน ้า และหมอ้ไอน ้าแบบอ่ืน ๆ ซ่ึง 

ไม่สามารถจดัอยูใ่นหมอ้ไอน ้าสองประเภทแรกได ้ ซ่ึงมีรายละเอียดของหมอ้ไอน ้าแต่ละ
ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

http://www.hurstboiler.com/images/series_200.pn
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7.3.1  Cylindrical boiler เป็นหมอ้ไอน ้ าท่ีประกอบดว้ย Drum รูปทรงกระบอก
ขนาดใหญ่ ภายใน  Drum  มีหอ้งเผาไหมติ้ดตั้งอยู ่น ้าในหมอ้จะไหลเวยีน 

ดว้ยวิธี  Natural circulation  เพื่อรับความร้อนจากหอ้งเผาไหม ้หมอ้ไอน ้ าแบบน้ีนิยมใช้
กนัมาแต่อดีต  ในลกัษณะของหมอ้ไอน ้ าขนาดเล็ก มีก าลงัผลิตไอน ้ าไม่เกินก่ีสิบ t/h  
และความดันไม่เกินประมาณ 1 MPa  และยงัมีติดตั้ งอยู่เป็นจ านวนมากในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ 

  7.3.1.1 Vertical boiler  เป็นหมอ้ไอน ้าท่ีติดตั้ง  Boiler drum  รูป
ทรงกระบอกในทิศทางตั้งข้ึน ภายใน  Drum  มีหอ้งเผาไหม ้ 

 

 

 รูปที ่7.2  Vertical boilers pressure of 30 PSI to 160 PSI, 250°F 

   ท่ีมา :http://www.hurstboiler.com/images/4vt_cyclone_hotwater.png 

 

 

 

 

 

 

http://www.hurstboiler.com/images/4vt_cyclone_hotwater.png
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รูปที ่ 7.3  Flue & fire tube boiler (Cylindrical boiler) 
ท่ีมา : http://ienergyguru.com/2015/10/boilers 

 7.3.1.2  Flue boiler เป็นหมอ้ไอน ้าท่ีติดตั้ง  Boiler drum รูปทรงกระบอก
ในทิศทางนอน ภายใน  Drum  มีท่อ  Flue  อยู ่ 1-3  ท่อ 

 7.3.1.3  Fire tube boiler  เป็นหมอ้ไอน ้ าแบบท่อไฟท่ีใน Boiler drum มี
น ้ าบรรจุอยู่ ภายในจะมีท่อขนาดเล็กจ านวนมากซ่ึงเป็นช่องทางไหลของก๊าซเผาไหม้
ติดตั้งไว ้ด้วยขอ้จ ากดัทางโครงสร้าง หมอ้ไอน ้ าเหล่าน้ีไม่สามารถท าให้พื้นท่ีถ่ายเท
ความร้อนมีขนาดใหญ่ได ้  ดงันั้นประสิทธิภาพของหมอ้ไอน ้ าจึงจ ากดัอยูท่ี่ 50-80% ใน
บรรดาหมอ้ไอน ้ า  cylindrical boiler   หมอ้ไอน ้ าแบบน้ีจะมีพื้นท่ีแลกเปล่ียนความร้อน
มาก มีประสิทธิภาพของหมอ้ไอน ้าสูงถึง  85-90% 

 

 

 

 

 

 

 

http://ienergyguru.com/2015/10/boilers
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รูปที ่7.4  Fire boiler 15 PSI Steam/30 Water 

ท่ีมา: http://www.hurstboiler.com/images/100-and-45-SERIES 

 

ตารางที ่7.1  สมบติัของ Cylindrical boiler เทียบกบั Water tube boiler 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 

(1) โครงสร้างไม่ซบัซอ้น (1) ไม่เหมาะส าหรับผลิตไอน ้าความดนัสูง 

(2) การบงัคบัควบคุม-เดินเคร่ืองท าไดส้ะดวก (2) ไม่เหมาะส าหรับผลิตไอน ้าปริมาณมาก 

(3)  ตน้ทุนอุปกรณ์ค่อนขา้งถูก (3) ใชเ้วลานานนบัตั้งแต่เร่ิมเดินเคร่ืองจน

สามารถผลิตไอน ้าตามท่ีก าหนดได ้

(4)  กินพื้นท่ีติดตั้งนอ้ย - 

(5)  หากปริมาณการใชไ้อน ้าเปล่ียนไป ความ

ดนัไอน ้าก็จะเปล่ียนแปลงไปนอ้ย 

- 

ท่ีมา : http://ienergyguru.com/2015/10/boilers 

http://www.hurstboiler.com/images/100-and-45-SERIES-firebox-low-nox.jpg
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หมอ้ไอน ้ าในปัจจุบนัเกือบทั้งหมดจะเป็น  Package boiler  ซ่ึงโรงงานผลิตจะ
ประกอบตวัหมอ้ไอน ้ ากบัอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  เช่น อุปกรณ์ควบคุมการเดินเคร่ืองฯลฯ 
ใหเ้สร็จบนฐานโครงเหลก็ท่ีแขง็แรง แลว้ขนดว้ยรถพ่วงฯลฯ  ไปติดตั้งยงัสถานท่ีใชง้าน 

โดยตรง หมอ้ไอน ้าแบบน้ีนอกจากจะลดทอนความยุง่ยากในการติดตั้ง ณ สถานท่ีจริงได้
แลว้ โรงงานผลิตยงัท าการทดลองเดินเคร่ืองและปรับแต่งมาให้เสร็จก่อนจะส่งมอบ 
ดงันั้นจึงสามารถลดระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการปรับแต่ง ณ สถานท่ีจริงได ้ท าใหส้ามารถ
มีหมอ้ไอน ้าใชง้านดว้ยราคาถูกกวา่และรวดเร็วกว่าหมอ้ไอน ้ าแบบอ่ืน จึงนิยมใชก้นัมาก
ข้ึนเร่ือย ๆ 

7.3.2  Water tube boiler  หมอ้ไอน ้าแบบท่อน ้าหรือหลอดน ้า ประกอบดว้ยท่อน ้า
จ  านวนมากซ่ึงมีน ้าไหลอยูภ่ายในกบั  Drum  จ  านวน  1 Drum หรือหลาย  Drum  ก๊าซเผา
ไหมจ้ะใหค้วามร้อนแก่น ้าในท่อท าใหเ้กิดไอน ้า  หมอ้ไอน ้าแบบน้ีสามารถจดัเรียงท่อน ้ า
หลาย ๆ  ท่อเพื่อใหมี้พื้นท่ีถ่ายเทความร้อนมาก จึงสามารถใชก้บัหมอ้ไอน ้ าขนาดใหญ่ท่ี
ผลิตไอน ้าท่ีอุณหภูมิและความดนัสูง 

 

 

รูปทึ ่7.5 หมอ้ไอน ้า Water tube boiler 

ท่ีมา : science.howstuffworks.com, (2015) 
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รปที ่ 7.6  Water tube boiler 

ท่ีมา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 
 

ตารางที ่ 7.2  สมบติัของ Water tube boiler  เทียบกบัหมอ้ไอน ้าแบบอ่ืน ๆ  
ขอ้ดี  ขอ้เสีย 

(1)  สามารถออกแบบใหมี้ท่อ
น ้าจ  านวนมาก จึงมีพื้นท่ีถ่ายเท
ความร้อนมาก สามารถ
สร้าง หมอ้ไอน ้าขนาดใหญ่ได ้

 (1) เน่ืองจากน ้าในหมอ้จะไหล
ผา่นท่อน ้าซ่ึงมีขนาดเล็กจึงตอ้ง
ใชน้ ้าท่ีมีคุณภาพสูงและตอ้งมี
ระบบบ าบดัน ้าท่ีดี 

(2) สามารถออกแบบหมอ้ไอ
น ้าใหท้่อน ้าและ Drum มีเส้น
ผา่นศูนยก์ลางขนาดเล็กกวา่
หมอ้ไอน ้าแบบอ่ืนๆ จึงเหมาะ
กบัการผลิตไอน ้าความดนัสูง 

 (2) เทียบกบัพื้นท่ีถ่ายเทความ
ร้อน ส่วนท่ีเป็นน ้าจะมีขนาด
เล็กแต่สามารถผลิตไอน ้าใน
ปริมาณมาก ดงันั้น เม่ือภาระไอ
น ้าเปล่ียนแปลงไป ความดนั
และอุณหภูมิของไอน ้าจะ
เปล่ียนแปลงค่อนขา้งมาก 

ท่ีมา : http://ienergyguru.com/2015/10/boilers 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
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ตารางที ่ 7.2 (ต่อ ) สมบติัของ Water tube boiler  เทียบกบัหมอ้ไอน ้าแบบอ่ืน ๆ  
ขอ้ดี 

 

 ขอ้เสีย 

(3)   สามารถออกแบบใหท้่อ
น ้าจดัเรียงกนัอยา่งหนาแน่นรับ
ความร้อนจากก๊าซเผาไหม ้จึง
สามารถผลิตไอน ้าไดจ้  านวน
มากต่อพื้นท่ีถ่ายเทความร้อน
หน่ึงหน่วย 

 (3) เน่ืองจาก Drum มีขนาดเล็ก 
พื้นท่ีผวิน ้าจะมีขนาดเล็กเทียบ
กบัส่วนท่ีเป็นน ้าดงันั้น จึงเกิด 
Priming ไดง่้าย 

(4) มีความยดืหยุน่ในการ
จดัเรียงท่อน ้าสูง จึงสามารถ
ออกแบบรูปร่างของห้องเผา
ไหมแ้ละหมอ้ไอน ้าไดห้ลาย
แบบมากข้ึน 

 (4) มีโครงสร้างซบัซอ้น ตอ้งใช้
ความระมดัระวงัในการใชง้าน 

(5) สามารถรักษาประสิทธิภาพ
ของหมอ้ไอน ้าให้อยูใ่น
ระดบัสูงได ้ 

  

ท่ีมา : http://ienergyguru.com/2015/10/boilers 

Water tube boiler เม่ือจ าแนกตามวธีิการไหลเวยีนน ้าในหมอ้ไอน ้า 
จดัเป็น Natural circulation boiler กบั Forced circulation boiler  

  7.3.2.1 Natural circulation boiler  เป็นหมอ้ไอน ้ าท่ีท าการไหลเวียน โดย
อาศยัความแตกต่างของความหนาแน่นของ น ้ าในท่อน ้ าท่ีไดรั้บความร้อนจากก๊าซเผา
ไหมแ้บ่งออกเป็นแบบท่อตรง แบบท่อโคง้ และแบบแผ่รังสี หมอ้ไอน ้ าแบบท่อตรงจะ
ใชท่้อน ้าท่ีเป็นท่อตรง ซ่ึงอาจใชก้บั  Package boiler ขนาดเล็กท่ีมีความดันไม่เกิน 1 

MPa และผลิตไอน ้าไดไ้ม่ก่ี t/h แต่เน่ืองจากไม่สามารถรองรับการขยายตวัจากความร้อน
ไดดี้ หมอ้ไอน ้ าขนาดน้ีจึงมกัใช้ใน Cylindrical boiler เป็นหลกั ปัจจุบนัน้ีไม่ค่อยผลิต
แบบท่อตรงแลว้ ส่วนหมอ้ไอน ้าแบบท่อโคง้จะติดตั้งท่อน ้าโดยเจาะรู Drum ตามทิศทาง 
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รัศมี ความหนาของ Drum จึงสม ่าเสมอดี และติดตั้งไดอ้ยา่งแน่นหนา รวมทั้งในการผลิต
ท่อน ้า จะท าใหส้ามารถงอไดอ้ยา่งค่อนขา้งอิสระท าใหเ้ม่ือขยายตวัดว้ยความร้อนแลว้ท่อ
น ้ าจะไม่เกิดความเค้นมาก จึงใช้กับหม้อไอน ้ าความดันปานกลางและความดันสูง 
ส าหรับหมอ้ไอน ้าความดนัสูงขนาดใหญ่ เช่น ท่ีใชใ้นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน เน่ืองจาก
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน ้ าจะลดลงเม่ือความดนัสูงข้ึน ดงันั้น จึงสามารถ
ท าให้หมอ้ไอน ้ ามีโครงสร้างท่ีการถ่ายเทความร้อนด้วยการแผ่รังสีของก๊าซเผาไหม้
ภายในหอ้งเผาไหม ้(เตา)  สามารถชดเชยความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน ้ าใน
หมอ้ได ้หมอ้ไอน ้าแบบน้ีเรียกวา่ Water tube boiler  แบบแผรั่งสี 

  7.3.2.2  Forced circulation boiler จะใช้ป๊ัมหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ บงัคบัให้
เกิดการไหลเวยีนของน ้าในหมอ้ไอน ้าเม่ือหมอ้ไอน ้ามีความดนัใชง้านสูงข้ึน เน่ืองจากค่า
ความแตกต่างความหนาแน่นระหว่างไอน ้ ากบัน ้ าจะลดลงท าใหก้ารไหลเวียนของน ้ าไม่
เพียงพอ จึงตอ้งใชว้ธีิบงัคบัใหเ้กิดการไหลเวยีนของน ้าในหมอ้ไอน ้า 

 

 

รูปที ่ 7.7  การไหลของน ้าและไอน ้าใน Natural circulation boiler 

ท่ีมา : science.howstuffworks.com 

Forced  circulation boiler  เป็นหมอ้ไอน ้ าท่ีบงัคบัให้น ้ าในหมอ้หมุนเวียนดว้ย
ก าลงัขบัจากป๊ัมหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  เทียบกบัหมอ้ไอน ้ า Natural circulation boiler  แลว้ 
จะออกแบบใหท่้อน ้ามีขนาดเลก็กวา่ได ้รวมทั้งไม่มีขอ้จ ากดัในการออกแบบการจดัวาง 
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ท่อน ้ า และสามารถสร้างหมอ้ไอน ้าขนาดใหญ่ท่ีมีความดนัและอุณหภูมิสูงได ้จึงนิยมใช้
กนัมากในโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน นอกจากน้ี ในหมอ้ไอน ้า Waste-heat boiler  ต่าง ๆ ท่ี
ก าเนิดไอน ้ าจากความร้อนท้ิงท่ีมีอุณหภูมิค่อนขา้งต ่าเทียบกบัก๊าซเผาไหม ้เช่น จากก๊าซ
ไอเสียจากเตาเผาต่าง ๆ  เราจ าเป็นตอ้งออกแบบพื้นท่ีถ่ายเทความร้อนให้มีขนาดใหญ่
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดภ้ายในมิติท่ีจ  ากดั เพื่อใหส้ามารถน าความร้อนกลบัมาใชใ้หม่ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพสูง ดงันั้น โดยมากมกัจะใชห้มอ้ไอน ้า Forced circulation boiler 

 

 

รูปที ่7.8  การไหลของน ้าและไอน ้าใน  Forced circulation boiler 

ท่ีมา :  science.howstuffworks.com 

  7.3.2.3  Once-through boiler   เป็นหม้อไอน ้ า ท่ีท าการให้ความร้อน 
ก าเนิดไอน ้ าและท า  Superheat  เพื่อก าเนิดไอดงโดยมีน ้ าเล้ียงจากป๊ัมน ้ า ไหลผ่านท่อน ้า
ยาวต่อเน่ืองเพียงคร้ังเดียว เน่ืองจากหม้อไอน ้ าแบบน้ีไม่มีการหมุนเวียนน ้ า ดังนั้น 
โดยทัว่ไปจึงไม่ตอ้งมี Drum หมอ้ไอน ้ าท่ีเดินเคร่ืองดว้ยความดนัสูงกว่าความดนัวิกฤติ 
จะไม่สามารถแยกไอน ้าออกจากน ้าได ้จึงตอ้งใชห้มอ้ไอน ้า  Once-though boiler 
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รูปที ่ 7.9   การไหลของน ้าและไอน ้าใน Once-through boiler 

ท่ีมา : science.howstuffworks.com 

  

7.3.3  หม้อไอน ้ าพิเศษมีหลายชนิด เช่น หม้อไอน ้ าท่ีใช้เ ช้ือเพลิงชนิดอ่ืน
นอกเหนือจากเช้ือเพลิงปกติ หมอ้ไอน ้ าท่ีใชต้วักลางความร้อนชนิดพิเศษมาก าเนิดไอ 
และหมอ้ไอน ้าท่ีมีโครงสร้างพิเศษ 

7.3.3.1  หมอ้ไอน ้าเช้ือเพลิงพิเศษผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตต่าง ๆ 
มีการน ามาใชป้ระโยชนเ์ป็นเช้ือเพลิงตั้งแต่อดีตแลว้ ตวัอยา่ง เช่นก๊าซ Blastfurnace  ก๊าซ  
Cokeoven  ก๊าซผลพลอยได้จากโรงงานปิโตรเคมี ของเหลวท้ิงจากโรงงานกระดาษ 
(Black liquor)  เป็นตน้ เน่ืองจากเช้ือเพลิงผลพลอยไดเ้หล่าน้ีอาจมีค่าความร้อนต ่า หรือ
ค่าความร้อนและปริมาณท่ีเกิดข้ึนอาจเปล่ียนแปลงไปไดเ้ม่ือมีการเปล่ียนแปลงการเดิน
เคร่ืองจกัรท่ีก าเนิดผลพลอยไดเ้หล่านั้น ดงันั้น จึงตอ้งใช้หมอ้ไอน ้ าท่ีสามารถรองรับ
สภาพเช่นนั้นได้ นอกจากน้ี ยงัมีหมอ้ไอน ้ าท่ีใช้ COM Coal oil mixtureและ (CWM)  
Coal water mixture  เป็นเช้ือเพลิงอีกด้วย เช้ือเพลิงเหล่าน้ีเป็นการน าถ่านหินซ่ึงเป็น
เช้ือเพลิงแขง็แต่มีปริมาณส ารองมากมาใชป้ระโยชน์ โดยน าถ่านหินป่นละเอียดมาผสม
กบัน ้ามนัหนกัหรือน ้าท าใหไ้หลได ้ Fluidization  แลว้ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเหลว 

  7.3.3.2  หมอ้ไอน ้ าของเหลวพิเศษหมอ้ไอน ้ าท่ีใชต้วักลางในการท างาน
อ่ืนนอกเหนือจากน ้า แต่เดิมเคยน าตวักลางท่ีมีจุดเดือดต ่า เช่น  Freon หรือ Fluorenol มา 
 

http://ienergyguru.com/2015/10/boilers-%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3/#25623965
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ใชเ้พื่อน าความร้อนท้ิงท่ีมีอุณหภูมิต ่ามาใชป้ระโยชน ์  อยา่งไรกต็ามดว้ยเหตุผลเร่ืองการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโลก ปัจจุบนัเราไม่ใชห้มอ้ไอน ้ าท่ีใชต้วักลางเหล่าน้ีอีกแลว้ แต่มีการ
พฒันาหมอ้ไอน ้ า Waste-heat recovery boiler  ซ่ึงใช้ตวักลางของไหล   2 ชนิดท่ีมีจุด
เดือดต ่าผสมกนั ไดแ้ก่ แอมโมเนียกบัน ้า 
  7.3.3.3  Fluidized bed boiler  เพื่อใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ หมอ้
ไอน ้ า Fluidized bed boiler จึงก าลงัไดรั้บความสนใจ  เน่ืองจากสามารถใชเ้ช้ือเพลิงได้
หลายชนิด รวมทั้งถ่าน หินท่ี มี คุณภาพต ่ า  ซ่ึ งแ ต่ เ ดิมไม่สะดวกท่ีจะน ามาใช้ เ ป็น
เช้ือเพลิง  โดยมีโครงสร้างท่ีดา้นล่างของเตาเผาจะมี Plate distributor   ซ่ึงมีรูเล็ก ๆ อยู่
จ  านวนมากส าหรับพ่นอากาศส าหรับเผาไหมเ้ขา้ไป และจะป้อนถ่านหินป่นเขา้ไปใน
เตาเผา ผงถ่านหินท่ีป้อนเขา้ไปจะแสดงปรากฏการณ์  Fluidization  เสมือนกบัของเหลว
ก าลงัเดือดอยู่ และเผาไหมไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูง วิธีน้ีภายใน Fluidized bed จะมี
อุณหภูมิต ่า สามารถลดการเกิดไนโตรเจนออกไซด์ได ้และหากป้อนปูนขาวหรือสาร
ก าจดัก ามะถนัอ่ืน ๆ  เขา้ไปดว้ย จะสามารถก าจดัก ามะถนัไดภ้ายในเตา จึงมีสมบติัท่ี
สามารถเผาไหมถ่้านหินไดอ้ย่างสะอาด นอกจากน้ีระยะหลงัยงัมีการพฒันาหมอ้ไอน ้ า 
Circulating fluidized bed  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหมอี้กดว้ย 

 

รูปที ่ 7.10  หมอ้ไอน ้าชนิดFluidized bed boiler 

ท่ีมา : science.howstuffworks.com 
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  7.3.3.4  Waste-heat boiler ก๊าซไอเสียท่ีปล่อยจากเตาให้ความร้อนเตา
หลอมและ Cement kiln ต่าง ๆ จะมีอุณหภูมิค่อนขา้งสูง จึงสามารถน ามาเป็นแหล่งความ
ร้อนส าหรับหมอ้ไอน ้าได ้หมอ้ไอน ้าท่ีก  าเนิดความร้อนดว้ยความร้อนท้ิงแบบน้ีจะเรียก 

รวมๆ ว่า Waste-heat boiler โครงสร้างของตวัหมอ้ไอน ้ าจะไม่แตกต่างจากหมอ้ไอน ้ า
ทัว่ไปมากนกั แต่เน่ืองจากอุณหภูมิของความร้อนท้ิงจะต ่ากว่าหมอ้ไอน ้ าแบบเผาไหม้
เช้ือเพลิง  ดงันั้นจึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีพื้นท่ีถ่ายเทความร้อนขนาดใหญ่กวา่ 

7.3.3.5 Cast iron boiler Cast iron boiler ใชก้นัมากในหมอ้ไอน ้าความดนั 

ต ่าส าหรับปรับอากาศร้อนในอาคารส านกังาน โดยทั่วไป   จะประกอบจากช้ินส่วนรูป
กล่องท าจากเหล็กหล่อ เรียกว่า Section  ข้อดีคือมีโครงสร้างแบบถอดประกอบ จึง
สามารถขนเขา้ไปประกอบในหอ้งใตดิ้น หรือ สถานท่ีอ่ืน ๆ ไดส้ะดวก และสามารถเพิ่ม 

หรือลดความจุ  Capacity  ของหมอ้ไอน ้ าได้สะดวกด้วยการเพิ่มหรือลดจ านวนของ 
Section  รวมทั้งทนการกดักร่อนไดดี้อีกดว้ย 

 

 
    ก)   ภาพดา้นหนา้     ข)   ภาพดา้นขา้ง 

รูปที ่ 7.11  Cast iron boiler cast iron boiler 

ท่ีมา : science.howstuffworks.com 

7.4  การหาความจุและประสิทธิภาพของหม้อไอน า้    
ความจุ หรือขนาด  Capacity  ของหมอ้ไอน ้ า โดยมากจะแสดงดว้ยปริมาณไอน ้า

ท่ีผลิตได้ต่อหน่ึงหน่วยเวลา ได้แก่ ปริมาณไอน ้ าต่อชั่วโมง W [t/h] อย่างไรก็ตาม 
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ปริมาณไอน ้าท่ีก  าเนิดจากหมอ้ไอน ้าไม่เพียงแต่จะข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิและความดนัของไอ
น ้ าเท่านั้น แต่ยงัข้ึนอยู่กบัอุณหภูมิของน ้ าเล้ียงดว้ย ดงันั้น บางคร้ังจึงใช้ปริมาณไอน ้ า
สมมูล ซ่ึงเป็นวิธีแสดงดว้ยค่าท่ีแปลงให้เทียบเท่ากบักรณีท่ีผลิตไอน ้ าแห้ง  100°C  จาก
น ้าอ่ิมตวั 100°C ภายใตค้วามดนับรรยากาศมาตรฐาน  

--------------------------------------------(7.1) 
 

ก าหนดให ้ h0 = เอนทลัปีของน ้าเล้ียง    [kJ/kg]  
h1 =ไอน ้าท่ีเก่ียวขอ้ง  [kJ/kg]  
W =ปริมาณไอน ้าของหมอ้ไอน ้าเท่ากบั [t/h]  
V  = ปริมาณไอน ้าสมมูล  

Latent heatเป็นความร้อนแฝงจะเท่ากบัค่า  2,257  kJ/kg โดยการกลายเป็นไอท่ี
ความดนับรรยากาศมาตรฐาน 

 ความจุของหมอ้ไอน ้าอาจแสดงดว้ยพื้นท่ีถ่ายเทความร้อนกไ็ด ้พื้นผิวท่ีดา้นหน่ึง
สัมผสักบัน ้ า หรือไอน ้ าในกรณีของ  Superheater  อีกดา้นหน่ึงสัมผสักบัก๊าซเผาไหม ้
เรียกว่า พื้นผิวถ่ายเทความร้อน ผลรวมของพื้นท่ีท่ีวดัไดด้า้นก๊าซเผาไหม ้เรียกว่า พื้นท่ี
ถ่ายเทความร้อน นอกจากนั้น ปริมาณไอน ้าท่ีเกิดข้ึนต่อพื้นท่ีถ่ายเทความร้อนหน่ึงหน่วย 
[kg/(m2h)]  เรียกว่า Load ratio  ของพื้นผิวถ่ายเทความร้อน เน่ืองจากค่าน้ีจะข้ึนอยู่กบั
ประเภทของหมอ้ไอน ้าเป็นหลกั หากรู้ประเภทของหมอ้ไอน ้ าและพื้นท่ีถ่ายเทความร้อน 
กส็ามารถประมาณความจุโดยคร่าว ๆ ไดน้อกจากน้ี ส าหรับหมอ้ไอน ้าท่ีมีตะแกรง Grate 

ส าหรับเผาไหมเ้ช้ือเพลิงแขง็ บางคร้ังจะแสดงความจุของหมอ้ไอน ้ าดว้ยพื้นท่ีของ Grate 

กไ็ด ้

 ประสิทธิภาพของหมอ้ไอน ้ า Boiler Efficiency  แสดงถึงปริมาณความร้อนท่ีได้
ประโยชน์เทียบกบัความร้อนของเช้ือเพลิงท่ีป้อนเขา้ไป เน่ืองจากหมอ้ไอน ้ าในทาง
ปฏิบติั จะไม่สามารถใช้ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงไปก าเนิดไอน ้ าทั้งหมด เพราะว่ามี
พลงังานสูญเสียต่าง ๆ  ประสิทธิภาพของหมอ้ไอน ้ า แสดงไดด้ว้ยปริมาณความร้อนท่ี



177 

วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                                                บทท่ี  7 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี                                                   อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

ตอ้งใชใ้นการผลิตไอน ้ า หารดว้ยปริมาณความร้อนท่ีเกิดข้ึนในการเผาไหมส้มบูรณ์ของ
เช้ือเพลิงท่ีใช้ไป ปริมาณความร้อนท่ีต้องใช้ในการผลิตไอน ้ าสามารถหาได้จากค่า
เอนทลัปีของไอน ้าท่ีเกิดข้ึน  ลบดว้ยเอนทลัปีของน ้าเล้ียง   และในการค านวณปริมาณ 

ความร้อนจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง เน่ืองอุณหภูมิของก๊าซไอเสียท่ีออกมาจากหมอ้ไอน ้ า
โดยทัว่ไปจะไม่ต ่ากว่า 100 °C   ท าให้ความช้ืนในก๊าซไอเสียอยู่ในสภาพไอน ้ า ดงันั้น 
โดยมากจึงใชค่้าความร้อนต ่า  (LHV)  ของเช้ือเพลิง  

 การหาประสิทธิภาพของหมอ้ไอน ้าเท่ากบั  จะสามารถหาค่าไดด้งัสูตรต่อไปน้ี 

-----------------------------------------(7.2) 
ก าหนดให ้ W = ปริมาณการผลิตไอน ้ าของหมอ้ไอน ้า [kg/h]  

 h0 = เอนทลัปีของน ้าท่ีทางเขา้หมอ้ไอน ้า [kJ/kg of  steam] 
  h1 = เอนทลัปีของน ้าท่ีทางออกของหมอ้ไอน ้า [kJ/kg of steam] 
 G = ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชไ้ป [kg/h] 
 HL = ค่าความร้อนต ่าของเช้ือเพลิงเท่ากบั[kJ/kg of fuel] 
 

 

รูปที ่7.12  พลงังานในส่วนต่างๆ ของหมอ้ไอน ้า 
              ท่ีมา : science.howstuffworks.com 
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ความสูญเสียทางปล่องไอเสียมากท่ีสุดมีประมาณ 15 - 30%  ความร้อนสูญเสีย
จากการโบลว์ดาวน ์3 - 5 %  และความสูญเสียจากการแผรั่งสี  2 - 10% 

7.5  สาเหตุของอปุกรณ์หม้อไอน า้ระเบิด 

หมอ้ไอน ้ าเป็นภาชนะมีความดนั Pressure Vessel ซ่ึงความดนัภายในอาจระเบิด
ออกมาเม่ือไหร่กไ็ด ้สาเหตุท่ีท าใหห้มอ้ไอน ้ าระเบิดส่วนใหญ่เกิดกบัหมอ้ไอน ้ าแบบท่อ
ไฟ ส่วนหมอ้ไอน ้ าแบบท่อน ้ าการระเบิดไม่ค่อยปรากฏ ส่วนมากท่ีพบไดแ้ก่ท่อน ้ าแตก
และถา้น ้ าในหมอ้ไอน ้ าแห้งถงัน ้ ากบัหมอ้ไอน ้ าจะยุบลงมาไดซ่ึ้งเสียหายมาก ซ่ึงสรุป
สาเหตุโดยทัว่ไป ดงัน้ี 

7.5.1   หมอ้ไอน ้าแบบท่อไฟ สาเหตุของการระเบิด คือ 

 7.5.1.1 น ้ าในหมอ้ไอน ้ าแห้งเน่ืองจากไม่เอาใจใส่คอยดูแลระดบัน ้ าใน
หมอ้ไอน ้าสมยัใหม่มีสัญญานเตือนภยัถา้ระดบัน ้าต  ่าหรือสัญญาณดบัไฟท่ีหวัเผาไหมไ้ม่
มีน ้าหล่อเล้ียงจะร้อนแดงและยบุตวัประกอบกบัความดนัไอน ้าภายในดนัใหห้มอ้น ้ าแตก
ระเบิดออกได ้

 7.5.1.2  หมอ้ไอน ้ ามีสภาพเก่ามาก ท าใหเ้น้ือโลหะเหลก็บางจนทนความ
ดนัไม่ได ้

 7.5.1.3  ล้ินนิรภัย   Safety valve ไม่ท างาน ถ้าความดันไอน ้ าหม้อน ้ า
สูงข้ึนเกินความดนัไอน ้ าใชง้านและล้ินนิรภยั Safety valve ไม่เปิดให้ไอน ้ าระบายออก  
ความดนัไอน ้าหมอ้น ้าไอน ้าสูงข้ึนเกินก าลงัแขง็แรงของหมอ้น ้าท าใหร้ะเบิดได ้

 7.5.1.4  มีตะกรัน  Scale เกาะตามผวิเตาดา้นสัมผสักบัน ้ามากเกินไป หรือ
ผิวเตาดา้นสัมผสัไฟมีคราบน ้ ามนัจบัหนาเกินไปท าใหบ้ริเวณนั้นไดรั้บความร้อนจดัเน้ือ
โลหะ บริเวณนั้นจะอ่อนตวัความดนัภายในหมอ้น ้าจะดนัแตกช ารุดได ้

 7.5.1.5  ช่องทางท่ีก๊าซร้อนผ่านออกแคบลงเน่ืองจากมีเขม่าจับมาก
เกินไป ก๊าซร้อนภายในสะสมมากข้ึน จะท าใหอุ้ณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนถา้อุณหภูมิเน้ือโลหะ
สูงกวา่ 600 oF ท าใหเ้ตายบุตวัระเบิดได ้และหมอ้ไอน ้าแบบท่อน ้า สาเหตุการระเบิดก็จะ
คลา้ยกบัหมอ้ไอน ้าแบบท่อไฟ 
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 7.5.2   สาเหตุการระเบิดท่ีมาจากโครงสร้างจะมีสาเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนดงัน้ี 

  7.5.2.1 ตน้เหตุการระเบิดเน่ืองจากโครงสร้างไม่ดี ขาดเทคนิคและ
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

  7.5.2.2 ใชเ้หลก็ผดิเกรดและความหนาไม่เหมาะกบัแรงอดั หรือเกิดการผุ
กร่อน เพราะเก่าเกินไป 

  7.5.2.3 ลกัษณะของการเช่ือมไม่ดี มีรอยร้าวและตามด ซ่ึงเกิด จาก
ความเครียดของรอยเช่ือมขณะท าการเช่ือม 

  7.5.2.4 ชนิดของลวดเช่ือมไม่เหมาะสมกบัเหลก็ ท่ีท าตวัหมอ้ไอน ้า ท าให้
รอยเช่ือมเกิดการร้าว และการผกุร่อนริมรอยเช่ือม 

  7.5.2.5 มีความเขม้ขน้ของทางแร่ธาตุภายในหมอ้ไอน ้ามากเกินไป 

  7.5.2.6 น ้าในหมอ้ไอน ้ามีออกซิเจนมาก ขาดเคร่ืองมือในการไล่
ออกซิเจนในน ้า 
  7.5.2.7 รอยเช่ือมมีรอยร่ัว ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาทางเคมี ท่ีรอยร่ัวจนเกิดการ
ผกุร่อนข้ึน 

  7.5.2.8 น ้าท่ีป้อนใหห้มอ้ไอน ้ามีคุณสมบติัและคุณภาพท่ีไม่ถูกตอ้งตามท่ี
หมอ้ไอน ้าตอ้งการ และมีค่า PH ต ่ามีสภาพเป็นกรด 

  7.5.2.9 วาลว์นิรภยัไม่ถูกขนาด จึงระบายความดนัออกไม่ทนั 

  7.5.2.10 ระบบอตัโนมติัหยดุเช้ือเพลิงไม่ท างาน หรือไม่มีระบบอตัโนมติั 
ท าให้เม่ือเกิดเปลวไฟดบัภายในห้องเผาไหมจ้ะมีไอของเช้ือเพลิงจ านวนมากสะสมอยู่
พอจุดไฟใหม่จึงระเบิดข้ึน 

7.5.3   สาเหตุหมอ้ไอน ้าระเบิดมาจากผูค้วบคุมมีสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

  7.5.3.1 เปิดเตาแลว้ท้ิงไวโ้ดยมิไดเ้ปิดประตูจ่ายไอน ้ า หรือไม่ไดเ้อาไอน ้า
ไปใช ้และไม่ไดล้ดเช้ือเพลิงลง 

  7.5.3.2 ไม่ไดต้รวจเช็ควาลว์นิรภยัทุกวนั 

  7.5.3.3 ไม่ไดต้รวจเช็คและท าความสะอาดเคร่ืองวดัระดบัน ้า และ
ตรวจสอบแรงอดั Booster Pump ทุกวนั 
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  7.5.3.4 ไม่ไดต้รวจเช็คเกจวดัแรงอดั (ควรมีเกจ วดั 2 ตวัเพื่อเปรียบเทียบ) 
  7.5.3.5 ไม่ไดต้รวจคุณสมบติัและคุณภาพของน ้า 
  7.5.3.6 ไม่ไดต้รวจความเขม้ขน้ของแร่ธาตุในน ้า ท าใหเ้กิดรอยร้าวใน
ลกัษณะลายขาไก่ 

  7.5.3.7 ภายในหมอ้ไอน ้ามีหินปูนเกาะหนา เน่ืองจากไม่ไดต้รวจหมอ้ไอ
น ้านาน  (ควรตรวจทุก 3 เดือน) 

1)  มีน ้ามนัหลงเขา้ไปในหมอ้ไอน ้า หรือน ้าแหง้ 

2)  หมอ้ไอน ้าเยน็ตวัเร็วเกินไปท าใหเ้กิดความเครียดแล 

     รอยร้าวข้ึน 

3) ไม่ไดท้  าการตรวจซ่อมใหญ่อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

7.6  ค าแนะน าในการใช้อปุกรณ์หม้อไอน า้ 

 7.6.1 ก่อนติดเตาทุกคร้ังใหต้รวจก่อนวา่ ในหมอ้ไอน ้ามีระดบัท่ีเพียงพอหรือไม่
การตรวจน้ีเป็นการทดสอบไปในตวัดว้ยวา่ ทางเขา้ - ออก ของหลอดแกว้ตนัหรือไม่ 

 7.6.2  หมอ้ไอน ้าท่ีใชก๊้าซหรือน ้ามนัเป็นเช้ือเพลิง ใหร้ะบายลมภายในเตาก่อน 
เพื่อไล่ก๊าซท่ีอาจตกคา้งอยู ่ในหมอ้ไอน ้าออกเสียก่อนจึงค่อยติดไฟ เพื่อป้องกนัการลุก
ไหมโ้ดยฉบัพลนัท่ีเกิดจากก๊าซท่ีตกคา้งอยูใ่นเตา 
 7.6.3  ถ้าเกิดร่ัวท่ีล้ินนิรภัย โดยท่ียงัอยู่ภายใต้ความดันปกติ ห้ามใช้วิธีเพิ่ม
น ้าหนกัถ่วงหรือตั้งล้ินนิรภยัใหแ้ขง็ข้ึน 

 7.6.4  ถา้เกิดร่ัวท่ีหมอ้ไอน ้ า ให้หยุดใชห้มอ้ไอน ้ าทนัที และตอ้งแกไ้ขก่อนใช้
งาน ตอ้งได้รับการตรวจเพื่อความปลอดภยั จากเจา้หน้าท่ีตรวจหมอ้ไอน ้ า ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม หรือจากวิศวกรท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตาม
พระราชบญัญติัควบคุมวชิาชีพวศิวกรรม 

 7.6.5  ล้ินนิรภยัท่ีใช ้ควรเป็นแบบท่ีทดสอบไดง่้าย อยา่งนอ้ยควรมีการทดสอบ
เดือนละคร้ัง วา่ ล้ินนิรภยัยงัท างานไดดี้หรือไม่ 
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 7.6.6  หลงัเลิกงาน เม่ือหยดุใชห้มอ้ไอน ้าทุกวนั ควรระบายน ้าท้ิงบา้ง โดยเปิด
วาลว์น ้าท้ิงแลว้นบั 1 - 10   เร็ว ๆ   แลว้ปิด เฉพาะแหล่งท่ีมีตะกอนมากควรระบายใหถ่ี้
กวา่น้ี 

 7.6.7  ตรวจสอบความดันของเกจวดัความดันของน ้ าท่ีสูบเขา้หมอ้ไอน ้ า ถา้
ความดนัข้ึนสูงผิดปกติแสดงว่าท่อสูบน ้ าเขา้หมอ้ไอน ้ าจะตนัแลว้ ตอ้งรีบแกไ้ข ถา้ใช้
ต่อไปน ้าอาจจะแหง้ได ้

 7.6.8  ใหใ้ชห้มอ้ไอน ้าไม่เกินความดนัตามท่ีก าหนด 

 7.6.9  หมอ้ไอน ้าท่ีมีตะกรันเกาะหนา 1/ 8 น้ิว อาจจะตอ้งเปลืองเช้ือเพลิงในการ
ท าใหร้้อนไปเปล่า ๆ   ถึง 15 %   ดงันั้น ถา้ลา้งหมอ้ไอน ้าบ่อย ๆ   กจ็ะดี 

 7.6.10  ถา้เกิดน ้ าแหง้ต ่ากว่าระดบัหลอดแกว้ ตอ้งรีบดบัไฟ และหา้มสูบน ้ าเขา้
หมอ้ไอน ้ าอยา่งเด็ดขาด ตอ้งปล่อยใหเ้ยน็ลง และตรวจทดสอบ เพื่อความปลอดภยัก่อน
ใชง้านต่อไป 

 7.6.11  หมอ้ไอน ้าท่ีใชน้ ้ ามนัเป็นเช้ือเพลิง ควนัด าท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากปรับหวัฉีด 
และส่วนของอากาศไม่ถูกตอ้ง ท าใหเ้กิดการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ จึงควรหมัน่ปรับแต่ง 
หวัฉีด เพื่อใหเ้กิดการเผาไหมอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 7.6.12  หมอ้ไอน ้าทุกลูกควรจะไดรั้บการตรวจทดสอบ เพื่อความปลอดภยัอยา่ง
นอ้ยปีละคร้ัง 

7.7  อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส าหรับหม้อไอน า้ 

 เพื่อความปลอดภยัไม่ให้เกิดอนัตรายและป้องกนัไม่ให้หมอ้ไอน ้ าระเบิดควรมี
อุปกรณ์ดงัน้ี 

 7.7.1  ต้องติดตั้ งวาล์วนิรภัย  Safety Valve  อย่างน้อย 2 ชุด ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางของบ่าล้ินนิรภยั ไม่นอ้ยกวา่ 15  มิลลิเมตร  ท่ีสามารถตรวจทดสอบการใชง้าน
ไดง่้าย ส าหรับหมอ้ไอน ้าท่ีมีพื้นท่ีผวิรับความร้อนนอ้ยกวา่ 50 ตารางเมตร จะมีล้ินนิรภยั
เพียงหน่ึงชุดกไ็ด ้ในการติดตั้งล้ินนิรภยัตอ้งไม่มีล้ินปิดเปิดคัน่ระหวา่งหมอ้ไอน ้ากบัล้ิน
นิรภยั และตอ้งมีท่อระบายหมอ้ไอน ้า จากล้ินนิรภยัไปยงัท่ีท่ีเหมาะสมและปลอดภยั 
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 7.7.2  ตอ้งติดตั้งเคร่ืองวดัระดบัน ้ าชนิดหลอดแกว้ ไวใ้นท่ีเห็นไดช้ดั พร้อมล้ิน
ปิดเปิด เพื่อตรวจสอบระดบัน ้ า และตอ้งมีท่อระบายท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีตอ้งจดัใหมี้เคร่ือง
ป้องกนัหลอดแกว้ดว้ย 

 7.7.3  ตอ้งติดตั้งเคร่ืองวดัความดนัไอน ้ า ขนาดหนา้ปัทม ์เส้นผ่านศูนยก์ลางไม้
นอ้ยกว่า 100 มิลลิเมตร มีเสกลท่ีสามารถวดัความดนัไดถึ้ง 1.5 – 2  เท่าของความดนัใช้
งานสูงสุดและตอ้งมีเคร่ืองหมายแสดงระดบัความดนัอนัตราย ไวใ้หเ้ห็นโดยชดัเจน 

 7.7.4  ตอ้งติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าเขา้หมอ้ไอน ้ า ขนาดความสามารถอดัน ้ าได ้อยา่ง
นอ้ย 1.5  เท่า ของความดนัใชง้านสูงสุด และความสามารถในการสูบน ้ าเขา้ตอ้งมากกวา่
อตัราการผลิตไอน ้า 
 7.7.5  ตอ้งติดตั้งล้ินกนักลบั ท่ีท่อน ้าเขา้หมอ้ไอน ้า โดยติดตั้งใหใ้กลห้มอ้ไอน ้า
มากท่ีสุด และมีขนาดเท่ากบัท่อน ้าเขา้ 
 7.7.6  ตอ้งติดตั้งล้ินจ่ายไอน ้า ท่ีตวัหมอ้ไอน ้า 
 7.7.7 โรงงานท่ีมีหมอ้ไอน ้ าตั้งแต่สองเคร่ืองข้ึนไป ท่ีใช้ท่อจ่ายไอน ้ าร่วมกนั 
ตอ้งติดตั้งล้ินกนักลบัท่ีท่อหลงัล้ินจ่ายไอน ้าของหมอ้ไอน ้าแต่ละเคร่ือง 

 7.7.8  หมอ้ไอน ้ าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงเหลว เช่น น ้ ามนั ก๊าซ ตอ้งติดตั้งเคร่ืองควบคุม
ความดนั และเคร่ืองควบคุมระดบัน ้าอตัโนมติั 

 7.7.9  ตอ้งติดตั้งสัญญาณเตือนอตัโนมติั แจง้อนัตราย เม่ือระดบัน ้ าในหมอ้ไอ
น ้าต  ่ากวา่ระดบัใชง้านปกติ 

 7.7.10  ตอ้งจดัใหมี้ฉนวนหุม้ท่อจ่ายไอน ้าโดยตลอด 

 7.7.11 ท่อน ้ า ท่อจ่ายไอน ้ า ล้ินปิดเปิดทุกตวั และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีใชก้บัหมอ้ไอ
น ้า ตอ้งเป็นชนิดท่ีใชก้บัหมอ้ไอน ้าเท่านั้น 

 7.7.12  หมอ้ไอน ้ าท่ีสูงกว่าพื้น 3 เมตรข้ึนไป ตอ้งติดตั้งบนัไดและทางเดินไว้
รอบหมอ้ไอน ้า 
 7.7.13 ตอ้งจดัใหมี้ล้ินปิดเปิดเพื่อระบายน ้าจากส่วนล่างสุดของหมอ้ไอน ้า ให้
สามารถระบายไดส้ะดวกไปยงัท่ีท่ีเหมาะสมปลอดภยั 
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7.8  การใช้อุปกรณ์หม้อไอน า้ที่ปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย มีวิธีการดงัน้ี 

 7.8.1 การตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน ้ า ควรตรวจสอบ
เป็นประจ าทุกปี  และจ ัดส่งเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม ้อไอน ้ า
ต้นฉบับไปให้แก่ส านักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อ
พิจารณาตามก าหนด ส าหรับท่านผูป้ระกอบการที่ใช้หม้อไอน ้ าหลายเคร่ืองใน
โรงงานเดียวก ัน และมีเค ร่ืองใดที่มีขนาดก าล ังการผลิตไอน ้ า  ตั้ งแต่ 20 ต ัน/
ชั่วโมงข้ึนไป  จะขอความเห็นชอบจากท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อ
ขยายการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน ้ าจาก 1 ปี  แต่ไม่เกิน 3 ปี/
คร้ัง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 26 (พ.ศ.2534) ก็ได้ 
 7.8.2  มีการข้ึนทะเบียนผูค้วบคุมหมอ้ไอน ้ าต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้
ผูค้วบคุมไอน ้ าตอ้งมีคุณสมบตัิ คือตอ้งจบ ปวช. ช่างยนต ์ช่างกลโรงงาน หรือช่าง
ผูเ้ช่ียวชาญงานท่ีผ่านการอบรมหลกัสูตร ผูค้วบคุมหมอ้ไอน ้ าท่ีตอ้งข้ึนทะเบียน/หน่ึง
โรงงานนั้น ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ไดก้  าหนดไว ้แต่ขอเสนอแนะ ดงัน้ี 

  7.8.2.1 ถา้มีการใชห้มอ้ไอน ้าในการท างาน 1 กะควรให้ข้ึนทะเบียน
อย่างนอ้ย 1 คน 

  7.8.2.2 ถา้มีการใชห้มอ้ไอน ้าในการท างาน  2  กะควรให้ข้ึนทะเบียน
อย่างนอ้ย  2  คน 

  7.8.2.3 ถา้มีการใชห้มอ้ไอน ้าในการท างาน 3 กะ ควรให้ข้ึนทะเบียน
อย่างนอ้ย 3 คน 

ข้อควรระวังค าเตือน  ถา้ท่านผูป้ระกอบกิจการตอ้งใชห้มอ้ไอน ้ าถึง 3 กะหรือ
ตลอด 24 ชัว่โมง แลว้แต่ท่านผูป้ระกอบกิจการไปข้ึนทะเบียนผูค้วบคุมหมอ้ไอน ้ า
เพียงคนเดียว ท่านคิดหรือไม่ว่า กะที่ 2 และกะที่ 3 ใครจะเป็นผูค้วบคุมหมอ้ไอน ้ า 
หรือท่านจะปล่อยปะละเลยให้มีการใชห้มอ้ไอน ้า โดยไม่มีผูค้วบคุมหมอ้ไอน ้าอย่าง 

นั้นหรือ ส าหรับกรณีดงักล่าวน้ี ถือไดว้่าท่านก าลงัเส่ียงต่ออนัตรายจากหมอ้ไอน ้ า
จนเกินไป 
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7.8.3 ควรมีการข้ึนทะเบียนวิศวกรรมควบคุมและอ านวยการใชห้มอ้ไอ
น ้า หากมีการใชห้มอ้ไอน ้ าท่ีมีขนาดก าลงัการผลิตไอน ้าตั้งแต่ 20 ตนั/ชัว่โมง/1 เคร่ือง
ข้ึนไป 

 7.8.4 หมอ้ไอน ้ าท่ีใชง้านและยงัไม่มีการร่ัวซึม ไม่ผุกร่อน ไม่ช ารุดทรุดโทรม 
ควรบ ารุงรักษาอยู่เสมอ 

 7.8.5 ควรมีการปรับปรุงคุณภาพน ้า ส าหรับเติมเขา้หมอ้ไอน ้าให้เหมาะสม ซ่ึง
เป็นการป้องกนัมิให้เกิดตะกรัน การผุกร่อน และความเสียหายอ่ืน ๆ  ภายในหมอ้ไอ
น ้าอย่างสม ่าเสมอ 

7.8.6 ควรมีการน าน ้ าคอนเดนเสท  condensate  กลับมาเติมเข้าหม้อไอน ้ า
ใหม่ เน่ืองจากน ้ าคอนเดนเสทยงัมีปริมาณความร้อนอยู่มาก นัน่ก็หมายถึงเป็นการ
ช่วยประหยดัพลงังานไดอี้กทางหน่ึง ซ่ึงในบางโรงงานอุตสาหกรรมก็ปล่อยน ้ าคอน
เดนเสททิ้งไปเปล่าก็มีมากมาย ค าแนะน า น ้ าท่ีใชเ้ติมเขา้หมอ้ไอน ้ าหรือท่ีเราเรียกกนั
ว่า น ้ าเล้ียงหมอ้ไอน ้า feed water boiler  ถา้อุณหภูมิของน ้ าเพิ่มจากเดิมทุก ๆ  6 องศา
เซลเซียล เราจะสามารถลดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงไดถ้ึง 1%  อีกทั้งยงัสามารถลด
ปริมาณการใชน้ ้ าดิบและสารเคมีท่ีตอ้งท าการปรับปรุงคุณภาพน ้ า เพื่อใชส้ าหรับเติม
เขา้หมอ้ไอน ้าอีกดว้ย 

7.8.7 การปรับแต่งหัวเผา burner ให้สังเกตสีของเปลวไฟในห้องเผาไหมห้รือมี
การปรับปริมาณลมที่ใช้ในการเผาไหม ้กรณีที่ใชเ้ช้ือเพลิงแข็งให้มีความเหมาะสม 
เพื่อการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์อย่างสม ่าเสมอ 

7.8.8 ควรหุม้ฉนวนตวัหมอ้ไอน ้า วาลว์ต่าง ๆ ท่อจ่ายไอน ้า ตลอดจน อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ท่ีใชไ้อน ้า เพื่อเป็นการป้องกนัการสูญเสียความร้อนเป็นอย่างดีเหล่าน้ี ท่านผูป้ระกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมจะเห็นไดว้่าเป็นการด าเนินการท่ีไม่ยุ่งยากนัก โดยท่ีท่าน
ควรปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัการเสียก่อนเพื่อความปลอดภยั และประหยดัพลงังาน 
รวมถึงเป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายไดอ้ีกทางหน่ึงที่ดี เพื่อเป็นการป้องกนัการสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นท่ีท่านไม่ควรจะเสียไปนัน่เอง 
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7.9  บทสรุป 

 ความส าคัญหม้อไอน ้ าเป็นอุปกรณ์ส าหรับผลิตไอน ้ า เพื่อน าไอน ้ าไปใช้
ประโยชนใ์นโรงงานอุตสาหกรรมดา้นต่าง ๆ  มีหลายแบบตามความเหมาะสมกบัการใช้
งาน เช่น ไอน ้าอ่ิมตวั  Saturated steam  จะใชใ้นการถ่ายเทความร้อน Heat Exchanger ใน
กระบวนการผลิต และไอน ้ ายิ่งยวด  Superheat Steam  ซ่ึงมีอุณหภูมิและความดนัสูงจะ
ใชเ้ป็นตน้ก าลงั  Power Plant  เช่น ขบัเคร่ือนกงัหนัไอน ้ าเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็น
ตน้  

 ค าจ  ากัดความของหม้อไอน ้ าตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนด
มาตรการความปลอดภยัเก่ียวกบัหมอ้ไอน ้ า หมอ้ตม้ท่ีใชข้องเหลวเป็นส่ือน าความร้อน 
และภาชนะรับแรงดนัในโรงงาน พ.ศ. 2549 ระบุว่าหมอ้น ้ า หมายถึง ภาชนะปิดส าหรับ
บรรจุน ้ าท่ีมีปริมาณความจุเกิน 2 ลิตรข้ึนไป เม่ือไดรั้บความร้อนจากการสันดาปของ
เช้ือเพลิงหรือแหล่งพลงังานความร้อนอ่ืนน ้ าจะเปล่ียนสถานะกลายเป็นไอน ้ าภายใต้
ความดนัมากกวา่  1.5  เท่าของความดนับรรยากาศท่ีระดบัน ้าทะเล   หรือ ภาชนะปิด 

ส าหรับบรรจุน ้ า ซ่ึงใชใ้นการผลิตน ้ าร้อนท่ีมีพื้นท่ีผิวรับความร้อนตั้งแต่  8 ตารางเมตร
ข้ึนไปเน่ืองจากหม้อไอน ้ าถือว่าเป็นตัวต้นก าลังงานใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ใน
ประเทศไทยมีหมอ้ไอน ้ า ประมาณ 5,000 ลูก อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนบ่อยท่ีสุด คือ การระเบิด 
ซ่ึงสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของโรงงานและผูอ้าศัยอยู่
ใกลเ้คียง ดงันั้น ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัหมอ้น ้าจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูท่ี้
เก่ียวขอ้งจะตอ้งใหค้วามส าคญัและศึกษาแนวทางในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุอนัเกิด
มาจากหมอ้ไอน ้าโดยปฏิบติัตามกฎกระทรวงและค าแนะน าต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 

1.  จงอธิบายความหมายและค าจ  ากดัความของอุปกรณ์หมอ้ไอน ้า 
2.  จงบอกถึงชนิดของโครงสร้างของอุปกรณ์หมอ้ไอน ้าแบบต่าง ๆ  

3.  จงบอกความแตกต่างประเภทของอุปกรณ์ของหมอ้ไอน ้า 
4.  จงวเิคราะห์หาสาเหตุเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุและป้องกนัการระเบิดของหมอ้ 

ไอน ้า 
5. จงบอกถึงแนวทางในการป้องกนัอุบติัเหตุจากการใชอุ้ปกรณ์หมอ้ไอน ้า 
6. จงอธิบายถึงสาเหตุท่ีหมอ้ไอน ้าโรงงานระเบิดมีสาเหตุเกิดจากอะไรบา้ง 

7. จงบอกถึงการใชน้ ้าท่ีในการเติมหมอ้ไอน ้าควรใชน้ ้าท่ีมีคุณสมบติัใดเพราะ
เหตุใด 

8. จงบอกเหตุใดหมอ้ไอน ้ าท่ีใชก๊้าซหรือน ้ามนัเป็นเช้ือเพลิงจึงจะตอ้ง  

ระบายลมภายในเตาก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                                                บทท่ี  7 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี                                                   อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. (2559). เคร่ืองก าเนิดไอน า้หรือหม้อไอน า้ 

(Boiler). iEnergyGuru. [ออนไลน]์สืบคน้จาก :http://ienergyguru.com/ 
____________ การใช้หม้อไอน า้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย และประหยดั 

พลงังาน.(2559). [ออนไลน]์. สืบคน้จาก http://thaipurchasing.com/article/  
จรัล   จรวบูิลย.์ (2553). หม้อไอน า้ฉบับใช้ในโรงงาน.กรุงเทพ.สนกัพิมพ ์: ส.ส.ท.  
พงษธ์ร  จรัญญากรณ์. (2542). อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนส าหรับอุตสาหกรรม. 

กรุงเทพ ฯ.ส านกัพิมพ ์เอม็แอนดอี์. 
สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน(ประเทศไทย).(2559). 

การป้องกนัและควบคุมหม้อไอน า้ [ออนไลน]์. http://www.shawpat.or.th 

ส านกัพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นพลงังาน. (2004). Thermal system and steam  

  utilizing equipment . Retrieved from DEDE :http : ww2.dede.go.th/ 
Frederick.M,Harold.J. (2012). High Pressure Boiler. Publisher : Amer Technical Pub. 
Martin L. (2013). Residential Hot Water and Steam Heating with Gas,  

Oil and Solid Fuels.Publisher: Prentice Hall College Div. 
Mohammad A. (2007). Heating Boiler Operator’s  

P  Chattopadhyay. (2013). Boiler Operation Engineering  (Third Edition). Pubilished  

by McGraw Hill Education(India) Private Limited P-24 

 

 

 

 

 

 

 

http://ienergyguru.com/
http://thaipurchasing.com/article/p-307


188 

วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                                                บทท่ี  7 

อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                                   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  8                    วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                     

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่   8 

ความปลอดภัยในการปฎบิัติการงานเช่ือมโลหะ 

Safety Practices in Welding 

3 ช่ัวโมง 
 

หัวข้อเน้ือหา 

 8.1    ความเป็นมาของงานเช่ือมโลหะ 

 8.2    ชนิดและวธีิการเช่ือมโลหะ 

 8.3    สาเหตุและอนัตรายท่ีอาจเกิดจากงานเช่ือมโลหะ 

 8.4    ปัจจยัท่ีมีผลท าใหป้ริมาณและชนิดของสารพษิมากหรือนอ้ย 

 8.5    ความปลอดภยัในการเช่ือมโลหะและการป้องกนัอนัตรายจากการเช่ือม
โลหะ 

8.6    ค  าแนะน าส าหรับการใชท่้อบรรจุก๊าซ  การใชถ้งับรรจุก๊าซเหลว 

8.7    การเกบ็รักษาท่อบรรจุก๊าซความดนัสูงและถงับรรจุก๊าซเหลว 

8.8    บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทบทที ่ 8 

เอกสารอ้างองิ 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

            หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1.   อธิบายถึงความเป็นมาของงานเช่ือมโลหะท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัได ้

 2.   จ  าแนกถึงชนิด และวธีิการเช่ือมโลหะท่ีเหมาะสมกบังานต่าง ๆ ได ้

3.   อธิบายวธีิการในการเช่ือมโลหะหรือการตดัดว้ยก๊าซใหเ้กิดความปลอดภยัใน
การปฎิบติังานได ้

 4.   อธิบายลกัษณะการท างานท่ีปลอดภยัในงานเช่ือมแก๊สได ้
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 5.   วเิคราะห์ถึงสาเหตุอนัตรายท่ีอาจเกิดจากงานเช่ือมและวธีิการป้องกนัได ้

 6.   อธิบายวธีิการเกบ็รักษาท่อและถงับรรจุก๊าซความดนัสูงท่ีถูกตอ้งและ
ปลอดภยั 

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1.   ช้ีแจงอธิบายค าอธิบายรายวชิา เน้ือหา กฎระเบียบต่าง ๆ เกณฑใ์หค้ะแนน 

 2.   น าเขา้สู่บทเรียนบรรยายเน้ือหา และใหศึ้กษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3.   ผูส้อนสรุปเน้ือหา และมอบหมายงานใหไ้ปคน้ควา้  ท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติม 

4.   ผูส้อนเปิดโอกาสใหซ้กัถาม และทวนถามเพื่อความเขา้ใจ 

ส่ือการเรียนการสอน  

 1.   เอกสารประกอบการสอนวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั 

 2.   คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

การวดัผล 

 1.   การเขา้ร่วมกิจกรรม และการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 2.   การตอบค าถาม ระหวา่งการบรรยาย 

 3.   การท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

การประเมนิผล 

1.   ความรับผดิชอบ สนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียน บนัทึกลงสมุดเวลาเรียน 

 2.   คะแนนการสอบยอ่ย  ระหวา่งภาคเรียน และปลายภาคการศึกษาผา่นตาม
เกณฑม์หาวทิยาลยั ฯ  

3.   ความถูกตอ้งของการท าแบบฝึกหดั ถูกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ส่งตามก าหนด 

 



บทท่ี 8                                                                 วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                                                 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

บทที่ 8  

ความปลอดภัยในงานเช่ือมโลหะ 

Safety Practices in Welding 

 

 

8.1  ความเป็นมาของงานเช่ือมโลหะ 

 การเช่ือมโลหะเร่ิมมาจากการตีเหล็กให้ติดกนั  มีมานานกว่า 3000 ปี  ซ่ึงเป็น
วธีิเดียวท่ีสามารถประสานโลหะใหติ้ดกนัได ้ ซ่ึงสามารถใชไ้ดใ้นสมยัโบราณพอเขา้ยคุ
อุตสาหกรรมการเช่ือมต่อช้ินส่วนมีความตอ้งการจ านวนมากข้ึน  เช่นพวกอุปกรณ์หมอ้
ตม้น ้ า ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ จึงมีการพฒันาข้ึนอยา่งรวดเร็วในศตวรรษท่ี 20 ช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี  1 และ 2 จึงได้มี เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ เร่งในการผลิตโดย
กระบวนการเช่ือมหุ้มฟลัก๊ซ์ (SMAW)  ซ่ึงเป็นกรรมวิธีท่ีนิยมใชก้นัจนปัจจุบนั และใน
การปฏิบติังานเช่ือมหรือตดัโลหะโดยใชอุ้ณหภูมิสูงส าหรับการต่อโลหะ 2 ช้ินใหติ้ดกนั
ดว้ยการให้ความร้อนแก่โลหะจนหลอมละลายติดเป็นเน้ือเดียวกนัหรือโดยการเติมลวด
เช่ือมเป็นตวัให้ประสานช้ินส่วนในงานการผลิตและซ่อมสร้างเก่ียวกบังานโลหะทัว่ไป
ซ่ึงเป็นการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอันตรายหลายประเภทแฝงอยู่และมี
ผูป้ฏิบัติงานเป็นจ านวนมากท่ียงัขาดความรู้ความเขา้ใจถึงอนัตรายท่ีก าลงัเส่ียงภยัอยู ่  
เป็นประจ า ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากการท่ีผูป้ฏิบติังานโดยทัว่ไปขาดความระวงัภยัท่ีอาจ
เกิดข้ึนท าใหมี้ผูป้ระสบอุบติัเหตุและโรคภยัข้ึนอยูเ่สมอ 

8.2  ชนิดและวธิีการเช่ือมโลหะ 

โดยทัว่ไปท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายในปัจจุบนั  มีดงัน้ี 

 8.2.1 การเช่ือมแก๊ส  (Gas Welding)  เป็นการหลอมเหลวโลหะแหล่งความร้อนท่ี
ใช้เกิดมาจากการเผาไหม้ระหว่างแก๊สอะเซทีลีน ซ่ึงเป็นแก๊สเช้ือเพลิง และแก๊ส
ออกซิเจน อุณหภูมิของการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์ ให้ความร้อนสูง 3 ,200°C  และจะไม่มี
เขม่าหรือควนั 
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รูปที ่ 8.1  ชุดและอุปกรณ์ในงานเช่ือมแก๊ส 

ท่ีมา: http://www.bangpoosociety.com/  
 

 
 

 

รูปที ่ 8.2  อุปกรณ์การเช่ือมแก๊ส  (Gas Welding) 
ดดัแปลงมาจาก: http://offshoresafety.blogspot.com/ 

ถงัออกซิเจน 

ท่อสายสีแดงน าก๊าซอะเซทิลีน 

 

ท่อสายสีเขียวหรือฟ้าน าก๊าซออกซิเจน 

ท่ีจุดประกายไฟ 

ประแจใชส้ าหรับงานเช่ือมแก๊ส 

เกจวดัแรงดนัในถงัถงัออกซิเจน 

เหลก็รัดถงัก๊าซ 

หวัเช่ือมแก๊ส 

http://www.bangpoosociety.com/forum/index.php?topic=3633.0
http://offshoresafety.blogspot.com/
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รูปที ่ 8.3   อุปกรณ์หวัเช่ือมแก๊ส  (WeldingTorch) 
 ท่ีมา : https://sites.google.com/site/karcheuxmka/home 

 

ตารางที ่ 8.1  ค่าความร้อนสูงสุดของแก๊สแต่ละชนิด 

ชนิดเช้ือเพลงิแก๊ส ค่าความร้อนสูงสุดโดยประมาณ 

ออกซิเจน+อะเซทิลีน 3,480 oC หรือ 6,300 oF 

ออกซิเจน+ไฮโดรเจน 2,980 oC หรือ 5,400 oF 

ออกซิเจน+โพรเพน 2,930 oC หรือ 5,300 oF 

ออกซิเจน+มีเทน 2,760 oC หรือ 5,000 oF 

อากาศ+อะเซทิลีน 2,500oC หรือ 4,532oF 

อากาศ+โพรเพน 1,750 oC หรือ 3,182 oF 

ท่ีมา  :  http://www.thermatech.co.th/ 

https://sites.google.com/site/karcheuxmka/home
http://www.thermatech.co.th/
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8.2.1.1  การเช่ือมหรือตดัดว้ยก๊าซเพื่อความปลอดภยั 

    1)  ท่อก๊าซท่ีน าไปใชง้านตอ้งวางห่างจากแหล่งความร้อนและ
ยดึแน่นไม่ลม้ง่าย 

  2)  ตรวจสอบรอยร่ัวของก๊าซท่ีบริเวณชุดควบคุมความดนัดว้ย
ฟองสบู่โดยเนน้บริเวณรอยต่อของวาลว์กบัท่อก๊าซและควรท าทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนท่อ
ก๊าซใหม่ 

   3)  ตรวจสอบรอยร่ัวของสายส่งก๊าซ โดยการเปิดก๊าซผา่นเขา้ท่อ
ส่งก๊าซทั้งสองแลว้ปิดวาลว์ท่ีหวัเช่ือมไว ้น าสายส่งก๊าซจุ่มลงในน ้า ถา้มีการร่ัวจะเกิด
ฟองน ้าผดุข้ึนมา 
   4)  ตรวจสอบรอยร่ัวท่ีวาลว์ของหวัเช่ือม และรอยต่อสายส่งก๊าซ
ดว้ยฟองสบู่ 

5)  ปรับตั้งแรงดนัก๊าซออกซิเจนและก๊าซอะเซทิลีนหรือก๊าซอ่ืนใหเ้หมาะสมก่อนใชง้าน
  

ตารางที ่ 8.2    การเลือกหวัเช่ือมแก๊ส  HARRIS  ดว้ยหวัเช่ือม รุ่น  23-A-90  แก๊ส AC 

(ส าหรับชุดเช่ือมแก๊ส HARRIS รุ่น 43-2), นมหนูหวัเช่ือมแก๊ส A รุ่น 5090 และนมหนู
หวัเช่ือมรุ่น 1390 (ส าหรับชุดเช่ือมแก๊สรุ่น 19-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : http://www.arctechweld.com/index.php 
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   6)  การจุดไฟท่ีหวัเช่ือมควรใชอุ้ปกรณ์จุดไฟโดยเฉพาะไม่ควรใช้
ไมขี้ด 

   7)  การจุดไฟท่ีหวัเช่ือมเร่ิมจากการเปิดวาลว์ก๊าซอะเซทิลีนก่อน
โดยใหก๊้าซออกมาเลก็นอ้ย แลว้จุดประกายไฟ เม่ือไฟติดจึงเปิดวาลว์ก๊าซออกซิเจน 

จากนั้นปรับเปลวไฟใหไ้ดต้ามตอ้งการ ส่วนการปิดกใ็หปิ้ดวาลว์ก๊าซอะเซทิลีนก่อนแลว้
จึงปิดวาลว์ออกซิเจนตาม 

   8)  ท่อก๊าซท่ียงัไม่ไดใ้ชง้านควรมีฝาครอบวาลว์ปิดไว ้ท่อท่ีใช้
แลว้ควรมีป้ายบอกและแยกเกบ็เป็นสัดส่วน 

   9)  หา้มใชน้ ้ามนัหรือจารบีในการหล่อล่ืนขอ้ต่อก๊าซทุกจุด 

   10)  การเปิดวาลว์จากท่อออกซิเจน ควรเปิดชา้ ๆ  เพราะความดนั
ภายในท่อออกซิเจนสูงมากการเปิดอยา่งรวดเร็วอาจเกิดอนัตรายได ้

ตารางที ่8.3  การเลือกหวัตดั HARRIS 6290 AC ส าหรับแก๊สอะเซทิลีน มีลกัษณะคลา้ย
กบัหวัตดัแก๊สแอลพีจีรุ่น 6290NX   ส าหรับความร้อนปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : http://www.arctechweld.com/index.php 
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   11)  หา้มเช่ือมหรือใชห้วัตดัดว้ยก๊าซโดยไม่สวมแวน่ตากรองแสง
ท่ีเหมาะสม 

   12)  ท่อบรรจุก๊าซ ออกซิเจน อะเซติลีนหรือปิโตรเลียมเหลว
จะตอ้งไดม้าตรฐานและมีการตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

   13)  ชุดควบคุมความดนัก๊าซ สามารถควบคุมก๊าซท่ีจ่ายออกมา
คงท่ีสม ่าเสมอ และไดม้าตรฐานหรือมีสถาบนั รับรอง 

   14)  มาตรวดัความดนั จะตอ้งตกศูนยเ์ม่ือไม่มีความดนัถา้มีความ
ดนัเขม็จะเคล่ือนท่ีอยา่งไม่ติดขดัหรือคา้งเป็นช่วง ๆ 

   15)  ปลายสายส่งก๊าซออกซิเจนจะใชข้อ้ต่อแบบเกลียวขวาส่วน
ปลายท่อส่งก๊าซเช้ือเพลิงใชเ้กลียวซา้ย ป้องกนัการต่อสายสลบักนั  

   16)  ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองเช่ือม และวธีิการเช่ือมแก๊สเป็น
อยา่งดี 

  17)  ควรไดรั้บการฝึกใหใ้ชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิง 

  18)  ตอ้งแต่งกายใหเ้หมาะสม เช่น สวมเส้ือแขนยาวและ 

กางเกงขายาวท าดว้ยผา้เน้ือหนา 
   19)  รู้จกัใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เช่น หนา้กาก
กรองแสงส าหรับเช่ือมแก๊ส รองเทา้นิรภยัชนิดหุม้ขอ้แบบไม่ใชเ้ช่ือกผกู ถุงมือหนงั เส้ือ
หนงัส าหรับงานเช่ือม และผา้คลุมหนา้อกและล าตวัหรือเอ๊ียม เป็นตน้ 

  8.2.1.2 กฎความปลอดภยัในงานเช่ือมแก๊ส 

   1) พื้นท่ีเช่ือมแก๊สตอ้งมีอากาศถ่ายเทสะดวก ระบายอากาศไดดี้ 
หากเกิดการร่ัวไหลของแก๊สอะเซทิลีนจะสามารถระบายแก๊สออกไดท้นัที ไม่ก่อใหเ้กิด
อนัตรายกบัผูท่ี้ก  าลงัปฏิบติังานเช่ือมและผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียง 

   2) การติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงนั้นควรจะติดตั้งในท่ี ๆ  สามารถ
หยบิใชไ้ดง่้าย และสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนหากเกิดเพลิงไหม ้หรือเหตุไม่คาดคิด 
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รูปที ่8.4  พื้นท่ีเช่ือมแก๊สตอ้งมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

ท่ีมา : http://www.thakotech.co.th/ 
 

3) บริเวณท่ีท าการเช่ือมนั้น ควรติดตั้งระบบแสงสว่าง อยา่ง 

เพียงพอมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนทัว่ทั้งบริเวณท่ีการเช่ือม 

 4) จดัเตรียมอุปกรณ์และยาในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เช่น ครีม 

ทาหากเกิดแผลพุพองจากการสัมผสัความร้อนท่ีเกิดจากการเช่ือม 

   5) ตอ้งมีการท าเส้นแสดงขอบเขตพื้นท่ีเคร่ืองจกัรพื้นท่ีท่ีอนัตราย
ใหช้ดัเจน 

 

รูปที ่8.5  พื้นท่ีเช่ือมแก๊สตอ้งมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

ท่ีมา : http://www.thakotech.co.th/ 

http://www.thakotech.co.th/
http://www.thakotech.co.th/


198 

บทท่ี 8                                                                 วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                                                 

อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                                   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

6) พื้นท่ีต่าง ๆ ในโรงงานตอ้งแสดงป้ายเตือนบอกต าแหน่ง
สถานท่ีอุปกรณ์ใหช้ดัเจน 

 7) เน่ืองจากการเผาไหมส่้วนผสมออกซิเจนกบัอะเซทิลีน 

ขณะท าการเช่ือมจะมีมลพิษท่ีเกิดกล่ินหรือเขม่าควนัเป็นอนัตรายกบัผูเ้ช่ือมและผูท่ี้อยู่
ใกลเ้คียง  การติดตั้งพดัลมดูดอากาศจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก 

 8) หา้มใชน้ ้ามนัหรือจาระบีในการหล่อล่ืนขอ้ต่อต่าง ๆ 

ในงานเช่ือมแก๊สเพราะจะท าใหเ้กิดการลุกไหมข้ึ้นง่ายหากเกิดแก๊สร่ัวบริเวณดงักล่าว 

                                    9) ในการเคล่ือนยา้ยถงัแก๊ส ไม่ควรกล้ิงถงัในแนวนอนควรกล้ิง
ในแนวตั้งถงัแก๊สท ามุมเอียงเขา้หาตวัโดยใชมื้อซา้ยประคองหวัถงั  มือขวาหมุนท่อหรือ
ใชล้อ้เขน็ 

   10) การตรวจสอบรอยร่ัวของแก๊ส ควรใชน้ ้าสบู่หรือน ้า
ผงซกัฟอกเท่านั้น 

                        11) การวางถงัแก๊ส จะตอ้งมีอุปกรณ์ส าหรับยดึถงัแก๊สใหม้ัน่คงแขง็แรง
ป้องกนัถงัแก๊สลม้จนเป็นเหตุใหอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ช ารุดเสียหายหรือเป็นอนัตรายต่อ
ผูป้ฏิบติังานได ้

   

รูปที ่8.6  การจดัวางถงัแก๊สและถงัออกซิเจนท่ีถูกตอ้ง 

ท่ีมา : file:///C:/Users/Nut/Downloads/1.2.pdf 

 

มีโซ่คลอ้งรัดไว้
ป้องกนัการลม้ 

file:///C:/Users/Nut/Downloads/1.2.pdf
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   12) บริเวณท่ีท าการเช่ือมแก๊สตอ้งไม่มีวสัดุไวไฟหรือวสัดุท่ีติด
ไฟ เช่น สี  น ้ามนั  กระดาษต่าง ๆ เป็นตน้ 

  13) หา้มใชไ้มขี้ดจุดเปลวไฟ ตอ้งใชท่ี้จุดส าหรับงานเช่ือมแก๊ส
เท่านั้น 

  14) ขณะจุดเปลวไฟ ใหห้นัปลายหวัทิพออกจากตวัไปดา้นขา้ง 
ระมดัระวงัไม่ใหเ้ปลวไฟไปโดนสายเช่ือมและผูป้ฏิบติังาน 

  15) หา้มจุดเปลวไฟจากโลหะท่ีร้อน หรือจุดจากเปลว ไฟ
ผูป้ฏิบติังานอ่ืน 

   16) ปฏิบติัตามกฎโรงงานอยา่งเคร่งครัดไปตามชนิดของงาน 

  17) ตอ้งใชส้ายเช่ือมใหถู้กตอ้งตามชนิดของแก๊ส 

  18) อยา่เช่ือมหรือตดัช้ินงานบนพื้นท่ีเป็นไม ้เพราะจะท าใหติ้ด
ไฟได ้

  19) อยา่ถ่ายเทแก๊สอะเซทิลีนจากถงัหน่ึงไปยงัอีกถงัหน่ึง 

  20) ก่อนปฏิบติังานเช่ือมแก๊สทุกคร้ังตอ้งมัน่ใจวา่รอยต่อสาย
เช่ือมทุก ๆ จุดไม่มีรอยร่ัวพร้อมท่ีจะใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั  

  21) ถงัแก๊สควรตั้งใหห่้างจากแหล่งความร้อนต่าง ๆ  และแยก
ออกเป็นสัดส่วน 

  8.2.1.3 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายผูป้ฎิบติังานเช่ือมแก๊ส 

 

 

 

 

 

ก ) หนา้กากป้องกนัแสงรังสี   ข) ถุงมือกนัความร้อน ค) รองเทา้หุม้สนท่ีใชส้ าหรับ
ความปลอดภยั 

รูปที ่8.7  ชุดอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส 

ท่ีมา :http://www.weldpedia.com/2016/10/ 

http://www.weldpedia.com/2016/10/
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รูปที ่8.8  ชุดอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส 

ท่ีมา : http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/elearnings/2016_08/   

 

 8.2.2  การเช่ือมไฟฟ้า (Arc Welding)  เป็นการเช่ือมไฟฟ้า หรือ "อาร์ก"  (Arc)  
ซ่ึงความร้อนท่ีใชใ้นการเช่ือมเกิดจากประกายอาร์ก ระหวา่งช้ินงานและลวดเช่ือมซ่ึง
หลอมละลายลวดเช่ือมเพื่อท าหนา้ท่ีประสานเน้ือโลหะเขา้ดว้ยกนั 

 

รูปที ่8.9 การใชอุ้ปกรณ์ตูเ้ช่ือมแบบไฟฟ้า  (Arc Welding) 
ท่ีมา : http://ie.eng.cmu.ac.th/IE20/ 

 

 

http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/elearnings/2016_08/
http://ie.eng.cmu.ac.th/IE20/
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รูปที ่8.10  ตะกรันลอยบนช้ินงานเพื่อป้องกนัโลหะเกิดจากการเช่ือมไฟฟ้า 
หลอมละลายเม่ือถูกกบับรรยากาศเพื่อใหอ้ตัราการเยน็ตวัชา้ 
ท่ีมา  : http://www.thermal-mech.com/knowledge.php?id=43 

 
ก) ขนาดเลก็ ARC 200Tใชไ้ฟฟ้า  220V แบบสนาม 

 
ข) ขนาดใชใ้นโรงงาน ARC 500IJ ใชไ้ฟฟ้า 380V 

รูปที ่8.11 ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า ARC Welding  (เช่ือมธูป) 
ท่ีมา :http://xn--b3cv5aai5eub9aq4e4b5bjj.com/category 
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รูปที ่8.12  ควรสวมชุดป้องกนัขณะปฎิบติังานการเช่ือมไฟฟ้า 
ท่ีมา : http://2100-1005-1.blogspot.com/2014/01/1.html 

 8.2.3  การเช่ือมอัด   (Press Welding  หรือ  Non Fusion Welding)   เป็นการ
ประสานโลหะจ านวน 2 ช้ินให้ติดกนั โดยใชค้วามร้อนกบัช้ินงานในบริเวณท่ีจะท าการ
เช่ือม จากนั้นใชแ้รงอดัส่วนท่ีหลอมละลายจนกระทัง่ช้ินงานติดกนัเป็นจุด หรือเกิดแนว
ความร้อนท่ีใชไ้ดจ้ากความตา้นทานไฟฟ้า เช่น การเช่ือมจุด (Spot Welding) 

 

 

รูปที ่8.13  การเช่ือมแบบอดั (Press Welding หรือ Non Fusion Welding) 
ท่ีมา : http://2100-1005-1.blogspot.com/2014/01/1.html 
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รูปที ่8.14   เคร่ืองเช่ือมแบบ  Press Welding 

ท่ีมา : http://spotweldinc.com/pressrite_spot_welders.html 

 

รูปที ่8.15  ลกัษณะการเช่ือมจุด (Spot Welding) 
ท่ีมา : https://www.dukane.com/us/P_dualpress.htm 

  

https://www.dukane.com/us/P_dualpress.htm
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8.2.4   การเช่ือม TIG  (Tungsten Inert Gas Welding)  เป็นวธีิเช่ือมโลหะดว้ยความร้อนท่ี
เกิดจากการอาร์กระหว่างลวดทงัสเตนกบัช้ินงาน โดยมีแก๊สเฉ่ือยปกคลุมบริเวณเช่ือม
และบ่อหลอมละลายเพื่อไม่ไหบ้รรยากาศภายนอกเขา้มาท าปฏิกิริยา 

 

รูปที ่8.16  กระบวนการเช่ือมแบบ  TIG welding 

ท่ีมา :http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=2111 

 

รูปที ่8.17  การสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายขณะเช่ือม TIG welding 

ท่ีมา :http://redmondwelding.com/welding 

 

 8.2.5  การเช่ือม MIG (Metal Inert Gas Welding)  เป็นกระบวนการเช่ือมท่ีสร้าง
ความร้อนระหว่างลวดเช่ือมกบัช้ินงาน ลวดเช่ือมท่ีใชจ้ะเป็นลวดเช่ือมเปลือยท่ีส่งป้อน
อยา่งต่อเน่ืองไปยงับริเวณอาร์กและท าหนา้ท่ีเป็นโลหะเติมลงยงับ่อหลอมละลายบริเวณ
บ่อหลอมละลายจะถูกปกคลุมไปดว้ยแก๊สเฉ่ือยเพื่อไม่ให้เกิดการรวมตวักบัอากาศเป็น
ประเภทหน่ึงของการเช่ือมอาร์ค การเช่ือม MIGเป็นกระบวนการเช่ือมสเตนเลสท่ีไดรั้บ 

http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=2111


205 

บทท่ี 8                                                                 วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                                                

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

ความร้อนจากการอาร์ก  ระหว่างลวดเช่ือมกบัช้ินงาน ลวดเช่ือมท่ีใช้จะเป็นลวดเช่ือม
เปลือยท่ีส่งป้อนอย่างต่อเน่ือง ไปยงับริเวณอาร์กและท าหน้าท่ีเป็นโลหะเติมลงยงับ่อ
หลอมละลาย บริเวณบ่อหลอมละลายจะถูกปกคลุมไปด้วยแก๊สเฉ่ือยไม่ให้เกิดการ
รวมตวักบัอากาศแก๊สเฉ่ือยจะใชแ้ก๊สอากอน 97% ผสมกบัแก๊สออกซิเจน 3% 

 

 

รูปที ่8.18  โครงสร้างส่วนประกอบภายในตูเ้ช่ือม 

ท่ีมา : http://www.siamstainless.com/?p=945 

 

รูปที ่8.19  อุปกรณ์เคร่ืองเช่ือม  (MIG / MAX /GMAW) 
ท่ีมา : http://www.siamstainless.com/?p=945 

 8.2.6  การเช่ือมใต้ฟลักซ์ (Submerged Arc Welding)  การเช่ือมใต้ฟลักซ์เป็น
กระบวนการเช่ือมไฟฟ้าท่ีไดรั้บความร้อนจากการอาร์ก   ระหวา่งลวดเช่ือมเปลือยกบั 

ช้ินงานเช่ือม โดยมีฟลกัซ์ชนิดเมด็ (Granular Flux) ปกคลุมบริเวณอาร์ก และฟลกัซ์ส่วน
ท่ีอยู่ใกลก้บัเน้ือเช่ือมจะหลอมละลายปกคลุมเน้ือเช่ือมเพื่อป้องกนัอากาศภายนอกท า
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ปฏิกิริยากับแนวเช่ือม ส่วนฟลักซ์ท่ีอยู่ห่างจากเน้ือเช่ือมจะไม่หลอมละลาย และไม่
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก 

 

รูปที ่ 8.20  การเช่ือมใตฟ้ลกัซ์  (Submerged Arc Welding) 
ท่ีมา : http://www.siamstainless.com/?p=945 

8.3  สาเหตุและอนัตรายทีอ่าจเกดิจากงานเช่ือมโลหะ 

 การเช่ือมเป็นกระบวนการท่ีใชส้ าหรับต่อวสัดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก 
โดยใหร้วมตวัเขา้ดว้ยกนั ปกติใชว้ธีิท าใหช้ิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเน้ือโลหะเติม
ลงในแอ่งหลอมละลายของวสัดุท่ีหลอมเหลว เม่ือเยน็ตัวรอยต่อจะมีความแข็งแรง 
บางคร้ังใชแ้รงดนัร่วมกบัความร้อน หรืออยา่งเดียว เพื่อใหเ้กิดรอยเช่ือม ซ่ึงตรงขา้มกบั
การบดักรีอ่อนและการบดักรีแข็งซ่ึงไม่มีการหลอมละลายของช้ินงาน มีแหล่งพลงังาน
หลายอย่างส าหรับน ามาใชใ้นการเช่ือม เช่น การใชค้วามร้อนจากเปลวแก๊ส, การอาร์ก
โดยใช้กระแสไฟฟ้า, ล าแสงเลเซอร์, การใช้อิเล็คตอรอนบีม, การเสียดสี, การใช้คล่ืน
เสียง เป็นตน้  ในอุตสาหกรรมมีการน ามาใชใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั  เช่นการ 

เช่ือมในพื้นท่ีโล่ง, พื้นท่ีอบัอากาศ, การเช่ือมใตน้ ้ า การเช่ือมมีอนัตรายเกิดข้ึนไดง่้าย จึง
ควรมีความระมดัระวงัเพื่อป้องกนัอนัตราย เช่น ท่ีเกิดจาก กระแสไฟฟ้า, ความร้อน, 

สะเก็ดไฟ, ควนัเช่ือม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ก, ช้ินงานร้อน, ฝุ่ นละอองและสาเหตุและ
อนัตรายท่ีอาจก่อใหเ้กิดจากงานเช่ือมมีดงัน้ี 
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8.3.1 งานเช่ือมท าให้เกิดแสงจ้าและรังสีอัลตร้าไวโอเลตซ่ึงเป็นอันตรายต่อ
สายตาท าใหต้าเป็นตอ้  ผิวหนงัท่ีไดรั้บรังสีจะเกิดการอกัเสบปวดแสบปวดร้อนหรืออาจ
ท าให้ผิวหนังไหมไ้ด ้การบรรเทาอาการเจ็บตาให้ใช้ยาหยอดตาหรือใช้ผา้เยน็ประคบ
หรืออาจใชเ้ปลือกกลว้ยท่ีสะอาดปิดเปลือกตากไ็ด ้

8.3.2  ประกายไฟหรือลูกไฟท่ีเกิดข้ึนจากงานเช่ือมโลหะมีอุณหภูมิประมาณ 
1200 - 1600 องศาเซลเซียส ซ่ึงท าให้ผิวหนงัไหมแ้ละอาจเป็นสาเหตุของเพลิงไหมง้าน
เช่ือมในท่ีอบัทึบและมีละอองไอน ้ามนั ท าใหเ้กิดการระเบิดได ้

8.3.3 ไฟฟ้าลัดวงจรหากมีการช ารุดของสายไฟ จุดต่อสายไฟไม่เป็นตาม
มาตรฐานจะท าใหกิ้ดกระแสไฟฟ้าลดัวงจรได ้

8.3.4 ความเม่ือยลา้เกิดข้ึนไดห้ากปฏิบติังานในท่วงท่าท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น นัง่ยอง ๆ 
หรือกม้หลงัเช่ือม เป็นระยะเวลานาน ๆ อาจท าใหร้ะบบไหลเวียนของโลหิตไม่ดีอาจท า
ใหเ้กิดการเม่ือยลา้ เหน็บชา หนา้มืด  เป็นตน้ 

8.3.5 อนัตรายของสารเคมีในรูปของ ฟูม เกิดข้ึนเม่ือโลหะหลอมเหลวจนเป็นไอ
และเยน็ตวัลงอยา่งรวดเร็วเกิดเป็นอนุภาคขนาดเลก็มาก ล่องลอยอยูใ่นอากาศพบไดใ้น
งานเช่ือมโลหะ หลอมโลหะ บดักรีเขา้สู่ร่างกายไดท้างระบบทางเดินหายใจ และท าให้
เกิดโรคต่าง ๆ ไดห้ลายชนิด 

8.4  ปัจจยัทีม่ผีลท าให้ปริมาณและชนิดของสารพษิมากหรือน้อย 

 วิธีการเช่ือมโลหะด้วยไฟฟ้าก่อให้เกิดฟูมหรือควนัของสารพิษไดม้ากท่ีสุด  มี
ปัจจยั ดงัน้ี 

 8.4.1 ชนิดโลหะท่ีต้องการเช่ือม ถ้าโลหะนั้ นมีองค์ประกอบท่ีมีอันตรายต่อ
ร่างกายสูง  เช่น แคดเม่ียม โคบอลนิกเกิล กจ็ะท าอนัตรายต่อร่างกายไดสู้ง 

 8.4.2  ชนิดของลวดเช่ือม ชนิดของสารท่ีเป็นองค์ประกอบของลวดเช่ือมจะเป็น
ตวัช้ีชนิดของฟูม หรือก๊าซอนัตรายท่ีเกิดข้ึน 

 8.4.3  ก๊าซท่ีใช้ในการเช่ือม เช่น คาร์บอนไดออกไซด์  ไนโตรเจน อาร์กอน 
อะเซทิลีนเหล่าน้ีไม่ใช่ก๊าซพิษ  แต่สามารถท าอนัตรายถึงแก่ชีวิตไดห้ากท างานในท่ีอบั
ช้ืนเน่ืองจากขาดออกซิเจน 
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8.5  ความปลอดภัยในการเช่ือมโลหะและการป้องกนัอนัตรายจากการเช่ือมโลหะ 

 เม่ือมีความรู้ในการหลีกเล่ียงอนัตรายเหล่าน้ีการเร่ิมตน้ให้สภาพแวดลอ้มการ
ท างานท่ีถูกตอ้งเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการเช่ือมไดอ้ยา่งปลอดภยัควรปฎิบติัตาม ดงัน้ี 

 8.5.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนและหลงัการใชง้านอยูเ่สมอ 

 8.5.2 จดัระบบระบายอากาศภายในโรงงาน และมีระบบดูดอากาศเฉพาะท่ี   ณ 
จุดเช่ือม ควรหลีกเล่ียงการใชส้ารลา้งไขมนัประเภทไตรคลอโรเอทิลีน เปอร์คลอโร-เอ
ทิลีน และเมทิลคลอโรฟอร์ม เพราะอาจเส่ียงต่อการเกิดก๊าซฟอสจีนซ่ึงเป็นก๊าซพิษท่ีมี
อนัตรายสูง 

 8.5.3 จดัสภาพการท างานเพื่อลดความเม่ือยล้าจากการท างาน เช่น ยกระดบัวสัดุ
ท่ีตอ้งการเช่ือมใหสู้งจากพื้นใหไ้ดร้ะดบัท่ีสามารถท างานไดส้ะดวกสบายข้ึน 

 8.5.4  สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัขณะท างานควรใชห้นา้กากป้องกนัแสงท่ีเกิดจาก
การเช่ือมในขณะท่ีท าการเช่ือมทุกคร้ัง 

 8.5.5 ควรสวมเส้ือผา้อย่างมิดชิดในขณะท่ีท าการเช่ือม  สวมรองเทา้นิรภยัใน
ขณะท่ีท าการเช่ือมควรสวมถุงมือในขณะท่ีท าการเช่ือม 

 8.5.6 บริเวณพื้นท่ีในการปฏิบติังานควรเป็นวสัดุทนไฟ และไม่มีน ้ าขงัไม่ควร
ใหมี้วสัดุติดไฟอยูใ่กล ้ๆ 

 8.5.7 บริเวณพื้นท่ีในการปฏิบติังานควรมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกมีแสงสว่าง
อยา่งเพียงพอ 

 8.5.8 ถงัก๊าซแอลพีจี,  ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน และท่อบรรจุก๊าซอะเซทิลีน ควร
มีเกจวดัความดนั 

 8.5.9  เลือกใชก้ระจกกรองแสงท่ีถูกตอ้ง  เช่น เบอร์ 8 ส าหรับไฟฟ้าไม่เกิน 80 

A. เบอร์ 10 ใชก้บักระแสไฟฟ้าไม่เกิน 80-160 A. เบอร์ 12  ใชไ้ฟฟ้าเกิน  250 A. 
 8.5.10  ถงัก๊าซแอลพีจี และท่อบรรุจก๊าซฯ ควรมีล้ินนิรภยัวาล์วและท่อบรรจุ
ก๊าซไม่ควรมีจาระบีหวัเช่ือมก๊าซจะตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีดีเสมอ 
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8.6   ค าแนะน าส าหรับการใช้ท่อบรรจุก๊าซการใช้ถังบรรจุก๊าซเหลว 

 8.6.1  อยา่ใชก๊้าซผดิประเภท 

 8.6.2  อยา่ใชก๊้าซเพื่อท าความสะอาดท่ออุปกรณ์ท่ีมีน ้ามนั หรือ ไขอ่ืน ๆ 

 8.6.3  อยา่บรรจุก๊าซผดิประเภท 

 8.6.4  อยา่ใชน้ ้ามนัจาระบีทาหวัวาลว์ 

 8.6.5  อยา่ใชก๊้าซโดยไม่ผา่นเรกเูลเตอร์ 

 8.6.6  อยา่ถ่ายเทก๊าซเอง 

 8.6.7  อยา่ใหไ้ฟ, น ้ามนั, ก๊าซไวไฟ เขา้ใกลถ้งับรรจุก๊าซ 

 8.6.8  อยา่จบัท่อทางเดินก๊าซดว้ยมือเปล่า 
 8.6.9  อยา่ใหอ้อกซิเจนเหลวและไนโตรเจนเหลว สัมผสักบัมือหรือร่างกาย
โดยตรง 

8.7  การเกบ็รักษาท่อบรรจุก๊าซความดันสูงและถังบรรจุก๊าซเหลว 

 เน่ืองจากก๊าซเป็นวตัถุท่ีติดไฟจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัในการเกบ็รักษา
เราควรปฎิบติัตามวธีิการเกบ็รักษาท่ีถูกตอ้งเพื่อความปลอดภยั  ดงัต่อไปน้ี 

 8.7.1  ควรเกบ็ไวใ้นท่ีร่ม 

 8.7.2  ควรเกบ็ไวใ้นหอ้งท่ีมีการระบายอากาศดี 

 8.7.3  ควรยดึท่อใหม้ัน่คง 

 8.7.4  ควรปิดวาลว์เม่ือใชก๊้าซหมด หรือ ควรปิดวาลว์เม่ือเลิกใชก๊้าซ 

 8.7.5  ควรท าการเคล่ือนยา้ยดว้ยรถเขน็ 

 8.7.6  อยา่โยน หรือทุ่มถงัก๊าซแอลพีจี หรือท่อบรรจุก๊าซฯ 

 8.7.7 ไม่ควรเกบ็ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ร่วมกบัท่อบรรจุก๊าซอะเซทิลีน 

 8.7.8 ไม่ควรเกบ็ไวใ้นท่ี ๆ มีอุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียส 

 8.7.9 ไม่ควรเกบ็ไวใ้นท่ีช้ืน มีเกลือ หรือมีสารกดักร่อน 
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รูปที ่8.21  การเกบ็รักษาถงัก๊าซท่ีปลอดภยั 

ท่ีมา : http://www.welovesafety.com/ 

 8.7.10  ควรเกบ็หรือติดตั้งถงัไวใ้นท่ี ๆ มีอากาศถ่ายเทไดดี้ 

 8.7.11  อยา่น าไฟ, น ้ามนั, จาระบี และไฟฟ้าเขา้ใกลถ้งับรรจุออกซิเจน 

 8.7.12  ควรมีเจา้หนา้ท่ีคอยควบคุมและดูแลในเฉพาะท่ี ๆ นั้น 

 8.7.13  ถงับรรจุก๊าซเหลวบางรุ่นหา้มวางนอนและควรมีการยดึตวัถงัเพื่อไม่ให้
เกิดการลม้ลงไดโ้ดยง่าย 

 8.7.14  อยา่ถ่ายเทก๊าซเหลวเอง 

 8.7.15  ควรใหพ้นกังานท่ีผา่นการฝึกอบรมมาแลว้เป็นผูเ้ดินท่อเท่านั้น 

8.8  บทสรุป 

 การเช่ือมมีมานานกว่า 3000 ปี เป็นวิธีเดียวท่ีสามารถประสานโลหะให้ติดกนั
ได้สามารถใช้ได้ในสมยัโบราณเม่ือเขา้ยุคอุตสาหกรรมการเช่ือมต่อช้ินส่วนมีความ
ต้องการจ านวนมากข้ึน จึงมีการพัฒนาข้ึนอย่างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 20 ช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี  1 และ2 ได้มี เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่ อ เร่งในการผลิตโดย
กระบวนการเช่ือมหุม้ฟลัก๊ซ์  (SMAW)  เป็นกรรมวธีิท่ีนิยมใชก้นัจนปัจจุบนั ชนิดของ 

การเช่ือมในปัจจุบันมี 6 ชนิดการเช่ือมแก็ส (Gas Welding) การเช่ือมไฟฟ้า (Arc 

Welding)  การเช่ือมอดั (Spot Welding) การเช่ือม TIG (Tungsten Inert Gas Welding)  
การ เช่ื อม  MIG (Metal Inert Gas Welding) การเช่ื อมใต้ฟ ลักซ์  (Submerged Arc 

http://www.welovesafety.com/
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Welding) ใชอุ้ณหภูมิสูงส าหรับการต่อโลหะ 2 ช้ินให้ติดกนัดว้ยการให้ความร้อนแก่
โลหะจนหลอมละลายติดเป็นเน้ือเดียวกนัหรือเติมลวดเช่ือมเป็นตวัใหป้ระสานช้ินส่วน
ในงานการผลิตและซ่อมงานโลหะทั่วไป การปฏิบัติงานมีความเส่ียงต่อการเกิด
อนัตรายหลายประเภทแฝงอยู ่ มีผูป้ฏิบติังานเป็นจ านวนมากท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจ
เส่ียงภยัอยู่เป็นประจ า  สังเกตไดจ้ากการท่ีผูป้ฏิบติังานโดยทัว่ไปขาดความระวงัภยัท่ี
อาจเกิดข้ึนท าใหมี้ผูป้ระสบอุบติัเหตุ และโรคภยัข้ึนอยูเ่สมอ ดงันั้น การค านึงถึงวธีิการ
เช่ือมหรือตดัด้วยก๊าซเพื่อความปลอดภยั มีความเขา้ในการป้องกนัอนัตรายจากการ
เช่ือมโลหะรู้เท่าทันปัจจัยท่ีท าให้ปริมาณและชนิดของสารพิษมากน้อยเพื่อจะได้
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตรายในการปฎิบติังานเก่ียวกบัการเช่ือมเหล่าน้ีได ้
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 

1. จงเล่าความเป็นมาของงานเช่ือมโลหะท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั 

2. จงบอกถึงวธีิการเช่ือมโลหะท่ีเหมาะสมกบังานต่าง ๆ 

3. จงบอกวธีิการเช่ือมหรือการตดัดว้ยก๊าซเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัใน 

การปฎิบติังาน 

4. จงบอกกฎความปลอดภยัในงานเช่ือมแก๊สและแนวทางการประยกุต ์

ใชก้บังานได ้

5. จงวเิคราะห์ถึงสาเหตุอนัตรายท่ีอาจเกิดจากงานเช่ือมและวธีิการป้องกนัได ้

6. จงบอกวธีิเช่ือมโลหะมีก่ีวธีิอะไรบา้ง 

7. จงบอกอนัตรายจากงานเช่ือมมีอะไรบา้ง 

8. จงบอกวธีิการเกบ็รักษาก๊าซเหลวไม่ควรเกบ็ไวเ้กินอุณหภูมิก่ีองศา 
9. จงอธิบายวธีิการเช่ือมโลหะหรือตดัดว้ยก๊าซใหเ้กิดความปลอดภยัใน 

การปฎิบติังาน 

10. จงอธิบายลกัษณะการท างานท่ีปลอดภยัในงานเช่ือมแก๊ส 

11.ใหว้เิคราะห์สาเหตุอนัตรายท่ีอาจเกิดจากงานเช่ือมและวธีิการป้องกนั 

12. จงอธิบายวธีิการเกบ็รักษาท่อและถงับรรจุก๊าซความดนัสูงท่ีถูกตอ้งและ
ปลอดภยั 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  9 

การป้องกนัอคัคีภัยในงานอุตสาหกรรม และอนัตรายจากความร้อน 

Fire protection in working and heat hazard 

6 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเน้ือหา 

 9.1  ความส าคญัในการป้องกนัการเกิดอคัคีภยัในโรงงานอุตสาหกรรม 

 9.2  องคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดไฟไหมแ้ละสาเหตุท่ีเกิดอคัคีภยั 

 9.3  การแยกประเภทของไฟ 

 9.4  สัญลกัษณ์ป้ายเตือนและอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานอคัคีภยั 

9.5  สารพิษต่าง ๆ  ท่ีอยูใ่นควนัไฟท่ีอาจเกิดข้ึนขณะเกิดเพลิงไหม ้

9.6  ขอ้ปฎิบติัและวธีิการป้องกนัอคัคีภยั 

9.7  ความร้อนและอนัตรายจากความร้อน 

9.8  ชนิดของความร้อนในการท างาน 

9.9  การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 

9.10 บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที ่ 9 

เอกสารอ้างองิ 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

            หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. อธิบายความส าคญัของการป้องกนัการเกิดอคัคีภยัในโรงงานอุตสาหกรรมได ้

 2. อธิบายถึงองคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดไฟไหม ้และสาเหตุท่ีเกิด 

อคัคีภยัได ้  

 3. อธิบายความแตกต่างของประเภทไฟได ้
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 4. อธิบายสัญลกัษณ์ป้ายเตือน และอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานอคัคีภยั และ
น าไปปฏิบติัตามได ้

 5.  จ  าแนกสารพิษต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นควนัไฟขณะเกิดเพลิงไหมไ้ด ้

 6.  วเคราะห์วางแผนป้องกนัการเกิดอคัคีภยั และอนัตรายจากความร้อนและ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานได ้

 7.  อธิบายวธีิขอ้ปฎิบติัในการป้องกนัอคัคีภยัได ้

 8. บอกวธีิการช่วยเหลือ และปฐมพยาบาลได ้

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ช้ี แจงอธิบายค าอธิบายรายวชิา เน้ือหา กฎระเบียบต่าง ๆ เกณฑใ์หค้ะแนน 

 2.  น าเขา้สู่บทเรียนบรรยายเน้ือหา และใหศึ้กษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3.  ผูส้อนสรุปเน้ือหา และมอบหมายงานใหไ้ปคน้ควา้  ท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติม 

4.  ผูส้อนเปิดโอกาสใหซ้กัถาม และทวนถามเพื่อความเขา้ใจ 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั 

2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

การวดัผล 

 1.  การเขา้ร่วมกิจกรรม และการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 2.  การตอบค าถามระหวา่งการบรรยาย 

 3.  การท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

การประเมนิผล 

1.  ความรับผดิชอบ สนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียน บนัทึกลงสมุดเวลาเรียน 

 2.  คะแนนการสอบยอ่ย  ระหวา่งภาคเรียน และปลายภาคการศึกษาผา่นตาม
เกณฑม์หาวทิยาลยัฯ  

3.  ความถูกตอ้งของการท าแบบฝึกหดั ถูกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ส่งตามก าหนด 
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บทที่  9 

การป้องกนัอคัคีภัยในงานอุตสาหกรรมและอนัตรายจากความร้อน 

Fire protection in working and heat hazard 

 

9.1 ความส าคญัในการป้องการการเกดิอคัคภีัยในโรงงานอตุสาหกรรม 

 โรงงานอุตสาหกรรมหากเกิดอัคคีภัยข้ึนก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายและ
ส่งผลปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  โดยรอบซ่ึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีส่วนรับผิดชอบและ
ก าหนดประเภท หรือ ชนิดของโรงงาน  มีการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบ
กิจการโรงงาน และแกไ้ขโดยหนา้ท่ีขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี  2  (พ.ศ.2513)  ด้วยการออกตามความใน
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2512 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 18 แห่งกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2535)  และออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ตาม
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญัติให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในโรงงาน 
พ.ศ.2542 ซ่ึงมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั ระบบสัญญาณแจง้เหตุ
เพลิงไหม้  เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ ระบบน ้ าดับเพลิง ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั การ
ตรวจสอบ ทดสอบ และบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ   การฝึกอบรมเร่ืองการ
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  กฎหมายฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัใชก้บัโรงงานท่ีไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานแลว้ ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2555  ซ่ึงบุคลากรของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ในองค์ความรู้ทางดา้นวิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประยกุตน์ าไปใชใ้นการก ากบัดูแลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 อคัคีภยัท่ีเกิดจากเพลิงไหมเ้ป็นสาธารณะภยัประเภทหน่ึงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา  ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือสูญเสียต่อชีวติทรัพยสิ์น   และเศรษฐกิจ 
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โดยรวมของประเทศ   อคัคีภยัสามารถเผาผลาญทรัพยสิ์นให้วอดวายในชั่วระยะเวลา
ไม่ก่ีชัว่โมง  น าความสูญเสียซ่ึงสาเหตุของการเกิดอคัคีภยัในส่วนใหญ่จะเกิดจากความ
ประมาทและไม่ระมดัระวงัในการใชไ้ฟฟ้า จุดธูปเทียนบูชาพระ การประกอบอาหารจาก
แก๊สหุงตม้และการก่อไฟ ซ่ึงสถานท่ีเกิดอคัคีภยัส่วนใหญ่มกัจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัและชุมชน
ท่ีมีความหนาแน่น อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนยก์ารคา้และโรงมหรสพ และช่วง
ท่ีมีอคัคีภยัเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง คือ ในช่วงฤดูท่ีมีอากาศร้อนและแหง้แลง้ 

การป้องกันอคัคีภยัและระงบัอัคคีภยั จึงมีความส าคญัยิ่งในการช่วยลดความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนซ่ึงภารกิจเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาอคัคีภยัเป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคมท่ีจะต้องร่วมมือกนัทั้ ง
ภาครัฐท่ีมีหนา้ท่ีก ากบั ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบติัของภาคเอกชน ให้การสนบัสนุนการ
ป้องกนัอคัคีภยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคประชาชนท่ีควรมีจิตส านึกและการตระหนกัถึง
ความปลอดภัยในการป้องกันและลดความเส่ียงจากอคัคีภัยในบ้านเรือนและชุมชน 
กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนัไดแ้ก่ พระราชบญัญติัป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ.
2542 โดยในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวไดก้  าหนดค านิยามท่ีส าคญัไว ้ดงัน้ี 

"ป้องกนัอคัคีภยั" หมายความว่า การด าเนินการเพื่อมิให้เกิดเพลิงไหม ้และให้
หมายความรวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์เม่ือเกิดเพลิงไหมด้ว้ย  

 "ระงบัอคัคีภยั" หมายความว่า การดบัเพลิงและการลดการสูญเสียชีวิต ร่างกาย
และทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการเกิดเพลิงไหม ้

 "ส่ิงท่ีท าให้เกิดอคัคีภยัไดง่้าย" หมายความว่า เช้ือเพลิง สารเคมี หรือวตัถุอ่ืนใด
ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นของแขง็ ของเหลวหรือก๊าซ ท่ีอยูใ่นภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาป
จากการจุดติดใด ๆ หรือการสันดาปเอง  
 ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหมอ้คัคีภยัคือ ภยัยนัตรายท่ีเกิดจากไฟท่ีเกินการควบคุม 
และลุกลาม ต่อเน่ือง สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต ทรัพยสิ์นและสภาพแวดลอ้มการ
สันดาปหรือการเผาไหม ้ (Combustion)  การเผาไหมคื้อ ปฏิกิริยาทางเคมีซ่ึงเช้ือเพลิงได้
รวมตวักบัออกซิเจนจากอากาศและปล่อยพลงังานความร้อนและแสงสวา่ง 

 

 



219 

บทท่ี  9                                                                วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

9.2  องค์ประกอบทีท่ าให้เกดิไฟไหม้และสาเหตุทีเ่กดิอคัคภีัย    

 องคป์ระกอบท่ีจะท าให้เกิดการลุกไหมน้ั้น จะตอ้งประกอบไปดว้ย  3 อย่าง คือ
อยา่งแรกจะเป็นเช้ือเพลิง (Fuel) จะอยูใ่นสภาพของแขง็ ของเหลว หรือแก๊ส สองจะเป็น
ออกซิเจน  (oxygen)  ซ่ึงมีอยู่ในอากาศประมาณ 21%  และสามความร้อน  (heat)   เม่ือ
รวมตวักนัได้อย่างเหมาะสมจะท าให้ติดไฟได ้ท าให้เกิดลุกไหมข้ึ้นและเกิดปฏิกิริยา
ลูกโซ่ 

 

รูปที ่ 9.1  การใชส้ามเหล่ียมของไฟ  (The use of the fire triangle) 
ท่ีมา : http://www.belson.com/Cigarette-Receptacle-Buying-Guide 

 9.2.1 องค์ประกอบของการเผาไหม้  นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาแนวคิดของ
สามเหล่ียมของไฟ  แสดงใหเ้ห็นว่าไฟจะเกิดข้ึนไดมี้องคป์ระกอบ 3 อยา่ง และในการท่ี
จะดบัไฟนั้นกต็อ้งเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกไป แต่ถา้เป็นองคป์ระกอบในการเผาไหมจ้ะ
มีอยู ่4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

9.2.1.1  เช้ือเพลิง (Fuel ) คือวตัถุใด ๆ ท่ีสามารถท าปฏิกิริยากบัออกซิเจน 

ไดอ้ยา่งรวดเร็วในการเผาไหม ้เช่น ก๊าซ ไม ้ กระดาษ น ้ามนั โลหะ พลาสติก เป็นตน้  ถา้
เช้ือเพลิงท่ีอยูใ่นสถานะก๊าซจะสามารถลุกไหมไ้ฟไดแ้ต่เช้ือเพลิงท่ีอยูใ่นสถานะของแขง็
และของเหลวจะไม่สามารถลุกไหมไ้ฟได ้ ถา้โมเลกุลท่ีผวิของเช้ือเพลิงไม่อยูใ่นสภาพท่ี
เป็นก๊าซการท่ีโมเลกลุของของแขง็หรือของเหลวนั้นจะสามารถแปรสภาพกลายเป็นก๊าซ 

ไดจ้ะตอ้งอาศยัความร้อนท่ีแตกต่างกนัตามชนิดของเช้ือเพลิงแต่ละชนิดความแตกต่าง
ของลกัษณะการติดไฟของเช้ือเพลิงดงักล่าวข้ึนอยูก่บัคุณสมบติั 4 ประการดงัน้ี 

 

http://www.belson.com/Cigarette-Receptacle-Buying-Guide
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   1)  ความสามารถในการติดไฟของสาร  (Flammability  Limits ) 
เป็นปริมาณไอของสารท่ีเป็นเช้ือเพลิงในอากาศ  ท่ีมีคุณสมบติัซ่ึงพร้อมจะติดไฟไดใ้น
การเผาไหมน้ั้น  ปริมาณไอเช้ือเพลิงท่ีผสมกบัอากาศนั้น  จะตอ้งมีปริมาณพอเหมาะจึง
จะติดไฟไดโ้ดยปริมาณต ่าสุดของไอเช้ือเพลิงท่ีเป็น % ในอากาศ ซ่ึงเรียกว่า  “ ค่าต ่าสุด
ของไอเช้ือเพลิงสามารถจุดติดไฟได ้( Lower Flammable Limit ) ”  และปริมาณสูงสุดของ
ไอเช้ือเพลิงท่ีเป็น  %  ในอากาศซ่ึงสามารถจุดติดไฟได้ เรียกว่า     “ ค่าสูงสุดของไอ
เช้ือเพลิง   (Upper Flammable Limit) ”   ซ่ึงสารเช้ือเพลิงแต่ละชนิดจะมีค่าต ่าสุดและ
ค่าสูงสุดของไอเช้ือเพลิงแตกต่างกนัไป 

                    2)  จุดวาบไฟ (Flash Point)  คืออุณหภูมิท่ีต ่าท่ีสุดท่ีสามารถท าให้
เช้ือเพลิงท่ีคายไอออกมาผสมกบัอากาศในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมถึงจุดท่ีมีค่าต ่าสุดถึง
ค่าสูงสุดของไอเช้ือเพลิง  เม่ือมีประกายไฟกจ็ะเกิดการติดไฟเป็นไฟวาบข้ึนและกด็บั 

                   3)  จุดติดไฟ (Fire Point) คืออุณหภูมิของสารท่ีเป็นเช้ือเพลิง
ไดรั้บความร้อนจนถึงจุดท่ีจะติดไฟไดแ้ต่การติดไฟนั้นจะตอ้งต่อเน่ืองกนัไป โดยปกติ
ความร้อนของ  Fire Point  จะสูงกวา่  Flashpoint  ประมาณ  7  องศาเซลเซียส 

4)  ความหนาแน่นไอ (Vapor Density)  คืออตัราส่วนของน ้าหนกั 

ของสารเคมีในสถานะก๊าซต่อน ้ าหนกัของอากาศเม่ือมีปริมาณเท่ากนัความหนาแน่นไอ
ใชเ้ป็นส่ิงบ่งบอกให้ทราบว่าก๊าซนั้นจะหนกัหรือเบากว่าอากาศซ่ึงใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ควบคุมอคัคีภยั 
 

 

รูปที ่9.2   การวดัจุดวาบไฟ  Fire Point Measurement 

ท่ีมา : http://blog.anton-paar.com/ 
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9.2.1.2  ออกซิ เจน  (Oxygen) อากาศท่ีอยู่รอบ  ๆ  ตัว เรานั้ น มี ก๊ าซ
ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ประมาณ 21 %  แต่การเผาไหมแ้ต่ละคร้ังนั้นจะตอ้งการ
ออกซิเจนประมาณ 16 %  เท่านั้น  ดงันั้นจะเห็นว่าเช้ือเพลิงทุกชนิดท่ีอยู่ในบรรยากาศ
รอบ ๆ ตวัเรานั้นจะถูกลอ้มรอบดว้ยออกซิเจนซ่ึงมีปริมาณเพียงพอส าหรับการเผาไหม้
ยิง่ถา้ปริมาณออกซิเจนยิง่มากเช้ือเพลิงก็ยิง่ติดไฟไดดี้ข้ึนและเช้ือเพลิงบางประเภทจะมี
ออกซิเจนในตวัเองอย่างเพียงพอท่ีจะท าให้ตวัเองไหมไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งใช้ออกซิเจนท่ีอยู่
โดยรอบเลย 

  9.2.1.3  ความร้อน  (Heat)  เป็นพลงังานท่ีท าให้เช้ือเพลิงแต่ละชนิดเกิด
การคายไอออกมา 
  9.2.1.4  ปฏิกิริยาลูกโซ่  (Chain Reaction)  หรือการเผาไหมอ้ยา่งต่อเน่ือง
คือกระบวนการเผาไหม้ท่ีเร่ิมตั้ งแต่เช้ือเพลิงได้รับความร้อนจนติดไฟเม่ือเกิดไฟข้ึน
เกิดปฏิกิริยาของอะตอมจะถูกเหวี่ยงออกจากโมเลกลุของเช้ือเพลิงกลายเป็นอนุมูลอิสระ
และจะกลบัไปอยูท่ี่ฐานของไฟอยา่งรวดเร็วท าใหเ้กิดเปลวไฟข้ึนมา 
 9.2.2 สาเหตุการเกิดอคัคีภยัของการจุดติดไฟหรือการเกิดอคัคีภยั มีสาเหตุและ
แหล่งก าเนิดแตกต่างกนัไป ซ่ึงสาเหตุเกิดมาจากความประมาท ถา้หากไม่ระมดัระวงัใน
การปฏิบติัหน้าท่ีมีความประมาทเลินเล่อ ขาดความระวงัในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เช้ือเพลิง  อาจเกิดอคัคีภยัข้ึนไดจ้ากบริเวณท่ีน ้ามนัเช้ือเพลิง   ไอก๊าซ   สารท าละลายจาก   
ทินเนอร์ น ้ ามนัสน และสี ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นวตัถุไวไฟถา้สัมผสักบัแหล่งความร้อน มีเปลว
ไฟ หรือสะเก็ดไฟจากบุหร่ี วตัถุ การลุกไหมด้ว้ยตวัเอง เกิดจากการสะสมของสารบาง
ชนิด เช่น พวกขยะแหง้ถ่านหินจะก่อใหเ้กิดความร้อนข้ึนในตวัของมนัเอง จนกระทัง่ถึง
จุดติดไฟท่ีมีผิวร้อนจดั เช่น เหลก็ท่ีถูกเผา ท่อไอน ้ า เตาเผาซ่ึงไม่มีฝาปิดหรือเปลวไฟท่ี
ไม่มีส่ิงปกคลุม เกิดจากการวางเพลิง ประกายไฟท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรขดัขอ้ง โลหะหรือ
วตัถุหลอมเหลวไฟฟ้าสถิต ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด เช่น โซเดียม โปแตสเซียม
ฟอสฟอรัสเม่ือสัมผสักับน ้ า อากาศ หรือวสัดุอ่ืนๆ ท าให้เกิดการลุกไหม้ได้  สภาพ
บรรยากาศท่ีมีส่ิงปนเป้ือนก่อใหเ้กิดการระเบิดไดจ้ากสาเหตุอ่ืน ๆ   เช่น การเช่ือมไฟฟ้า
หรือเช่ือมแก๊ส การเช่ือมและตดัโลหะสะเกด็ไฟอาจกระเด็นไปสัมผสัแลว้เกิดลุกไหมไ้ด ้
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ควรตอ้งมีความระมดัระวงัในการเคล่ือนยา้ยและจดัเก็บป้องกนัการแพร่กระจายการ
ท างานท่ีเก่ียวข้องกับไฟและความร้อน เกิดจากความร้อนเน่ืองจากการท างานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองจกัรกล หรือไฟฟ้าลดัวงจรอาจเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเคร่ืองท า
ความร้อนเส่ือมสภาพจากการใช้งาน ความเสียดทานส่วนประกอบของเคร่ืองจักร 
เคร่ืองยนต ์

9.3   การแยกประเภทของไฟ   (Fire Classifications) 

 การจ าแนกประเภทของไฟไหมต้ามชนิดของวสัดุท่ีเป็นเช้ือเพลิงเป็น   5 ประเภท
(A,B,C.D,K)   ตามมาตรฐานสมาคมป้องกนัอคัคีภยัแห่งชาติ  (National Fire Protection 

Association: NFPA) 

 

รูปที ่9.3  สมาคมป้องกนัอคัคีภยัแห่งชาติ 

(National Fire Protection Association: NFPA) 
ท่ีมา : https://lh4.googleusercontent.com/ 

 9.3.1 ไฟ Class A  มีสัญลกัษณ์เป็นรูป A  สีขาวหรือด า อยูใ่นสามเหล่ียมสีเขียว
ไฟประเภท A มีสัญลกัษณ์เป็นรูปตวั A สีขาวหรือสีด า อยู่ในสามเหล่ียมสีเขียวเป็นไฟ
ประเภท A เป็นไฟท่ีเกิดจากการลุกไหมข้องวสัดุท่ีเป็นเช้ือเพลิงทัว่ ๆ ไป เช่น กระดาษ 
ไม ้ ผา้ ขยะแห้งพลาสติกบางชนิด  ฟาง ปอ ดา้ย นุ่น เป็นตน้  วิธีการดบัไฟประเภท A 

คือการลดความร้อนโดยการใชน้ ้า 

 

รูปที ่9.4  ไฟประเภท A 

ท่ีมา :https://lh4.googleusercontent.com/ 

https://lh4.googleusercontent.com/
https://lh4.googleusercontent.com/
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 9.3.2 ไฟ Class B   มีสัญลกัษณ์เป็นรูป B สีขาวหรือด า อยู่ในส่ีเหล่ียมสีแดงไฟ
ประเภท B  มีสัญลกัษณ์เป็นรูปตวั B สีขาวหรือด า อยูใ่นรูปส่ีเหล่ียมสีแดงเป็นไฟท่ีเกิด
จากการลุกไหม้ของเหลวติดไฟชนิดต่าง ๆ  สารเคมี และก๊าซ เช่น น ้ ามันทุกชนิด 
แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยางมะตอยจารบี  ก๊าซติดไฟบางชนิด เป็นต้น วิธีการดับไฟ 
ประเภท B   ท่ีดีท่ีสุดคือ ก าจดัออกซิเจน โดยการใชผ้งเคมีแหง้, โฟม 

   

รูปที ่9.5 ไฟประเภท B 

ท่ีมา : https://lh4.googleusercontent.com/ 

 9.3.3 ไฟ Class C   มีสัญลกัษณ์เป็นรูป C   สีขาวหรือด า อยู่ในวงกลมสีฟ้า ไฟ
ประเภท C  มีสัญลกัษณ์เป็นรูปตวั C สีขาวหรือด า อยู่ในวงกลมสีฟ้าเป็นไฟท่ีเกิดจาก
การลุกไหมข้องวสัดุทางดา้นไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลัก๊ไฟ  สวชิ และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมี 

กระแสไอยูว่ิธีดบัไฟประเภท C ท่ีดีท่ีสุดคือตดักระแสไฟฟ้า ใชก๊้าซคาร์บอนไดออกไซด์
หรือน ้ายาเหลวระเหยท่ีไม่มีสาร CFC 

 

รูปที ่9.6 ไฟประเภท C 

ท่ีมา : https://lh4.googleusercontent.com/ 

 9.3.4 ไฟประเภท D  มีสัญลกัษณ์เป็นรูปตวั D สีขาวหรือด า อยู่ในดาว 5 แฉก สี
เหลืองไฟประเภท D ไฟท่ีเกิดจากการลุกไหมข้องโลหะบางชนิดท่ี สามารถติดไฟได ้
หรือสารเคมีท่ีเป็นโลหะ   เช่นวตัถุระเบิด   ปุ๋ยยูเรีย   (แอมโมเนียไนเตรด)  โซเดียม
โปแตสเซียม  ไททาเนียม ผงแมกนีเซียม เป็นตน้ โลหะพวกน้ีปกติจะติดไฟยาก แต่เม่ือ
ติดไฟแลว้จะก าเนิด ก๊าซออกซิเจน ออกมาท าให้ดับไดย้าก โลหะบางชนิดเม่ือติดไฟ 

https://lh4.googleusercontent.com/
https://lh4.googleusercontent.com/
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แลว้อาจท าปฏิกริยากบัน ้ าและสารเคมีท่ีใช้ดบัไฟ ถึงขั้นระเบิดไดต้อ้งระวงั วิธีดบัไฟ
ประเภท D ท่ีดีท่ีสุด คือ ท าให้อบัอากาศ หรือใชส้ารเคมีเฉพาะ (ห้ามใชน้ ้ าเด็ดขาด) ซ่ึง
ตอ้งศึกษาหาขอ้มูลของสารเคมีหรือโลหะนั้น 

 

รูปที ่9.7  ไฟประเภท D 

ท่ีมา :https://lh4.googleusercontent.com/ 

 9.3.5  ไฟ Class K   มีสัญลักษณ์เป็นรูป K สีขาวหรือด า อยู่ในแปดเหล่ียมสี
ด า ไฟประเภท K มีสัญลกัษณ์เป็นรูปตวั K สีขาว อยูใ่นรูปแปดเหล่ียมสีด าเป็นไฟท่ีเกิด
จากน ้ามนัท่ีติดไฟยาก เช่น น ้ามนัท าอาหาร น ้ามนัพืช ไขมนัสัตวติ์ดไฟ วธีิดบัไฟ 

 

ประเภท K  ท่ีดีท่ีสุด คือ การก าจดัออกซิเจน การท าใหอ้บัอากาศ ซ่ึงจะมีถงัดบัเพลิงชนิด
พิเศษท่ีสามารถดบัไฟชนิดน้ีโดยเฉพาะ 

 

 

รูปที ่9.8 ไฟประเภท K 

ท่ีมา : https://lh4.googleusercontent.com/ 

9.4   สัญลกัษณ์ป้ายเตือนและอปุกรณ์เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานอคัคภียั 

        สัญลกัษณ์ป้ายและอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานอคัคีภยั มีความจ าเป็นและส าคญั
มากในเร่ืองความปลอดภยั  ในการท างานและการใชชี้วิตในตึกและอาคารสูงป้ายและ

http://goo.gl/kdu5kx
https://lh4.googleusercontent.com/
https://lh4.googleusercontent.com/
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อุปกรณ์ดบัเพลิงจะตอ้งมีความพร้อม  เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ีไม่คาดคิดข้ึนและควรมีการ
ตรวจสอบบ ารุงรักษาอยูเ่สมอ 

 9.4.1 สัญลกัษณ์ ป้ายต่าง ๆ  เพื่อแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ หากเกิด
อัคคีภัยข้ึน จะต้องติดป้ายเตือน ห้ามต่าง ๆ ไวเ้พื่อความปลอดภัย ได้แก่ ป้ายบอก
ต าแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลิง, ป้ายบอกต าแหน่งชั้น และ ทางหนีไฟ พร้อมไฟฉุกเฉินเป็น
ส่ิงจ าเป็นและส าคญัมาก ควรมีการตั้งติดตั้งทุกชั้นของอาคารโดยเฉพาะอาคารสาธารณะ
ท่ีมีความสูงตั้งแต่  2  ชั้นข้ึนไป หรืออาคารท่ีมีพื้นท่ีรวมมากกวา่  2000  ตารางเมตร 

 

รูปที ่9.9   ป้ายอุปกรณ์ดบัเพลิง,ป้ายบอกต าแหน่ง 

   ท่ีมา : http://www.celicagroup.com 

 

 

รูปที ่9.10   ป้ายอุปกรณ์ดบัเพลิง,ป้ายบอกต าแหน่งชั้นและทางหนีไฟพร้อมไฟ 

ท่ีมา: http://www.celicagroup.com/ 

http://www.celicagroup.com/
http://www.celicagroup.com/
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รูปที ่9.11   สัญลกัษณ์บอกทางหนีไฟ 

ท่ีมา : http://www.nanofemtotech.com/ 
 

พนกังานดบัเพลิงส าหรับอาคารสูง กฎหมายจะก าหนดใหมี้ลิฟตส์ าหรับพนกังาน
ดบัเพลิงท างานในกรณีไฟไหม ้โดยแยกจากลิฟตใ์ชง้านปกติทัว่ไป ซ่ึงจะท าใหก้ารผจญ
เพลิง และการช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุท าไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

รูปที ่9.12   หา้มใชลิ้ฟตข์ณะเพลิงไหมส้ าหรับอาคารสูง 

ท่ีมา : http://www.elevatordesigner.com 

 

 9.4.2  อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานอคัคีภยัมีอยูห่ลายชนิด  ส่วนมากมีขนาดเล็ก
สะดวกแก่การเคล่ือนยา้ย และใช้ได้ผลดีกบัเพลิงขนาดเล็กท่ีเพิ่งเร่ิมเกิดเท่านั้น ผูใ้ช้
จะตอ้งรู้จกัเลือกเคร่ืองดบัเพลิงใหถู้กกบัชนิดของเพลิง จึงจะสามารถดบัไฟไดดี้ สามารถ
พิจารณาไดด้งัน้ี 

 9.4.2.1 อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้   Dry  chemical   (powder)  
เป็นเคร่ืองมือดับเพลิงในการดับไฟเกือบทุกชนิดในถังจะประกอบด้วยผงเคมีแห้ง
โซเดียมไบคาร์บอเนต และมีสารกันช้ืนผงเคมีน้ีจะไม่เป็นส่ือไฟฟ้าจึงใช้ได้ดีกับ
เช้ือเพลิง ท่ีเป็นเพลิงไฟฟ้าท่ีมีกระแสไฟฟ้าอยู่ ในถงัจะประกอบดว้ยผงเคมี ซ่ึงมีหลาย
ชนิดหลายคุณภาพไวใ้นถงัแลว้อดัแรงดนัดว้ยก๊าซไนโตรเจนเขา้ไป   เวลาใชผ้งเคมีจะ

http://www.nanofemtotech.com/
http://www.elevatordesigner.com/
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ถูกดนัออกไปคลุมไฟท าใหอ้บัอากาศ ควรใชภ้ายนอกอาคารเพราะผงเคมีเป็นฝุ่ นละออง
ฟุ้งกระจาย  ท าใหเ้กิดความสกปรกและเป็นอุปสรรคในการเขา้ผจญเพลิง  อาจท าให ้

อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงเสียหายการตรวจสภาพควรตรวจทุก ๆ  6  เดือนใช้ดับไฟ
ประเภท A , B และ C      

 

รูปที ่9.13  อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ Dry chemical (powder) 
ท่ีมา : https://www.grainger.com/ 

 

  9.4.2.2 อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือซีโอทู  
(Carbon dioxide)  เป็นเคร่ืองมือดบัเพลิงท่ีใช้ไดผ้ลรวดเร็วในการดบัไฟเกือบทุกชนิด  
ในถงัจะประกอบดว้ยผงเคมีแหง้โซเดียมไบคาร์บอเนต และมีสารกนัช้ืนผงเคมีน้ีไม่เป็น
ส่ือไฟฟ้า จึงใช้ได้ดีกับเช้ือเพลิง ท่ี เป็นเพลิงไฟฟ้าท่ีมีกระแสไฟฟ้าอยู่ ในถังจะ
ประกอบด้วยผงเคมี ซ่ึงมีหลายชนิดหลายคุณภาพไวใ้นถัง  แล้วอัดแรงดันด้วยก๊าซ
ไนโตรเจนเขา้ไป เวลาใชผ้งเคมีจะถูกดนัออกไปคลุมไฟท าใหอ้บัอากาศ ควรใชภ้ายนอก
อาคารเพราะผงเคมีเป็นฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย  ท าให้เกิดความสกปรกและเป็นอุปสรรค
ในการเขา้ผจญเพลิง อาจท าใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า ราคาแพงเสียหายการตรวจสภาพควร
ตรวจทุก ๆ 6 เดือน ใช้ดับไฟประเภท A , B และ C  แรงดันสูง ประมาณ 800 -1200 

ปอนด ์ต่อตารางน้ิว 

 

 

https://www.grainger.com/
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รูปที ่ 9.14   อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์Carbon Dioxide (CO2)  
ท่ีมา : http://www.firemaxprotect.com/product/view.php?cm=1 

  9.4.2.3 อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดน ้ าสะสมแรงดนั (Water)   เคร่ืองดบัเพลิง
ชนิดบรรจุน ้าธรรมดา ภายในบรรจุน ้ าธรรมดาอาศยัแรงดนัของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
หรือไนโตรเจนท่ีอดัใชใ้นกระบอกโลหะใชด้บัเพลิงธรรมดา  เช่ น  ไม้  ถ่ าน  ก ระด าษ 
เส้ือผา้ อาคารบา้นเรือน ใชด้บัไฟประเภท A 

 

รูปที ่9.15   อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดน ้าสะสมแรงดนั   (Water) 
ท่ีมา : http://www.polly.co.th/fire_extinguisher.html 

http://www.firemaxprotect.com/product/view.php?cm=1
http://www.polly.co.th/fire_extinguisher.html
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  9.4.2.4  อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดนั (Foam)  บรรจุอยู่ในถงั
ท่ีมีน ้ ายาโฟมผสมกบัน ้ าแลว้อดัแรงดนัเขา้ไว ้(นิยมใช้โฟม AFFF )ใช้ในการดบัเพลิง
ประเภท A และ B โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การดบัเพลิงประเภท B เน่ืองจากน ้ ายาโฟม AFFF 

เบามาก จึงลอยบนผิวหน้าน ้ ามนัไดร้วดเร็ว  เม่ือผิวหน้าน ้ ามนัขาดอากาศไฟจะดบัลง
ทนัที เวลาใชถ้อดสลกัและบีบคั้นบีบแรงดนัจะดนัน ้ าผสมกบัโฟมผ่านหัวฉีดฝักบวัพ่น
ออกมาเป็นฟองกระจายไปปกคลุมบริเวณท่ีเกิดไฟไหม ้ ท าให้อบัอากาศขาดออกซิเจน
และลดความร้อน ใชด้บัไฟประเภท A และ B ไฟประเภท บี มีสัญลกัษณ์เป็นรูปตวั B สี
ขาวหรือด าอยูใ่นรูปส่ีเหล่ียม   

 

 

รูปที ่ 9.16  อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดนั  (Foam) 
ท่ีมา : http://www.polly.co.th/fire_extinguisher.html 

 

  9.4.2.5 อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดน ้ ายาเหลวระเหยฮาโลตรอน  (Halotron) 
ดบัเพลิงท่ีเกิดจากน ้ ามนัเช้ือเพลิง และไฟฟ้าไดดี้เม่ือเทียบกบัเคร่ืองดบัเพลิงชนิดอ่ืน ๆ  
มีตวัยาท่ีสามารถใชใ้นการดบัเพลิงท่ีเก่ียวกบัน ้ ามนัเช้ือเพลิงเหลวอยา่งอ่ืนหรือเช้ือเพลิง
ธรรมดาก็ไดภ้ายในเวลาอนัรวดเร็ว   แต่เดิมบรรจุน ้ ายาเหลวระเหย ชนิด BCF Halon 

โบรโมคลอโรไดฟลูออโร ซ่ึงเป็นสาร CFC ไวใ้นถงัสีเหลือง ใชด้บัไฟไดดี้แต่มีสารพิษ 
และในปัจจุบนัองค์การสหประชาชาติประกาศให้เลิกผลิตพร้อมทั้งให้ทุกประเทศ ลด
การใชจ้นหมดส้ิน  เพราะเป็นสารท่ีท าลายส่ิงแวดลอ้มโลกบางประเทศ  เช่น ออสเตรเลีย
ถือว่าเป็นส่ิงผิดกฏหมาย  ปัจจุบนัน ้ ายาเหลวระเหยท่ีไม่มีสาร CFC มีหลายยี่ห้อ และ

http://www.polly.co.th/fire_extinguisher.html
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หลายช่ือใชด้บัไฟประเภท C และ B ส่วนไฟประเภท A ตอ้งมีความช านาญสามารถฉีด
ใชไ้ดไ้กลกวา่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์อกไซด ์คือ ระยะ 3-4 เมตร 

 

 

 

รูปที ่9.17 อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดนั  (Foam) 
ท่ีมา :http://www.champmarketing.com/ 

 

9.4.3 ระบบสัญญาณและอุปกรณ์เตือนแจง้เหตุ  ระบบสัญญาณและอุปกรณ์แจง้
เหตุเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในการแจง้เตือนหากเกิดอคัคีภยัข้ึน เพื่อเตือนใหผู้ป้ฎิบติังานได้
ทราบวา่เกิดเหตุข้ึน 

 9.4.3.1 ระบบแจง้เตือนจะติดตั้งเป็นอุปกรณ์ตน้ก าเนิดของสัญญาณเตือน
อคัคีภยัส่วนประกอบของระบบแจง้เหตุเพลิงไหมแ้บ่งเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ ระบบ Manual 

(เร่ิมสัญญาณจากบุคคล) และ Automatic (เร่ิมสัญญาณโดยอตัโนมติั)  
  1) ระบบ Manual (เร่ิมสัญญาณจากบุคคล) เป็นสัญญาณเตือน

อคัคีภยัแบบใชมื้อดึงหรือกด หรือทุบกระจก  ติดตั้งในต าแหน่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนเขา้ถึงได้
สะดวกครอบคลุมทุกพื้นท่ีทางเข้าออกของอาคารและแต่ละชั้นของทางหนีไฟของ
อาคาร  Manual  (อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณจากบุคคล)  ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แจง้เหตุไม่
เกิน  60  เมตร 
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รูปที ่ 9.18   แบบกระจกแตก  Emergency Break Glass 

ท่ีมา : http://www.yellowpages.co.th/ 
 

 

 

รูปที ่9.19  ปุ่มกดฉุกเฉิน  Manual Break Glass 

ท่ีมา : http://www.yellowpages.co.th/ 
 

   2) ระบบ Automatic  (เร่ิมสัญญาณโดยอตัโนมติั) ใชเ้พื่อป้องกนั
ชีวิตเหมาะส าหรับตรวจจบัเพลิงไหมท่ี้เกิดจากการคุตวัอย่างช้า ๆ  หรือเช้ือเพลิงท่ีลุก
ไหม้มีควนัมาก  ติดตั้ งในท่ีตรวจจบัเพลิงไหม้ได้ง่ายอุปกรณ์ตรวจจบัควนั  (Smoke 

Detector )  อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดจุดติดตั้งในระดับสูงไม่เกิน 10.5 เมตรอุปกรณ์
ตรวจจบัควนัชนิดล าแสง  (Beam Detector)  ติดตั้งในระดับความสูงไม่เกิน 25 เมตร
ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจบัไม่เกิน 9 เมตร ห่างจากผนงักั้นไม่เกิน 4.5 เมตร แต่ไม่
นอ้ยกวา่  0.30  เมตรห่างจากหวัจ่ายลมไม่นอ้ยกวา่ 0.40 เมตร มีอุปกรณ์ ดงัน้ี 

        (1) อุปกรณ์ตรวจจบัควนั  (Smoke Detector) 

 

 

http://www.yellowpages.co.th/
http://www.yellowpages.co.th/
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รูปที ่9.20    อุปกรณ์ตรวจจบัควนั  (Smoke Detector)  จบัอุณหภูมิคงท่ี 

ท่ีมา : https://www.gent.co.uk/products/ 
 

        (2) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน  (Heat Detector)  เหมาะ
ส าหรับใชป้้องกนัทรัพยสิ์นเท่านั้น ไม่เหมาะท่ีจะใชใ้นการป้องกนัชีวติ  เหมาะส าหรับ 

ตรวจจบัเพลิงไหมท่ี้มีลกัษณะเกิดความร้อนสูงอยา่งรวดเร็ว  มีควนันอ้ยอุปกรณ์ตรวจจบั
ความร้อน  (Heat Detector )  ไม่เหมาะกบัสถานท่ีจะเกิดความเสียหายมาก เม่ือมีเพลิง
ไหมเ้พียงเลก็นอ้ย เช่น หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งควบคุมระบบส่ือสารไม่เหมาะกบัอาคารท่ี
มีเพดานสูงเกิน 4 เมตรระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์ตรวจจบัไม่เกิน 7.2 เมตร  ติดตั้งท่ีระดบั
ความสูงไม่เกิน 4 เมตรส าหรับ อาคารโรงงานชั้นเดียวท่ีสูงมากกวา่ 4 เมตร อาจเพิ่มความ
สูงไดอี้กไม่เกิน 6 เมตรอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) อีกไม่เกิน 6 เมตร
ระยะห่างจากผนงัไม่นอ้ยกว่า 0.3 เมตรอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) เป็น
อุปกรณ์แจง้อคัคีภยัรุ่นแรก ๆ มีอยูห่ลายชนิด มีราคาถูกท่ีสุด และมีสัญญาณหลอกนอ้ย
ท่ีสุดในปัจจุบนั โดยอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนั 

 

 

รูปที ่9.21 อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 
ท่ีมา :http://www.newark.com/ 

https://www.gent.co.uk/products/
http://www.newark.com/
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        (3) อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณอตัโนมติั (Automatic) หรือ ตูค้วบคุม
ส าหรับแจง้เหตุเพลิงไหม ้เป็นลกัษณะของตูค้วบคุมท่ีคอยรับสัญญาณไฟฟ้าจากอุปกรณ์
ตรวจจับควนั  (Smoke Detector), อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) หรือ 
อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ แลว้จึงส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยงัอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยเสียงอีกคร้ัง 

 

 

 

รูปท่ี  9.22   อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณอตัโนมติั  (Automatic) 
ท่ีมา : http://www.fourtern.com/product-HOCHIKI-7064-1.html 

 

       (4) อุปกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิง  (Flame Detector) 

 

รูปที ่ 9.23  อุปกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลิง  (Flame Detector) 
ท่ีมา : http://www.ipands.pl/index.php?id=27&l=en 

         (5)  อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจบัอตัราเพิ่มของอุณหภูมิ 
(Rate-of-Rise Heat Detector) 
 

http://www.fourtern.com/product-HOCHIKI-7064-1.html
http://www.ipands.pl/index.php?id=27&l=en
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รูปที ่ 9.24   อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจบัอตัราเพิ่มของอุณหภูมิ 

(Rate-of-Rise Heat Detector) 
                     ท่ีมา : http://winmurrayt.tripod.com/FLS.htm 

 

 

รูปที ่9.25  อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนชนิดจบัอตัราเพิ่มของอุณหภูมิ 

    (Rate-of-Rise Heat Detector) 
                      ท่ีมา : http://winmurrayt.tripod.com/FLS.htm 

 

 

     

 

 

 

 

รูปที ่9.26  อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดรังสีอินฟาเรด  (Beam Detector) 
ท่ีมา : https://www.gent.co.uk/products/ 

http://winmurrayt.tripod.com/FLS.htm
https://www.gent.co.uk/products/


235 

บทท่ี  9                                                                วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

ในปัจจุบนั นิยมใชแ้บบ “อุปกรณ์ตรวจจบัควนัชนิดไอออนไนเซชัน่  (Ionization 

Smoke Detector)”  เหมาะส าหรับการตรวจจับควนัในระยะเร่ิมต้น เน่ืองจากมีความ
แม่นย  ามากกว่า  คือสามารถเตือนภัยให้แก่ผูค้นท่ีอาศัยอยู่ภายในอาคารได้เร็วและ
ทนัท่วงทีกว่าอุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector)  และในเชิงกฎหมาย อาคาร
สาธารณะท่ีมีพื้นท่ีมากกวา่  2000  ตารางเมตร  ตอ้งติดตั้งสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุ้กชั้น 

  9.4.3.2  อุปกรณ์แจง้เหตุ  เป็นอุปกรณ์ท่ีส่งสัญญาณแจ้งเตือนเม่ือเกิด
เพลิงไหมจ้ะมีทั้งแบบแจง้เตือนดว้ยเสียง (Horns)  และสัญญาณแสงสวา่ง 

 

 

 

รูปที ่9.27   อุปกรณ์ท่ีส่งสัญญาณแจง้เตือนเม่ือเกิดไฟไหม ้ (Motor Bell) 
ท่ีมา : http://www.multice.com/A1-Fire 

 

ปัจจุบนันิยมใชอุ้ปกรณ์ท่ีส่งสัญญาณแจง้เตือนเม่ือเกิดไฟไหม ้(Motor Bell) ท่ีมี
ลกัษณะเป็นกระด่ิงเตือนภยัชนิดท่ีใชก้บัไฟฟ้ามากกว่าอุปกรณ์ท่ีส่งสัญญาณแจง้เตือน
เม่ือเกิดเพลิงไหม ้(Horns) ท่ีมีลกัษณะเป็นหวดูร้องเตือนชนิดท่ีใชก้บัไฟฟ้าเช่นเดียวกนั 

  9.4.3.3 ระบบดบัเพลิงดว้ยน ้า สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ  
    1)  อุปกรณ์ส่งน ้ าดบัเพลิง คือ มีลกัษณะเป็นตูสี้แดงดา้นหนา้เป็น
กระจกท่ีสามารถเปิด หรือทุบให้แตกเพื่อน าอุปกรณ์ช่วยเหลือออกมาไดเ้ม่ือยามจ าเป็น
แต่ในกรณีอุปกรณ์ดบัเพลิงแบบน้ี กฎหมายจะบงัคบัใชก้บัอาคารท่ีสูงเกิน 23 เมตรข้ึน
ไป (ประมาณตึก 7-8 ชั้น) โดยจะมีระบบท่ีมีการเก็บกกัน ้ าส ารอง ท่ีมีแรงดนัพอสมควร    
และเม่ือมีเหตุเพลิงไหมจ้ะสามารถใช ้ระบบดับ เพ ลิงในการดับไฟได้ ระบบน้ี จะ

http://www.multice.com/A1-Fire
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ประกอบไปดว้ยถงัน ้ าส ารองดบัเพลิง ซ่ึงตอ้งมีปริมาณส าหรับใช้ดบัเพลิงได ้1- 2 ชม.
และประกอบดว้ย ระบบส่งน ้ าดบัเพลิง ไดแ้ก่ เคร่ืองสูบระบบท่อแนวตั้งแนวนอน, หัว
รับน ้าดบัเพลิง, สายส่งน ้าดบัเพลิง, หวักระจายน ้าดบัเพลิง 

 

 
 

รูปที ่9.28   ตูอุ้ปกรณ์ส่งน ้ าดบัเพลิง 

ท่ีมา : http://www.alizonna.com 

        2) อุปกรณ์ดับเพลิงด้วยน ้ าแบบอัตโนมัติ (Sprinker) คือ มี
ลกัษณะเป็นตัวฉีดน ้ าเป็นฝอยไวเ้ม่ือกรณีท่ีมีความร้อนภายในมากอยู่ในระดับหน่ึง 
จนถึงขั้นท่ีสามารถท าใหก้ระเปาะท่ีอยูต่รงส่วนปลายของ  Sprinker  แตกจะท าใหน้ ้าพุ่ง 

ออกมาเพื่อดบัไฟ และเน่ืองมาจากท่อส่งน ้ ามายงัหัว Sprinker  น้ีมีแรงดนัอดัอยู่สูงมาก 
เม่ือมีกระเปราะของ  Sprinker  หวัหน่ึงแตกหวั  Sprinker อ่ื น ๆ  ทุกหวักจ็ะแตกตามไป
ดว้ย ท าใหส้ามารถช่วยในการดบัเพลิงไดดี้ในระดบัหน่ึง 

 

รูปที ่ 9.29  แสดงหวัฉีดจ่ายน ้าชนิดต่าง ๆ 

ท่ีมา : https://thai.alibaba.com/product-detail-img/ 
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การเกิดเหตุไฟไหม ้เป็นสาเหตุหลกัของการเสียชีวิต  อาคารจึงตอ้งมีระบบท่ีจะ
ท าใหมี้การชะลอการแพร่ของควนัไฟ โดยมากจะใชก้ารอดัอากาศลงไปในจุดท่ีเป็นทาง
หนีไฟ, โถงบนัได โดยไม่ให้ควนัไฟลามเขา้ไปในส่วนดงักล่าว เพิ่มระยะเวลาการหนี
ออกจากอาคาร และมีการดูดควนัออกจากตวัอาคารดว้ย 

9.5   สารพษิต่าง ๆ  ทีอ่ยู่ในควนัไฟทีอ่าจเกดิขึน้ขณะเกดิเพลงิไหม้ 

 สารพิษต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นควนัไฟท่ีอาจเกิดข้ึนในขณะท่ีเกิดเพลิงไหมท่ี้ส าคญัเช่น 

 9.5.1  คาร์บอนมอนนอกไซด ์ (Carbon Monoxide)  เป็นแก๊สพิษท่ีมีอนัตราย
อยา่งสูงต่อคน และเกิดข้ึนไดม้ากเสมอในการเผาไหมใ้นบริเวณจ ากดั อนัตรายต่อคนคือ 
ถา้ผสมอยู่ในอากาศคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรถา้เกิน 0.05%  มีอนัตราย ถา้มีอยู ่
0.16% ท าให้หมดสติ ใน 2 ชั่วโมง ถา้มีอยู่ 1.26%  จะหมดสติภายใน 1 ถึง 3 นาที ของ
การหายใจและอาจถึงชีวิตไดน้อกจากความเป็นพิษแลว้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ยงั
เป็นแก๊สเช้ือเพลิงอีกดว้ย เม่ือมีความเขม้ขน้ในอากาศสูง ๆ  สามารถลุกไหมแ้ละเกิดการ
ระเบิดได้อย่างรุนแรง   เพ ลิงไหม้ในบริเวณ ท่ีโล่งแจ้งจะมีอันตรายจากแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซดน์อ้ยลงไป 

 9.5.2 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) เกิดจากการเผาไหมอ้ย่าง
สมบูรณ์แบบ ไม่เป็นเช้ือเพลิงและไม่ก่ออนัตรายแก่ร่างกายโดยตรง  แต่จะไม่ท าให้
ร่างกายขาดออกซิเจน  ถา้แก๊สน้ีมีความเขม้ขน้ในอากาศเกินกวา่ 5.0% โดยปริมาตรจะมี 

อนัตรายและท าใหผู้สู้ดดมหมดสติได ้

 9.5.3 แก๊สไฮโดรเจนไซยาไนต์ (Hydrogen Cyanide) เป็นแก๊สพิษท่ีมีความ
รุนแรงมากกว่าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มาก ส่วนผสมในอากาศ 100 ppm. มีผลให้ผู ้
สูดดมหมดสติและเสียชีวิตได้ใน เวลา 30 - 60 นาที  แก๊สน้ี เกิดจากการเผาไหม้
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ท่ีมีองคป์ระกอบของคลอรีน เช่นพวกพลาสติก ยาง เส้นใย 
ขนสัตว ์หนงัสัตว ์ไม ้หรือผา้ไหม เป็นแก๊สท่ีเบากว่าอากาศจึงมีอนัตรายมากในการเผา
ไหมใ้นอาคารหรือบริเวณจ ากดัต่าง ๆ 

 9.5.4 แ ก๊ ส ฟ อส จีน  (Phosgene)  เกิ ด จ ากก าร เผ าไห ม้ส ารป ระกอบ
ไฮโดรคาร์บอน ท่ีมีส่วนประกอบของคลอรีน  เช่นคาร์บอนเตตระคลอไรด์ ฟรีออน 
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(น ้ายาท าความเยน็) หรือเอธิลีนไดคลอไรดเ์ป็นแก๊สท่ีเป็นพิษสูงมาก ไดรั้บเพียง 25 ppm.
ในอากาศในเวลา 30 - 60 นาทีกอ็าจเสียชีวติได ้

 9.5.5 แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด ์(Hydrogen Chloride) เป็นแก๊สพิษท่ีเกิดจากการ
เผาไหมส้ารท่ีมีองคป์ระกอบของคลอรีนมีสภาพเป็นกรดและท าอนัตรายไดเ้ช่นกนัแม้
จะไม่รุนแรงเท่ากบัแก๊สฟอสจีนหรือแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนดก์ต็าม 

 9.5.6 แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide) เกิดจากการเผาไหมท่ี้ไม่
สมบูรณ์ของวสัดุพวก ยาง พรมไม ้ขนสัตว ์หรือวสัดุอ่ืนใดท่ีมีก ามะถนัผสมอยู ่เป็นแก๊ส
ท่ีมีอนัตรายมากเพียง 400 - 700 ppm. ในอากาศไดรั้บนาน 30 - 60 นาที ท าให้เสียชีวิต
นอกจากนั้นยงัเป็นแก๊สเช้ือเพลิงซ่ึงลุกติดไฟได้อีกด้วย แต่ไม่ถึงขั้นเกิดระเบิดมีกล่ิน
คลา้ยไข่เน่า มกัจะเรียกวา่  “แก๊สไข่เน่า”  มีฤทธ์ิท าลายเน้ือเยือ่ต่าง ๆ  ไดม้าก 

 9.5.7 แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(Sulfur Dioxide) เกิดจากการเผาไหมส้มบูรณ์
ของก ามะถนัในอากาศ เป็นแก๊สพิษความเขม้ขน้เพียง 150 ppm. ในอากาศใชส้ังหารคน
ไดใ้นเวลา 30 - 60 นาที เม่ือผสมกบัน ้ าหรือความช้ืนท่ีผิวหนงัจะเกิดกรดก ามะถนัซ่ึงมี
ฤทธ์ิกดัอยา่งรุนแรง  ผูไ้ดรั้บแก๊สน้ีจึงมีอาการส าลกัและหายใจไม่ออกอยา่งฉบัพลนั 

 9.5.8 แก๊สแอมโมเนีย (Ammonia) เกิดจากการเผาไหม้ไม ้ขนสัตว ์ผา้ไหม 
น ้ ายาท าความเยน็หรือสารอ่ืนท่ีมีสารประกอบของไนโตรเจน และไฮโดรเจน มีกล่ินฉุน
รุนแรงท าใหเ้กิดความร าคาญ และท าลายเน้ือเยือ่แต่ไม่มีตวัเลขส่วนผสมท่ีท าใหเ้สียชีวติ 

 9.5.9 ออกไซดข์องแก๊สไนโตรเจน (Oxide Of  Nitrogen) ไดแ้ก่ แก๊สไนตริกอ
อกไซด์ ไนตรัสออกไซด์และไนโตรเจนเตตระออกไซด์   เกิดจากการเผาไหมพ้วก  ไม ้ 
ข้ีเล่ือย พลาสติก  ยางท่ีมีไนโตรเจนผสมสีและแลคเกอร์บางชนิด ปริมาณ100 ppm. ใน
อากาศท าใหเ้สียชีวติไดใ้น 30 นาที 

 9.5.10 แก๊สอะโครลีน (Acrolein) เป็นแก๊สเกิดจากการเผาไหม้สารท่ีเป็น
ไขมนัท่ีอุณหภูมิ 600๐ F และอาจเกิดจากเผาไหมสี้ และไมบ้างชนิด เป็นแก๊สท่ีมีอนัตราย
สูงประมาณ 150-240 ppm. ในอากาศ ท าให้ผูสู้ดหายใจเสียชีวิตไดภ้ายใน 30 นาทีเม่ือ
ได้รับจะท าให้คนเจ็บสูญเสียอวยัวะสัมผสั เช่น ตา และหายใจไม่ออกซ่ึงท าให้ไม่
สามารถจะหลบหนีออกจากบริเวณอนัตรายไดท้นั 
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 9.5.11ไอโลหะ (Metal Fumes) คือ ไอของโลหะหนักต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
โลหะนั้นไดรั้บความร้อนสูง เช่น ไอปรอท ไอตะกัว่ ไอสังกะสี ไอดีบุก  ส่วนใหญ่เพลิง
ไหม้โรงผลิตหรือโรงเก็บอุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิกส์จะเกิดไอโลหะได้มากและไอ
เหล่าน้ีมีอนัตราย 

 9.5.12 เขม่าและควนัไฟ (Soot And  Smoke) เขม่า คือ กอ้นหรือเศษของวสัดุท่ี
ยงัเผาไหมไ้ม่หมดจะมีลกัษณะเป็นผงหรือละออง ส่วนควนัไฟเป็นสารผสมระหว่าง
เขม่า ข้ีเถา้และวสัดุต่าง ๆ ท่ีเกิดมาจากกองเพลิง รวมทั้งพวกแก๊สและไอต่าง ๆ ดว้ยผล
ของเขม่าและควนัไฟ คือท าให้ผูป่้วยส าลกัและอาจถูกเผาท่ีผิวหน้าหรือตามตวัรวมทั้ง
ปิดบงัทางออกต่าง ๆ ท าใหห้นีออกจากบริเวณอนัตรายไม่ได ้

9.6  ข้อปฎบิัติและวธิีการป้องกนัอคัคภีัย 

 เพื่อความปลอดภยัขณะเกิดอคัคีภยั ควรมีสติรีบออกจากบริเวณนั้นใหเ้ร็วท่ีสุดตั้ง
สติใหดี้ รีบแจง้ รีบดบั หรือป้องกนัไม่ใหลุ้กลามรีบตดัไฟฟ้าภายในอาคารบา้นเรือนโดย
การสับสะพานไฟดูวา่ไฟไหมเ้กิดจากอะไร ควรดบัไฟใหถู้กวธีิหากไฟลุกลามใหรี้บออก 

จากบริเวณนั้นให้เร็วท่ีสุด ใชผ้า้ขนหนูชุบน ้ าให้หมาด ๆ  คลุมตวัเพื่อป้องกนัความร้อน
และกม้ต ่าเพื่อไม่ให้ส าลกัควนั  หากหนีออกไม่ได ้ให้น าผา้ชุบน ้ าอุดตามช่องหรือรูร่ัว
เพื่อไม่ใหค้วนัเขา้มาในห้อง ปิดแอร์แลว้หนีไปท่ีริมหนา้ต่างเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
คนภายนอกหรือใช้โทรศพัท์มือถือแจง้ก็ได ้ถา้เกิดไฟลุกติดตวัให้เอามือซ้ายแตะไหล่
ขวา มือขวาแตะไหล่ซา้ยแลว้กล้ิงตวัไปมาเพื่อดบัไฟ หรือใชผ้า้หนาคุมตวัเพื่อดบัไฟ 

 การป้องกนัเพื่อลดความสูญเสียอนัเกิดจากอคัคีภยัการจดัระเบียบให้เรียบร้อยดี
ป้องกันการติดต่อลุกลามโดยจัดระเบียบในการเก็บรักษาสารสมบัติท่ีจะท าให้เกิด
อัคคีภัยได้ง่ายให้ถูกต้องตามลักษณะการเก็บรักษาสารสมบัตินั้ น ๆ ทั้ งภายในและ
ภายนอกอาคารให้เรียบร้อย  โดยไม่สะสมเช้ือเพลิงไวเ้กินปริมาณท่ีก าหนดจะท าให้ลด
ความรุนแรงลงเม่ือเกิดเพลิงไหมแ้ละไม่ติดต่อลุกลามได ้ แนวทางการป้องกนัอคัคีภยั
สามารถกระท าได ้ 2  ลกัษณะ 

9.6.1   การป้องกนัอคัคีภยัวธีิ  Passive 
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  9.6.1.1 เร่ิมจากการจดัวางผงัอาคารใหป้ลอดภยัต่ออคัคีภยั  คือ การวางผงั
อาคารใหส้ามารถป้องกนัอคัคีภยัจากการเกิดเหตุสุดวสิัยได ้มีวธีิการไดแ้ก่ เวน้ระยะห่าง
จากเขตท่ีดิน เพื่อกนัการลามของไฟตามกฎหมาย การเตรียมพื้นท่ีรอบอาคาร ส าหรับเขา้
ไปดบัเพลิงได ้เป็นตน้ 

  9.6.1.2 การออกแบบอาคาร คือการออกแบบใหต้วัอาคารมีความสามารถ
ในการทนไฟ หรืออยา่งนอ้ยใหมี้เวลาพอส าหรับหนีไฟได ้นอกเหนือจากนั้น ตอ้งมีการ
ออกแบบท่ีท าใหก้ารเขา้ดบัเพลิงท าไดง่้าย และมีการอพยพคนออกจากอาคารไดส้ะดวก 
มีทางหนีไฟท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

 9.6.2  การป้องกนัอคัคีภยั  วิธีActive คือการป้องกนัโดยใช้ระบบเตือนภยั, การ
ควบคุมควนัไฟ,  ระบายควนัไฟและระบบดบัเพลิงท่ีดีระบบสัญญาณแจง้เหตุเตือนภยั 

เป็นระบบ ท่ีบอกใหค้นในอาคารทราบว่า มีเหตุฉุกเฉิน จะไดมี้เวลาส าหรับการเตรียมตวั
หนีไฟ หรือดบัไฟได ้ 
 

 

รูปที ่9.30  อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความร้อนหรือลดัวงจร 

ท่ีมา : http://changmuns.blogspot.com/ 
 

 การมีระเบียบวินัยดีปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการ
ป้องกนัอคัคีภัย สถานท่ีปฎิบติังานหรือโรงงานควรจดัให้มีเคร่ืองดับเพลิง  ให้ความ
ร่วมมือท่ีดี  การศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัโดยการฝึก
การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิงตลอดจนการฝึกซอ้มในการปฏิบติัตาม
แผนฉุกเฉิน ถา้หากเกิดเพลิงไหมผ้ลกระทบท่ีเกิดจากอคัคีภยัโดยตรงท่ีท าให้เกิดการ

http://changmuns.blogspot.com/
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บาดเจบ็และสูญเสียชีวติอนัเน่ืองมาจากความร้อนเกิดความเสียหายแก่อาคารสถานท่ีและ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยตรง เม่ือไฟไหมจ้ะท าให้โรงงานอุตสาหกรรมเกิดความ
เสียหายเคร่ืองจักรถูกท าลายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างข้ึนมาใหม่หรือจัดหา
เคร่ืองจกัรใหม่มาทดแทนของเก่า 

9.7  ความร้อนและอนัตรายจากความร้อน 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน  ดังนั้นสภาพอากาศโดยทั่วไปจึงค่อนขา้งร้อน
ตลอดทั้งปีเราจึงคุน้เคยกบัสภาพอากาศท่ีร้อน ในหนา้ร้อนช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 
อากาศจะร้อนมากเป็นพิเศษและเป็นช่วงท่ีมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดในแต่ล่ะปีและความร้อน
เป็นพลงังานรูปหน่ึงท่ีมนุษยน์ ามาใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจ าวนัและในการท างาน
มนุษยรั์บรู้ไดโ้ดยการสัมผสัพลงัความร้อนท่ีอยู่ใกลว้ตัถุ  จะอยู่ในรูปของพลงังานจลน์
ของโมเลกุลของวตัถุนั้น เม่ือวตัถุไดรั้บความร้อนเพิ่มข้ึนโมเลกุลของมนัจะเคล่ือนไหว
เร็วข้ึน  พลงังานความร้อนสามารถเปล่ียนกลบัเป็นพลงังานรูปอ่ืนได ้ และความร้อน 

สามารถถ่ายเทระหว่างคน และส่ิงแวดลอ้มในรูปของการน าความร้อน การพาความร้อน 
การแผ่รังสีความร้อนการระเหยและการเผาผลาญความร้อนจากกระบวนการเมตาบอลิ
ซึม (Metabolism)  เม่ือคนงานท่ีท างานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีแหล่งก าเนิดความ
ร้อนจากเคร่ืองจกัรหรือกระบวนการผลิตท่ีมีความร้อน ยิ่งตอ้งเผชิญกบัความร้อนมาก
ยิง่ข้ึนไปอีกและอาจเป็นอนัตรายเน่ืองจากความร้อนในสภาวะการท างานได ้ 

9.7.1 ประเภทของอุตสาหกรรมท่ีเล่ียงต่อความร้อนในการท างานโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีความร้อนสูง เช่น โรงงานหล่อหลอมโลหะและอโลหะ โรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเซรามิคอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองแก้ว โรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ผลิตภณัฑย์าง อุตสาหกรรมเบเกอร่ี อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง และประเภทโรงงานท่ี
มีการท างานเส่ียงกบัความร้อน มีดงัน้ี 

  9.7.1.1โรงงานประเภทหล่อโลหะ, หลอมโลหะ, ถลุงโลหะ และรีดโลหะ 

  9.7.1.2 โรงงานท าแกว้, เซรามิค 

9.7.1.3 โรงงานท าขนม/อาหาร ท่ีตอ้งใชเ้ตาเผา หรือเตาอบ 

9.7.1.4 โรงงานฟอกหนงั  ความร้อนกบัการท างาน 
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9.7.1.5 โรงงานเคลือบดินเผา 
9.7.1.6 โรงงานท ายาง 

9.7.1.7 โรงงานท ากระดาษ 

9.7.1.8 โรงงานท าซกัรีด 

9.7.1.9 โรงงานท าสียอ้มผา้ 
  9.7.1.10 งานเหมืองใตดิ้น หรือลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั (ในอุโมงคแ์ละใน
ถ ้า) 
  9.7.1.11 ช่างเคร่ือง   หรือบุคคลอ่ืนท่ีท างานอยูใ่ตท้อ้งเรือ หรือท างานใน
บริเวณท่ีอบัอากาศ 

  9.7.1.12 คนงานก่อสร้าง กลุ่มชาวนา ชาวสวน และชาวไร่ หรืองานท่ีตอ้ง
ท างานในท่ีโล่งแจง้ และไดรั้บแสงอาทิตยโ์ดยตรง อนัตรายและผลกระทบต่อสุขภาพ
คนงานท่ีท างานในท่ีร้อนอนัตราย  เน่ืองจากความร้อนเม่ือร่างกายไดรั้บความร้อน หรือ 

สร้างความร้อนข้ึน จึงตอ้งถ่ายเทความร้อนออกไป เพื่อรักษาสมดุลยข์องอุณหภูมิร่างกาย 
ซ่ึงปกติอยู่ท่ี 98.6 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 37 องศาเซลเซียสถา้ร่างกายไม่สามารถรักษา
สมดุลยข์องระบบควบคุมความร้อนได้จะเกิดความผิดปกติและเจ็บป่วยข้ึนได้  การ
สัมผสักบัความร้อนเป็นเวลานานอาจท าให้เกิดการเจบ็ป่วยและเสียชีวิตได ้ การเจบ็ป่วย
จากการได้รับความร้อนเกินไปท่ีพบได้มากและอันตรายมาก  ลักษณะอาการท่ีพบ
อ่อนเพลียเพราะความร้อน  เป็นลมหมดสติ  อ่อนเพลียเพราะความร้อนเป็นตะคริว ปวด
หวัเวยีนศีรษะหนา้มืดรู้สึกอ่อนเพลียและผวิมีเหง่ือออก  รู้สึกกระหายน ้าและอาจอาเจียน
เป็นผดผื่น เน่ืองจากการท างานท่ีมีสภาวะแวดลอ้มมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ มีอุณหภูมิสูง
และความช้ืนสูงดว้ยการสัมผสักบัแสงแดดโดยตรง การระบายอากาศไม่ดี  ด่ืมน ้ านอ้ย
การท างานท่ีตอ้งใชพ้ลงังานมาก สวมเส้ือผา้ท่ีระบายเหง่ือไม่ดี ไม่เคยชินกบัการท างาน
ในท่ีมีอากาศร้อนมาก่อน และนอกจากอนัตรายท่ีเกิดจากการท างานกบัความร้อนแลว้
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก เป็นอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนไดบ่้อยในชีวิตประจ าวนั 
ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะเกิดจากความประมาทแทบทั้งส้ิน ควรระมดัระวงัและป้องกนัตนเอง
ให้ดี วางวสัดุท่ีมีความร้อนให้เหมาะสม  ส่วนบุคลากรท่ีตอ้งท างานกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
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หรือเคร่ืองท าความร้อนต่าง ๆ ท่ีมีโอกาสสัมผสักบัเปลวไฟหรือเปลวเพลิงสูง ควรมีการ
ป้องกนัตนเองใหเ้หมาะสมดว้ย เพื่อลดโอกาสเกิดอุบติัภยัไฟไหม ้น ้าร้อนลวก  
 9.7.2   ลักษณะและอาการความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนจากอนัตรายจากความร้อน        
มีดงัน้ี 

  9.7.2.1 การเป็นตะคริวเน่ืองจากความร้อน (Heat Cramp) ร่างกายท่ีไดรั้บ
ความร้อนมากเกินไป จะสูญเสียน ้ า เกลือแร่ไปกบัเหง่ือ ท าให้กลา้มเน้ือเสียการควบคุม 
เกิดอาการเป็นตะคริว  กลา้มเน้ือเกร็ง 

 9.7.2.2 เป็นลมเน่ืองจากความร้อนในร่างกายสูง (Heat Stroke) ท าให้
อุณหภูมิของร่างกายสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว   และระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกายท่ีสมอง 

ไม่สามารถท างานปกติ จะน าไปสู่อาการ คล่ืนไส้ ตาพร่า หมดสติประสาทหลอน โคม่า 
และอาจเสียชีวติได ้

 9.7.2.3 การอ่อนเพลียเน่ืองจากความร้อน (Heat Exhaustion) เน่ืองจาก
ระบบหมุนเวียนของเลือดไปเล้ียงสมองได้ไม่เต็มท่ี ท าให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ปวด
ศีรษะ   เป็นลม  หนา้มืด  ชีพจรเตน้อ่อนลง  คล่ืนไส้  อาเจียน ต ัวซีด 

  9.7.2.4 อาการผดผื่นข้ึนตามบริเวณผิวหนัง (Heat Rash) เกิดจากความ
ผิดปกติของระบบต่อมเหง่ือท าให้ผื่นข้ึน เม่ือมีอาการคนัอาจมีอาการคนัอย่างรุนแรง
เพราะท่อขบัเหง่ืออุดตนั 

 9.7.2.5 การขาดน ้ า (Dehydration)  เกิดอาการกระหายน ้ า ผิวหนังแห้ง 
น ้าหนกัลด อุณหภูมิสูง ท าใหชี้พจรเตน้เร็ว รู้สึกไม่สบาย 

 9.7.2.6 โรคจิตประสาทเน่ืองจากความร้อน (Heat Neurosis) เกิดจากการ
สัมผสัความร้อนสูงจดัเป็นเวลานาน ท าใหเ้กิดอาการวิตกกงัวล ไม่มีสมาธิในการท างาน 
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง  ผลท าให้นอนไม่หลับและมักเป็นต้นเหตุให้เกิด
อุบติัเหตุในการท างาน 

 9.7.2.7 อาจเกิดการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ 

  9.7.2.8 อาจเพิ่ มอาการเจ็บ ป่วยมาก ข้ึน  ในกรณี ท่ี มีอันตรายจาก
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนร่วมดว้ย  หลกัการป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากความร้อนในสถาน
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ประกอบการหลกัทัว่ไปในการป้องกนัและควบคุมอนัตรายในการท างานสัมผสักบัความ
ร้อนมีหลกัใหญ่ ๆ  ดงัน้ี 

 9.7.3 หลกัการป้องกนัและควบคุมท่ีแหล่งก าเนิดของความร้อน เนน้ถึงหลกัการ
ท่ีพยายามจะลดปริมาณความร้อนท่ี ออกมาจากแหล่งก าเนิดใหม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

  9.7.3.1 การใช้ฉนวน  (Insulator)  หุ้มแหล่งกระจายความร้อน เช่น หุ้ม
ท่อน ้ าร้อน แทงคน์ ้ าร้อน และหมอ้ไอน ้า ซ่ึงเป็นการลดการแผ่รังสีความร้อน และการพา
ความร้อน 2/4 ความร้อนกบัการท างาน 

  9.7.3.2 การใช้ฉากป้องกัน รังสี    (Radiation Shielding) โดยใช้ฉาก
อลูมิเนียมบาง ๆ  (Aluminum foil)  กั้นระหว่างแหล่งก าเนิดความร้อนและคนงานเป็น
วธีิการท่ีง่าย และใชก้นัโดยทัว่ไป โดยเฉพาะในโรงงานเตาหลอมท่ีอุณหภูมิสูง ๆ 

  9.7.3.3 การใช้ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ (Natural Ventilation) 
ปกติอากาศร้อนจะมีลกัษณะเบาและลอยตวัสูงข้ึน ดงันั้นจึงควรเปิดช่องว่างบนหลงัคา
ใหม้ากท่ีสุด ขณะเดียวกนัระดบัพื้นดินกค็วรจะเปิดประตูหนา้ต่าง หรือเปิดโล่งใหล้มเยน็
พดัเขา้มาแทนท่ีและทิศทางของลมควรจะพดัเขา้สู่ตวัคนงานก่อนท่ีจะถึงแหล่งก าเนิด
ความร้อน พื้นท่ีในการท างานควรจะจดัใหก้วา้งพอเพื่อใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

  9.7.3.4 การระบายอากาศเฉพาะท่ี (Local Ventilation) ในกรณีท่ีมีปัญหา
เก่ียวกบัการพาความร้อน ถา้อากาศท่ีร้อนจดัถูกพามาสู่คนงานมากเกินไปเราอาจค านวณ
และออกแบบระบบดูดอากาศเฉพาะบริเวณนั้นออกไป แลว้น าอากาศท่ีเยน็กวา่เขา้แทนท่ี
ซ่ึงจะตอ้งเป็นอากาศท่ีบริสุทธ์ิดว้ย 

 9.7.4   การป้องกนัและควบคุมความร้อนจากส่ิงแวดลอ้มในการระบายความร้อน
โดยด าเนินการจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน สามารถด าเนินการไดโ้ดยทัว่ไป มี 2วธีิ 

  9.7.4.1 การออกแบบและสร้างอาคารให้มีระบบระบายอากาศท่ีดี เช่น 
การจดัรูปแบบโครงสร้างท่ีสามารถถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในและภายนอกอาคาร
ธรรมชาติของอากาศร้อนจะถูกพาไปสู่เบ้ืองบน แลว้อากาศท่ีมีอุณหภูมิเยน็กว่าจะไหล
เขา้มาแทนท่ี 

  9.7.4.2 การเป่าอากาศเยน็ท่ีจุดท่ีท างาน ในกรณีท่ีไม่สามารถแกไ้ขดว้ย
วิธีการออกแบบหรือวิธีการอ่ืน ถา้หากความร้อนท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการพาอย่างเดียว
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สามารถท่ีจะเป่าอากาศท่ีเยน็กว่าเขา้ไปทดแทน หรือชดเชยท่ีต าแหน่งคนงานท่ีท างาน
ร้อนอยู ่

9.7.5   การป้องกนัท่ีตวัคนงาน โดยทัว่ไปแลว้การป้องกนัและควบคุมท่ีจุดตน้
ก าเนิดความร้อนในบางคร้ังในทางปฏิบติัอาจจะท าไดย้าก ดงันั้นการป้องกนัท่ีตวัคนงาน
จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงมีหลกัการ ดงัน้ี 

  9.7.5.1 การพิจารณาคัดเลือกคนงานท่ีท างานเก่ียวกับความร้อนให้
เหมาะสม โดยเลือกคนท่ีเหมาะสม เช่น คนหนุ่มจะแขง็แรงกว่าคนแก่ คนผอมจะทนต่อ
ความร้อนไดดี้กวา่คนอว้น  ไม่เลือกคนท่ีเป็นโรคทอ้งเสียบ่อย ๆ  และด่ืมสุราเป็นประจ า
เพราะจะท าให้ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง มีโอกาสเป็นโรคความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ 
ให้คนงานใหม่คุน้เคยกบัการท างานท่ีมีภาวะแวดลอ้มท่ีร้อนเสียก่อน แลว้จึงให้ท างาน
ประจ า 
  9.7.5.2 จดัหาน ้ าเกลือ ท่ีความเขม้ขน้ 0.1%  ซ่ึงท าไดจ้ากการผสมเกลือ
แกง 1 กรัม ต่อน ้ า 1 ลิตร ให้คนงานท่ีท างานในสภาวะแวดล้อมท่ีร้อน โดยให้ด่ืม
บ่อยคร้ัง  คร้ังละประมาณนอ้ย ๆ 

  9.7.5.3 จดัหาน ้ าด่ืมท่ีเยน็ (อุณหภูมิประมาณ 10 - 15 องศาเซลเซียส) และ
ตั้งอยู่ในสถานท่ีใกลจุ้ดท่ีท างานใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความร้อน เช่น เส้ือ หรือชุดเส้ือคลุมพิเศษท่ีมีคุณสมบติักนัความร้อนเฉพาะ 

  9.7.5.4 สวัสดิการอ่ืน ๆ  เช่น ห้องปรับอากาศส าหรับพักผ่อน ห้อง
อาบน ้า เป็นตน้ 

  9.7.5.5 บางลกัษณะงาน อาจจ าเป็นตอ้งจ ากดัระยะเวลาการท างาน เพื่อ
ลดระยะเวลาท่ีจะสัมผสักบัความร้อนนอ้ยลง 

9.8   ชนิดของความร้อนในการท างาน 

 การประกอบกิจการในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ   นั้ น  มีลักษณะของ
กระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดความร้อน  ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานได ้ความร้อนใน
งานอุตสาหกรรมอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
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รูปที ่9.31  แสดงความร้อนจากโรงงานผลิตเหลก็ 

ท่ีมา :http://www.djsresearch.co.uk/ 
 

9.8.1   ความร้อนแหง้ เป็นความร้อนท่ีเกิดจากอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตท่ีร้อน 
และมีความช้ืนในอากาศนอ้ย เช่น โรงงานหล่อหลอมโลหะ โรงงานถลุงโลหะ โรงงาน
รีดโลหะใหเ้ป็นเส้นหรือแผน่เรียบ โรงงานแกว้ และโรงงานเคร่ืองเคลือบดินเผา หรือเผา
อิฐ เป็นตน้ 

9.8.2 ความร้อนเปียก เป็นสภาพความร้อนท่ีมีไอน ้ าหรือความช้ืนในอากาศ
เพิ่มข้ึน ซ่ึงเกิดจากกรรมวิธีผลิตแบบเปียก เช่น โรงงานขนม/อาหาร หอ้งครัวท่ีตอ้งใช้
เตาเผา หรือเตาอบ โรงงานยาง โรงงานน ้ าตาล โรงงานกระดาษ โรงงานซักรีด และ
โรงงานฟอกยอ้ม เป็นตน้  อยา่งไรกต็ามนอกจากผูป้ฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรม
ดงักล่าวท่ีมีความเส่ียงต่ออนัตรายจากความร้อนแลว้ ยงัมีอีกหลายอาชีพท่ีมีลกัษณะการ
ท างานท่ีเส่ียงอันตรายต่อการได้รับความร้อนมากเกินไป เช่น พนักงานดับเพลิง 
คนงานก่อสร้าง กลุ่มชาวนา ชาวสวน และชาวไร่ หรือผูป้ฏิบติังานท่ีท างานอยู่ใตท้อ้ง
เรือ หรือท างานในบริเวณท่ีอบัทึบ การระบายอากาศไม่ดี รวมถึงนกักีฬาโดยเฉพาะกีฬา
ทางแจง้ ตลอดจนต ารวจ ทหาร ท่ีมีการฝึกกลางแจง้ เช่นกนั 

 

 

http://www.djsresearch.co.uk/
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9.9  การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 

 การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก โดยมากมกัจะมี
สาเหตุจากอุบติัเหตุ ความประมาท ขาดความระมดัระวงั ซ่ึงกลไกการบาดเจบ็จะมีความ
รุนแรงมากนอ้ยเพียงใดข้ึนกบัหลายปัจจยั เช่น ระยะเวลาท่ีผิวหนงัสัมผสักบัความร้อน 
อวยัวะท่ีได้รับบาดเจ็บ ดีกรีความลึกของบาดแผล และขนาดความกวา้งพื้นท่ีของ
บาดแผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวกนั้น ๆ 

9.9.1   ชนิดของแผลเกิดจากการไดรั้บอุบติัเหตุจากความร้อนบาดแผลไฟไหม ้
น ้าร้อนลวก แบ่งเป็น 3 ระดบั โดยดูจากดีกรีความลึกของบาดแผล 

             9.9.1.1  ระดบั ความลึกท่ี 1 คือ บาดแผลอยูแ่ค่เพียงผวิหนงัชั้นหนงั
ก าพร้าเท่านั้น โดยปกติจะหายเร็ว และไม่เกิดแผลเป็น 

             9.9.1.2 ระดบั ความลึกท่ี 2  คือ บาดเจบ็ในบริเวณชั้นหนงัแท ้ บาดแผล
ประเภทน้ีถา้ไม่มีภาวะติดเช้ือแทรกซอ้น มกัจะหายภายใน 2-3 สัปดาห์ ข้ึนอยูก่บัความ 

ลึกของบาดแผลจากอุบติัเหตุไฟไหม ้ น ้าร้อนลวก ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดร่องรอยผดิปกติ
ของบริเวณผวิหนงั หรืออาจมีโอกาสเกิดแผลเป็นได ้หากไดรั้บการรักษาไม่ถูกตอ้ง กรณี
ถูกไฟไหม ้หากบาดเจบ็ไม่ลึกมากกจ็ะพบวา่บริเวณผวิหนงัจะมีตุ่มพองใส เม่ือตุ่มพองน้ี
แตกออกบริเวณบาดแผลเบ้ืองล่างจะเป็นสีชมพู และผูป่้วยจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนมาก  
             9.9.1.3 ระดบัความลึกท่ี 3 คือ ชั้นผวิหนงัทั้งหมดถูกท าลายดว้ยความร้อน 
บาดแผลเหล่าน้ีมกัจะไม่หายเอง มีแนวโนม้การติดเช้ือของบาดแผลสูงถา้ไดรั้บการรักษา
ไม่ถูกตอ้ง 

9.9.2   การปฐมพยาบาล ส่ิงแรกท่ีควรท า เม่ือโดนไฟไหม้ น ้ าร้อนลวก 

                      9.9.2.1 ลา้งด้วยน ้ าสะอาดท่ีอุณหภูมิปกติ ซ่ึงเช่ือว่าจะมีผลช่วยลดการ
หลัง่สารท่ีท าใหเ้กิดอาการปวดบริเวณบาดแผลได ้

             9.9.2.2 หลงัจากนั้นซับดว้ยผา้แห้งสะอาด แลว้สังเกตว่าถา้ผิวหนงัมีรอย
ถลอก มีตุ่มพองใส   หรือมีสีของผวิหนงัเปล่ียนไป  ควรรีบไปพบแพทยแ์ต่ถา้ไฟไหม ้

 น ้าร้อนลวกบริเวณใบหนา้ จะตอ้งไดรั้บการรักษาจากแพทยโ์ดยเร็วท่ีสุด เพราะบริเวณ 
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ใบหนา้มกัจะเกิดอาการระคายเคืองจากยาท่ีใช ้ห้ามใส่ยาใด ๆ ก่อนถึงมือแพทย ์เพราะ
ผูป่้วยแต่ละคนมีอาการตอบสนองต่อตวัยาไม่เหมือนกนัจะตอ้งข้ึนกบัดุลยพินิจของ
แพทย ์

  9.9.2.3  ขอ้หา้มเม่ือโดนไฟไหม ้น ้าร้อนลวกไม่ควรใส่ตวัยา/สารใด ๆ ทา
ลงบนบาดแผล ถา้ไม่แน่ใจในสรรพคุณท่ีถูกตอ้งของยาชนิดนั้น โดยเฉพาะยาสีฟัน และ
น ้าปลา  เพราะส่ิงเหล่าน้ี จะท าใหเ้กิดอาการระคายเคืองต่อบาดแผล เพิ่มโอกาสการเกิด
บาดแผลติดเช้ือและท าใหรั้กษาไดย้ากข้ึน 

9.9.3    การรักษาแผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวกการใชย้าทาในระยะเร่ิมตน้ 

9.9.3.1 การใส่ชุดผา้รัดในกรณีท่ีรอยแผลจากไฟไหมน้ ้าร้อนลวกมี 

แนวโนม้ท่ีจะนูนมากข้ึน และไม่ตอบสนองต่อการใชย้าทา 
9.9.3.2 ฉีดยาลบรอยแผลเป็น ซ่ึงจะท าไดใ้นกรณีท่ีเกิดรอยแผลนูนและ 

ไม่ตอบสนองต่อการใส่ชุดผา้รัด 

  9.9.3.3 ผ่าตดัแกไ้ข โดยแพทยจ์ะตอ้งท าการประเมินลกัษณะ และความ
รุนแรงของบาดแผล ทั้ ง น้ี ข้ึนกับชนิด  และความ รุนแรงของบาดแผลหด ร้ัง
เหล่านั้ น  โดยทั่วไปช่วงอายุของผู ้ป่วยไม่เป็นอุปสรรคในการรักษาบาดแผลและ
วทิยาการการรักษา ในปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ไปมาก 

  9.9.3.4 การดูแลตนเองหลงัจากการรักษาแผลท่ีโดนไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก 
หลีกเล่ียงการสัมผสัฝุ่ นผง หรืออะไรก็ตามท่ีจะท าให้ระคายเคืองหลีกเล่ียงการสัมผสั
สัตว์ทุกชนิด เพราะหากโดนบริเวณแผล ก็อาจท าให้คันหรือมีการติดเช้ือได้ง่าย
รับประทานอาหารท่ีมีโปรตีนสูง เช่น เน้ือสัตว ์เพื่อเสริมการสร้างเน้ือเยื่อใหม่บริเวณ
บาดแผล ให้บาดแผลสมานปิดเร็วข้ึนหมั่นทายา/รับประทานยาตามแพทยส์ั่งอย่าง
เคร่งครัด ท่ีส าคญัตอ้งรักษาความสะอาดแผลใหดี้ 

9.10   บทสรุป   

ความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรมควรป้องกนัอคัคีภยัไม่ให้เกิดข้ึนเพราะ
ความสูญเสียมากมายและยงัส่งผลต่อไปยงัปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยรอบ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนรับผิดชอบไดก้ าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
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จึงออกมาตรการเพื่อคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงาน ไดอ้อกเป็น
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในโรงงาน พ.ศ. 2552 
เพื่อการป้องกนัอคัคีภยัและระงบัอคัคีภยั มีหนา้ท่ี ก  ากบั ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบติัของ
ภาคเอกชน ใหก้ารสนบัสนุนการป้องกนัอคัคีภยั และปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิด
ไฟไหม้  (Fire triangle)  จะประกอบไปด้วย 3 อย่าง คือเช้ือเพลิง (Fuel) ของแข็ง 
ของเหลว หรือแก๊ส ออกซิเจน (oxygen) และความร้อน  (heat)   เม่ือรวมตวักนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสมจะท าให้ติดไฟได้ ท าให้เกิดลุกไหมข้ึ้นและเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่  สาเหตุและ
แหล่งก าเนิดท่ีเกิดอคัคีภยัมีหลายสาเหตุ เช่น ความประมาทเลินเล่อและเกิดจากอุปกรณ์
เคร่ืองจกัร ไฟฟ้าลดัวงจรจากความเส่ือมอายุการใชง้าน หรืออุบติัเหตุท่ีไม่คาดคิด เม่ือ
เกิดอคัคีภยัข้ึน  หลกัการดบัเพลิงมี 4 วิธี ลดความร้อน ป้องกนัออกซิเจน ก าจดัเช้ือเพลิง 
เพื่อตดัปฎิกิริยาลูกโซ่ออก ซ่ึงประเภทของไฟนั้นแบ่งออกได ้5ประเภทตามมาตรฐาน
สมาคมป้องกันอคัคีภัยแห่งชาติ และควรติดตั้ งอุปกรณ์เคร่ืองมือดับเพลิงให้ถูกต้อง
สะดวกต่อการใชง้านหากเกิดเหตุการณ์ข้ึน  เพราะสารพิษสารเคมีต่าง ๆ  ท่ีเป็นอตัรายจะ
เกิดข้ึนจ าเป็นจะตอ้งมีป้ายแสดงสัญลกัษณ์มีความชดัเจน  นอกจากน้ีการท างานท่ีอยูก่บั
สภาวะท่ีมีอุณหภูมิสูงท่ีเกิดจากความร้อนกจ็ะตอ้งมีวธีิป้องกนัหลีกเล่ียงไม่ใหต้วัเองเกิด
สภาวะขาดน ้า  เน่ืองจากอุณหภูมิภายในร่างกายสูงและจะตอ้งรู้วิธีรักษาหากเกิดอุบติัเหตุ
เก่ียวกบัความร้อน 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 

1.  จงบอกการป้องกนัอคัคีภยั มีวธีิการกระท าลกัษณะใดบา้ง 

2.  อธิบายกฎหมายบงัคบัอาคารสูงเกินก่ีชั้นท่ีใหมี้ระบบเกบ็น ้าส ารอง 

3.  ถงัดบัเพลิงท่ีใชก้นับ่อยในปัจจุบนัทนแรงดนัเท่าไร 

4.  ถงัดบัเพลิงท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้มและสามารถดบัเพลิงไดทุ้กชนิดเป็นถงัสีใด 

5.  ป้ายบอกต าแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลิงจะตอ้งติดตั้งทุกพื้นท่ีรวมเท่าใด 

6.  การป้องกนัอคัคีภยั ท่ีดีควรเป็นอยา่งไร 

7. บอกความหมายของอคัคีภยัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีบญัญติัไวห้มายความว่า
อยา่งไร 

8.  จงอธิบาย The use of the triangle มาพอสังเขป 

9.  Flash Point คือ 

10. NFPA หมายถึง 

11. เช้ือเพลิงท่ีลุกไหมจ้ากพวกสารเคมี น ้ามนั และก๊าซ อยูใ่น กลุ่มเช้ือเพลิง
ประเภทใด 

12. ขอ้ปฏิบติัขณะเกิดอคัคีภยัควรปฏิบติัอยา่งไรบา้ง 

13.  การตรวจสภาพถงัดบัเพลิงควรตรวจสอบทุกๆก่ีเดือน 

14.  ประเภทของก๊าซพิษท่ีเกิดจากอคัคีภยัมีอะไรบา้ง 

15. คาร์บอนมอนนอกไซด ์(Carbon Monoxide) มีปริมาณเท่าใดท าใหห้มดสติได ้

16.  เช้ือเพลิงชนิดใดบา้งท่ีท าใหเ้กิดแก๊สแอมโมเนีย (Ammonia) ข้ึน 

17.  จงบอกวธีิการป้องการท างานเก่ียวกบัความร้อนและการปฐมพยาบาลจากผู ้
เกิดแผลจากน ้าร้อนลวกมาพอเขา้ใจ 

18. การป้องกนัอนัตรายจากการถูกความร้อนควรท าอยา่งไรขณะปฎิบติังาน 

19. การปฐมพยาบาลผูถู้กไฟไหมห้รือน ้าร้อนลวกเบ้ืองตน้ควรปฏิบติัอยา่งไร
บา้ง 

20. อนัตรายจากความร้อนท่ีเกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรมแบ่งออกไดก่ี้
ประเภท 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 

ความปลอดภัยในการใช้ป้ันจั่น เครน รอก และสลิง 

The safety of using Crane and Hoist sling 

3 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเน้ือหา 

 10.1  ความปลอดภยัในการใชป้ั้นจัน่ เครน  รอก และสลิง 

 10.2   การใชง้านป้ันจัน่ เครน รอก และสลิงอยา่งปลอดภยั 

 10.3 ค่าความปลอดภยัส าหรับอุปกรณ์ป้ันจัน่ เครน  รอกและสลิง 

 10.4  การตรวจสอบ  และการใชง้านรอกโซ่ รอกโยก 

 10.5  การใชร้อกโซ่อยา่งปลอดภยั 

 10.6  การปฏิบติัตามค าแนะน าวธีิการใชร้อกโซ่ท่ีปลอดภยั 

 10.7  การใชง้านรอกโซ่ท่ีไม่ถูกวธีิและไม่ปลอดภยั 

 10.8  ขอ้บงัคบัและค าเตือนการใชป้ั้นจัน่ เครน รอก และสลิงเพื่อความปลอดภยั 

 10.9  กฎหมายหลกัเกณฑแ์ละวธีิการใชเ้ชือก ลวด รอก และสลิง 

10.10 อุบติัเหตุท่ีเกิดจากการใชป้ั้นจัน่ เครน  รอกและสลิงผดิวธีิ 

10.11 บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที ่10 

เอกสารอ้างองิ 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

            หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

1. อธิบายเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชป้ั้นจัน่ เครน  รอก และสลิงได ้

 2. บอกลกัษณะงานท่ีใชก้บัป้ันจัน่  เครน  รอก  และสลิงอยา่งถูกตอ้งและ
ปลอดภยัได ้
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 3. อธิบายความส าคญัของค่าความปลอดภยัส าหรับอุปกรณ์งานเก่ียวกบัป้ันจัน่ 
เครน  รอกและสลิงได ้

 4. วเิคราะห์ปัญหาการใชง้านรอกโซ่ รอกโยก และตรวจสอบปัญหาได ้

 5. อธิบายการใชร้อกโซ่อยา่งปลอดภยัได ้

 6. จ  าแนกขอ้บงัคบัและค าเตือนในการใชป้ั้นจัน่ เครน รอก และสลิงไดถู้กตอ้ง 

7. วเิคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากการใชป้ั้นจัน่ เครน รอก และสลิงได้
 8. ระบุกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการใชป้ั้นจัน่  เครน  รอก  เชือก และสลิงได ้

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ช้ีแจงอธิบายค าอธิบายรายวชิา เน้ือหา กฎระเบียบต่าง ๆ เกณฑใ์หค้ะแนน 

 2. น าเขา้สู่บทเรียนบรรยายเน้ือหา และใหศึ้กษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา และมอบหมายงานใหไ้ปคน้ควา้ ท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติม 

4. ผูส้อนเปิดโอกาสใหซ้กัถาม และทวนถามเพื่อความเขา้ใจ 

ส่ือการเรียนการสอน  

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั 

 2. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
การวดัผล 

 1. การเขา้ร่วมกิจกรรม และการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 2. การตอบค าถามระหวา่งการบรรยาย 

 3. การท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

การประเมนิผล 

1. ความรับผดิชอบ สนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียน บนัทึกลงสมุดเวลาเรียน 

 2. คะแนนการสอบยอ่ย ระหวา่งภาคเรียน และปลายภาคการศึกษาผา่นตามเกณฑ์
มหาวทิยาลยั ฯ  

3. ความถูกตอ้งของการท าแบบฝึกหดั ถูกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ส่งตามก าหนด 
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บทที่ 10 

ความปลอดภัยในการใช้ป้ันจั่น เครน รอก และสลิง 

The safety of using cranes and dredging sling 

 

 

10.1  ความปลอดภัยในการใช้ป้ันจั่น เครน รอก และสลงิ 

 เครน หรือ ป้ันจัน่ (Cranes หรือ Derricks) หมายความว่า เคร่ืองจกัรกลท่ีใช้ยก
ส่ิงของข้ึนลงตามแนวด่ิงและเคล่ือนยา้ยส่ิงของเหล่านั้นในลกัษณะแขวนลอยไปตาม
แนวราบและการใชง้านเครน  ไม่วา่จะเป็นเครนประเภทไหนกต็าม จะตอ้งปฏิบติัตามกฏ
ของการใชง้านเครนอย่างปลอดภยั เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดอุบติัเหตุให้นอ้ยท่ีสุด  ตอ้งยึด
คู่มือปฏิบติัการใชเ้ครนทุก ๆ เวลา  รถเครนมีบทบาทส าคญัเม่ือเราตอ้งยา้ยบางประเภท
ของวสัดุ  การขออนุญาตใช้ต้องมีใบอนุญาต  เพียงผ่านการฝึกอบรมพนักงานท่ีมี
คุณสมบติัการใชอุ้ปกรณ์น้ี  

ป้ันจัน่เป็นเคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสมส าหรับเคล่ือนยา้ยวสัดุท่ีมีน ้ าหนกัมากแต่วสัดุ
ควรมีรูปร่างแขง็แรง ถา้เป็นวสัดุท่ีอ่อนตวัง่ายหรือเป็นของเหลวตอ้งบรรจุอยูใ่นภาชนะ
ท่ีแขง็แรง ป้ันจัน่ใชเ้คล่ือนยา้ยวสัดุข้ึนลงในแนวด่ิง แลว้เคล่ือนท่ีไปมาโดยรอบหรือตาม
ทิศทางท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีการท างานของป้ันจัน่จะผ่านทางสลิง ซ่ึงท าดว้ยเหลก็เส้นบาง ๆ 
ถกัสานเป็นโครง ตวัป้ันจัน่จะมีโครงสร้างเป็นเหล็กถกั เพื่อใหส้ามารถรับน ้ าหนกั หรือ
ภาระไดต้ามออกแบบ และส าคญั คือ มีน ้ าหนักเบา ซ่ึงสามารถแบ่งชนิดของป้ันจัน่ได้
เป็น 2 แบบ คือ  

10.1.1 ป้ันจัน่ชนิดท่ีอยูก่บัท่ี หมายความวา่ ป้ันจัน่ท่ีประกอบดว้ยอุปกรณ์ควบคุม
และเคร่ืองตน้ก าลงัอยูใ่นตวั  ซ่ึงติดตั้งอยูบ่นหอสูง ขาตั้ง หรือบนลอ้รางเล่ือน การใชง้าน
จะถูกจ ากดัตามระยะท่ีขาตั้งหรือลอ้เล่ือนจะเคล่ือนท่ีไปได ้หรือแขนของป้ันจัน่ท่ีติดบน
หอสูงจะยาวไปถึงป้ันจั่นอยู่กับท่ี  ใช้มากในโรงงานอุตสาหกรรม ท่าเรือ และการ
ก่อสร้างอาคารสูง 
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รูปที ่10.1  เครนเหนือศีรษะ  (Overhead Crane) 
ท่ีมา : http://www.industry.in.th/dip/ 

 เครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane) ใช้ส าหรับการเคล่ือนยา้ยสินค้าท่ีมีการ
เคล่ือนท่ี 6 ทิศทาง คือ ข้ึน-ลง, ซา้ย-ขวา, หนา้-หลงั, มีทั้งแบบคานคู่ และคานเด่ียวข้ึนอยู่
กบัขนาด (Capacity)  และความกวา้งของเครน (Span)  (รูปท่ี 10.1) 

 

รูปที ่10.2   เครนขา  (Gantry Crane) 
ท่ีมา : http://www.industry.in.th/dip/ 

 เครนขา (Gantry Crane) เป็นลักษณะชนิดหน่ึงของเครนท่ีมีการเคล่ือนท่ี 6 

ทิศทางแต่จะมีขาส าหรับวิ่งบนพื้น เหมาะส าหรับใชง้านภาคสนามหรืองานกลางแจง้ท่ี
ไม่มีโครงสร้างของตวัอาคาร 

 

รูปที ่10.3  เครนก่ึงเครนขา  (Semi Gantry Crane) 
ท่ีมา : http://www.industry.in.th/dip/ 

http://www.industry.in.th/dip/
http://www.industry.in.th/dip/
http://www.industry.in.th/dip/
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 เครนก่ึงเครนขา (Semi Gantry Crane) เป็นลักษณะผสมผสานระหว่าง Over 

Head Crane กบั Gantry Crane คือ ดา้นหน่ึงเป็นขาวิ่งท่ีพื้น ส่วนอีกดา้นหน่ึงวิ่งบน Run 

Way เหมาะส าหรับ อาคารโรงงานท่ีมีขีดจ ากดัในพื้นท่ีการใชง้าน 

10.1.2 ป้ันจัน่ชนิดเคล่ือนท่ี หมายถึงป้ันจัน่ท่ีประกอบดว้ยอุปกรณ์ควบคุม และ
เคร่ืองตน้ก าลงัอยูใ่นตวัซ่ึงติดตั้งอยูบ่นยานท่ีขบัเคล่ือนในตวัเอง 

 

ก) รถเครนป้ันจัน่ชนิดเคล่ือนท่ี 

 

ข) เรือป้ันจัน่ชนิดเคล่ือนท่ี รถเครน 

รูปที ่10.4   ป้ันจัน่เครนชนิดเคล่ือนท่ี 

ท่ีมา : https://www.novabizz.com/ 

 

https://www.novabizz.com/
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10.2    การใช้งานป้ันจั่น  เครน รอก และสลงิอย่างปลอดภัย 

 10.2.1 ก่อนเร่ิมใชง้านทุกคร้ัง ควรตรวจสอบระบบการท างานของรอกและเครน 
วา่ปกติหรือไม่ก่อนท าการยกช้ินงาน 

 

รูปที ่10.5  การตรวจสอบความพร้อมการน ารอกออกไปใชง้าน 

ท่ีมา : http://emersontrainingservices.co.uk/ 

  10.2.2 ห้ามผู ้ท่ีไม่รู้วิธีการใช้งาน หรือไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องและรับผิดชอบ
โดยตรงใชร้อกและเครน 

  10.2.3 ไม่ควรใชร้อกและเครนเพื่อการโดยสาร 

  10.2.4 หยดุการใชร้อกและเครน โดยกดปุ่มสวิทซ์ฉุกเฉินทนัที เม่ือเสียงดงัหรือ
ระบบการท างานผดิปกติ 

  10.2.5 ไม่ควรเดินรอกหรือยกช้ินงานขา้มศีรษะผูอ่ื้นโดยไม่บอกกล่าว อาจเกิด
อุบติัเหตุและอนัตรายได ้

  10.2.6 ไม่ควรเล่น แกวง่หรือโยกอยา่งคึกคะนอง ขณะท าการยกช้ินงาน 

  10.2.7 หา้มท าการซ่อมแซมรอกเอง เม่ือเกิดความผดิปกติข้ึนกบัรอก ควรแจง้ช่าง
ซ่อมบ ารุง หรือผูรั้บผดิชอบโดยตรง 

 10.2.8 ไม่ควรยกหรือหอ้ยช้ินงานคา้งไวโ้ดยไม่จ าเป็น 

10.3  ค่าความปลอดภัยส าหรับอปุกรณ์ป้ันจั่น เครน รอก และสลงิ 

 ค่าความปลอดภยั Safety Factor: SF ส าหรับอุปกรณ์ท่ีใชเ้ก่ียวกบัรอกและป้ันจัน่
คือลวดสลิง จากประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 

http://emersontrainingservices.co.uk/


259 

วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                                              บทท่ี  10 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  86 แห่ง
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั   อาชีวอ
นามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบังานก่อสร้างพ.ศ. 2551  อนัเป็นกฎหมาย
ท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา  29  
ประกอบดว้ยมาตรา  33  มาตรา 41  มาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานจึงออกประกาศไว ้และตามกฎกระทรวง เร่ืองก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม ในการ
ท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ และหมอ้น ้ า พ.ศ. 2552 นั้น ส่วนท่ี 5  พูดถึง อุปกรณ์ท่ี
ใชเ้ก่ียวกบัป้ันจัน่ เช่นสลิง สะเกน็ เป็นตน้ มีการก าหนด 

เก่ียวกับ “ค่าความปลอดภัย” ไว ้พนักงานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับป้ันจัน่ หรือผ่านการ
ฝึกอบรมป้ันจัน่ ฝึกอบรมเครน ตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัค่าความปลอดภยั ซ่ึงอุปกรณ์
ยกทุกชนิดตอ้งระบุไม่ต ่ากวา่ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 

10.3.1 ลวดสลิงเคล่ือนท่ี ตอ้งมีค่าความปลอดภยั (SF) ไม่นอ้ยกวา่ 6 

 

รูปที ่10.6  ลวดสลิง 

ท่ีมา: http://www.dt.co.th/training/310/?2016/01/07/training/ 

10.3.2  ลวดสลิงยดึโยง ตอ้งมีค่าความปลอดภยั (SF) ไม่นอ้ยกวา่ 3.5 

10.3.3  ลวดสลิงทัว่ไป ตอ้งมีค่าความปลอดภยั (SF) ไม่นอ้ยกวา่ 5  

10.3.4  เชือก ตอ้งมีค่าความปลอดภยั (SF) ไม่นอ้ยกวา่ 5  

 

http://www.dt.co.th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99/
http://www.dt.co.th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99/
http://www.dt.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1/training/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99/
http://www.dt.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1/training/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99/
http://www.dt.co.th/training/310/?2016/01/07/training/
http://www.dt.co.th/events/


260 

วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                                              บทท่ี  10 

อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                                   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

 

 

รูปที ่10.7   เชือก 

ท่ีมา: http://www.dt.co.th/training/310/?2016/01/07/training/ 
10.3.5 ห่วงหรือตะขอ ตอ้งมีค่าความปลอดภยั (SF) ไม่นอ้ยกวา่ 3.5 

 

รูปที ่10.8   ห่วงหรือตะขอ 

ท่ีมา : http://www.dt.co.th/training/310/?2016/01/07/training/ 
10.3.6 โซ่ ตอ้งมีค่าความปลอดภยั (SF) ไม่นอ้ยกว่า 4 

 

รูปที ่10.9 ห่วงหรือตะขอ 

ท่ีมา : http://www.dt.co.th/training/310/?2016/01/07/training/ 
 

 หัวหน้างาน หรือ นายจา้ง ท่ีให้พนักงานใช้งานอุปกรณ์ในการยกดงัท่ีก าหนด 
ควรตรวจเช็คใหต้รงตามท่ีก าหนด โดยควรตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการจดัซ้ือวา่ตรงตาม

http://www.dt.co.th/events/
http://www.dt.co.th/training/310/?2016/01/07/training/
http://www.dt.co.th/training/310/?2016/01/07/training/
http://www.dt.co.th/training/310/?2016/01/07/training/
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มาตรฐานก าหนดหรือไม่ หากจดัซ้ือไม่มีความเขา้ใจ ควรปรึกษาวิศวกรเคร่ืองกล หรือ
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน เพื่อให้อุปกรณ์มีมาตรฐานอุปกรณ์ท่ีใชเ้ก่ียวกบั
ป้ันจัน่  ค่าความปลอดภยัป้ันจัน่  กฎหมายป้ันจัน่ 2554  กฎหมายป้ันจัน่ 2552  กฎหมาย
ป้ันจั่น   2555  หลักเกณฑ์การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจั่น  การ
ตรวจสอบป้ันจั่น  กฎหมาย เครน กฎหมาย ลิฟท์ขนของ   อุปกรณ์ ท่ีใช้เก่ียวกับ
ป้ันจัน่ หลกัการท างานของป้ันจัน่ ป้ันจัน่ หมายถึง กฎหมายป้ันจัน่ 2554  ป้ันจัน่คือ
อะไร สัญญาณมือป้ันจัน่ กฎหมายป้ันจัน่ 2552  ป้ันจัน่หอสูง  กฎหมายป้ันจัน่  2555 

10.4  การตรวจสอบ และการใช้งานรอกโซ่ รอกโยก 

 

 

รูปที ่10.10 รอกไฟฟ้าและสลิง 

ท่ีมา : http://www.industry.in.th/dip/productdetails.php 

 10.4.1 การตรวจสอบรอกและโซ่สภาพก่อนน ามาใชง้าน 

  10.4.1.1 น๊อตยดึโครงสร้างไม่ช ารุด 

  10.4.1.2 จานโซ่ไม่แตก 

  10.4.1.3 ขาลอ็ค (Safety Latch) ใชง้านไดดี้ 

  10.4.1.4 โครงสร้างของตะขอตอ้งไม่มีรอยแตกร้าวหรือบิดงอเสียรูปทรง 

  10.4.1.5  ตะขอจะตอ้งไม่ถ่างออกจนเสียรูปทรง 

  10.4.1.6 โซ่จะตอ้งไม่บิดเบ้ียวหกังอ 

  10.4.1.7 โซ่จะตอ้งไม่เป็นสนิมและผกุร่อน 

  10.4.1.8 โซ่ตอ้งไม่มีรอยบ่ิน  หรือเปรอะเป้ือนดว้ยลูกไฟจากงาน 

เช่ือมโลหะ 

http://www.dt.co.th/
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  10.4.1.9 ใชมื้อดึงโซ่กลบัไปมาจะตอ้งไม่มีการติดขดั 

  10.4.1.10 ประกบัลอ็คตะขอจะตอ้งไม่แตกร้าว 

 

รูปที ่10.11  รอกและโซ่ Chain  Block 

ท่ีมา : http://smarttooltech.net/p_445_29673_295384 

 10.4.2  การตรวจสอบสภาพก่อนน ามาใชง้านรอกโยก   LEVER  HOIST 

 

 

รูปที ่10.12   รอกโยก  Lever   Hoist 

ท่ีมา : http://smarttooltech.net/p_445_29673_295384 

 

 10.4.2.1  หมุดย  ้าและน็อตยดึโครงสร้างไม่ช ารุด 

 10.4.2.2  จานโซ่ไม่แตก 

 10.4.2.3  ตะขอจะตอ้งไม่ถ่างอา้เกินค่ามาตรฐาน 

 10.4.2.4  ตะขอตอ้งไม่มีรอยแตกร้าวหรือบิดงอ 

 10.4.2.5  ประกบัและสลกัลอ็คคอตะขอจะตอ้งไม่แตกร้าว 

http://smarttooltech.net/p_445_29673_295384
http://smarttooltech.net/p_445_29673_295384
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 10.4.2.6  ขาลอ็ค (Safety Latch) ใชง้านไดดี้ 

 10.4.2.7  ดา้มโยกจะตอ้งใชง้านไดดี้ น็อตยดึแขง็แรง 

 10.4.2.8 โซ่จะตอ้งไม่บิดเบ้ียวหกังอ  หรือมีรอยบ่ิน 

 10.4.2.9 โซ่จะตอ้งไม่เป็นสนิม และผกุร่อน 

 10.4.2.10 โซ่ตอ้งไม่เปรอะเป้ือนดว้ยลูกไฟจากงานเช่ือม 

 10.4.2.11 ตวัลอ็คและแกนปรับแต่งการควบคุมการข้ึน - ลงของ 

โซ่ใชง้านไดดี้   

10.5  การใช้รอกโซ่อย่างปลอดภัย  

 การใชร้อกโซ่ ก่อนการใชร้อกโซ่ ควรตรวจดูสภาพโซ่ ดูการสึกหรอและมีการ
ทาสารหล่อล่ืน ตรวจการท างานของเบรค โดยการยกของข้ึนและปล่อยลงในช่วงระยะ
สั้น ๆ  2 - 3 คร้ัง เฟืองของเบรคจะมีเสียงดงัแกรก ๆ เม่ือดึงของข้ึน และจะไม่มีเสียงเม่ือ
น าของลง  การยกของข้ึน ใหท้ าการดึงโซ่ท่ีอยูด่า้นตวั ย ู “U”  เม่ือตอ้งการยกของข้ึนการ
ยกของลง ใหท้ าการดึงโซ่ท่ีอยูด่า้นตวั ดี   “D”   เม่ือตอ้งการยกของลง 

 10.5.1 มาตรฐานของ รอกโยก รอกโซ่การเลือกใชอุ้ปกรณ์รอกตอ้งเลือกท่ีได้
ผา่นการรับรองในการผา่นการทดสอบการรับน ้าหนกัโดยมีใบรับประกนัสินคา้ดว้ย 

 

 

รูปที ่10.13  ใบรับรองการผา่นมาตรฐานในการรับน ้าหนกั 

ท่ีมา : http://smarttooltech.net/p_445_29673_295384 

http://smarttooltech.net/p_445_29673_295384
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  10.5.1.1  ผา่นการทดสอบขีดความสามารถการใชง้านท่ี 150 % ของขีด
ความสามารถในการใชง้าน 

  10.5.1.2  มีหมายเลขเคร่ืองก ากบั 

  10.5.1.3  มีใบรับรองจากบริษทัผูผ้ลิต และตอ้งมีหมายเลขเคร่ืองระบุไว้
ในใบรับรอง 

  10.5.1.4  ตวัเคร่ืองระบุขีดความสามารถในการใชง้านไวช้ดัเจน  (SWL 

หรือ WLL) 
  10.5.1.5  ตวัเคร่ืองเป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลิต 

  10.5.1.6  ควรท าการทดสอบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  ตามขีดความสามารถใน
การใชง้าน 

  10.5.2  การตรวจสอบตะขอยกระยะห่างท่ีปากตะขอจะตอ้งอา้ออกไม่เกิน    
15 % ของระยะห่างตามมาตรฐานและตรวจสอบไม่ใหต้ะขอยกมีการบิดเบ้ียวของตะขอ
ยก ตะขอจะตอ้งไม่บิดเบ้ียวเกิน 10 องศาจากแกนกลางของตะขอ 
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รูปที ่10.14   การตรวจสอบตะขอยกท่ีใชง้านไม่ถูกตอ้ง 

ดดัแปลงมาจาก : http://smarttooltech.net/ 
 

 

 

 
 

ระยะห่างของตะขอ 

ไม่เกิน34 mm. 

การวดัความห่างวา่เกิด
ค่ามาตรฐานหรือไม่ 

http://smarttooltech.net/
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รูปที ่10.15  รอกโยกช ารุดเสียหาย 

ดดัแปลงมาจาก : http://smarttooltech.net/ 

 

รูปที ่10.16  การวดัใหไ้ดร้ะนาบกบัพื้น 

ท่ีมา : http://www.safetysign.com/crane-safety-signs 

 

 

รูปที ่10.17  วดัขนาดความสึกหรอของร่องรอกสลิง 

ท่ีมา : http://www.safetysign.com/crane-safety-signs 

 

 

http://smarttooltech.net/
http://www.safetysign.com/crane-safety-signs
http://www.safetysign.com/crane-safety-signs
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รูปที ่10.18  ลูกศรช้ีควรตรวจอุปกรณ์ป้องกนัสลิงตกร่อง  
ท่ีมา : http://www.safetysign.com/crane-safety-signs 

 

รูปที ่10.19  ปฏิบติัการตามคู่มือการใชอ้ยา่งเคร่งครัด 

ท่ีมา : http://www.accuform.com/safety-sign/mobile-crane-hand 

การใชร้ถเครนอยา่งปลอดภยั (จากรูปท่ี 10.15 - 10.19) 
            10.5.3  ขอ้หา้มของการใชร้อกโซ่ 

  10.5.3.1 หา้มใชย้กของหนกัเกินขีดความสามารถ 

  10.5.3.2 หา้มยนือยูใ่ตส่ิ้งของท่ียก 

  10.5.3.3 หา้มแขวนวสัดุดว้ยรอกโซ่ 2 ตวัโดยทแยงมุม 

  10.5.3.4 หา้มดึงโซ่ช่วงยาว ๆ  เม่ือยกหรือน าลง 

  10.5.3.5 หา้มใชร้อกท่ีโซ่ขมวดเป็นปม หรือช ารุด 
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  10.5.3.6 หา้มใชร้อกโซ่ลากของไปตามพื้น 

  10.5.3.7 หา้มหมุนรอกโซ่ในขณะท าการยกของ 

  10.5.3.8 หา้มใชโ้ซ่ของตะขอยก ผกูรัดวสัดุเพื่อท าการยก 

  10.5.3.9 หา้มท าใหต้ะขอยกชนกบักล่องรอก 

  10.5.3.10 หา้มใชร้อกท่ีไม่มีตวักั้นท่ีปากตะขอ 

10.6   การปฏบิัติตามค าแนะน าวธิีการใช้รอกโซ่ทีป่ลอดภัยมดีังนี้ 

 10.6.1 ควรอ่านคู่มือค าแนะน าการใชร้อกโซ่ของผูผ้ลิตและน าไปปฏิบติัตามท า
ความเขา้ใจในการใชง้านอยา่งถูกตอ้งเคร่งครัด 

 

รูปที ่10.20  อ่านตามค าแนะน าของผูผ้ลิตใหเ้ขา้ใจปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ท่ีมา : http://www.cranetrainingtexas.com/ 
 

 10.6.2 ไม่ควรใชร้อกโซ่ยกส่ิงของท่ีมีน ้าหนกัมากเกินเคล่ือนยา้ยเขา้ไปใกลค้น
หรือมีผูป้ฎิบติังานเพราะจะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

 

 

รูปที ่10.21 ไม่ควรใชร้อกโซ่ท่ียกส่ิงของท่ีมีน ้าหนกัท่ีเกินเคล่ือนยา้ยเขา้ไปใกลค้น 

ท่ีมา : http://www.cranetrainingtexas.com/ 

http://www.cranetrainingtexas.com/
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 10.6.3 ไม่ควรใชร้อกโซ่ ขณะยกส่ิงของโดยโซ่รอกไปสัมผสับริเวณท่ีมีคม 
เพราะจะท าใหเ้กิดการสึกหรอกและอุบติัเหตุได ้

 

 

รูปที ่10.22 ไม่ควรใชร้อกโซ่ ขณะยกส่ิงของโดยโซ่รอกไปสัมผสับริเวณท่ีมีคม 

ท่ีมา : http://www.cranetrainingtexas.com/ 

 

10.6.4  ไม่ควรใชร้อกโซ่ ท่ีช ารุด เช่น ตวัลอ็ค เสียหายเพราะจะท าใหเ้กิด
อุบติัเหตุได ้

 

รูปที ่10.23 ไม่ควรน ารอกโซ่ท่ีช ารุดไปใชง้าน 

 ท่ีมา : http://www.cranetrainingtexas.com/ 

 

 10.6.5 ไม่ควรใชร้อกโซ่ส าหรับยก มาใชย้กเคล่ือนยา้ยคนหรือพนกังาน 

 

http://www.cranetrainingtexas.com/
http://www.cranetrainingtexas.com/
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รูปที ่10.24   ไม่ควรใชร้อกโซ่ส าหรับยก มาใชย้กเคล่ือนยา้ยคน 

ท่ีมา : http://www.cranetrainingtexas.com/ 

 

 10.6.6  ไม่ควรใชร้อกโซ่ ท าเป็นห่วงเก่ียวพนักบัวตัถุเพื่อยกของข้ึน 

 

 

รูปที ่10.25   ไม่ควรใชร้อกโซ่ ท าเป็นห่วงเก่ียวพนักบัวตัถุเพื่อยกของข้ึน 

ท่ีมา : http://www.cranetrainingtexas.com/ 

 

 10.6.7  ควรใชร้อกโซ่ ดึงยกส่ิงของใหต้ะขอชิดติดกบัรอก เพื่อไม่ใหว้ตัถุแกวง่ 

 

 

 

 

http://www.cranetrainingtexas.com/
http://www.cranetrainingtexas.com/
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รูปที ่10.26  ควรใชร้อกโซ่ ดึงยกส่ิงของใหต้ะขอชิดติดกบัรอก 

ท่ีมา : http://www.cranetrainingtexas.com/ 
 

 

 10.6.8  ควรระวงัใชร้อกโซ่ ขณะยกส่ิงของลงโดยผอ่นโซ่รอก      

 

 

รูปที ่10.27  ควรระวงัใชร้อกโซ่ ขณะยกส่ิงของลงโดยผอ่นโซ่รอก 

ท่ีมา : http://www.cranetrainingtexas.com/ 

 

 

 

 

http://www.cranetrainingtexas.com/
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 10.6.9 ไม่ควรใชป้ลายตะขอเก่ียวเพื่องดัหรือยกวตัถุ เพราะตะขอปากอา้เสียหาย
ได ้

 

รูปที ่10.28  ไม่ควรใชต้ะขอเก่ียวเพื่องดัหรือยกวตัถุ  
ท่ีมา : http://www.cranetrainingtexas.com/ 

 

 10.6.10  ไม่ควรใชร้อกโซ่ ถา้หากขอ้โซ่มีลกัษณะท่ีบิดเบ้ียวเสียรูปไปยกส่ิงของ 
เพราะจะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุเน่ืองจากขอ้โซ่อาจขาดได ้

 

 

รูปที ่10.29 ไม่ควรใชร้อกโซ่ ถา้หากขอ้โซ่มีลกัษณะท่ีบิดเบ้ียวเสียรูปไปยกส่ิงของ 

ท่ีมา : http://www.cranetrainingtexas.com/ 
  

http://www.cranetrainingtexas.com/
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 10.6.11 ไม่ควรใชร้อกโซ่ท่ีสลกัลอ็ค (latch) หายไปหรือช ารุดไปยกส่ิงของจะท า
ใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

 

รูปที ่10.30  ไม่ควรใชร้อกโซ่ ท่ี สลกัลอ็ค (latch) หายไปหรือช ารุด 

ท่ีมา : http://www.cranetrainingtexas.com/ 

 

 10.6.12  ตอ้งปฎิบติัตาม และค าเตือนการใชร้อกโซ่ ในการเคล่ือนยา้ยส่ิงของ  

 

 

รูปที ่10.31  ตอ้งปฎิบติัตามค าเตือนใชร้อกโซ่ ในการเคล่ือนยา้ยส่ิงของทุกคร้ัง  

ท่ีมา : http://www.cranetrainingtexas.com/ 

10.7  การใช้งานรอกโซ่ทีไ่ม่ถูกวธีิและไม่ปลอดภัย  

 10.7.1  หลีกเล่ียงการใชง้านของตะขอ โดยการ เกาะเก่ียว ร้ัง ดึง ท่ีส่วนปลาย 
ตะขอดา้นขา้ง และดา้นหลงัตะขอ 

http://www.cranetrainingtexas.com/
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 10.7.2 หลีกเล่ียงการใชง้านของตะขอ โดยการยก เกาะเก่ียว ร้ัง ดึง ท่ีส่วนปลาย
ของตะขอ เพราะท าใหป้ากตะขออา้ 

 

รูปที ่10.32  การใชต้ะขอเก่ียวท าใหป้ากอา้ใชง้านไม่ถูกตอ้ง 

ท่ีมา : http://www.surveillanceeq.com 

 

 

 

รูปที ่10.33  ปากตะขอเก่ียวท่ีอา้จากการใชง้านไม่ถูกตอ้ง 

ดดัแปลงมาจาก : http://www.surveillanceeq.com 

 10.7.3 หลีกเล่ียงการใช้งานของตะขอ โดยการยก เกาะเก่ียว ร้ัง ดึงด้านข้าง
ตะขอยกโดยเฉพาะคอตะขอท่ีกดรับน ้ าหนกักบัโครงสร้างหรือวสัดุอ่ืน ๆ  จะท าให้คอ
ตะขอบิดงอ แตกร้าว หรือหกัขาด 

 

ปากอา้เสียรูป 

หา้มน าไปใชง้าน 

http://www.surveillanceeq.com/


275 

วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                                              บทท่ี  10 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

 

 

 

 
 

 

รูปที ่10.34  การใชง้านตะขอท่ีไม่ถูกตอ้งท าใหเ้กิดความเสียหายและเส่ียงเกิดอนัตราย 

ท่ีมา : http://www.surveillanceeq.com 

 

 

รูปที ่10.35  การใชง้านของตะขอท าใหต้ะขอแตกหกัเสียหาย 

ท่ีมา : http://www.surveillanceeq.com\ 

 

 

 

 

 

ใชต้ะขอเก่ียวลากส่ิงของหนกัเกินไป 

http://www.surveillanceeq.com/
http://www.surveillanceeq.com/
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การเก่ียวตะขอไม่ถูกตอ้ง 

รูปที ่10.36  การใชง้านของตะขอท าใหส่้วนตะขอปากอา้ 

ท่ีมา : http://www.surveillanceeq.com 

 

 

 

 

รูปที ่10.37  สาเหตุของการใชร้อกโซ่ ท่ีไม่ควรกระท า 

ท่ีมา : http://www.surveillanceeq.com 

 

 

DO NOT   : TIP LOAD, SIDE LOAD OR BACK LOAD HOIST HOOKS 

ท ำให้โซ่เกิดกำรบิดงอ แตกร้ำว ฉีกขำด 

ท ำให้ Safety Latch เสียหำย 

ตะขอเกิดกำรแตกร้ำวหรืออ้ำออก 

http://www.surveillanceeq.com/
http://www.surveillanceeq.com/
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รูปที ่10.38  การใชง้านรอกโซ่ท่ีไม่ถูกวธีิและไม่ปลอดภยั 

ท่ีมา : http://www.surveillanceeq.com 

 

 

 

 

                    ก) การเกบ็ไม่ถูกตอ้งสังเกตตะขอ   ข) การเกบ็รักษารอกท่ีถูกตอ้ง 

รูปที ่10.39   การจดัเกบ็รักษารอกโยก 

ท่ีมา : http://www.surveillanceeq.com 

 

 

ก 
ข 

การใช ้ตะขอ รอก โซ่ ผิดวตัถุประสงค ์

http://www.surveillanceeq.com/
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รูปที ่10.40  ขอ้บงัคบัการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 

ท่ีมา : http://www.titancrane.co.th/ 

 

 

 

http://www.titancrane.co.th/
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10.8  ข้อบังคบัและค าเตือนการใช้ป้ันจั่น เครน รอก และสลงิเพ่ือความปลอดภัย 

 การท างาน เก่ียวกับงานก่อสร้างห รืองาน ท่ีต้องการยกของเค ล่ือนย้าย
เคร่ืองจกัรกล และวตัถุท่ีมีน ้าหนกัมาก ๆ ท่ีไม่สามารถใชแ้รงงานคนในการเคล่ือนยา้ย 

ไดย้่อมมีความเส่ียงของอนัตรายท่ีอาจเกิดความผิดพลาดข้ึนกบัแรงงานขณะระหว่าง
ท างาน ซ่ึงสาเหตุอาจจะเกิดข้ึนจากรถเครนเป็นส่วนหน่ึง ถา้มีการแจง้เตือนคนท่ีเส่ียงต่อ
อนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัรถเครนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตรายท่ีไม่คาดคิดเอาไวก่้อน
ดว้ยการท าป้ายสัญลกัษณ์บอกให้แน่ใจว่าให้ควรระมดัระวงัในการท างานและรักษา
ระยะห่างท่ีปลอดภยัจากรถเครน จากป้ายท่ีเป็นลูกศร, ขอ้ความและรูปสัญลกัษณ์ ใหเ้ห็น
ชัดเจน หรือใช้สัญลกัษณ์มือ ขณะมีการปฎิบติังานกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการก่อสร้าง
สัญลกัษณ์และค าเตือนการใชเ้ครนไฟฟ้า มีดงัน้ี 

 10.8.1 สัญญาณการสั่งใหชุ้ดตะขอข้ึนได ้โดยใหง้อขอ้ศอกตั้งฉากข้ึนใชน้ิ้วช้ี
ข้ึนไปแลว้หมุนเป็นวงกลม 

 

 

รูปที ่10.41  สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าสัญญาณสั่งใหชุ้ดตะขอข้ึนได ้

ท่ีมา : http://www.titancrane.co.th/ 
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 10.8.2  สัญญาณเป็นการสั่งใหชุ้ดตะขอลงได ้การใหส้ัญญาณโดยกางแขนขวา
ออกเลก็นอ้ย ขา้งล าตวัแลว้ใชน้ิ้วช้ีลง แลว้หมุนเป็นวงกลม 

 

รูปที ่10.42  สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าเป็นการสั่งใหชุ้ดตะขอลงได ้

ท่ีมา : http://www.titancrane.co.th/ 

 10.8.3  สัญญาณเป็นการสั่งใหชุ้ดรอกข้ึนชา้ ๆ การใหส้ัญญาณโดยยกแขนซา้ย
คว  า่ฝ่ามือ ใหไ้ดร้ะดบัคางแลว้ใชน้ิ้วช้ีของมืออีกขา้งหน่ึง ช้ีข้ึนใหต้รงกลาง/ฝ่ามือแลว้
หมุนชา้ ๆ 

 

รูปที ่10.43   สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าสัญญาณเป็นการสั่งใหชุ้ดรอกข้ึนชา้ ๆ 

ท่ีมา : http://www.titancrane.co.th/ 
 

http://www.titancrane.co.th/
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 10.8.4  สัญญาณสั่งให้รอกเคล่ือนท่ีไปทางซ้าย โดยก ามือซ้ายข้ึนในระดับ
หัวไหล่ใช้หัวแม่มือช้ีออกไปทางซ้ายของล าตัวให้ชุดรอกเคล่ือนท่ีไปโดยโยกมือ
เคล่ือนท่ีในทางแนวนอน 

 

รูปที ่10.44  สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าสัญญาณสั่งใหร้อกเคล่ือนท่ีไปทางซา้ย  
ท่ีมา : http://www.titancrane.co.th/ 

 

 10.8.5  สัญญาณสั่งให้รอกลงชา้ ๆ โดยยืน่แขนซา้ยหงายฝ่ามือข้ึน ใหไ้ดร้ะดบั
เอว แลว้ใชน้ิ้วช้ีของฝ่ามืออีกขา้งหน่ึง ช้ีลงตรงกลางฝ่ามือแลว้หมุนชา้ ๆ 

 

รูปที ่10.45  สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าสัญญาณสั่งใหร้อกลงชา้ ๆ 

ท่ีมา : http://www.titancrane.co.th/ 

 

http://www.titancrane.co.th/
http://www.titancrane.co.th/
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 10.8.6  สัญญาณสั่งให้คานเครนเคล่ือนท่ีถอยหลงั  โดยเหยียดฝ่ามือขวาตรง
ออกไปขา้งหนา้ในระดบัไหล่  หนัฝ่ามือเขา้หาตวัเอง  แลว้กวกัมือเขา้หาตวัเอง   
ไป-มา  เพื่อใหค้านเครนถอยหลงั 

 
 

รูปที ่10.46  สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าสัญญาณสั่งใหค้านเครนเคล่ือนท่ีถอยหลงั   
ท่ีมา : http://www.titancrane.co.th/ 

 10.8.7  สัญญาณสั่งใหค้านเครนเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้โดยเหยยีดฝ่ามือขวาตรง
ออกไปขา้งหนา้ในระดบัไหล่ หนัฝ่ามือตั้งตรงท าท่าผลกัไปขา้งหนา้ เพื่อใหค้านเครน
เคล่ือนท่ีไป 

 

รูปที ่10.47 สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าสัญญาณสั่งใหค้านเครนเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้   
ท่ีมา : http://www.titancrane.co.th/ 

 

http://www.titancrane.co.th/
http://www.titancrane.co.th/
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 10.8.8  สัญญาณสั่งหยดุยกของฉุกเฉิน  โดยเหยยีดแขนซา้ยออกไปแนบล าตวั
ใหอ้ยูใ่นระดบัหวัไหล่ ใหฝ่้ามือคว  า่ลงแลว้เหยยีด ไป-มา ในระดบัหวัไหล่อยา่งรวดเร็ว 

 

รูปที ่10.48 สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าสัญญาณสั่งหยดุยกของฉุกเฉิน   
ท่ีมา : http://www.titancrane.co.th/ 

 10.8.9  สัญญาณสั่งเลิกใชเ้ครน โดยใหผู้บ้งัคบัเครนเหยยีดแขนทั้งสองออกไป
ขา้งล าตวัโดยการหงายฝ่ามือทั้งสองขา้ง 

 

รูปที ่10.49  สัญลกัษณ์มือใชก้บัเครนไฟฟ้าสัญญาณสั่งเลิกใชเ้ครน 

ท่ีมา : http://www.titancrane.co.th/ 

 

 

http://www.titancrane.co.th/
http://www.titancrane.co.th/
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10.9  กฎหมายหลกัเกณฑ์และวธิีการใช้เชือก ลวด รอก และสลงิ 

 ตามประกาศจากกรมสวสัดิการ และคุม้ครองแรงงาน เม่ือปี พ.ศ. 2553 เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ การใชเ้ชือก ลวดสลิง และรอก ซ่ึงรายละเอียดไดอ้าศยัอ านาจตาม
ความในขอ้ 86 แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจดัการดา้น
ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบังานก่อสร้าง พ.ศ. 
2551 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบดว้ยมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
อธิบดีกรมสวสัดิการ และคุม้ครองแรงงานจึงออกประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกรมสวสัดิการ และคุม้ครองแรงงาน เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ การใชเ้ชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553” 

 ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี  “เชือก”  หมายถึง ส่ิงท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นท าดว้ยวสัดุท่ีมี
คุณสมบติัเหนียว ท่ีไม่ใช่เส้นลวด หรือโซ่ เช่น ดา้ย ป่าน หรือปอ ท่ีน ามาสาน ถกั มดัฟ่ัน 
หรือมดัตีเกลียว และให้หมายความรวมถึงสลิงใยสังเคราะห์ เช่น สลิงอ่อน สลิงผา้ใบ 
หรือสลิงไนล่อน 

 

รูปที ่10.50  เชือกใยสังเคราะห์สลิงผา้ใบ  
ท่ีมา http://www.titancrane.co.th  

 

 

 

http://www.titancrane.co.th/
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 “ลวดสลงิ” หมายถึง เชือกท่ีท าดว้ยเส้นลวดหลายเส้นท่ีตีเกลียวหรือพนัรอบ
แกนชั้นเดียวหรือหลายชั้น 

 

รูปที ่10.51  ลวดสลิง 

ท่ีมา http://www.titancrane.co.th  

  “รอก” หมายถึง อุปกรณ์ผอ่นแรงมีลกัษณะคลา้ยลอ้   เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการเคล่ือนยา้ยส่ิงของ โดยร้อยไวก้บัเชือกโซ่หรือ ลวดสลิง 

 

รูปที ่10.52  รอกไฟฟ้า 

ท่ีมา http://www.titancrane.co.th  

 หมวดท่ี 1 บททัว่ไป 
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 ขอ้ 4 ให้นายจา้งใช้เชือก ลวดสลิง และรอก ให้เป็นไปตามคุณลกัษณะและ
ขอ้ก าหนดของการใชง้าน ท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรก าหนดใหน้ายจา้งจดัให้ลูกจา้งซ่ึงท างาน
เก่ียวกบัเชือก ลวดสลิง และรอก ไดท้ราบถึงคุณลกัษณะ และขอ้ก าหนดของการใชง้าน
ของเชือก ลวดสลิง และรอก ตามวรรคหน่ึง 

 ขอ้ 5 ให้นายจา้งตรวจสอบเชือก ลวดสลิง รอก และอุปกรณ์ประกอบเบ้ืองตน้
ใหอ้ยูใ่นสภาพปลอดภยั พร้อมใชง้าน และตรวจตามรายการ  ตามระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตหรือ
วศิวกรก าหนด 

 ขอ้ 6 การใชง้านเชือก หรือลวดสลิงในการยก ดึง ลาก ส่ิงของ นายจา้งตอ้งจดั
ให้มีการถกัหรือท าเป็นบ่วงท่ีปลายเชือกหรือลวดสลิงโดยการผูก มดั หรือยึดโยง ให้
มัน่คงแขง็แรงและทดลองยก  ดึง  ลาก  เพื่อตรวจสอบสภาพสมดุลยก่์อนการปฏิบติังาน
จริง 

 ขอ้ 7 ให้นายจา้งจดัให้มีมาตรการดา้นความปลอดภยัในรัศมีการท างานท่ีอาจ
ไดรั้บอนัตรายจากการใช้เชือก ลวดสลิง รอก เน่ืองจากการตกหล่น ดีด หรือกระเด็น 
และจดัใหมี้ป้ายเตือนอนัตรายดงักล่าว ติดไวใ้หเ้ห็นชดัเจน ณ บริเวณนั้น 

 ขอ้ 8 ใหน้ายจา้งควบคุมดูแลมิใหผู้ใ้ดใชเ้ชือก ลวดสลิง หรือรอกในการหอ้ย 
โหน เกาะข้ึนลง หรือเคล่ือนท่ีจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง  

 ข้อ 9 ให้นายจ้างจัดให้มีการเก็บและบ ารุงรักษาเชือก ลวดสลิง รอก ตาม
ขอ้ก าหนดชนิด ประเภท วตัถุประสงค ์รายละเอียด และระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกร
ก าหนด 

 หมวดท่ี 2 เชือก 

 ขอ้ 10 ให้นายจา้งใชเ้ชือกท่ีมีค่าความปลอดภยัไม่นอ้ยกว่า 5 ขณะใชง้าน และ
ตอ้งควบคุมตรวจสอบมิใหน้ าเชือกผุเป่ือย ยุย่ ช ารุด สกปรก หรือพอง อนัอาจก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยมาใช้งานนายจ้างต้องควบคุมตรวจสอบเพิ่มเติมมิให้น าสลิงใย
สังเคราะห์ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี มาใชง้าน (1) มีรอยเยบ็ปริ หรือขาด (2) มีเศษโลหะ 

หรือส่ิงอ่ืนใดฝังตวัอยูใ่นเส้นใย หรือเกาะท่ีผวิ (3) มีรอยเน่ืองจากความร้อนหรือสารเคมี 

 ขอ้ 11 ใหน้ายจา้งควบคุมดูแลการใชเ้ชือกส าหรับการยก ดึง ลาก ผกู มดั หรือ
ยดึโยงมิให ้ถู ลาก กบัพื้นดินหรือพื้นผวิขรุขระหรือในขณะใชง้าน 
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 ขอ้ 12 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การท าความสะอาดเชือกหลงัจากใชง้านเสร็จส้ินแลว้ 
และเก็บรักษาไวใ้นสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ไม่ให้ถูกความช้ืน ความร้อน หรือ
สารเคมี 

 หมวดท่ี 3 ลวดสลิง 

 ขอ้ 13 หา้มมิใหน้ายจา้งน าลวดสลิงท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีมาใชง้าน 

    1) ถูกกดักร่อนช ารุด หรือเป็นสนิมจนเห็นไดช้ดัเจน 

    2) มีร่องรอยเน่ืองจากถูกความร้อนท าลาย 

    3) ขมวด (Kink) หรือแตกเกลียว (Bird Caging) 
    4) เส้นผา่นศูนยก์ลางเลก็ลงเกินร้อยละหา้ของเส้นผา่นศูนยก์ลางเดิม 

    5) เส้นลวดในหน่ึงช่วงเกลียว (Lay) ขาดตั้งแต่สามเส้นข้ึนไปในเกลียว 
(Strand) เดียวกนั หรือขาดตั้งแต่หกเส้นข้ึนไปในหลายเกลียว (Strands) รวมกนั 

 ขอ้ 14 ลวดสลิงท่ีนายจา้งน ามาใชส้ าหรับการผูก มดั หรือยดึโยงวสัดุ ส่ิงอ่ืนใด
ตอ้งมีค่าความปลอดภยัไม่นอ้ยกวา่ 5 

    1)  กรณีใชล้วดสลิงส าหรับยดึโยงส่วนใดส่วนหน่ึงของเคร่ืองจกัรหรือ
ป้ันจัน่ ตอ้งมีค่าความปลอดภยัไม่นอ้ยกวา่ 3.5 

    2)  กรณีใช้ลวดสลิงส าหรับเป็นลวดสลิงวิ่งตอ้งมีค่าความปลอดภยัไม่
นอ้ยกวา่ 6 

 ขอ้ 15 กรณีนายจา้งใชล้วดสลิงส าหรับการผกู มดั หรือยดึโยงวสัดุ และมีการใช้
คลิปตวัยเูป็นตวัยดึ ตอ้งจดัใหมี้คลิปอยา่งนอ้ยสามอนั โดยใหด้า้นทอ้งของคลิปกดอยูก่บั
ปลายลวดสลิงดา้นท่ีรับแรง 

 ขอ้ 16 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การควบคุมดูแลใหมี้ลวดสลิงเหลืออยูใ่นมว้น
ลวดสลิงไม่นอ้ยกวา่สองรอบในขณะท างาน 

 หมวดท่ี  4  รอก 

 ขอ้ 17 หา้มมิใหน้ ารอก มาใชง้านผดิประเภท เช่น หา้มน ารอกท่ีใชก้บัเชือกมา
ใชก้บัลวดสลิง 

 ขอ้ 18 นายจา้งตอ้งใชร้อกท่ีผลิตดว้ยวสัดุท่ีแขง็แรงทนทาน เม่ือน ารอกมาใช้
งานรอกตอ้งไม่แตกบ่ินสึกหรอหรือช ารุด 
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 ขอ้ 19 ใหน้ายจา้งปฏิบติัเม่ือมีการน ารอกมาใชง้าน ดงัน้ี 

    1) จดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนั เช่น ครอบรอก รอกช่วย เพื่อมิใหเ้ชือก 
ลวดสลิง หลุดจากร่องรอก 

    2) ก าหนดมาตรการส าหรับผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้ง ในเขตท่ีมีการใช้รอก
เหนือระดบัพื้นทางเดินและหา้มมิใหผู้ท่ี้ไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปในบริเวณดงักล่าว  

 ขอ้ 20 ให้นายจา้งควบคุมตรวจสอบการใช้ชุดรอกท่ีใช้แขวนกระเช้านั่งร้าน 
(Suspended Scaffold) ให้ เป็นไปตามคุณลักษณะของชุดรอก หรือตามคู่มือหรือ
ค าแนะน าการใชง้านของผูผ้ลิต และตอ้งมีความแขง็แรงสมบูรณ์สามารถใชง้านไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 

10.10   อบัุติเหตุทีเ่กดิจากการใช้ป้ันจั่น เครน รอก และสลงิ ผดิวธิี 

 10.10.1 เม่ือท าการยกช้ินงานปกติ ควรประคองช้ินงานไม่ใหโ้ยก หรือแกวง่
ในขณะท าการเคล่ือนยา้ย 

 10.10.2 หา้มยกหรือท าการเคล่ือนยา้ยช้ินงาน ท่ีมีน ้ าหนกัมากหรือถูกจดัวางใน
ลกัษณะทบัซอ้นกนั 

 10.10.3 ทุกคร้ังท่ีจะยกช้ินงาน ควรเช็คพิกดัน ้ าหนกัของช้ินงานใหถู้กตอ้ง และ
ไม่ใหเ้กินพิกดัน ้าหนกัยกของตวัรอก 

 10.10.4 การเคล่ือนท่ีของเครนใหเ้คล่ือนท่ีอยา่งชา้ ๆ  เพื่อป้องกนัการเกิดการ
แกวง่ไปแกวง่มาของของท่ียก (Swing Load) 
 10.10.5 อยา่ท้ิงชุดควบคุมการท างานของเครนไวข้ณะก าลงัยกของ 

 10.10.6  เลิกใชง้านเครน ใหน้ าเครนกลบัไปในต าแหน่งท่ีส าหรับไวเ้ครน และ
ตดัไฟท่ีเมนสวทิซ์ 
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รูปที ่10.53 อุบติัเหตุป่ันจัน่พงัเน่ืองจากฐานไม่แขง็แรง 

ทีมา : http://www.tnews.co.th/html/content/96294/ 

10.11  บทสรุป 

 ป้ันจัน่ หรือเครน (Cranes หรือ Derricks) เป็นเคร่ืองจกัรกลท่ีใช้ยกส่ิงของข้ึน
ลงตามแนวด่ิงและเคล่ือนยา้ยส่ิงของเหล่านั้นในลกัษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ  การ
ใช้งานเครนไม่ว่าจะเป็นเครนประเภทไหนก็ตาม จะตอ้งปฏิบติัตามกฏของการใช้งาน
เครนอยา่งปลอดภยั เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดอุบติัเหตุใหน้อ้ยท่ีสุดตอ้งยดึปฏิบติัคู่มือการใช้
เครนทุก ๆ เวลา  รถเครนมีบทบาทส าคญัเม่ือเราตอ้งยา้ยบางประเภทของวสัดุ  การขอ
อนุญาตใชต้อ้งมีใบอนุญาตเพียงผ่านการฝึกอบรมพนกังานท่ีมีคุณสมบติัการใชอุ้ปกรณ์
น้ี   ใหเ้หมาะสมส าหรับเคล่ือนยา้ยวสัดุท่ีมีน ้ าหนกัมาก  แต่วสัดุควรมีรูปร่างแขง็แรง ถา้
เป็นวสัดุท่ีอ่อนตวัง่ายหรือเป็นของเหลวตอ้งบรรจุอยู่ในภาชนะท่ีแข็งแรง ป้ันจัน่ใช้
เคล่ือนยา้ยวสัดุข้ึนลงในแนวด่ิง แลว้เคล่ือนท่ีไปมาโดยรอบหรือตามทิศทางท่ีก าหนดไว ้  
ทั้ งน้ีการท างานของป้ันจัน่จะผ่านทางสลิง   ซ่ึงท าด้วยเหล็กเส้นบาง  ๆ  ถกัสานเป็น
โครง ตวัป้ันจัน่จะมีโครงสร้างเป็นเหลก็ถกั เพื่อใหส้ามารถรับน ้ าหนกั หรือภาระไดต้าม
ออกแบบ และส าคญั คือ มีน ้ าหนักเบา ซ่ึงสามารถแบ่งชนิดของป้ันจัน่ไดเ้ป็น 2 แบบ 
คือ ป้ันจัน่ชนิดท่ีอยู่กบัท่ี ป้ันจัน่ชนิดเคล่ือนท่ี ซ่ึงต่างจากป่ันจัน่ท่ีอยู่กบัท่ีคือ สามารถ
เคล่ือนท่ีไดโ้ดยใช้ตน้ก าลงัท่ีถูกติดตั้งมาดว้ยการใชง้านป้ันจัน่  รอก และ สลิง จะมีค่า
ความปลอดภยัส าหรับอุปกรณ์ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดตามประกาศจากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เม่ือปี พ.ศ.2553 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ การใชเ้ชือก 
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ลวดสลิง และรอก ซ่ึงรายละเอียดไดอ้าศยัอ านาจตามความในขอ้  86  แห่งกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบังานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 กฎหมายท่ีมีบทบญัญัติ
เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล มาตรา 29 มาตรา 33  มาตรา 41  มาตรา 
43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรียก  “ประกาศกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการ การใชเ้ชือก ลวดสลิง และ
รอก พ.ศ. 2553”   ผูท่ี้มีส่วนรับผิดชอบเก่ียวกบัการท างานน้ีจะตอ้งศึกษา มีความรู้ และ
ปฏิบติัตามเพื่อใหเ้กิดการท างานอยา่งปลอดภยั 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 

1. จงบอกความปลอดภยัในการใชป้ั้นจัน่ เครนรอก และสลิง ท่ีถูกตอ้ง 

2. จงอธิบายการใชง้านเครนป่ันจัน่รอก และสลิง ท่ีถูกตอ้งและปลอดภยั 

3. จงอธิบายความส าคญัของค่าความปลอดภยัส าหรับอุปกรณ์ท่ีใชเ้ก่ียวกบั 
ป้ันจัน่ เครน และสลิง ท่ีถูกตอ้งปลอดภยั 

4. ใหว้เิคราะห์ปัญหาท่ีน่าจะเกิดข้ึนในการปฏิบติังานเก่ียวกบัป้ันจัน่ เครน รอก
โซ่ รอกโยก 

5.  ใหบ้อกวธีิในการตรวจสอบก่อนน าอุปกรณ์เครน ป้ันจัน่ รอก และสลิง 

ไปใชง้าน 

6.  วเิคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากการใชเ้ครนได ้

7. จงอธิบายขอ้หา้มของการใชร้อกโซ่ 

8. จงอธิบายกฎเกณฑก์ารใชอุ้ปกรณ์เก่ียวกบัเชือก รอก และ สลิงท่ีถูกตอ้ง 

 9. จงบอกอนัตรายจากอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการใชเ้ครนปฏิบติังานผดิวธีิ 

 10. อธิบายกรณีใชล้วดสลิงส าหรับการผกู มดั หรือ ยดึโยงวสัดุ ควร ปฏิบติั
อยา่งไร  ในการน าไปใชรั้บแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 

วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั                                                              บทท่ี  10 

อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                                   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

เอกสารอ้างอิง 

บุญธรรม  ภทัราจารุกุล. (2559). ความปลอดภัยในงานอาชีพ. กรุงเทพ ฯ. 
ณฐัฐินีย ์ ตลบันาค. (2557). “SAFETY” คู่มือความปลอดภัยในการท างาน.กรุงเทพ. 
   ส านกัพิมพณ์ฐัฐินีย.์ 
บริษทั ไทแทน เครน จ ากดั. (2559). แนะน าการใช้งานเครนอย่างปลอดภัย.[ออนไลน]์. 
   เขา้ถึงจาก.http://www.titancrane.co.th/content 

Ed Ferrett. (2015). Health and Safety in Construction Revision Guide:  
For the NEBOSH National Certificate in Construction  

Health and Safety. (2nd Revised edition).Rutledge. 
Publisher: Taylor And Francis. 

Ropeblock B.V. (2016). Lifting & Rigging. Rope block B.V. PO Box 391  

   I NL-7570 AJ Oldenzaa.[Online]. Available.  
   http://www.ropeblock.com 

Workplace amenities and workplace environment. (2012). Working in heat.  
   Contact the Work Safe Victoria Advisory Service on1800 136 089  

   or go to worksafe.vic.gov.au 

Workplace Safety and Health Council in collaboration with the Ministry of  

   Manpower. (2014). Common Hazards Associated with Lifting  

   Operations Involving Mobile Cranes. Guidebook for Lifting  

   Supervisors. Publication is available on the Workplace  

   Safety and Health Council Website: www.wshc.sg Email:  
   contact@wshc.sg[Online]. First revision 2014.  

 

 

 

http://www.titancrane.co.th/content-2015.05.054
http://www.ropeblock.com/


แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  11                วชิา MT012050 วศิวกรรมความปลอดภยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 11 

กฎหมายที่เกีย่วกบัความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และส่ิงแวดล้อมในการท างาน 

Health and Safety at work Act for Environment 

3 ช่ัวโมง 
 

 

 

หัวข้อเน้ือหา 

 11.1 ความเป็นมาเก่ียวกบักฏหมายความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ  

ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

  11.2  ลกัษณะงานอาชีวอนามยัท่ีส าคญั 

 11.3  กฏหมายควบคุมโรงงานและความปลอดภยัอาชีวอนามยัในการท างาน 

 11.4  กฎหมายวา่ดว้ยเร่ืองการควบคุมโรงงานท่ีใชฉ้บบัปัจจุบนั 

 11.5  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีวอนามยั 

 11.6   บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที ่ 11 

เอกสารอ้างองิ 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

            หลงัจากเรียนบทน้ีจบแลว้ผูเ้รียนควรมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 

 1. อธิบายความเป็นมาของกฏหมายความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งในการท างานได ้

 2. จ  าแนกลกัษณะงานอาชีวอนามยัท่ีส าคญัได ้

  3. อธิบายถึงบทลงโทษหากโรงงานไม่ปฏิบติัตามกฎหมายได ้
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 4. อธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมโรงงานและความปลอดภยั  
อาชีวอนามยัในการท างานได ้

 5. จ  าแนกกฎหมายวา่ดว้ยเร่ืองโรงงานท่ีใชฉ้บบัปัจจุบนัได ้

 6. อธิบายถึงขั้นตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขออนุญาตจดัตั้งโรงงานได ้

วธิีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ช้ีแจงอธิบายค าอธิบายรายวชิา เน้ือหา กฎระเบียบต่าง ๆ เกณฑใ์หค้ะแนน 

 2. น าเขา้สู่บทเรียนบรรยายเน้ือหา และใหศึ้กษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา และมอบหมายงานใหไ้ปคน้ควา้  ท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติม 

4. ผูส้อนเปิดโอกาสใหซ้กัถาม และทวนถามเพื่อความเขา้ใจ 

ส่ือการเรียนการสอน  

 1.  เอกสารประกอบการสอนวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั 

 2.  คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

การวดัผล 

 1. การเขา้ร่วมกิจกรรม และการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 2. การตอบค าถามระหวา่งการบรรยาย 

 3. การท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

การประเมนิผล 

1. ความรับผดิชอบ สนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียน บนัทึกลงสมุดเวลาเรียน 

 2. คะแนนการสอบยอ่ย  ระหวา่งภาคเรียน และปลายภาคการศึกษาผา่นตาม
เกณฑม์หาวทิยาลยัฯ  

3. ความถูกตอ้งของการท าแบบฝึกหดั ถูกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ส่งตามก าหนด 
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บทที่ 11 

กฎหมายที่เกีย่วกบัความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และส่ิงแวดล้อมในการท างาน 

Health and Safety at work Act for Environment 

 

 

11.1  ความเป็นมาของกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในการ 

         ท างาน 

                ความส าคัญอาชีวอนามัย  (Occupational Health)  เป็นวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสุขศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชีพทุกอาชีพ 
และผลกระทบท่ีเกิดจากการท างานท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ เพื่อใหผู้ป้ระกอบ
อาชีพหรือแรงงานเกิดความปลอดภยัสูงสุด ไดรั้บการคุม้ครองและสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมายค าว่า อาชีวอนามยั  “Occupational Health”  เป็นค าผสมสระหว่างค าว่าอาชีวะ
หรือ อาชีพ กบัค าว่า อนามยั หรือ สุขภาพอาชีวะ (Occupation) หมายถึง การเล้ียงชีพ 
การประกอบอาชีพ บุคคลท่ีประกอบสัมมาชีพ หรือคนท่ีประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพ
และค าว่า อนามยั (Health) หมายถึง สุขภาพอนามยั ความไม่มีโรค หรือสภาวะความ
สมบูรณ์ทั้ งร่างกายและจิตใจของผูป้ระกอบอาชีพรวมกันเป็นอาชีวอนามัย และมี
ความหมายร่วมกันของอาชีวอนามัยว่างานท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมควบคุม ดูแล การ
ป้องกนัโรคตลอดจนอุบติัเหตุและการรักษาสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชีพให้มี
ความปลอดภยั มีสภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ไดใ้ห้ความหมายของอาชีวอนามยัไวว้่าหมายถึงงานท่ี
เก่ียวข้องกบัการส่งเสริมไวซ่ึ้งสุขภาพทางกายทางจิตใจ และทางสังคมท่ีดีงามของผู ้
ประกอบอาชีพ 
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11.2  ลกัษณะงานอาชีวอนามยัทีส่ าคญั  

      องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization : WHO) และองคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศ  (International Labor Organization : ILO) ไดร่้วมกนัก าหนด
ขอบข่ายลกัษณะงานท่ีส าคญัมี  5 ประการดงัน้ี 

11.2.1 งานการส่งเสริม (Promotion) เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมและธ ารง 

รักษาไวซ่ึ้งสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ของผูป้ระกอบอาชีพ ตลอดจน
มีความเป็นอยูท่ี่ดีร่วมกนัในสังคมของผูป้ระกอบอาชีพตามสถานะท่ีพึงมีได ้

11.2.2  งานการป้องกนั (Prevention)  เป็นการป้องกนัมิใหผู้ป้ระกอบอาชีพ หรือ
แรงงานมีสุขภาพอนามยัเส่ือมโทรมหรือผิดปกติ เน่ืองจากสภาพ หรือสภาวะการท างาน
ท่ีผดิปกติ 

11.2.3  งานการปกป้องคุ้มครอง (Protection) เป็นงานเก่ียวกบัการด าเนินการ
ปกป้องคุม้ครองผูป้ระกอบอาชีพหรือแรงงานในสถานประกอบการ มิให้มีการกระท า
งานท่ีเส่ียงต่ออนัตรายหรือการเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ 

11.2.4  งานการจดัการท างาน (Placing) เป็นการจดัการกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มใน
การท างานใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของร่างกาย จิตใจของผู ้
ประกอบอาชีพหรือแรงงานมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

11.2.5  งานการปรับงานและคนให้มีความเหมาะสมกนั (Adaptation)  เป็นการ
ด าเนินงานการปรับสภาพของงานและคนท างานให้สามารถท างานไดอ้ย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงสภาพทางสรีระวิทยาและพื้นฐานความแตกต่างทั้งทางดา้น
ร่างกายและจิตใจของคนท างานให้มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุดเพื่อประสิทธิผลของงาน
นั้น ๆ 

11.3  กฏหมายควบคุมโรงงานและความปลอดภัย อาชีวอนามยั ในการท างาน 

     กฎหมายท่ีบังคับใช้ให้เกิดความปลอดภัยในการท างานจะมีเน้ือหาสาระ
เก่ียวกบัอาชีวอนามยัสอดแทรกอยูใ่นกฎหมายหลายฉบบัมีหน่วยงาน องคก์ร ราชการซ่ึง
เป็นผูรั้บผิดชอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยั  เร่ิมมีมาตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 19 
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ประเทศอังกฤษเร่ิมใช้กฎหมายเก่ียวกับโรงงานในการคุ้มครองผู ้ประกอบอาชีพ 
จนกระทัง่ถึงศตวรรษท่ี 21 กฎหมายเร่ิมมีความส าคญัมากยิง่ข้ึนเร่ือยมา เน่ืองจากมีการ
ใช้สารท่ีมีอันตรายในกระบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะมีหน่วยงานก าหนด
มาตรฐานของการใช้สารอนัตรายต่าง ๆ มีการปรับเปล่ียนกระบวนการ เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภยัแลว้กต็ามแต่ก็ยงัคงมีการเกิดอนัตรายข้ึนให้เห็นอยูอี่กจ านวนไม่นอ้ย การท่ีจะ
ท าให้สถานประกอบการ หรือเจา้ของกิจการไดเ้ห็นความส าคญัของความปลอดภยัทั้ง
เร่ืองสุขภาพของคนงานจึงตอ้งไดรั้บความร่วมมือของฝ่ายต่าง ๆ ในการท าความเขา้ใจ 
ใหต้ระหนกัถึงความส าคญัในการป้องกนัอนัตรายท่ีมีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
และประเทศไทยก็มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
ดงัน้ี 

 11.3.1 พระราชบญัญติัและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมคุม้ครองความ
ปลอดภยัและสวสัดิการ 

 11.3.1.1 พระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2510  

 11.3.1.2 ประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 103 เร่ืองการคุม้ครองแรงงาน  
พ.ศ. 2515  

 11.3.1.3 พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533  

 11.3.1.4 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 11.3.1.5 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 

 11.3.1.6 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  

 11.3.1.7 พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537  

 11.3.1.8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการท างาน
ทั้งหมด  17  ฉบบั  กฎหมายคุม้ครองแรงงานทัว่ไปประกอบดว้ย 

   11.3.1.9  พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

  11.3.1.10 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  

  11.3.2 ประกาศกระทรวงเก่ียวกับการความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการ
ท างานกบัเคร่ืองจกัร  ไฟฟ้า และสารเคมี 
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  11.3.2.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการท างาน
เก่ียวกบัเคร่ืองจกัร 

   11.3.2.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการท างาน
เก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้ม 

   11.3.2.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการท าางาน
เก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้ม (สารเคมี) 
   11.3.2.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า 

   11.3.2.5 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการท างาน
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม (ประดาน ้า) 
   11.3.2.6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการท างาน
ของลูกจา้ง 

 11.3.2.7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัใน การท างาน
ในสถานท่ีอบัอากาศ 

 11.3.2.8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการท างาน
เก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย 

  11.3.3 ประกาศกระทรวงเก่ียวกบัความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มการท างานเขต
ก่อสร้าง ป้ันจัน่ เครน รอก นัง่ร้าน และหมอ้ไอน ้า 

 11.3.3.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการท างาน
ก่อสร้างวา่ดว้ยเขตก่อสร้าง 

 11.3.3.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการท างาน
เก่ียวกบัป้ันจัน่ 

  11.3.3.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการท างาน
การตอกเสาเขม็ 

  11.3.3.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการท างาน
ก่อสร้างวา่ดว้ยลิฟทข์นส่งวสัดุชัว่คราว 

  11.3.3.5 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการท างาน
ก่อสร้างวา่ดว้ยนัง่ร้าน 
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  11.3.3.6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัใน การท างาน
ในสถานท่ีมีอนัตรายจากการตกจากท่ีสูง วสัดุ กระเดน็ตกหล่น และการพงัทลาย 

  11.3.3.7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการท างาน
เก่ียวกบัหมอ้น ้า 

  11.3.3.8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั
ในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการท างานส าหรับลูกจา้งกฎหมายวตัถุ
อนัตราย และส่ิงแวดลอ้ม 

11.4   กฎหมายว่าด้วยเร่ืองการควบคุมโรงงานทีใ่ช้ฉบับปัจจุบัน 

     กฎหมายว่าดว้ยโรงงานฉบบัปัจจุบนัท่ีบงัคบัใช้คือ พระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ.2535 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนท่ี 44 ลงวนัท่ี 9 เมษายน 
2535 โดยให้บงัคบัใช้เม่ือพน้ก าหนด 90 วนันับตั้งแต่ประกาศเป็นตน้ไป จากมาตรา 2 
เพื่อป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ ควบคุมดูแลระดบัความรุนแรง และผลกระทบท่ีจะเกิด
กบัประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม มีดงัน้ี 

 11.4.1  กฏกระทรวงตามพระราชบญัญติัโรงงาน 

  11.4.1.1 การแบ่งประเภท ชนิด ขนาดของโรงงานพระราชบญัญติั
โรงงาน พ.ศ. 2535 ไดอ้อกกฎกระทรวงบงัคบัใช ้ 6  ฉบบั ดงัน้ี 

   1) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบญัญติั
โรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวนัท่ี 11 ธ.ค. 2544 

   2) ฉบบัท่ี 16 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบญัญติั
โรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวนัท่ี 31 ก.ค. 2545 

   3) ฉบบัท่ี 17 (2549) ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ลงวนัท่ี 30 พ.ค. 2549 

   4) ฉบบัท่ี 21 (2551) ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ลงวนัท่ี 24 ต.ค. 2551 

   5) ฉบบัท่ี 23 (2557) ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ลงวนัท่ี 29 ต.ค. 2557 

http://www.diw.go.th/hawk/law/law16.pdf
http://www.diw.go.th/hawk/law/law16.pdf
http://www.diw.go.th/hawk/law/%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8917_49.pdf
http://www.diw.go.th/hawk/law/%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8917_49.pdf
http://www.diw.go.th/hawk/law/21_51.pdf
http://www.diw.go.th/hawk/law/21_51.pdf
http://www.diw.go.th/hawk/law/5.pdf
http://www.diw.go.th/hawk/law/5.pdf
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  6) ฉบบัท่ี 24 (2558) ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ลงวนัท่ี 20 มี.ค. 2558 

จากกฏกระทรวงและออกประกาศการจดัโรงงานตามประเภท ชนิด หรือ ขนาด
สามารถแบ่งออกได ้3 จ  าพวก ดงัน้ี 

โรงงานจ าพวกที่ 1 จดัเป็นโรงงานขนาดเล็ก การประกอบกิจการไม่ก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มหรือเหตุเดือดร้อนอนัตราย โรงงานประเภทน้ีสามารถประกอบ
กิจการไดท้นัที โดยไม่ตอ้งแจง้หรือขออนุญาตต่อทางราชการ 

โรงงานจ าพวกที่ 2  จดัเป็นโรงงานขนาดกลาง การประกอบกิจการอาจก่อปัญหา
มลพิษหรือเหตุเดือดร้อนร าคาญเพียงเลก็นอ้ย ซ่ึงสามารถแกไ้ขปรับปรุงไดง่้าย โรงงาน
ประเภทน้ีเม่ือจะประกอบกิจการจะตอ้งแจง้ใหท้างราชการ (ผูอ้นุญาต) ทราบก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่11.1  ผงัขั้นตอนในการขอจดัตั้งโรงงานจ าพวกท่ี 2 

โรงงานจ าพวกที่ 3 จดัเป็นโรงงานขนาดใหญ่ การประกอบกิจการอาจก่อปัญหา
มลพิษหรือเหตุเดือดร้อนร าคาญ ซ่ึงทางราชการตอ้งควบคุมดูแลอย่างใกลชิ้ด โรงงาน

โรงงานจ าพวกท่ี 2 

รับใบแจง้การประกอบการ
กิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 

ช าระค่าธรรมเนียมรายปี 

ช าระค่าธรรมเนียมรายปี ใน
วนัครบรอบวนัเร่ิมประกอบ
กิจการ 

เร่ิมประกอบกิจการ 

แจง้การประกอบการกิจการ
โรงงานจ าพวกท่ี 2 ตามแบบ ร.ง.1 

ตามแบบ โรงงาน 

ตั้งโรงงานไดเ้ลยถา้ท าเล
เป็นไปตามกฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2535 ขอ้ 1 

http://www.diw.go.th/hawk/news/4_58.pdf
http://www.diw.go.th/hawk/news/4_58.pdf
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ประเภทน้ี จะต้องขออนุญาตการตั้ งโรงงานและจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะ
ด าเนินการได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่11.2   ผงัขั้นตอนในการขอจดัตั้งโรงงานจ าพวกท่ี 3 

ดดัแปลงมาจาก: http://taxclinic.mof.go.th/upload/ 

 บทลงโทษทางกฎหมายส าหรับโรงงานท่ีขัดต่อพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535  พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 ก าหนดบทลงโทษทั้ง 3 จ  าพวกมีบทลงโทษ
หนกัเบาต่างกนั คือ 

โรงงานจ าพวกท่ี 3 

ยืน่ค  าขอรับใบอนุณาต แบบ ร.ง.3 

ไม่อนุญาต 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถานท่ีภายใน 30 วนั และตรวจสอบใหเ้สร็จภายใน 50 วนั 

-แจง้เร่ิมประกอบกิจการ 

-ช าระค่าธรรมเนียมรายปี 

ไม่นอ้ยกวา่   15 วนั 

ต่ออายใุบอนุญาต 

อนุญาต 

ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ด าเนินการตั้งโรงงานภายใน
ระยะเวลาท่ีระบุในค าขออนุญาต 

อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงอุตสาหกรรมภายใน 30 

วนั 

แจง้ผลการพิจารณา 10 วนั 

ไม่อนุญาต 

(ยกอุทธรณ์) 

http://taxclinic.mof.go.th/upload/
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             โรงงานจ าพวกที่ 2 หากผูป้ระกอบการโรงงานด าเนินการโดยไม่ได้แจ้งให้
พนกังานหรือเจา้หน้าท่ีทราบตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้อ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้ งปรับ ตามมาตรา 48 หากผูป้ระกอบ
กิจการโรงงานแจง้การประกอบกิจการไม่ถูกตอ้งครบถว้นตามแบบและวธีิการท่ีก าหนด
ไวต้อ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 49 

 โรงงานจ าพวกที ่3 หากผูป้ระกอบการโรงงานด าเนินการโดยไม่ไดรั้บใบอนุญาต
หรือตั้งโรงงานโดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้อ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน 2  ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ตามมาตรา 50 วรรคหน่ึง  
หากการประกอบกิจการนั้นเป็นกรณีของโรงงานประเภทท่ีมีนโยบายใหต้ั้งหรือห้ามตั้ง
ในทอ้งท่ีใดตามท่ีประกาศแลว้ โทษจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า คือตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ตามมาตรา 50 วรรคสอง 

 บทลงโทษของสถาปนิกและวิศวกรตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดก้  าหนดโทษแก่สถาปนิกหรือวิศวกรท่ีให้ความ
ร่วมมือหรือรู้เห็นเป็นใจกบัผูป้ระกอบกิจการโรงงานในการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย
จะตอ้งมีความรับผิดชอบดว้ย ตามมาตรา 55 และมาตรา 61 อนัอาจจะมีโทษหนกัถึงขั้น
ถูกยดึใบอนุญาตประกอบวชิาชีพสถาปนิกหรือวศิวกรไดด้ว้ย 

 มาตรา 55  ผูใ้ดประกอบกิจการโรงงานในระหว่างท่ีไดมี้ค  าสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการโรงงาน หรือภายหลงัท่ีมีค  าสั่งให้ปิดโรงงาน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้ งจ  าทั้ งปรับ และให้ปรับอีกวนัละ 5,000 บาท 
จนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ สถาปนิกหรือวิศวกรผูใ้ดยงัฝ่าฝืนท างานในโรงงาน
เฉพาะส่วนท่ีมีค  าสั่งใหห้ยดุประกอบกิจการ หรือยงัฝ่าฝืนท างานในโรงงานท่ีมีค  าสั่งปิด
โรงงานแลว้  เพื่อใหโ้รงงานประกอบกิจการต่อไปตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบ
กิจการโรงงานตามวรรคหน่ึง ผูท่ี้ท างานในโรงงานหรือคนงานผูใ้ดยงัฝ่าฝืนท างานใน
โรงงานเฉพาะส่วนท่ีมีค  าสั่งใหห้ยดุประกอบกิจการ หรือยงัฝ่าฝืนท างานในโรงงานท่ีมี 

ค าสั่งปิดโรงงานแลว้  ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าเป็นผูร่้วมกระท า หรือสนับสนุนการ
กระท าความผิดตามวรรคหน่ึง แลว้แต่กรณี แต่ศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้ โดย
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ค านึงถึงฐานะความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย และความมีส่วน
ส าคญัในการกระท า 

 ม าต ร า  61 ใน ก รณี ท่ี ผู ้ป ระก อ บ กิ จ ก ารโรงงาน ก ระ ท าค วาม ผิ ด ต าม
พระราชบัญญัติน้ีให้ถือว่าสถาปนิก หรือวิศวกรท่ีท างานในโรงงาน และมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการงานส่วนท่ีมีกรณีการกระท าความผิดนั้นเกิดข้ึน มีส่วนร่วมหรือรู้เห็น
ในการกระท าความผิดกับผูป้ระกอบกิจการโรงงาน และต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู ้
ประกอบกิจการโรงงาน เวน้แต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยกบัการ
กระท าความผิดนั้น นอกจากตอ้งรับโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้ปลดักระทรวงแจง้ช่ือ
และการกระท าของบุคคลเช่นว่านั้ นให้คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมหรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทราบ เพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือกฎหมายว่าด้วย
วชิาชีพวศิวกรรมตามควรแก่กรณีต่อไป 

 11.4.2 หลกัเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบญัญติั
โรงงาน พ.ศ. 2535   พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ก  าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานท่ีเก่ียวกบัท าเลท่ีตั้งโรงงาน ความปลอดภยั ความ
เดือดร้อนอนัตราย และสภาพแวดลอ้มของโรงงาน  โดยให้อ  านาจแก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมในการออกกฎกระทรวง 

 มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้โรงงานตามประเภท
ชนิดหรือขนาดใดเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 1 โรงงานจ าพวกท่ี 2 หรือโรงงานจ าพวกท่ี 3 
แลว้แต่กรณีโดยค านึงถึงความจ าเป็นในการควบคุมดูแลการป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
การป้องกนัความเสียหายและการป้องกนัอนัตรายตามระดบัความรุนแรงของผลกระทบ
ท่ีจะมีต่อประชาชนหรือส่ิงแวดลอ้มโดยแบ่งออกเป็น ดงัน้ี 

  (1) โรงงานจ าพวกท่ี 1 ไดแ้ก่โรงงานประเภท ชนิดและขนาดท่ีสามารถ 

ประกอบกิจการโรงงานไดท้นัทีตามความประสงคข์องผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 

  (2) โรงงานจ าพวกท่ี 2 ไดแ้ก่โรงงานประเภท ชนิดและขนาดท่ีเม่ือจะ 

ประกอบกิจการโรงงานตอ้งแจง้ใหผู้อ้นุญาตทราบก่อน 
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  (3) โรงงานจ าพวกท่ี  3  ไดแ้ก่โรงงานประเภท ชนิดและขนาดท่ีการตั้ง
โรงงานจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการไดเ้ม่ือมีประกาศของรัฐมนตรีตาม
มาตรา 32 (1) ให้โรงงานท่ีก าหนดในประกาศดังกล่าวเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 3 ด้วย
 มาตรา 8  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการให้รัฐมนตรีมีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อให้โรงงานจ าพวกใดจ าพวกหน่ึงหรือทุกจ าพวกตามมาตรา 7 ตอ้ง
ปฏิบติัตามในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

  (1) ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับท่ีตั้ งของโรงงาน สภาพแวดล้อมของ
โรงงานลกัษณะอาคารของโรงงานหรือลกัษณะภายในของโรงงาน 

  (2) ก าหนดลกัษณะ ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองจกัร เคร่ืองอุปกรณ์หรือ
ส่ิงท่ีตอ้งน ามาใช ้ ในการประกอบกิจการโรงงาน 

  (3) ก าหนดให้มีคนงานซ่ึงมีความรู้เฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาด
ของโรงงานเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีหน่ึงหนา้ท่ีใดประจ าโรงงาน 

  (4) ก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีต้องปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจดัให้มี
อุปกรณ์หรือเคร่ืองมืออ่ืนใดเพื่อป้องกนัหรือระงบัหรือบรรเทาอนัตราย ความเสียหาย
หรือความเดือดร้อนท่ีอาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นโรงงานหรือท่ีอยูใ่กลเ้คียง
กบัโรงงาน 

  (5) ก าหนดมาตรฐานและวธีิการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือส่ิง
ใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน 

  (6) ก าหนดการจดัให้มีเอกสารท่ีจ าเป็นประจ าโรงงานเพื่อประโยชน์ใน
การควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 

(7) ก าหนดขอ้มูลท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงงานท่ีผู ้
ประกอบกิจการโรงงานตอ้งแจง้ใหท้ราบเป็นคร้ังคราวหรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

  (8) ก าหนดการอ่ืนใดเพื่อคุม้ครองความปลอดภยัในการด าเนินงาน เพื่อ
ป้องกนัหรือระงบัหรือบรรเทาอนัตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงานกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะก าหนดให้ยกเวน้โรงงานประเภท ชนิด 
หรือขนาดใดจากการตอ้งปฏิบติัในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดก็ได ้และกฎกระทรวงดงักล่าวจะ
สมควรก าหนดใหเ้ร่ืองท่ีเป็นรายละเอียดทางดา้นเทคนิคหรือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง
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รวดเร็วตามสภาพสังคม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษากไ็ด ้

 มาตรา 9 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบโรงงานหรือเคร่ืองจกัรเพื่อปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน้ีอาจมีการก าหนดให้เอกชนเป็นผูด้  าเนินการและจดัท ารายงานผลการ
ตรวจสอบแทนการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีกไ็ด ้ทั้งน้ีตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา 10 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 1 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตาม
กฎกระทรวงดงักล่าว 

 มาตรา 11 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตาม
กฎกระทรวงดงักล่าวและเม่ือจะเร่ิมประกอบกิจการโรงงานใหแ้จง้ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ทราบก่อน  แบบและรายละเอียดท่ีตอ้งแจง้และแบบใบรับแจง้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง  เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดรั้บแจง้ตามวรรคหน่ึง ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ี
ออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผูแ้จ้งในวนัท่ีได้รับแจ้งและให้ผูแ้จ้ง
ประกอบกิจการโรงงานไดต้ั้งแต่วนัท่ีไดรั้บใบรับแจง้ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจ
พบในภายหลังว่าการแจ้งตามวรรคหน่ึงไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พนักงาน
เจา้หน้าท่ีมีอ  านาจสั่งให้ผูแ้จง้แกไ้ขให้ถูกตอ้งหรือครบถว้นภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ี
ไดรั้บค าสั่งดงักล่าวการเลิกประกอบกิจการการโอน การใหเ้ช่าหรือการใหเ้ช่าซ้ือโรงงาน 

จ าพวกท่ี 2   ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้พนักงานเจา้หนา้ท่ีทราบ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดด้ าเนินการดงักล่าว 

 มาตรา 12  ผูป้ระกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู ้
อนุญาตและต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  8 

ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดงักล่าวและประกาศของรัฐมนตรีท่ีออก
ตามมาตรา  32  ห้ามมิให้ผู ้ใดตั้ งโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาต  การยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ในกรณีท่ีผูข้อรับใบอนุญาตร้องขอหนงัสือรับรอง
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ก่อนออกใบอนุญาตถ้าการพิจารณาเบ้ืองต้นเพียงพอท่ีจะอนุมัติในหลักการได้ให้ผู ้
อนุญาตออกหนงัสือรับรองให้โดยสงวนส่วนท่ีพิจารณาไม่แลว้เสร็จไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในการออกใบอนุญาตให้ผูมี้อ  านาจ
อนุญาตพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 ประกาศ
ของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดงักล่าวและประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 
32 ถา้กรณีใดยงัมิไดมี้หลกัเกณฑ์ก าหนดไวใ้หพ้ิจารณาโดยค านึงถึงความปลอดภยัของ
บุคคลหรือทรัพยสิ์นท่ีอยู่ในโรงงานหรือท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัโรงงานหรือเป็นกรณีท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตามประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32 ในการน้ีจะก าหนดเง่ือนไขท่ีผู ้
ประกอบกิจการโรงงานจะตอ้งปฏิบัติเป็นพิเศษไวใ้นใบอนุญาตก็ไดม้าตรา 13  ผูรั้บ
ใบอนุญาตตามมาตรา 12 ถา้ประสงคจ์ะเร่ิมประกอบกิจการโรงงานในส่วนหน่ึงส่วนใด
ตอ้งแจง้ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัเร่ิมประกอบกิจการ
โรงงาน  ถา้จะมีการทดลองเดินเคร่ืองจกัรก่อนการเร่ิมประกอบกิจการโรงงานตามวรรค
หน่ึงผูรั้บใบอนุญาตต้องแจ้งวนั เวลาและระยะเวลาการทดลองเดินเคร่ืองจักรให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบไม่นอ้ยกว่าสิบหา้วนัดว้ยหลกัเกณฑ์และระยะเวลาท่ีอาจใช้เพื่อ
การทดลองเดินเคร่ืองจกัรใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 14 ใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวนัส้ินปีปฏิทินแห่งปีท่ีห้านับแต่ปีท่ีเร่ิม
ประกอบกิจการเวน้แต่มีการยา้ยโรงงานตามมาตรา 27 หรือมีการเลิกประกอบกิจการ
โรงงาน ใหถื้อวา่ใบอนุญาตส้ินอายใุนวนัท่ีออกใบอนุญาตใหม่หรือวนัท่ีเลิกประกอบ 

กิจการโรงงานถา้มีเหตุอนัสมควรเพื่อยติุการประกอบกิจการในอนาคตอนัใกลผู้อ้นุญาต
โดยอนุมัติรัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตให้ มีอายุสั้ นกว่าท่ีก  าหนดในวรรคหน่ึงก็ได้
ใบอนุญาตท่ีออกในกรณีน้ีจะขอต่ออายอีุกไม่ได ้

 มาตรา 15 การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ผู ้รับใบอนุญาตยื่นค าขอก่อนวนัท่ี
ใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผูย้ื่นค  าขออยู่ในฐานะผูรั้บ
ใบอนุญาตจนกวา่จะมีค าสั่งถึงท่ีสุดไม่อนุญาตให้ต่ออายใุบอนุญาตถา้ผลการตรวจสอบ
ปรากฏว่าโรงงานและเคร่ืองจกัรมีลกัษณะถูกต้องตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีท่ี
ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32 และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาตให้ผูอ้นุญาตต่ออายุใบอนุญาตให้หากมีกรณีท่ีไม่
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ถูกตอ้ง ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีสั่งใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเม่ือแกไ้ข
แลว้ให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ถา้หากไม่แกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้มีค  าสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาตการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตและการให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงผูท่ี้ยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตไม่ทนั
ก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึงถา้ประสงคจ์ะประกอบกิจการโรงงานต่อไป และไดม้ายืน่ค  า
ขอต่ออายใุบอนุญาตภายในก าหนดหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีใบอนุญาตส้ินอายแุลว้ใหถื้อว่า
ได้ยื่นค าขอต่ออายุภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  และการประกอบกิจการโรงงานใน
ระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าป็นการด าเนินการของผูรั้บใบอนุญาตแต่เม่ือไดรั้บอนุญาต
ใหต่้ออายใุบอนุญาตผูน้ั้นจะตอ้งเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยีสิ่บของค่าธรรมเนียมต่ออายุ
ใบอนุญาต หากพน้ก าหนดหกสิบวนัตอ้งด าเนินการเสมือนขออนุญาตใหม่ 

 มาตรา 16 ค  าสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายใุบอนุญาตผูข้ออนุญาต 

หรือผูข้อต่ออายใุบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีได้
ทราบค าสั่ง  ค  าวนิิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด 

 มาตรา 17 โรงงานใดท่ีผูป้ระกอบกิจการไดรั้บใบอนุญาตอยู่แลว้  หากภายหลงั
ปรากฏว่าใชข้นาดของเคร่ืองจกัรต่าํกว่าห้าแรงมา้หรือจ านวนคนงานต ่ากว่าเจ็ดคน ให้
ถือวา่โรงงานนั้นยงัเป็นโรงงานตามพระราชบญัญติัน้ีจนกวา่จะไดแ้จง้เลิกประกอบ 

กิจการโรงงานหรือใบอนุญาตส้ินอายุ  มาตรา 18 ห้ามมิให้รับใบอนุญาตขยายโรงงาน 
เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้นุญาตการขอขยายโรงงานและการให้ขยายโรงงานตลอดจน
การอุทธรณ์ค าสั่งไม่ให้ขยายโรงงาน  ให้น ามาตรา 12  มาตรา 13  และมาตรา 16 มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลมการขยายโรงงานไดแ้ก่ 

  (1) การเพิ่มจ านวน เปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรท าให้มีก าลงัรวม
เพิ่มข้ึนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบข้ึนไป ในกรณีเคร่ืองจักรเดิมมีก าลังรวมไม่เกินหน่ึงร้อย
แรงมา้ หรือก าลงัเทียบเท่าไม่เกินหน่ึงร้อยแรงมา้หรือเพิ่มข้ึนตั้งแต่ห้าสิบแรงมา้ข้ึนไป 
ในกรณีเคร่ืองจกัรเดิมมีก าลงัรวมเกินกว่าหน่ึงร้อยแรงมา้ หรือก าลงัเทียบเท่าเกินกว่า
หน่ึงร้อยแรงมา้ 

  (2) การเพิ่มหรือแกไ้ขส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารโรงงานท าให ้
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ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหน่ึงต้องรับน ้ าหนักเพิ่มข้ึนตั้ งแต่ห้าร้อย
กิโลกรัมข้ึนไป  ใบอนุญาตในส่วนท่ีขยายให้มีอายุเท่ากับใบอนุญาตตามมาตรา 14 

มาตรา 19  เม่ือผูรั้บใบอนุญาตเพิ่มจ านวน เปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรใชใ้นการ
ผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองตน้ก าลงั หรือพลงังานของเคร่ืองจกัรเป็นอยา่งอ่ืนแต่ไม่ถึง
ขั้นขยายโรงงาน หรือเพิ่มเน้ือท่ีอาคารโรงงานออกไป หรือก่อสร้างอาคารโรงงาน
เพิ่มข้ึนใหม่เพื่อประโยชน์แก่กิจการของโรงงานนั้นโดยตรง ท าให้เน้ือท่ีของอาคาร
โรงงานเพิ่มข้ึนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบข้ึนไป ในกรณีเน้ือท่ีของอาคารโรงงานมีไม่เกินสอง
ร้อยตารางเมตรหรือเพิ่มข้ึนตั้งแต่หน่ึงร้อยตารางเมตรข้ึนไป ในกรณีเน้ือท่ีของโรงงานมี
เกินกว่าสองร้อยตารางเมตรให้แจง้เป็นหนังสือต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีภายในเจ็ดวนันับ
แต่วนัท่ีเพิ่มจ านวนเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร หรือเพิ่มเน้ือท่ีอาคารโรงงาน 
หรือก่อสร้างอาคารโรงงานนั้นเพิ่มข้ึน แลว้แต่กรณีและตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกบัการเพิ่มจ านวน เปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรหรือการเพิ่มเน้ือท่ี
อาคารโรงงาน หรือการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มข้ึนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 20 เง่ือนไขท่ีก าหนดในใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคห้า หากผู ้อนุญาต
เห็นสมควรยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเง่ือนไขใหเ้หมาะสมเพื่อให้ผูรั้บใบอนุญาต
ปฏิบติัในการประกอบกิจการโรงงานกใ็หมี้หนงัสือสั่งการใหป้ฏิบติัได ้ ผูรั้บใบอนุญาต 

ผูใ้ดตอ้งการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัในการประกอบกิจการโรงงาน 
ให้ยื่นค าขอและช้ีแจงเหตุผลต่อผูอ้นุญาต   ให้ผูอ้นุญาตพิจารณาและมีหนังสือสั่งการ
โดยมิชักช้า  หากผูรั้บใบอนุญาตไม่เห็นดว้ยกบัความเห็นของผูอ้นุญาตให้อุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีภายในก าหนดสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือสั่งการ  ค  าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด 

 มาตรา 21 ในกรณีผูรั้บใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงานใหเ้ช่าหรือให้
เช่าซ้ือโรงงานหรือขายโรงงาน ให้ถือว่าผูน้ั้นไดเ้ลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแต่วนัท่ี
โอนการประกอบกิจการโรงงาน ให้เช่าหรือให้เช่าซ้ือโรงงานหรือขายโรงงานให้ผูรั้บ
โอนการประกอบกิจการโรงงาน ผูเ้ช่าหรือผูเ้ช่าซ้ือโรงงาน หรือผูซ้ื้อโรงงานนั้นขอรับ
ใบอนุญาตภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีถือว่ามีการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรค
หน่ึงโดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเม่ือได้ยื่นค าขอดงักล่าวแลว้ให้ประกอบ
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กิจการโรงงานต่อไปไดใ้นะหว่างท่ีรอรับใบอนุญาตโดยให้ถือเสมือนว่าผูย้ื่นค  าขอนั้น
เป็นผูรั้บใบอนุญาต  หลกัเกณฑว์ิธีการเง่ือนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมาตรา  22  ในกรณีผูรั้บใบอนุญาต
ตาย ให้ทายาทหรือผูจ้ดัการมรดกยืน่ค  าขอต่อผูอ้นุญาตเพื่อรับโอนใบอนุญาตภายในเกา้
สิบวนันบัแต่วนัท่ีผูรั้บใบอนุญาตตาย หรือภายในระยะเวลาท่ีผูอ้นุญาตขยายเวลาให้ตาม
ความจ าเป็น ถา้มิไดย้ื่นค าขอภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ถือว่าใบอนุญาตส้ินอายหุาก
จะประกอบกิจการโรงงานต่อไปให้ด าเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่ในระหว่าง
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ถือเสมือนว่าทายาทหรือผูจ้ดัการมรดกซ่ึงเข้าประกอบ
กิจการโรงงานเป็นผูรั้บใบอนุญาต  ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้
ความสามารถให้น าความในสองวรรคก่อนมาใช้บังคับแก่ผู ้อนุบาลโดยอนุโลม
หลกัเกณฑว์ิธีการเง่ือนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเ้ป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 23  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตไว ้ณ ท่ีเปิดเผยและเห็นไดง่้ายใน
โรงงานของตน 

 มาตรา 24  เม่ือมีการเปล่ียนช่ือโรงงานหรือช่ือผูรั้บใบอนุญาตให้ผูรั้บใบอนุญาต
แจง้เป็นหนงัสือใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียน 

 มาตรา 25  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายให้ผูรั้บใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีทราบถึงการสูญหายหรือ
ถูกท าลาย 

 มาตรา 26  ผูรั้บใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะยา้ยเคร่ืองจกัรบางส่วนท่ีติดตั้ งใน
โรงงานไปยงัสถานท่ีอ่ืนเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการชัว่คราวใหย้ืน่ค  าขออนุญาต
ต่อผูอ้นุญาตพร้อมทั้งแผนผงัและรายละเอียดอ่ืนแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาดว้ย  
ถา้ผูอ้นุญาตเห็นสมควรกใ็หส้ั่งอนุญาตใหย้า้ยเคร่ืองจกัรไปประกอบกิจการตามค าขอได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีมีค  าสั่ง ในการน้ีจะก าหนด
เง่ือนไขเก่ียวกบัวิธีการเพื่อความปลอดภยัให้ปฏิบติัดว้ยก็ไดถ้า้ผูรั้บใบอนุญาตมีความ
จ าเป็นจะตอ้งประกอบกิจการนั้นเกินกว่าระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตตามวรรคสองกใ็หข้อ
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ขยายระยะเวลาต่อผูอ้นุญาตก่อนระยะเวลานั้นส้ินสุดลงถา้ผูอ้นุญาตเห็นสมควรกใ็ห้สั่ง
อนุญาตขยายระยะเวลาต่อไปไดไ้ม่เกินหน่ึงปี 

 มาตรา 27  ผูรั้บใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะยา้ยโรงงานไปยงัท่ีอ่ืนให้ด าเนินการ
เสมือนการตั้งโรงงานใหม่ 

 มาตรา 28  ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดเลิกประกอบกิจการโรงงาน ให้แจง้เป็นหนังสือ
ต่อผูอ้นุญาตภายในสิบห้าวนันับแต่วนัเลิกประกอบกิจการโรงงานถา้ผูรั้บใบอนุญาต
ประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงโรงงานจ าพวกท่ี 3 เป็นโรงงานจ าพวกท่ี 1 หรือโรงงานจ าพวกท่ี 
2 แลว้แต่กรณีใหแ้จง้การเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหน่ึงและเม่ือจะประกอบ
กิจการโรงงานต่อไปให้ด าเนินการตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีส าหรับการ
ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกดงักล่าว 

 มาตรา 29 ในกรณีท่ีมีกฎกระทรวงตามมาตรา  7  หรือประกาศของรัฐมนตรีตาม
มาตรา 32 (1) ท าให้โรงงานจ าพวกท่ี 1 หรือโรงงาน จ าพวกท่ี 2 เปล่ียนเป็นโรงงาน
จ าพวกท่ี 3 ถ้าผูป้ระกอบกิจการโรงงานยื่นค าขอใบอนุญาตตามมาตรา 12  ภายใน
ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงนั้นมีผลบงัคบั   ใหผู้น้ั้นประกอบกิจการ 

โรงงานต่อไปได้โดยมีฐานะเสมือนเป็นผู ้ได้รับใบอนุญาตและให้ผู ้อนุญาตออก
ใบอนุญาตโดยไม่ชกัชา้ 

 มาตรา 30 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
ทอ้งท่ีใดทอ้งท่ีหน่ึงเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมได้  การประกอบกิจการโรงงาน
จ าพวกท่ี 2 หรือโรงงานจ าพวกท่ี 3 ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามวรรคหน่ึง 
หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยการนิคมอุตสาหกรรม ให้
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งแจง้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบตามมาตรา 11 หรือไดรั้บอนุญาตตาม
มาตรา 12 แล้วแต่กรณีแต่การประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตาม
กฎกระทรวงดงักล่าว ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32 (1) และบทบญัญติัอ่ืนท่ี
เก่ียวกบัการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบญัญติัน้ีโดยใหถื้อเสมือน
เป็นผู ้แจ้งห รือผู ้รับใบอนุญาตแล้วแต่กรณี เม่ือได้ก  าหนดให้ท้องท่ีใดเป็น เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมหรือจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยการนิคม
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อุตสาหกรรมแล้วรัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณโดยรอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรมภายในระยะท่ีก าหนดเป็นเขตห้าม
ประกอบกิจการโรงงานโดยเดด็ขาดหรือจะอนุญาตให้ประกอบกิจการไดเ้ฉพาะโรงงาน
บางประเภท ชนิดหรือขนาดใดกไ็ด ้

 มาตรา 31 เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ถา้การประกอบกิจการโรงงานใด มีกรณีท่ีเก่ียวขอ้งอนั
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายอ่ืนอยูด่ว้ย พนกังานเจา้หนา้ท่ีผู ้
มีอ  านาจด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ีและพนักงานเจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจด าเนินการ
ตามกฎหมายในเร่ืองนั้น ๆ อาจก าหนดวิธีการในการด าเนินการเพื่อพิจารณาอนุญาต
ร่วมกนักไ็ดก้ารด าเนินการตามวรรคหน่ึงจะก าหนดใหก้ระท าโดยมีการยืน่ค  าขอร่วมกนั 
หรือจะให้มีผลเป็นการยกเวน้แบบเอกสารท่ีต้องใช้รายการและข้อมูลท่ีต้องแสดง
สถานท่ีตอ้งยื่นค าขอหรือเอกสารและขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตท่ีซ ้ าซ้อนหรือ
คลา้ยคลึงกนั หรืออาจก่อใหเ้กิดอุปสรรคแก่การพิจารณาอนุญาตร่วมกนัโดยไม่จ าเป็น 

เสียกไ็ดแ้ละในกรณีท่ีสมควรจะก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการใดให้ตอ้งปฏิบติัเพิ่มเติม
แทนก็ไดแ้ต่การอนุญาตจะตอ้งเป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยการนั้น
ในการพิจารณาอนุญาตร่วมกัน พนักงานเจ้าหน้าท่ีผูมี้อ  านาจตรวจสอบ ผู ้มีอ  านาจ
พิจารณาส่วนหน่ึงส่วนใดในการอนุญาตหรือผูมี้อ  านาจอนุญาตอาจมอบอ านาจของตน
ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการพิจารณาอนุญาตเป็นผูด้  าเนินการแทนไดต้าม
ความเหมาะสมการก าหนดและการมอบอ านาจตามวรรคสองและวรรคสาม เม่ือประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหมี้ผลใชบ้งัคบัได ้

 11.4.3  การก ากบัดูแลโรงงานพระราชบญัญติัโรงงาน พุทธศกัราช 2535 เก่ียวกบั
การก ากบัดูแลโรงงานจะใชเ้ร่ิมท่ีมาตรา 32 - 44 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 มาตรา 32  เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มความมัน่คง
ความปลอดภยัของประเทศหรือของสาธารณชนให้รัฐมนตรีโดยอนุมติัคณะรัฐมนตรีมี
อ านาจก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

        (1) ก าหนดจ านวนและขนาดของโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิดท่ี 

จะใหต้ั้งหรือขยาย หรือท่ีจะไม่ใหต้ั้งหรือขยายในทอ้งท่ีใดทอ้งท่ีหน่ึง 
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        (2) ก าหนดชนิดคุณภาพ อัตราส่วนของวตัถุดิบ แหล่งก าเนิดของ
วตัถุดิบและหรือปัจจยัหรือชนิดของพลงังานท่ีจะน ามาใชห้รือผลิตในโรงงาน 

        (3) ก าหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในโรงงานท่ีจะให้
ตั้งหรือขยาย 

      (4) ก าหนดใหน้ าผลผลิตของโรงงานท่ีจะใหต้ั้งหรือขยายไปใชใ้น 

อุตสาหกรรมบางประเภท หรือให้ ส่งผลผลิตออกนอกราชอาณาจักรทั้ งหมดหรือ
บางส่วน 

 มาตรา 33  ถ้าโรงงานจ าพวกท่ี 2 หรือโรงงานจ าพวกท่ี 3 หยุดด าเนินงาน
ติดต่อกันเกินกว่าหน่ึงปีผู ้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 หรือผูรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 แล้วแต่กรณีต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงาน
เจา้หนา้ท่ีทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัพน้ก าหนดหน่ึงปีถา้บุคคลดงักล่าวตามวรรคหน่ึง
ประสงคจ์ะประกอบกิจการโรงงานต่อไป  ใหแ้จง้เป็นหนงัสือใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี 

ทราบก่อนเร่ิมประกอบกิจการและถา้เป็นโรงงานจ าพวกท่ี 3  จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็น
หนงัสือจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีเสียก่อนแลว้จึงประกอบกิจการโรงงานไดใ้นการให ้

ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 ต่อไปนั้น ให้น ามาตรา 15 วรรคสองและมาตรา 16 

มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 34 ในกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานเน่ืองจากโรงงานหรือเคร่ืองจกัรของ
โรงงานไม่วา่จะเป็นกรณีของโรงงานจ าพวกใดถา้อุบติัเหตุนั้น 

        (1) เป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตายเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็ซ่ึงภายหลงั
เจด็สิบสองชัว่โมงแลว้ยงัไม่สามารถท างานในหน้าท่ีเดิมไดใ้หผู้ป้ระกอบกิจการโรงงาน
แจง้เป็นหนังสือให้พนักงานเจา้หน้าท่ีทราบภายในสามวนันับแต่วนัตาย หรือวนัครบ
ก าหนดเจด็สิบสองชัว่โมงแลว้แต่กรณี 

        (2) เป็นเหตุให้โรงงานต้องหยุดด าเนินงานเกินกว่าเจ็ดวันให้ผู ้
ประกอบกิจการโรงงานแจง้เป็นหนงัสือให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบภายในสิบวนันบัแต่
วนัเกิดอุบติัเหตุเม่ือเกิดอุบติัเหตุในโรงงานใดตามวรรคหน่ึง ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเขา้ไป
ตรวจโรงงานและเคร่ืองจักรและพิจารณาด าเนินการตามมาตรา 37 หรือมาตรา 39 

แลว้แต่กรณี 
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 มาตรา 35  เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ีใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมี
อ  านาจดงัต่อไปน้ี 

        (1) เขา้ไปในโรงงานหรืออาคารสถานท่ีหรือยานพาหนะท่ีมีเหตุควร
สงสัยว่าจะประกอบกิจการโรงงานในเวลาระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือ
ในเวลาท าการของสถานท่ีดังกล่าวเพื่อตรวจสภาพโรงงาน อาคาร สถานท่ีหรือ
ยานพาหนะ สภาพเคร่ืองจกัร หรือการกระท าใดท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญติัน้ี 

        (2) น าตัวอย่างผลิตภัณ ฑ์ ท่ีสงสั ยเก่ียวกับคุณ ภาพในปริมาณ
พอสมควรเพื่อตรวจสอบคุณภาพพร้อมกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

        (3) ตรวจคน กักยึดหรืออายดัผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุสมุดบัญชี
เอกสาร หรือส่ิงใด ๆ   ท่ีเก่ียวข้องในกรณีท่ีมีเหตุสงสัยว่า การประกอบกิจการของ
โรงงานอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นโรงงานหรือท่ีอยูใ่กลเ้คียง
กบัโรงงาน หรือมีการกระท าผดิต่อพระราชบญัญติัน้ี 

        (4) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวตัถุ
ใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได ้

 มาตรา 36  เม่ือปรากฏว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีหรือมี
เหตุอนัควรสงสัยว่ากระท าการเช่นว่านั้น ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการ
ไม่ต่าํกว่าระดับ 4 มีอ านาจจบักุมผูน้ั้นเพื่อส่งพนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไปตาม
กฎหมาย 

 มาตรา 37 ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีพบวา่ผูป้ระกอบกิจการโรงงานผูใ้ดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือความเดือนร้อนแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นท่ีอยู่ใน
โรงงานหรือท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัโรงงาน ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจสั่งใหผู้น้ั้นระงบัการ
กระท าท่ีฝ่าฝืนหรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไดใ้นกรณีท่ีเห็นสมควรเม่ือไดรั้บอนุมติัจากปลดักระทรวง หรือผูซ่ึ้ง
ปลดักระทรวงมอบหมาย ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจผกูมดัประทบัตราเคร่ืองจกัรเพื่อ
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มิให้เคร่ืองจกัรท างานได้ในระหว่างการปฏิบติัตามค าสั่งของพนักงานเจา้หน้าท่ีตาม
วรรคหน่ึง 

 มาตรา 38 การส่งค าสั่งตามพระราชบัญญัติน้ีให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีน าส่ง ณ 
ภูมิล าเนาหรือโรงงานของบุคคลซ่ึงระบุไว้ในค าสั่ง ในเวลาระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นถึง
พระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการของบุคคลนั้น หรือจะส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรับกไ็ดใ้นกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีน าส่งแลว้แต่บุคคลซ่ึงระบุไวใ้นค าสั่งปฏิเสธไม่
ยอมรับค าสั่ง ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีขอใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจไปเป็นพยาน
เพื่อวางค าสั่งไว ้ณ ท่ีนั้น แต่ ถา้ไม่พบบุคคลซ่ึงระบุไวใ้นค าสั่ง ณ ภูมิล าเนาหรือสถานท่ี
ท าการของบุคคลนั้นจะส่งใหก้บับุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้ซ่ึงอยูห่รือท างาน ณ ท่ี 

นั้นกไ็ดแ้ละถา้ไม่พบบุคคลใดหรือพบแต่ไม่มีบุคคลใดยอมรับไวแ้ทนใหปิ้ดค าสั่งนั้นไว้
ในท่ีท่ีเห็นไดง่้าย ณ ภูมิล าเนาหรือโรงงานนั้นต่อหนา้พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจท่ี
ไปเป็นพยานเม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแลว้ใหถื้อ
ว่าบุคคลซ่ึงระบุไว้ในค าสั่งได้รับค าสั่งนั้ นแล้วแต่ถ้าเป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการปิดค าสั่ง ใหถื้อว่าไดรั้บค าสั่งนั้น เม่ือครบก าหนดหา้วนั
ท าการนบัแต่วนัท่ีพนกังานไปรษณียไ์ดส่้งหรือวนัท่ีไดปิ้ดค าสั่งนั้นไวแ้ลว้แต่กรณี 

 มาตรา 39 ในกรณีท่ีผูป้ระกอบกิจการโรงงานใดจงใจไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 37 โดยไม่มีเหตุอันควรหรือในกรณีท่ีปรากฏว่าการ
ประกอบกิจการของโรงงานใดอาจจะก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือความ
เดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินท่ีอยู่ในโรงงานหรือท่ีอยู่ใกล้เคียงกับ
โรงงานให้ปลดักระทรวง หรือผูซ่ึ้งปลดักระทรวงมอบหมายมีอ านาจสั่งให้ผูป้ระกอบ
กิจการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว
และปรับปรุงแกไ้ขโรงงานนั้นเสียใหม่หรือปฏิบติัให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ถา้ผูป้ระกอบกิจการโรงงานได้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดแล้วให้ปลัดกระทรวงหรือผู ้ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งให้
ประกอบกิจการโรงงานต่อไปไดถ้า้ผูป้ระกอบกิจการโรงงานไม่ปรับปรุงแกไ้ขโรงงาน
หรือไม่ปฏิบติัให้ถูกตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนดให้ปลดักระทรวงหรือผูซ่ึ้งปลดักระทรวง
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มอบหมายมีอ านาจสั่งปิดโรงงานได้และในกรณีท่ีเป็นโรงงานจ าพวกท่ี3ให้ค  าสั่งปิด
โรงงานดงักล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตดว้ย 

 มาตรา 40 ค  าสั่งให้หยุดประกอบกิจการหรือค าสั่งปิดโรงงานให้พนักงาน
เจา้หน้าท่ีปิดประกาศไวใ้นท่ีท่ีเห็นได้ง่าย ณ โรงงานนั้นอย่างน้อยสามแห่ง ทั้งน้ีให้มี
ขอ้ความแจง้ใหท้ราบดว้ยว่าหา้มมิใหผู้ป้ฏิบติัหนา้ท่ีในโรงงาน คนงาน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทุกคนท างานในโรงงานเพื่อให้โรงงานประกอบกิจการต่อไปไดอี้กภายหลงัมีค  าสั่งให้
หยดุประกอบกิจการหรือค าสั่งปิดโรงงาน 

 ม าต รา 41 ค าสั่ งของพ นักงาน เจ้าห น้ าท่ีตามมาตรา 37 ห รือค าสั่ งของ
ปลดักระทรวง  หรือผูซ่ึ้งปลดักระทรวงมอบหมายใหห้ยดุประกอบกิจการโรงงานตาม 

มาตรา 39 วรรคหน่ึง หรือค าสั่งปิดโรงงานตามมาตรา 39 วรรคสาม ให้อุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบค าสั่งค  าวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน
เจา้หน้าท่ีหรือค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือค าสั่งให้ปิดโรงงาน เวน้แต่
รัฐมนตรีจะมีค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืน 

 มาตรา 42 ในกรณีท่ีผูป้ระกอบกิจการโรงงานไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 37 ถ้ามีเหตุท่ีทางราชการสมควรเข้าไปด าเนินการแทน ให้
ปลดักระทรวงหรือผูซ่ึ้งปลดักระทรวงมอบหมายมีอ านาจสั่งการให้พนักงานเจา้หน้าท่ี
หรือมอบหมายให้บุคคลใด ๆ เขา้จดัการแกไ้ขเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งนั้นได ้ในกรณี
เช่นน้ีผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการเขา้จดัการนั้นตามจ านวนท่ี
จ่ายจริงรวมกับเบ้ียปรับในอัตราร้อยละสามสิบต่อปีของเงินจ านวนดังกล่าวถ้าทาง
ราชการได้เข้าไปจดัการแก้ไขปัญหามลพิษหรือผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
โรงงานให้ขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเพื่อใชจ่้ายในการด าเนินการไดแ้ละเม่ือไดรั้บเงิน
ตามวรรคหน่ึงจากผูป้ระกอบกิจการโรงงานแลว้ใหช้ดใชเ้งินช่วยเหลือท่ีไดรั้บมาคืนแก่
กองทุนส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวต่อไป 

 มาตรา 43 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 และโรงงานจ าพวกท่ี  3 ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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ตลอดเวลาท่ียงัประกอบกิจการถา้มิไดเ้สียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนดให้เสียเงิน
เพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน และถา้ยงัไม่ยนิยอมเสียค่าธรรมเนียมโดยไม่มีเหตุอนัสมควร
ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ  านาจสั่งให้ผูน้ั้นหยุดการประกอบกิจการไวจ้นกว่าจะไดเ้สีย
ค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบจ านวน และใหน้ ามาตรา 39 มาตรา 40 และมาตรา 41 มา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 44 ในการปฏิบัติการตามหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตร
ประจ าตวัเม่ือผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งร้องขอบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามแบบท่ี
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

11.5   กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัอาชีวอนามยั  

 จากความส าคญัของกระบวนการทางอาชีวอนามยัและกฎหมายท่ีสนบัสนุนจะ
อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 สามารถแยกออกได ้ดงัน้ี 

 11.5.1  กฏหมายคุม้ครองดา้นร่ายกายและสภาพแวดลอ้ม 

  11.5.1.1 การตรวจร่างกายพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ใน
หมวดท่ี8 มาตรา 107 ก าาหนดใหน้ายจา้งจดัใหมี้การตรวจสุขภาพของลูกจา้ง และส่งผล
การตรวจแก่พนกังานตรวจแรงงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิท่ี ก าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึง
เปิดกวา้งกวา่ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุ้มครองแรงงานฉบับเก่าซ่ึง
ก าหนดการตรวจร่างกายอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง โดย แพทยแ์ผนปัจจุบัน และให้มีการ
เกบ็รักษาผลการตรวจไวอ้ยา่งนอ้ยหา้ปี แต่ในทางปฏิบติัแลว้ส่วนมากจะใช ้ ก ารต รว จ
แบบไม่มีจุดมุ่งหมาย คือ ไม่สัมพนัธ์กบังานและส่ิงคุกคาม ท่ีมีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มใน
การท างานนั้น เน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายบงัคบัวา่ การท างาน ป ร ะ เภ ท ใ ด  ก าร ต ร ว จ
ร่างกายจะตอ้งตรวจอะไรบา้งอยา่งไรกต็ามถา้ผูป้ระกอบอาชีพตระหนกัวา่การท างานท า
ให้เกิดโรคได ้และเจา้ของสถานประกอบการเขา้ใจหลกัการว่าถา้สุขภาพดี งานท่ีท า
ออกมาก็ไดคุ้ณภาพดีตามไปดว้ยเร่ืองเหล่าน้ีก็จะไดรั้บการดูแลรับผิดชอบมากข้ึน และ
ขณะเดียวกนัน้ีกไ็ดมี้การร่างกฎหมาย เก่ียวกับการตรวจร่างกายก่อนเข้าท างานก่อน
บรรจุงานและการกลบัเขา้ท างานหลงัการเจบ็ป่วยและยา้ยงาน ซ่ึงจะเป็นกฎหมายท่ีท าให้
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เกิดการป้องกนัสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพและมีขอ้มูลพื้นฐานดา้นสุขภาพตั้งแต่เร่ิม
ปฏิบติังานดว้ย 

  11.5.1.2 ระยะเวลาการท างานพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 

หมวด 2มาตรา 23 ก าหนดให้นายจา้งประกาศเวลาการท างานปกติให้ลูกจา้งทราบ โดย
วนัหน่ึงตอ้งไม่เกินแปดชัว่โมง และในสัปดาห์หน่ึงไม่เกินส่ีสิบแปดชัว่โมง ยกเวน้งานท่ี
อนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงจะตอ้งมี เวลาท างาน
ปกติไม่เกินเจด็ชัว่โมงและไม่เกินส่ีสิบสองชัว่โมงต่อหน่ึงสัปดาห์ ในหมวดท่ี  3  มาตรา  
38  หา้มมิใหลู้กจา้งท่ีเป็นหญิงท างานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างท่ีท าใตดิ้น ใตน้ ้ า ในถ ้า 
ในอุโมงค์ หรือในปล่องภูเขา ยกเวน้ลกัษณะของงานไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือ
ร่างกายของลูกจา้งนั้นงานท่ีตอ้งท าบนนัง่ร้านท่ีสูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรข้ึนไป งาน
ผลิตหรือขนส่งวตัถุระเบิดหรือวตัถุไวไฟ และงานอ่ืนตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด และใน
มาตรา 39 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ท างานช่วงเวลา 22 ถึง 6 นาฬิกา 
ท างาน ล่วงเวลา ท างานในวนัหยุดหรือท างานอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ีคือ งาน
เก่ียวกบัเคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองยนต์ ท่ีมีการสั่นสะเทือน งานขบัเคล่ือนหรือติดไปกบั
ยานพาหนะ งานยกแบก หามทูน ลาก หรือเขน็ของหนกัเกินสิบหา้กิโลกรัม งานท่ีท าใน
เรือและงานอ่ืน ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด ในมาตรา 40 ยงัให้สิทธิแรงงานสตรีท่ีเข้า
ท างานระหว่าง 24 ถึง 6 นาฬิกา ถ้ามีสุขภาพไม่ดีหรืองานเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
นายจา้งอาจตอ้งเปล่ียนหรือลดชัว่โมงตามท่ีเห็นสมควร 

 11.5.2  กฏหมาย เร่ืองความปลอดภยัในท่ีท างานเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้โดยเฉพาะ
ทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ความร้อน แสง สี เสียง และมาตรฐานคุม้ครองส่วนบุคคล ดงัน้ี 

  11.5.2.1 ดา้นความร้อน มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ดงัน้ี 

     1) ภายในสถานท่ีประกอบการท่ีมีลูกจา้งท างานอยู ่จะมี 

สภาพความร้อนท่ีท าใหอุ้ณหภูมิของร่างกายของลูกจา้งสูงเกิน 38 องศาเซลเซียสมิได ้

    2) ในกรณีท่ีภายในสถานท่ีประกอบการมีสภาพความ  

ร้อนท่ีท าให้อุณหภูมิของร่างกายของลูกจ้างสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส ให้นายจ้าง
ด าเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุง เพื่อลดสภาพความร้อนนั้น หากแกไ้ข หรือปรับปรุง
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ไม่ได้นายจา้งจะตอ้งจดัให้ลูกจา้งมีเคร่ืองป้องกนัความร้อนมิให้อุณหภูมิของร่างกาย
ลูกจา้งสูงกวา่ 38 องศาเซลเซียส 

    3) ในกรณี ท่ี ร่างกายของลูกจ้างสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส 
นายจา้งจะตอ้งให้ลูกจา้งหยุดพกัชั่วคราวจนกว่าอุณหภูมิของร่างกายลูกจา้งจะอยู่ใน
สภาพปกติ 

    4) ในกรณีท่ีเป็นแหล่งก าเนิดความร้อนท่ีมีสภาพความร้อนสูง
ถึงขนาดเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของบุคคล ให้นายจา้งตอ้งปิดประกาศเตือนให้
ทราบ 

    5) ให้นายจา้งจดัให้ลูกจา้งซ่ึงท างานใกลแ้หล่งก าเนิดความร้อน
ท่ีท าใหอุ้ณหภูมิในบริเวณนั้นสูงกวา่ 38 องศาเซลเซียสสวมชุดแต่งกายรองเทา้และถุงมือ 

  11.5.2.2 ด้านแสงสว่างมีประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าภายในสถาน
ประกอบการท่ีใหลู้กจา้งท างานต่อไปน้ี 

     1) งานท่ีไม่ตอ้งการความละเอียด เช่น การขนยา้ย การบรรจุการ
บด การเกล่ียวตัถุชนิดหยาบ เป็นตน้ ตอ้งมีความเขม้ของแสงสวา่งไม่นอ้ยกวา่ 50 ลกัซ ์

     2) งานท่ีตอ้งการความละเอียดเลก็นอ้ย เช่น การผลิต  

หรือการประกอบช้ินงานหยาบ ๆ การสีขา้ว การสางฝ้าย หรือการปฏิบติังานขั้นแรกใน
กระบวนการ อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ตอ้งมีความเขม้ของแสงสว่างไม่นอ้ยกว่า 100 

ลกัซ ์

     3) งานท่ีตอ้งการความละเอียดปานกลาง เช่น การเยบ็ผา้การเยบ็
หนงั การประกอบภาชนะ เป็นตน้ ตอ้งมีความเขม้ของแสงสวา่งไม่นอ้ยกวา่ 200 ลกัซ ์

     4) งานท่ีตอ้งการความละเอียดสูงกวา่ท่ีกล่าวมาในเบ้ืองตน้แต่ไม่
ละเอียดมากเป็นพิเศษ เช่น การกลึงหรือตกแต่งโลหะ การซ่อมแซมเคร่ืองจกัร การตรวจ
ตราและทดสอบผลิตภณัฑ์ การตกแต่งหนังสัตวแ์ละผา้ฝ้าย การทอผา้ เป็นตน้ ตอ้งมี
ความเขม้ของแสงสวา่งไม่นอ้ยกวา่ 300 ลกัซ ์

     5) งานท่ีตอ้งการความละเอียดเป็นพิเศษและตอ้งใชเ้วลาท างาน
นั้นนาน เช่น การประกอบเคร่ืองจกัร หรือ อุปกรณ์ท่ีมีขนาดเล็ก นาฬิกา การเจียระไน
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เพชรพลอย การยอ้มผา้ท่ีมีสีมืดทึบ เป็นตน้  ตอ้งมีความเขม้ของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 
1,000 ลกัซ ์

     6) ถน น และท างเดิน ภ ายน อกอาคารใน บ ริ เวณ ส ถาน ท่ี
ประกอบการตอ้งมีความเขม้ของแสงสวา่งไม่นอ้ยกวา่ 20 ลกัซ ์

     7) ในโกดังหรือห้องเก็บวสัดุ ทางเดิน เฉลียง และบันไดใน
บริเวณสถานท่ีประกอบการตอ้งมีความเขม้ของแสงสวา่งไม่นอ้ยกวา่ 50  ลกัซ ์

     8) ให้นายจา้งป้องกนัมิให้แสงตรงหรือสะทอ้นของดวงอาทิตย์
หรือเคร่ืองก าเนิดท่ีมีแสงจา้ส่องเขา้ลูกตาลูกจา้งในขณะท างาน ในกรณีท่ีไม่อาจป้องกนั
ไดใ้ห้นายจา้งจดัหาอุปกรณ์ให้ลูกจา้งซ่ึงท างานในลกัษณะ เช่น ว่านั้นสวมใส่แว่นหรือ
กระบงัหนา้ลดแสงตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 4 ตลอดเวลาท่ีท างาน 

     9) ให้นายจา้งจดัให้ลูกจา้งซ่ึงท างานในถ ้ าหรืออุโมงค์หรือใน
สถานท่ีท่ีมีแสงสวา่งไม่เพียงพอ สวมหมวกแขง็ท่ีมีอุปกรณ์ส่องแสงสว่างตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 4  

  11.5.2.3 ดา้นเสียง ประกาศกระทรวงมหาดไทยไดก้  าหนดไวว้่า ภายใน
สถานท่ีประกอบการใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงท างานดงัต่อไปน้ี 

     1) ไม่เกินวนัละเจ็ดชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงท่ีลูกจ้างได้รับ
ติดต่อกนัไม่เกินเกา้สิบเอด็เดซิเบล (เอ) 
     2) เกินวนัละเจ็ดชั่วโมงแต่ไม่เกินแปดชั่วโมงจะต้องมีระดับ
เสียงท่ีลูกจา้งไดรั้บติดต่อกนัไม่เกินเกา้สิบเดซิ เบล (เอ) 
     3) เกินวนัละแปดชั่วโมงจะต้องมีระดับเสียงท่ีลูกจ้างได้รับ
ติดต่อกนัไม่เกินแปดสิบเดซิเบล (เอ) 
     4) นายจา้งจะให้ลูกจา้งท างานในท่ีท่ีมีระดบัเสียงเกินกว่าหน่ึง
ร้อยยีสิ่บเดซิเบล (เอ) มิได ้

     5) ภายในสถานท่ีประกอบการท่ีมีระดับเสียงท่ีลูกจ้างได้รับ
ติดต่อกนัเกินกว่าท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ท่ีผ่านมาให้นายจา้งแกไ้ขหรือปรับปรุงส่ิงท่ีเป็นตน้
ก าเนิดของเสียงหรือทางผ่านของเสียง มิให้มีระดับเสียงดังเกินกว่าท่ีก าหนดไวใ้น
เบ้ืองตน้ 
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     6) ในกรณีท่ีไม่อาจปรับปรุงหรือแก้ไขตามข้อก าหนดได้ให้
นายจา้งจดัใหลู้กจา้งสวมใส่ปลัก๊ลดเสียงหรือครอบหูลดเสียง ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้
ในหมวด 4 ตลอดเวลา 

  11.5.2.4 ด้านมาตรฐานคุ้มครองส่วนบุคลมาตรฐานคุ้มครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคลภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีดงัน้ี 

     1) หมวกแขง็จะตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกินส่ีร้อยยีสิ่บกรัม ท าดว้ยวตัถุ
ท่ีไม่ใช่โลหะและมีความตา้นทาน สามารถทนแรงกระแทกไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามร้อยแปด
สิบห้ากิโลกรัม ภายในหมวกตอ้งมีรองหมวกท าด้วยหนังพลาสติก ผา้ หรือวตัถุอ่ืนท่ี
คลา้ยกนัอยูห่่างผนงัหมวกไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเซนติเมตร ซ่ึงสามารถปรับระยะไดต้ามขนาด
ศรีษะของผูใ้ชเ้พื่อป้องกนัศรีษะกระทบกบัผนงัหมวกส าหรับหมวกแขง็ท่ีมีอุปกรณ์ส่อง
แสงสว่าง นอกจากจะตอ้งเป็นหมวกท่ีมีมาตรฐานตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้ จะตอ้งมีอุปกรณ์
ท่ีท าใหมี้แสงสวา่งท่ีมีความเขม้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ลกัซ์ ส่องไปขา้งหนา้ติดอยูท่ี่หมวกดว้ย 

     2) ปลัก๊ลดเสียง (ear plugs)  ตอ้งท าดว้ยพลาสติกหรือยาง หรือ
วตัถุอ่ืน ใชใ้ส่ช่องหูทั้งสองขา้ง  ตอ้งสามารถลดระดบัเสียงลงไดไ้ม่นอ้ยกวา่  25 เดซิเบล 
(เอ) 
     3) ครอบหูลดเสียง (ear muffs) ต้องท าด้วยพลาสติก หรือยาง
หรือวตัถุอ่ืนใชค้รอบหูทั้งสองขา้ง ตอ้งสามารถลดระดบัเสียงลงไดไ้ม่นอ้ยกว่า 25 เดซิ
เบล (เอ) 
     4) แว่นตาลดแสง ตัวแว่นต้องท าด้วยกระจกสีซ่ึงสามารถลด
ความจา้ของแสงลงให้อยู่ในระดับท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสายตากรอบของแว่นต้องมี
น ้าหนกัเบา และมีกระบงัแสงซ่ึงมีลกัษณะอ่อน   

     5) กระบงัหนา้ลดแสง ตวักระบงัตอ้งท าดว้ยกระจกสีซ่ึงสามารถ
ลดความจา้ของแสงลงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสายตาตวักรอบตอ้งมีน ้าหนกั
เบา และตอ้งไม่ติดไฟง่าย           
                6) ชุดแต่งกาย รองเทา้และถุงมือ ส าหรับ ป้องกนั ความรัอนตาม
ก าหนดตอ้งท าดว้ยวตัถุท่ีมีน ้าหนกัเบาสามารถกนัความร้อนจากแหล่งก าเนิดความร้อน
ได ้
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     7) ข้อก าหนดท่ีเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยท่ี
ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี เป็นมาตรฐานขั้นต ่าท่ีจะตอ้งปฏิบติัเท่านั้น   

     8) งานใดท่ีมีลักษณะไม่เหมาะสมแก่การท่ีจะให้ลูกจ้างใช้
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล ดงัท่ีไดร้ะบุไวใ้นประกาศน้ี นายจา้งอาจผอ่น
ผนัให้ลูกจา้งระงบัการใช้อุปกรณ์นั้นเฉพาะการปฏิบติังานในลกัษณะเช่นว่าเป็นการ
ชัว่คราวได ้

     9)ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจพบว่า สภาพความร้อนแสง
สว่าง หรือ เสียง ในบริเวณสถานท่ีประกอบการมิไดเ้ป็นไปตามก าหนดไวใ้นประกาศน้ี
ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าตกัเตือนเป็นหนงัสือใหน้ายจา้งปฏิบติัการให้ถูกตอ้ง
ในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

 11.5.3 กฏหมาย เร่ืองความปลอดภยัในท่ีท างานเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มเก่ียวกบั
สารเคมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยใน ท่ีท างานเก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้ม (สารเคมี) ซ่ึงมีสาระส าคญัพอสรุปได ้ดงัน้ี 

  11.5.3.1 สาระส าคัญ ของกฎหมายประเภทของสารเคมีอันตราย 
ประกอบดว้ย 

     1) เส้นใย คือ สารท่ีมีลกัษณะยาวคลา้ยเส้นดา้ย และ เหนียว เช่น 
แอสเบสตอสเฉล่ียตลอดเวลาท างานไม่เกิน 5 เส้นใย/อากาศลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

     2) ฝุ่ น คือ ของแข็งขนาดเล็กท่ีลอยอยู่ในอากาศ เช่น ซิลิก้า 
(Silica) ฝุ่ นท่ีสามารถเข้าและสะสมในถุงลมปอดได้ตามมาตรฐานห้ามเกินกว่า 250 

Mppcf หรือ 10 mg/m3 

     3) แมงกานีส (Manganese Dust) หา้มเกินกวา่ 5 mg/m3 

     4) ฝุ่ นแคดเม่ียม (Cadmium Dust) ก าหนดค่าเฉล่ียตลอดเวลา
ท างานหา้มเกิน 0.2 mg/m3 ค่าสูงสุดหา้มเกิน0.6 mg/m3 

     5) ตะกัว่ (Lead) หา้มเกิน 0.2 mg/m3เฉล่ียตลอดระยะเวลาท างาน
ปกติ 8 ชัว่โมง 

    6) ฝุ่ นฝ้ายดิบ   1 mg/m3   ละออง   ของเหลวขนาดเลก็ท่ีลอย 

ในอากาศ เช่น 
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       7) กรดไนตริก (Nitric Acid)  ค่ามาตรฐานหา้มเกิน 2 ppm หรือ 
5 mg/m3 

       8) ก รด ก าม ะ ถัน  (Sulfuric Acid)  ห้ าม เกิ น  1 mg/m3 ฟู ม 
ของแขง็ขนาดเลก็เกิดจากการรวมตวักนัของไอของสารเช่น 

                                         (1)  ฟูมของสังกะสีคลอไรด์ (Zinc Chloride) ห้ามเกิน 1 

mg/m3  
                                         (2)   ฟูมของสังกะสีออกไซด ์(Zinc Oxide) หา้มเกิน  5 mg/m3 

    (3)   ฟูมของแคดเม่ียม (Cadmium) หา้มเกิน 0.1 mg/m3สูงสุด 3     
                                               mg/m3 

                            (4)   ฟูมของทองแดง หา้มเกิน 0.1 mg/m3แก๊สของไหลมี   
                                            ปริมาณหรือรูปทรงไม่แน่นอนนอนท่ีสามารถฟุ้งกระจาย         
                                            ได ้

   9)    คาร์บอนมอนอกไซด์ 50 ppm หรือ 55 mg/m3 - คลอรีน 
(Chlorine) 1 ppm หรือ 3 mg/m3 

   10) แอมโมเนีย 50 ppm หรือ35 mg/m3 

   11) ฟอสฟีน (Phosphine) 0.3 ppm หรือ0.4 mg/m3 

   12) ไอ เกิดจากการระเหยหรือระเหิด เช่น ไอกรด ไอโซเดียม 
(Sodium Hydroxide)  หา้มเกิน  2 mg/m3 

   13) ไอไวนิล คลอไรด ์หา้มเกิน 1 ppmหรือ 2.8 mg/m3 

  11.5.3.2 วธีิการป้องกนัและแกไ้ข 

     1) ด าเนินการแกไ้ขปรับ เพื่อลดความเขม้ขน้ ของสารเคมี 

หรือปริมาณฝุ่ นไม่ใหเ้กินกวา่ท่ีก าหนดไว ้

     2) สวมใส่ท่ีกรองอากาศหรือเคร่ืองช่วยหายใจท่ีเหมาะสม 

     3) สวมใส่ถุงมือยางรองเทา้พื้นยางหุม้แขง้กระบงัหนา้ 

ชนิดใสป้องกนัสารเคมีกระเดน็ถูก 

 11.5.4 กฏหมายประกาศกระทรวงเร่ืองความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกับ
สารเคมีและ สวสัดิการประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการท างาน
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เก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย ซ่ึงก าหนดสวสัดิการเก่ียวกบัสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั
ส าหรับลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตรายไวด้งัน้ี “สารเคมีอนัตราย” หมายความว่า
สารประกอบ สารผสม ซ่ึงอยูใ่นรูปของของแขง็ ของเหลว หรือแก๊สท่ีมีลกัษณะอยา่งใด
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 

  11.5.4.1 อนัตรายต่อสุขภาพมีพิษ กดักร่อน ระคายเคือง ท าใหเ้กิดอาการ
แพก่้อมะเร็งหรือท าให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัท าให้เกิดการระเบิด เป็นตวัท า
ปฏิกิริยาท่ีรุนแรงเป็นตวัเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟมีกมัมนัตภาพรังสีทั้งน้ีตามชนิดและ
ประเภทท่ีอธิบดีประกาศก าหนดการท างานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย ประกอบด้วย
ขอ้ก าหนด ดงัน้ี 

  11.5.4.2  การขนส่ง เกบ็รักษา เคล่ือนยา้ยและก าจดั หีบห่อภาชนะบรรจุ
หรือวสัดุห่อหุ้มสารเคมีอนัตราย ให้นายจา้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดี
ก าหนด 

  11.5.4.3  ห้ามมิให้นายจา้งขนส่งเก็บรักษา เคล่ือนยา้ยหรือน าสารเคมี
อนัตรายเข้าไปในสถานประกอบการ จนกว่านายจา้งจะได้จดัให้มีฉลากขนาดใหญ่
พอสมควรฟปิดไวท่ี้หีบห่อภาชนะบรรจุหรือวสัดุห่อหุ้มสารเคมีอนัตรายทุกช้ิน ฉลาก
นั้นจะตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

       1) สัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงอนัตราย และค าว่า “สารเคมีอนัตราย” 
หรือ “วตัถุมีพิษ”หรือค าอ่ืนท่ีแสดงถึงอนัตรายตามชนิดของสารเคมีอนัตรายนั้นเป็น
อกัษรสีแดงหรือด าขนาดใหญ่กวา่อกัษรอ่ืนซ่ึงเห็นได ้ชดัเจน ดงัน้ี 

           (1)    ช่ือทางเคมีหรือช่ือวทิยาศาสตร์ของสารเคมีอนัตราย 

           (2)   ปริมาณและส่วนประกอบของสารเคมีอนัตราย 

           (3)    อนัตรายและอาการเกิดพิษจากสารเคมีอนัตราย 

           (4)    ค  าเตือนเก่ียวกบัวธีิเกบ็ วธีิใช ้วธีิเคล่ือนยา้ยสารเคมี     
                                                     อนัตรายและวธีิหีบห่อภาชนะบรรจุ หรือ  

        (5)   วสัดุห่อหุม้สารเคมีอนัตรายอยา่งปลอดภยัทั้งน้ีใหม้  
                สาระส าคญัโดยสรุปตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ี 

    อธิบดีก าหนด 
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  11.5.4.4. วิธีปฐมพยาบาลเม่ือมีอาการหรือความเจ็บป่วย เน่ืองจาก
สารเคมีอนัตรายและค าแนะน าใหรี้บส่งผูป่้วยไปพบแพทย ์

  11.5.4.5 ให้นายจ้างท่ีมีสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการแจ้ง
รายละเอียดต่ออธิบดี ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายภายในเจ็ดวนันบัแต่
วนัท่ีมีสารเคมี อนัตรายไวใ้นครอบครอง 

  11.5.4.6 ให้นายจ้างท่ีมีสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการจัดท า
รายงานความปลอดภยัและประเมินการก่ออนัตรายของสารเคมีอย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
และแจง้ให้อธิบดี ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายภายในสิบห้าวนันบัแต่
วนัท่ีประเมิน 

  11.5.4.7 นายจ้างจะต้องดูแลหรือแก้ไขปรับปรุงมิให้มีปริมาณความ
เข้ม ข้น ข อ งส าร เค มี อัน ต ราย   ภ ายใน ส ถ าน ท่ี ท่ี ให้ ลู กจ้างท างาน เกิน กว่ า ท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 11.5.5  การจดัสถานท่ีในการท างานเก่ียวกบั สารเคมีอนัตรายใหมี้สภาพ 

และคุณลกัษณะท่ีปลอดภัยให้นายจา้งจัดสถานท่ีท างานของลูกจา้ง ซ่ึงเก่ียวข้องกับ
สารเคมีอนัตรายใหมี้สภาพและคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

  11.5.5.1  ถูกสุขลกัษณะ สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  11.5.5.2  มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะออกซิเจนตอ้งมีไม่ต ่า
กวา่ร้อยละสิบแปด โดยปริมาตรของบรรยากาศ 

  11.5.5.3  มีระบบป้องกนัและก าจดั เช่น ใชร้ะบบระบายอากาศเฉพาะท่ี
ระบบเปียก การปิดคลุม เพื่อมิใหมี้สารเคมีอนัตรายในบรรยากาศเกินปริมาณท่ีก าหนด 

  11.5.5.4  นายจา้งจะตอ้งแจง้และปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ห้ามลูกจา้ง
เขา้พกัในสถานท่ีท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย สถานท่ีเกบ็รักษาสารเคมีอนัตราย หรือ
ยานพาหนะขนส่งสารเคมีอนัตราย 

  11.5.5.5 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายแจง้ข้อความว่า “สถานท่ีเก็บสารเคมี
อนัตราย หา้มเขา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาต” ปิดประกาศไวท่ี้ทางเขา้สถานท่ีนั้นใหเ้ห็นชดัเจน
ตลอดเวลา 
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  11.5.5.6 ใหน้ายจา้งปิดประกาศหรือท าป้ายแจง้ขอ้ความ “ห้ามลูกจา้งสูบ
บุหร่ี ด่ืมเคร่ืองด่ืม รับประทานอาหาร หรือ เก็บอาหาร”ด้วยตวัอกัษรขนาดท่ีเห็นได้
ชัดเจนติดไว้บริเวณท่ีเก็บรักษาท่ีผลิตหรือท่ีขนยา้ยสารเคมีอันตรายและจะต้อง
ควบคุมดูแลมิใหลู้กจา้งกระท าตามขอ้หา้มนั้นดว้ย 

  11.5.5.7 ให้นายจา้งจดัชุดท างานส าหรับลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัสารเคมี
อนัตรายและจดัใหมี้ท่ีเกบ็ชุดท างานนั้นแยกไวโ้ดยเฉพาะ 

  11.5.5.8 ให้นายจา้งจดัให้มีท่ีช าระลา้งสารเคมีอนัตราย เช่น ฝักบวัท่ีลา้ง
ตา ไวใ้นบริเวณท่ีลูกจา้งท างานเก่ียวกบั สารเคมีอันตราย เพื่อให้ลูกจ้างสามารถ
ใชไ้ดท้นัทีเม่ือ เกิดเหตุฉุกเฉิน 

  11.5.5.9 ใหน้ายจา้งจดัท่ีลา้งมือ ลา้งหนา้ ส าหรับลูกจา้ง ท่ีท างานเก่ียวกบั
สารเคมีอนัตรายไวโ้ดยเฉพาะไม่นอ้ยกว่าหน่ึงท่ีต่อลูกจา้งสิบห้าคน และให้เพิ่มจ านวน
ข้ึนตามสัดส่วนของลูกจา้ง ส่วนท่ีเกินเจด็คนใหถื้อเป็นสิบคน เพื่อใช ้ก่อนรับประทาน
อาหาร ก่อนด่ืมเคร่ืองด่ืม และก่อนออกจากท่ีท างานทุกคร้ัง 

  11.5.5.10 ให้นายจา้งจดัให้มีห้องอาบน ้ าส าหรับลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวกบั
สารเคมีอนัตรายไวโ้ดยเฉพาะ เพื่อใหช้ าระร่างกายไม่นอ้ยกว่าหน่ึงห้องต่อลูกจา้งสิบห้า
คน และให้เพิ่มจ านวนข้ึนตามสัดส่วนลูกจา้ง ส่วนท่ีเกินเจ็ดคนให้ถือว่าเป็นสิบห้าคน
ทั้งน้ีจะต้องจดัของใช้ท่ีจ  าเป็น ส าหรับการช าระสารเคมีอนัตรายออกจากร่างกายให้
เพียงพอและมีใชต้ลอดเวลา 

  11.5.5.11 ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของ
สารเคมีอนัตรายในบรรยากาศ บริเวณสถานท่ีท างาน  และสถานท่ีเก็บเป็นประจ า ทั้ งน้ี
ตามสภาพหรือคุณลกัษณะของสารเคมีอนัตราย ซ่ึงอยา่งชา้ท่ีสุดตอ้งไม่เกินหกเดือนต่อ
หน่ึงคร้ัง และให้รายงานผลการตรวจแบบท่ีอธิบดีก าหนดต่ออธิบดี ผูว้่าราชการจงัหวดั
หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายภายในสามสิบวนันบัแต่วนัตรวจ 

  11.5.5.12 ให้นายจา้งจดัให้มีการอบรมลูกจา้งท่ีก าหนดเก่ียวกบัสารเคมี
อันตรายหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตเพื่อให้ทราบ และเข้าใจถึง
กระบวนการผลิต การเกบ็รักษา การขนส่ง อนัตรายท่ีเกิดจากสารเคมี วิธีการควบคุมและ
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ป้องกนั วิธีก  าจดัมลภาวะ วิธีอพยพเคล่ือนยา้ยลูกจา้งออกจากบริเวณท่ีเกิดอนัตรายและ
วธีิปฐมพยาบาลผูไ้ดรั้บอนัตราย 

  11.5.5.13 ในกรณีท่ีสารเคมีอันตรายร่ัวไหลหรือฟุ้งกระจาย หรือเกิด
อคัคีภยั หรือเกิดการระเบิด อนัอาจท าใหลู้กจา้งประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรือ ตายอยา่ง
เฉียบพลนันายจา้งตอ้งให้ลูกจา้งทุกคนท่ีท างานในบริเวณนั้น หรือในบริเวณใกลเ้คียง
หยดุงานทนัที และออกไปใหพ้น้รัศมีท่ีอาจไดรั้บอนัตรายและใหน้ายจา้งด าเนินการใหผู้ ้
ท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบโดยมิชกัชา้ให้นายจา้งแจง้การเกิดเหตุตามวรรคหน่ึงเป็นหนังสือ
ให้อธิบดีผูว้่าราชการจงัหวดั หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายทราบภายในยี่สิบส่ีชัว่โมง และ
รายงานสาเหตุ สารเคมีอนัตรายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการด าเนินการแกไ้ขป้องกนัภายใน
สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ 

11.5.6 กฎหมายเก่ียวกบัการตรวจสุขภาพให้นายจา้งจดัให้มีการตรวจสุขภาพ
ลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตรายตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีก าหนด การ
ตรวจสุขภาพทุกคร้ังใหน้ายจา้งปฏิบติัดงัน้ี 

  11.5.6.1 ให้รายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างตามแบบท่ีอธิบดี
ก าหนดต่ออธิบดี ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัท่ีทราบผลการตรวจ 

  11.5.6.2 เก็บผลการตรวจสุขภาพของลูกจา้งไว ้ณ สถานประกอบการ
พร้อมท่ีจะใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบไดเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สองปีนบัแต่วนัส้ินสุด 

ของการจา้งลูกจา้งแต่ละราย เวน้แต่มีการร้องทุกข์ว่านายจา้งไม่ปฏิบติัตามประกาศน้ี
หรือมีการฟ้องร้องคดีแมจ้ะพน้เวลาท่ีก าหนดใหน้ายจา้งเกบ็รักษาเอกสารนั้นไวจ้นกว่า
จะมีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงท่ีสุดเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

  11.5.6.3 การตรวจสุขภาพของลูกจา้งตามท่ีผ่านมาหากพบความผิดปกติ
ในร่างกายของลูกจ้าง หรือลูกจ้างเกิดเจ็บป่วยเน่ืองจากการท าางานเก่ียวกับสารเคมี
อนัตรายใหน้ายจา้งจดัการใหลู้กจา้งไดรั้บการรักษาพยาบาลทนัที 

 11.5.7 กฎหมายเก่ียวกบัคุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลการคุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล มีขอ้ก าหนดของกฎหมายดงัน้ี 
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  11.5.7.1 ให้นายจา้งจดัอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น 
ถุงมือรองเท้าหุ้มแข็ง กระบังหน้าท่ีกันอันตรายจากสารเคมีกระเด็น ท่ีกรองอากาศ 
เคร่ืองช่วยหายใจ หรือ อุปกรณ์อ่ืนท่ีจ าเป็น ซ่ึงท าจากวสัดุท่ีมีคุณสมบติัสามารถป้องกนั
สารเคมีอนัตราย เพื่อใหลู้กจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตรายใชห้รือสวมใส่ ทั้งน้ีตาม
ความเหมาะสมแก่สภาพและคุณลกัษณะของสารเคมีอนัตรายแต่ละชนิดลูกจา้งท่ีท างาน
เก่ียวกบัสารเคมีอนัตรายตอ้งใชห้รือสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ี
นายจา้งจดัไวใ้หต้ามวรรคหน่ึง ถา้ลูกจา้งไม่ใช ้หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์ กรณีดงักล่าวให้
นายจา้งสั่งหยดุการท างานลูกจา้งทนัทีจนกวา่จะยอมใชห้รือสวมใส่ 

  11.5.7.2 ใหน้ายจา้งจดัอุปกรณ์และเวชภณัฑท่ี์จ าเป็นแก่การปฐมพยาบาล
ลูกจา้งท่ีไดรั้บอนัตรายจากสารเคมี ทั้งน้ีตามท่ีอธิบดีก าหนด 

  11.5.7.3 ให้นายจา้งเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้เกิดความ
ปลอดภยัตามประกาศน้ี 

  11.5.7.4 เม่ือปรากฏว่านายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามข้อก าหนดใน
ประกาศน้ีพนักงานเจา้หน้าท่ีอาจให้ค  าเตือนเพื่อให้นายจา้งได้ปฏิบัติการให้ถูกต้อง
ภายในเวลาท่ีก าหนดไวใ้นค าเตือนเสียก่อนกไ็ด ้

  11.5.7.5 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองก าหนดสวสัดิการเก่ียวกับ
สุขภาพอนามยัส าหรับลูกจา้ง ซ่ึงก าหนดใหน้ายจา้งจดัสวสัดิการเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั
ส าหรับลูกจา้งดงัต่อไปน้ี 

  11.5.7.6 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้น ้าสะอาดส าหรับด่ืม   หอ้งน ้า   และส้วมอนั
ถูกตอ้งตามสุขลกัษณะและมีปริมาเพียงพอแก่ลูกจา้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ืองคุม้ครองแรงงาน ดงัต่อไปน้ี 

   1) สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งท างานไม่เกินสิบห้าคน น ้ าสะอาด
ส าหรับด่ืมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงท่ี หอ้งน ้า และส้วมไม่นอ้ยกวา่อยา่งละหน่ึงท่ี 

   2) สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งไม่เกินส่ีสิบคน น ้ าสะอาดส าหรับด่ืม
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงท่ี หอ้งน ้าไม่นอ้ยกวา่หน่ึงท่ี และส้วมไม่นอ้ยกวา่สองท่ี 

   3) สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งท างานไม่เกินแปดสิบคน น ้ าสะอาด
ส าหรับด่ืมไม่นอ้ยกวา่สองท่ี หอ้งน ้าไม่นอ้ยกวา่หน่ึงท่ี และส้วมไม่นอ้ยกวา่สามท่ี 
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   4) สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจ้างท างานเกินแปดสิบคนข้ึนไป น ้ า
สะอาดส าหรับด่ืม หอ้งน ้ า หอ้งส้วม เพิ่มข้ึนอีกอยา่งละหน่ึงท่ีส าหรับจ านวนลูกจา้งทุก ๆ 
หา้สิบคนเศษของหา้สิบคน ถา้เกินยีสิ่บหา้คนใหถื้อเป็นหา้สิบคน 

   5) สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจ้างทั้ งชายและหญิง ห้องน ้ าและส้วม
ส าหรับหญิงใช้เฉพาะตามสมควร ส้วมต้องจัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและให้มี
กระดาษช าระ หรือ น ้าตามสมควร 

  11.5.7.7 นายจ้างต้องจัดให้มีบริการเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างเม่ือประสบ
อนัตรายหรือเจบ็ป่วยในการปฐมพยาบาล หรือในการรักษาพยาบาลตามขอ้ก าหนดแห่ง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุม้ครองแรงงาน ดงัน้ี 

   1) สถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งท างานตั้งแต่สิบคนข้ึนไปตอ้งมีปัจจยั
ในการปฐมพยาบาล คือ 

   - สายยางรัดหา้มเลือด    - กรรไกร 

   - ส าลี ผา้พนัแผล -    - ถว้ยลา้งตาและผา้ยางปาสเตอร์ 

   - ถว้ยตวงยา      - ถว้ยน ้า 

   - หลอดหยดตา     - เขม็กลดั 

   - ป้ายยา      - ปรอทวดัไข ้

   - ปากคีบปลายคู่     - ยาแกไ้ฟไหมน้ ้าร้อนลวก 

   - ยาใส่แผล ชนิดเบตาดีน    - แอมโมเนียหอมหรือ 

   - ทิงเจอร์ไอโอดีน    - ทิงเจอร์ฝ่ินการบูร 

   - อลักอฮออลอ์ธิลบริสุทธ์ิ 70%  - ยาธาตุน ้าแดง 

   - น ้ากรดบอริคลา้งตา      - โซดาไบคาร์บอเนต 

   - ยาแกป้วดลดไข ้     - วาสลินขาว 

   - ยาธาตุน ้าขาว      - ยาแกบิ้ด 

   2) สถานท่ีท างานอุตสาหกรรม นอกจากปัจจัยในการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้แลว้ตอ้งจดัให้มีห้องรักษาพยาบาล และพยาบาล แพทย ์ถา้มีลูกจา้ง
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ท างานในขณะเดียวกนัสองร้อยคนข้ึนไปตอ้งจดัให้มีห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพกั
คนไขห้น่ึงเตียง และเวชภณัฑอ์นัจ าเป็นเพียงพอแก่การรักษาพยาบาล ดงัน้ี 

 (1) พยาบาลไว้ประจ าอย่างน้อยหน่ึงคน และแพทย์แผน
ปัจจุบนัชั้นหน่ึงอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเพื่อตรวจรักษาพยาบาลเป็นคร้ังคราว  
 (2) ถา้มีลูกจา้งท างานในขณะเดียวกนัหน่ึงพนัคนข้ึนไปตอ้งจดั
ให้มียานพาหนะพร้อมท่ีจะน าลูกจา้งส่งสถานพยาบาลโรงพยาบาลหรือสถานีอนามยั 
ชั้นหน่ึงท่ีนายจา้งไดต้กลงไว ้เพื่อให้การรักษาพยาบาลลูกจา้งท่ีประสบอนัตรายหรือ 
เจบ็ป่วยไดโ้ดยฉบัพลนั 

            11.5.8 กฎหมายการก าหนดชนิดของโรคจากการท างานประกาศกระทรวง
แรงงานและสวสัดิการสังคม เร่ือง ก าหนดชนิดของโรคซ่ึงเกิดข้ึนตามลกัษณะหรือ
สภาพของงาน หรือเน่ืองจากการท างาน ไดแ้ก่ 

 11.5.8.1โรคท่ีเกิดจากการท างานกบัสารธาตุโลหะต่าง ๆ 

     1) โรคจากสารตะกัว่หรือสารประกอบของตะกัว่ 

     2) โรคจากแมงกานีสหรือสารประกอบของแมงกานีส 

     3) โรคจากสารหนูหรือสารประกอบของสารหนู 

     4) โรคจากเบอริลเล่ียมหรือสารประกอบของเบอริลเล่ียม 

     5) โรคจากปรอทหรือสารประกอบของปรอท 

     6) โรคจากโครเม่ียมหรือสารประกอบของโครเม่ียม 

     7) โรคจากนิเก้ิลหรือสารประกอบของนิเก้ิล 

     8) โรคจากสังกะสีหรือสารประกอบของสังกะสี 

     9) โรคจากแคดเมียมหรือสารประกอบของแคดเม่ียม 

 11.5.8.2 โรคท่ีเกิดจากการท างานกบัก๊าซต่าง ๆ 

     1)โรคจากฟอสฟอรัสหรือสารประกอบของฟอสฟอรัส 

     2)โรคจากคาร์บอนไดซลัไฟด ์

     3)โรคจากไฮโดรเจนซลัไฟด ์

     4)โรคจากซลัเฟอร์ไดอ๊อกไซดห์รือกรดซลัฟูริค 

     5)โรคจากไนโตรเจนอ๊อกไซดห์รือกรดไนตริก 
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     6) โรคจากแอมโมเนีย 

     7) โรคจากคลอรีนหรือสารประกอบของคลอรีน 

     8) โรคจากคาร์บอนมอนนอกไซด ์

     9) โรคจากเบนซินหรือสารประกอบของเบนซิน 

     10)โรคจากฮาโลเจน ซ่ึงเป็นอนุพนัธ์ุของไฮโดรเยน่กลุ่มน ้ามนั 

 11.5.8.3 โรคท่ีเกิดจากการใชส้ารเคมีต่าง ๆ 

     1) โรคจากสารก าจดัศตัรูพืช 

     2) โรคจากสารเคมีอ่ืนหรือสารประกอบของเคมีอ่ืน 

 11.5.8.4โรคท่ีเกิดจากการท างานปริมาณทางฟิสิกส์ 

     1) โรคจากเสียง 

     2) โรคจากความร้อน 

     3) โรคจากความเยน็ 

     4) โรคจากความสั่นสะเทือน 

     5) โรคจากความกดดนัอากาศ 

     6) โรคจากรังสีไม่แตกตวั 

     7) โรคจากรังสีแตกตวั 

     8) โรคจากแรงหรือคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

 11.5.8.5โรคท่ีเกิดจากการท างานลกัษณะอ่ืน ๆ 

     1) โรคจากฝุ่ น 

     2) โรคติดเช้ือจากการท างาน 

     3) โรคอ่ืน ๆ  
            11.5.9  กฎหมายประกาศกระทรวงเร่ืองเกณฑ์การวินิจฉัยและการประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพของผูป่้วย   ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม   เร่ือง 

หลกัเกณฑ์การวินิจฉัยและการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของผูป่้วยหรือบาดเจ็บ
ดว้ยโรคจากการท างานเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงมีใจความส าคญัคือ 

  11.5.9.1 การวนิิจฉยัโรคจากการท างานใหเ้ป็นไปตาม หลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
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     1) มีหลกัฐานทางการแพทยท่ี์แสดงการเจบ็ป่วยดงัน้ี 

                                           (1) เวชระเบียน 

                                           (2) ผลและรายงานการชนัสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัโรค 

                                           (3) ใบรับรองแพทย ์

                                           (4) ความเห็นของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

                                      2) นอกจากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวแลว้อาจใชห้ลกัเกณฑ์ขอ้ใดขอ้
หน่ึงประกอบการวนิิจฉยัโรคได ้ดงัน้ี 

         (1) การวนิิจฉยัดว้ยการรักษาทางการแพทยพ์ิสูจน์ 
สาเหตุของโรค เช่นโรคพิษสารตะกัว่ อาจจ าเป็นตอ้งท าการตรวจทดลองรักษาไปก่อน 
เพื่อใหผู้ป่้วยปลอดภยัหากอาการดีข้ึน แสดงวา่น่าจะเป็นโรคพิษจากตะกัว่ 

         (2) อาการป่วยบางระยะสัมพนัธ์กบัการสัมผสัส่ิงแวดลอ้มท่ีมี 
ปัจจยัคุกคามในพื้นท่ีสงสัย 

         (3) อาการป่วยบางระยะเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน เม่ือเวน้
จากส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัคุกคาม 

         (4) มีผูป่้วยในกลุ่มผูส้ัมผสัลกัษณะเดียวกนัมากกว่าหน่ึงราย 
หรือมีรายงานการสอบสวนการระบาดวิทยาสนับสนุน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา/
รายงานในคนและสัตวก่์อนหนา้น้ี 

  11.5.9.2 หลกัเกณฑ์การวินิจฉยัโรคใหอ้า้งอิงเอกสารทางการของ WHO, 

ILO และหลกัเกณฑส์ากลขององคก์รต่างประเทศท่ีเป็นท่ียอมรับตามล าดบั และเอกสาร 

จะต้องเป็นฉบับปัจจุบันหรือเอกสารเล่มท่ีจะออกใหม่การประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพให้ใช้หลกัเกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ “คู่มือก าหนดแนว
ทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต”   ของคณะกรรมการท่ีปรึกษา  
พนักงานเงินทดแทน กรมแรงงาน พ.ศ.2525 หรือจนกว่าจะมีฉบบใหม่หรือเกณฑ์จาก
ต่างประเทศประกาศฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไปประกาศ ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2540 แพทย์และพยาบาลในสถาน
ประกอบการ เน่ืองจากปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายก าหนดคุณสมบติัและหนา้ท่ีของแพทย์
หรือพยาบาลท่ีมาท างานในสถานประกอบการ จะมีกเ็ป็นเพียงร่างหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
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จดัให้มีแพทยแ์ละพยาบาลมาประจ าสถานประกอบการซ่ึงจะประกาศใชใ้นระยะเวลา
อนัใกลน้ี้ ซ่ึงมีความส าคญัเก่ียวกบัพยาบาลประจ าสถานประกอบการ 

  11.5.9.3 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้พยาบาลประจ าสถานประกอบกิจการ ดงัน้ี 

     1) กรณีมีลูกจา้งตั้งแต่สองร้อยคนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 999 คน ตอ้ง
จดัให้มีพยาบาลไวป้ระจ าอย่างน้อยหน่ึงคนตลอดเวลาท างานปกติ ไม่น้อยกว่าวนัละ 8 

ชัว่โมง และหากมีลูกจา้งเพิ่มข้ึนจากวรรคแรกใหมี้พยาบาล เพิ่ม 1 คน ต่อการเพิ่มข้ึน
ของจ านวนลูกจา้งทุก ๆ 1,000 คน 

     2) กรณีมีลูกจา้งตั้งแต่ 1,000 คนข้ึนไป ตอ้งจดัให้มีพยาบาลไว้
ประจ าอยา่งนอ้ยสองคน โดยเวลาท างานปกติของแต่ละคนไม่นอ้ยกวา่วนัละ 8 ชัว่โมง 

     3) พยาบาลประจ าสถานประกอบการตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึง
อยา่งใดต่อไปน้ี 

     4) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีสาขาพยาบาลอาชี
วอนามยัหรือเทียบเท่า 

     5) เป็นพยาบาลท่ีผ่านการอบรมดา้นอาชีวอนามยัไม่ต ่ากว่า 60 

ชัว่โมงตามหลกัเกณฑท่ี์อธิบดีก าหนด 

     6) พยาบาลท่ีปฏิบติังานในหนา้ท่ีเก่ียวกบัอาชีวอนามยัมาแลว้ไม่
น้อยกว่าหน่ึงปีก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใช้บังคับ และผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ท่ี
อธิบดีก าหนด 

     7) พยาบาลท่ีส าเร็จการศึกษาการพยาบาล หรือการพยาบาลผดุง
ครรภห์ลกัสูตร 2 ปี ท่ีปฏิบติังานในหน้าท่ีเก่ียวกบัอาชีวอนามยัมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบัและผา่นการทดสอบตามหลกัเกณฑท่ี์อธิบดีก าหนด 

     8) ใหพ้ยาบาลประจ าสถานประกอบกิจการมีหนา้ท่ีต่อไปน้ี 

         (1) ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละโครงสร้างการด าเนินงานการ    
พยาบาลในสถานประกอบการ 

         (2) ก าหนดแผนงานพร้อมทั้ งงบประมาณต่อฝ่ายบริหาร
สถานประกอบการ 
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          (3) จดัหน่วยพยาบาลอาชีวอนามยัใหเ้ป็นระเบียบและสะดวก
ในการใหบ้ริการและปฏิบติัการของพยาบาล 

          (4) ให้บริการพยาบาลอาชีวอนามยัท่ีครอบคลุมการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกนัโรคและป้องกนัอนัตรายจากการท างาน การรักษาพยาบาลและการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูป้ฏิบติังาน 

           (5) เก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพ การรักษา การฟ้ืนฟู หรือ
ขอ้มูลสุขภาพอ่ืน ๆ เท่าท่ีจ  าเป็น เพื่อการรักษาหรือเฝ้าระวงัสุขภาพอนามยัของลูกจา้ง 

           (6) ปฏิบติังานร่วมกบัแพทยป์ระจ าสถานประกอบกิจการใน
การดูแลดา้นสุขภาพอนามยัของลูกจา้ง 

           (7) ใหค้  าปรึกษา แนะน า อบรมเก่ียวกบัดา้นสุขภาพอนามยั 

           (8) ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัสุขภาพอนามยัอ่ืนตามท่ีนายจา้ง
มอบหมายหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัแพทยป์ระจ าสถานประกอบการ 

 11.5.10 กฎหมายประกาศกระทรวงเร่ืองให้มีแพทยบ์ริการให้นายจา้งจดัให้มี
แพทยป์ระจ าสถานประกอบกิจการ ดงัน้ี 

    11.5.10.1  กรณีมีลูกจา้งตั้งแต่ 200 คน แต่นอ้ยกว่า 500 คน ตอ้งจดัให้มี
แพทยป์ระจ าไม่นอ้ยกวา่ 8 ชัว่โมง/เดือน 

    11.5.10.2  กรณีมีลูกจา้งตั้งแต่ 500 คน แต่นอ้ยกวา่ 1,000 คน ตอ้งจดัให้
มีแพทยป์ระจ าไม่นอ้ยกวา่ 4 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
    11.5.10.3  กรณีมีลูกจา้งตั้งแต่ 1,000 คนข้ึนไป ตอ้งจดัใหมี้แพทยป์ระจ า
ไม่นอ้ยกวา่6 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
                          11.5.10.4  แพทยป์ระจ าสถานประกอบกิจการตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึง
อยา่งใดดงัน้ี 

    11.5.10.5 ปฏิบัติงานร่วมกับนายจ้างและบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการ
วางแผนบริหารจดัการดา้นสุขภาพอนามยัของลูกจา้ง 

    11.5.10.6 ตรวจสอบหาสาเหตุการเจ็บป่วยหรือโรคจากการท างานและ
รายงานผลรวมทั้งขอ้เสนอแนะต่อนายจา้งเพื่อการแกไ้ขป้องกนัโดยไม่ชกัชา้ 

    11.5.10.7  ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นสุขภาพ เพื่อการรักษาหรือเฝ้าระวงั 



334 

บทท่ี  11                                                              วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั 

อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                                   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

 11.5.11  กฎหมายประกาศกระทรวงเร่ืองให้มีการแนะน าอบรมด้านสุขภาพ
อนามัยให้ค  าปรึกษาแนะน าอบรมลูกจ้างเก่ียวกับด้านสุขภาพอนามัยปฏิบัติหน้าท่ี
เก่ียวกบัสุขภาพอนามยัอ่ืนตามท่ีนายจา้งมอบหมายกฎหมายเก่ียวกบัคณะกรรมการท่ีท า
หนา้ท่ีดูแลความปลอดภยัไดก้  าหนดนโยบาย อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน
ไว ้ดงัน้ี 

  11.5.11.1 หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั    จากค าจ ากดัความหรือ 

ความเดือดร้อนร าคาญเน่ืองจากการท างาน หรือเก่ียวกบัการท างาน ส่วน “เจา้หน้าท่ี
ความปลอดภยัในการท างาน” หมายความว่า ลูกจา้งผูซ่ึ้งนายจา้งแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ตามประกาศน้ี มีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) ดูแลใหมี้การปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานของ
ลูกจา้ง 

   2) ให้ค  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานแก่
นายจา้งและลูกจา้ง 

   3)  ควบคุมและดูแลการใช้อุปกรณ์ความปลอดภยัให้ถูกวิธีและ
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้

   4) ตรวจสภาพการท างานและการปฏิบัติงานของลูกจ้างแล้ว
รายงานนายจา้งใหป้รับปรุงแกไ้ขเพื่อความปลอดภยัในการท างาน 

   5) บนัทึกจดัท ารายงาน และสอบสวนเก่ียวกบัอุบติัเหตุและโรค
ซ่ึงเกิดข้ึนเก่ียวเน่ืองกบัการท างาน 

   6) ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีกิจกรรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการ
ท างาน 

 11.5.12  กฎหมายประกาศกระทรวงเร่ืองใหมี้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชี
วอนามัย และส่ิงแวดล้อมประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ือง
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม มีเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดงัน้ี 
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  11.5.12.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการด าเนินงานความปลอดภัยใน
ระบบทวิภาคีข้ึนในสถานประกอบกิจการ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความร่วมมืออนัดีระหว่าง
นายจา้งและลูกจา้ง 

  11.5.12.2 เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัย และการแก้ปัญหา
อุบติัเหตุและโรคเน่ืองจากการท างานเป็นท่ี ยอมรับและถือปฏิ บั ติ ร่วมกัน ทั้ งฝ่ าย
บริหาร และฝ่ายปฎิบติัการ 

  11.5.12.3 เพื่อสนับสนุนการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัใน
การท างานประจ าสถานประกอบกิจการในการดูแลความปลอดภยัของลูกจา้งตลอดจน
ป้องกนัความสูญเสียใหก้บันายจา้ง 

  11.5.12.4 เพื่อให้การประกอบกิจการ และการปฏิบติังานของลูกจา้ง มี
ความปลอดภยัปราศจากอุบติัเหตุ  และโรคอนัเน่ืองจากการท างาน  โดยนายจา้งท่ี 

ประกอบกิจการท่ีมีลูกจ้างตั้ งแต่ 50 คนข้ึนไป จะต้องจัดให้มีคณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายน้ี  
และส าหรับสถานประกอบกิจการท่ีมี ลูกจา้งตั้งแต่ 1-49 คน จะตอ้งมีผูแ้ทนลูกจา้งอยา่ง
นอ้ย 1 คน เพื่อท าหนา้ท่ีกบันายจา้งในการดูแลความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง
และเม่ือใดกต็ามท่ีนายจา้งมีลูกจา้งเพิ่มข้ึนครบ 50 คน นายจา้งตอ้งจดัใหมี้คณะกรรมการ
ฯ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีลูกจา้งครบ 50 คน โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

   1) สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 

100 คน ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนโดยมาจากตวัแทนจากนายจา้ง 1 คน ผูแ้ทน
ระดบับงัคบับญัชา 2 คน และผูแ้ทนระดบัปฏิบติัการ 2 คน 

   2) สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 100 คนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 500 

คน ให้มีกรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 คน โดยมาจากตวัแทนจากนายจา้ง ผูแ้ทนระดบับงัคบั
บญัชา 2 คน ผูแ้ทนระดบัปฏิบติัการ 3 คน และเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน
เป็นกรรมการและเลขานุการระเบียบกองทุนเงินทดแทนระเบียบกองทุนเงินทดแทน
ช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพเม่ือเกิดเหตุหรือโรคจากการท างานตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 

(พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ.2537  
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 11.5.13  กฎหมายระเบียบกองทุนทดแทนระเบียบกองทุนเงินทดแทระเบียบ
กองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพเม่ือเกิดเหตุหรือโรคจากการท างานตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ.
2537 มีดงัน้ี 

  11.5.13.1 เม่ือลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยให้นายจ้างจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น แต่ไม่เกินสามหม่ืนห้าพันบาท โดยค่า
รักษาพยาบาล ใหร้วมถึงค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าหอ้ง และค่าอาหารในอตัราไม่เกินวนัละเจด็
ร้อยบาท 

  11.5.13.2 ในกรณีท่ีมีค่ารักษาพยาบาลตามขอ้ 1 ไม่เพียงพอ ให้นายจา้ง
จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงตาม ความจ าเป็นเพิ่มอีกไดไ้ม่เกินหา้หม่ืนบาท ส าหรับ
การเจบ็ป่วยหรือประสบอนัตรายของลูกจา้งท่ีมีลกัษณะดงั ต่อน้ี 

        1)  บาดเจบ็อย่างรุนแรงของอวยัวะภายในหลายส่วนและตอ้ง
ไดรั้บการผา่ตดัแกไ้ข  

        2)  บาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่ง และตอ้งไดรั้บ
การผา่ตดัแกไ้ข 

        3)  บาดเจ็บอย่างรุนแรงท่ีศีรษะและตอ้งได้รับการผ่าตดัเปิด
กะโหลกศีรษะ 

        4)  บาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกสันหลงั ไขสันหลงัหรือ
รากประสาท 

         5)  ประสบภาวะท่ีตอ้งผ่าตดั ต่ออวยัวะท่ียุง่ยาก ซ่ึงตอ้งใชว้ิธี
จุลศลัยกรรม 

        6)  ประสบอันตรายจากไฟไหม้น ้ าร้อนลวก สารเคมีหรือ
ไฟฟ้าจนถึงขั้นสูญเสียผวิหนงัลึกถึงหนงัแทเ้กินกวา่ร้อยละสามสิบของร่างกาย 

        7)  ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยอยา่งอ่ืนซ่ึงรุนแรงและเร้ือรัง 

        8)   ค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 1 และ 2 รวมกันให้จ่ายตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
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               (1) ค่าบุคลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาลไม่เกินสอง
หม่ืนบาท 

               (2)  ค่าใช้จ่ายทางหัตถการทางการแพทยแ์ละพยาบาลค่า
เวชภณัฑ ์ค่ายาค่าชนัสูตรต่าง ๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นในการรักษาพยาบาลไม่เกิน
ส่ีหม่ืนบาท 

               (3)  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่าห้อง และค่าอาหาร ไม่เกินสอง
หม่ืนบาทกฎกระทรวงฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2539)  
  11.5.13.3  ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.2537 ได้
ประกาศไวด้งัน้ี 

         1) ให้คณ ะกรรมการแพทย์ห รือคณ ะอนุกรรมการ ซ่ึ ง
คณะกรรมการมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพใน
การท างานของลูกจา้ง 

         2)  ให้ลูกจ้างท่ีประสงค์จะรับค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการ
ท างานภายหลงัการประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วย ยืน่ค  าขอตามแบบท่ีกระทรวงแรงงาน
และสวสัดิการสังคมก าหนด พร้อมหลกัฐานตามท่ีระบุ ณ ส านกังานประกนัสังคม หรือ
ส านกังานประกนัสังคมจงัหวดั แลว้แต่กรณี 

  11.5.13.4  ให้นายจา้งจ่ายค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานของลูกจา้ง
เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็นตามหลกัเกณฑ ์และอตัราต่อไปน้ี 

         1) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพใน
การท างานดา้นการแพทย ์และค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานดา้น 

อาชีวอนามยัไม่เกินสองหม่ืนบาท 

        2) ค่าใช้จ่ายในการผ่าตดัเพื่อประโยชน์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ในการท างานไม่เกินสองหม่ืนบาท 

        3) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพใน
การท างานดา้นการแพทยต์ามขอ้ 3ใหจ่้ายตามหลกัเกณฑอ์ตัรา ดงัน้ี 

     (1) ค่าใชจ่้ายทางกายภาพบ าบดั คร้ังละไม่เกินหน่ึงร้อยบาท 

     (2) ค่าใชจ่้ายทางอาชีวบ าบดั คร้ังละไม่เกินหา้สิบบาท 
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     (3) ค่าอวยัวะเทียม หน่วยละไม่เกินอตัราท่ีราชการก าหนด 

     (4)  ค่ากายอุปกรณ์เสริม หน่วยละไม่เกินหน่ึงพหัา้ร้อยบาท 
ในกรณีท่ีลูกจ้างมีความจ าเป็นท่ีจะต้องซ่อมแซมหรือเปล่ียนอวยัวะเทียมหรือกาย
อุปกรณ์เสริมใหลู้กจา้งคณะกรรมการการแพทยห์รือผูซ่ึ้งคณะกรรมการแพทยม์อบหมาย
เป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาความจ าเป็น 

       4) ค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานดา้นอาชีวอ
นามยัตามขอ้ 3 (1) ให้จ่ายไดเ้ฉพาะท่ีเป็นการฝึกตามหลกัสูตรท่ีหน่วยงานในส านกังาน
ประกนัสังคมเป็นผูด้  าเนินการ ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัรา 

  11.5.13.5 อตัราการจ่ายการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามลกัษณะงาน 

     1) งานฝึกเตรียมเขา้ท างานให้จ่ายไดเ้ฉพาะงานใดงานหน่ึงไม่
เกินอตัราดงัน้ี 

           (1) งานเคร่ืองมือกล ส่ีพนัแปดร้อยบาท 

           (2) งานโลหะ สามพนัสองร้อยบาท 

        (3) งานไมเ้ฟอร์นิเจอร์ แกะสลกัช่างสีแปดพนับาท 

        (4)  งานส านกังาน สามพนับาท 

        (5)  งานส่ิงประดิษฐ ์หา้พนับาท 

        (6)  งานซ่อมรถจกัรยานยนต ์สามพนัสองร้อยบาท 

   2) งานฝึกอาชีพ ใหจ่้ายไดเ้ฉพาะงานใดงานหน่ึง และไม่เกิน 

อตัรา ดงัน้ี 

       (1) งานเคร่ืองมือกล เจด็พนัสามร้อยบาท 

                                           (2) งานโลหะแผน่ และสีโลหะ หกพนัหา้ร้อยบาท 

                                           (3) งานเช่ือมโลหะ เจด็พนัแปดร้อยบาท 

                                           (4) งานเช่ือมมิก ส่ีพนัหกร้อยยีสิ่บบาท 

                                           (5) งานไมเ้ฟอร์นิเจอร์ หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาท 

                                           (6) งานไมป้ระดิษฐ ์เจด็พนัหา้ร้อยบาท 

                                           (7) งานเคร่ืองยนตเ์ลก็ เจด็พนับาท 

                                           (8) งานส านกังาน หน่ึงพนัหกร้อยบาท 



339 

บทท่ี  11                                                              วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง 

                                           (9) งานพิมพ ์ส่ีพนัสองร้อยบาท 

                                          (10) งานอิเลก็ทรอนิกส์ ส่ีพนัสองร้อยบาท 

                                          (11) งานซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าส่ีพนัหา้ร้อยบาท 

                                          (12) งานเคร่ืองท าความเยน็ และปรับอากาศ หกพนัห้าร้อย
บาท 

                                           (13) งานตดัเยบ็เส้ือผา้ หกพนับาท 

          (14) งานเยบ็จกัรอุตสาหกรรม สองพนับาท 

 นอกจากนั้ น กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมได้ออกประกาศ เร่ือง
ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนและหลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณค่าจา้งรายเดือน ตาม
พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ.2537 ไวด้งัน้ี 

  ขอ้ 1. ในการก าหนดประเภทของการสูญเสียอวยัวะ 

   (1) แขนขาด หมายความวา่ ขาดตั้งแต่ขอ้ศอกข้ึนมา 

   (2) ขาขาด หมายความวา่ ขาดตั้งแต่หวัเข่าข้ึนมา 

   (3) มือขาด หมายความวา่ ขาดตั้งแต่ขอ้มือข้ึนมา 

   (4) เทา้ขาด หมายความวา่ ขาดตั้งแต่ขอ้เทา้ข้ึนมา 

   (5) น้ิวขาด หมายความว่า ขาดเกินหน่ึงข้อ ข้ึนไป ส าห รับ
น้ิวหวัแม่มือ และน้ิวหวัแม่เทา้ และขาดเกิน 2 ขอ้ข้ึนไป ส าหรับน้ิวอ่ืน ๆ 

   (6) น้ิวขาดหน่ึงขอ้ หมายความว่า ขาดตั้งแต่ปลายน้ิว แต่ไม่เกิน
ระดบัขอ้ปลายน้ิว 

   (7) น้ิวขาดสองขอ้ หมายความว่า ขาดเกินหน่ึงขอ้ข้ึนไป แต่ไม่
เกินสองขอ้น้ิวมือ 

   (8) สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเกา้สิบข้ึนไป หรือ
เสียความสามารถในการมองเห็นตั้ งแต่3/60 หรือมากกว่าหมายความว่าไม่สามารถ
มองเห็นอกัษรบนแผ่นป้ายวดัสายตาตามมาตรฐานไดใ้นระยะห่างจากป้ายสามเมตรใน
ขณะท่ีคนปกติสามารถมองเห็นไดใ้นระยะห่างจากป้ายหกสิบเมตร 

   (9) สูญเสียความสามารถในการใชต้าสองขา้งรวมกนั (Binocular 

Vision) ซ่ึงหมายความวา่ เม่ือใชต้าขา้งท่ีไม่ปกติรวมกบัตาอีก ข้างหน่ึง แล้วไม่สามารถ
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มองเห็นไดอ้ยา่งคนปกติหรือถือวา่เป็นการสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นของตาขา้ง
ท่ีไม่ปกตินั้น   การสูญเสียอวยัวะใด  หรือการท่ีอวยัวะส่วนใดสูญเสียสมรรถภาพในการ 

ท างานโดยส้ินเชิง ซ่ึงไม่สามารถจะรักษาใหห้ายเป็นปกติไดใ้หถื้อว่าอวยัวะส่วนนั้นขาด
ดว้ย 

  ขอ้ 2 กรณีท่ีลูกจา้งสูญเสียอวยัวะบางส่วนของร่างกายตามมาตรา 18(2) 
แห่งพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ.2537 ใหมี้ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตามประเภท
การสูญเสียอวยัวะ ดงัต่อไปน้ี 

   (1) แขนขาดขา้งหน่ึง สิบปี 

   (2) ขาขาดขา้งหน่ึง หกปีกบัแปดเดือน 

   (3) มือขาดขา้งหน่ึง เกา้ปี 

   (4) เทา้ขาดขา้งหน่ึง ส่ีปีกบัแปดเดือน 

   (5) เทา้ทั้งสองขา้งขาด สิบปี 

   (6) หูหนวกทั้งสองขา้ง หา้ปีกบัสิบเดือน 

   (7) หูหนวกขา้งหน่ึง สองปีกบัแปดเดือน 

   (8) น้ิวหวัแม่มือขาดน้ิวหน่ึง สามปีกบัแปดเดือน 

   (9) น้ิวช้ีขาดน้ิวหน่ึง สองปีกบัแปดเดือน 

   (10) น้ิวกลางขาดน้ิวหน่ึง หน่ึงปีกบัสิบเดือน 

   (11) น้ิวนางขาดน้ิวหน่ึง สิบเดือน 

   (12) น้ิวกอ้ยขาดน้ิวหน่ึง หกเดือน 

   (13) น้ิวหวัแม่เทา้ขาดน้ิวหน่ึง สิบเดือน 

   (14) น้ิวเทา้อ่ืนขาดน้ิวหน่ึง สามเดือน 

   (15) สูญเสียลูกตาขา้งหน่ึง ส่ีปีกบัหา้เดือน 

   (16) สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็น ร้อยละ 90 ข้ึนไป หรือ
เสียความสามารถในการมองเห็น ตั้งแต่ 3/60 หรือมากกว่าของตาขา้งหน่ึง หรือสูญเสีย
ความสามารถในการใชส้ายตา สองขา้งรวมกนั (Binocular Vision) สามปีกบัสิบเดือน 
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   (17) สูญเสียอวยัวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะส่วนอ่ืน
นอกจากท่ีระบุไวใ้น (1) ถึง (16) ใหมี้ระยะเวลาการจ่ายตามท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม
หรือคณะกรรมการการแพทยท่ี์ก าหนดแต่ไม่เกินหา้ปีในกรณีท่ีลูกจา้งประสบอนัตราย 

หรือเจ็บป่วย ตอ้งสูญเสียอวยัวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะในหลายส่วนของ
ร่างกายตามระบุไวใ้น (1) ถึง (17) ใหค้  านวณก าหนดเวลาดงักล่าวรวมกนัแต่ไม่เกินสิบปี 

 ขอ้ 3 การสูญเสียอวยัวะตามขอ้ 2 (8) (9) (10) (11) (12) (13) และ (14) ถา้ลูกจา้ง
ต้องสูญเสียอวัยวะน้อยกว่าหลักเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้แล้วให้ มีระยะเวลาการจ่าย
ค่าตอบแทน ดงัน้ี 

   (1) น้ิวหวัแม่มือขาดหน่ึงขอ้ สองปีกบัแปดเดือน 

   (2) น้ิวช้ีขาดหน่ึงขอ้ หน่ึงปี 

   (3) น้ิวช้ีขาดสองขอ้ หน่ึงปีกบัสิบเดือน 

   (4) น้ิวกลางขาดหน่ึงขอ้ สิบเดือน 

   (5) น้ิวกลางขาดสองขอ้ หน่ึงปีกบัสิบเดือน 

   (6) น้ิวนางขาดหน่ึงขอ้ หกเดือน 

   (7) น้ิวนางขาดสองขอ้ แปดเดือน 

   (8) น้ิวกอ้ยขาดหน่ึงขอ้ สามเดือน 

   (9) น้ิวกอ้ยขาดสองขอ้ ส่ีเดือน 

   (10) น้ิวหวัแม่เทา้ขาดหน่ึงขอ้ แปดเดือน 

   (11) น้ิวเทา้อ่ืนขาดไม่เกินสองขอ้ หน่ึงเดือน 

 ขอ้ 4  กรณีลูกจา้งสูญเสียอวยัวะประเภทใดประเภทหน่ึงดังต่อไปน้ีถือว่าเป็น
กรณีลูกจา้งทุพพลภาพตามมาตรา 18 (3) แห่งพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ.2537 ใหมี้
ระยะเวลาจ่ายเงินทดแทน มีก าหนด 15 ปี ดงัน้ี 

   (1) ขาขาดทั้งสองขา้ง 

   (2) เทา้ขา้งหน่ึงกบัขาอีกขา้งหน่ึงขาด 

   (3) มือหรือแขนขา้งหน่ึงกบัเทา้หรือขาอีกขา้งหน่ึงขาด 

   (4) มือทั้งสองขา้งขาด 

   (5) แขนทั้งสองขา้งขาด 



342 

บทท่ี  11                                                              วชิา MT01205 วศิวกรรมความปลอดภยั 

อาจารยณ์ฐักิตต์ิ   แสนทอง                                                   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

   (6) มือขา้งหน่ึงกบัแขนอีกขา้งหน่ึงขาด 

   (7) สูญเสียลูกตาทั้ งสองข้าง หรือสูญเสียลูกตาข้างหน่ึง กับ
สูญเสีย สมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเกา้สิบข้ึนไป หรือเสียความสามารถในการ
มองเห็นตั้งแต่ 3/60 หรือมากกวา่ตาอีกขา้งหน่ึง หรือสูญเสียสมรรถภาพทางการมองเห็น 

 

ร้อยละเกา้สิบข้ึนไป หรือเสียความสามารถในการมองเห็น ตั้งแต่ 3/60 หรือมากกว่าตา
ทั้งสองขา้ง 

   (8) ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยท่ีศรีษะ และหรือกระดูกสันหลงั
เป็นเหตุใหมื้อ หรือแขนทั้งสองขา้ง มือขา้งหน่ึง หรือแขนขา้งหน่ึงเทา้หรือขาทั้งสองขา้ง  
เทา้ขา้งหน่ึงกบัขาอีกขา้งหน่ึง มือหรือแขนขา้งหน่ึงกบัเทา้หรือขาอีกขา้งหน่ึง สูญเสีย
สมรรถภาพในการท างานโดยส้ินเชิง 

   (9) ประสบอันตรายหรือป่วยท่ีศรีษะ อันป็นเหตุให้เกิดความ
ผดิปกติของความรู้สึกตวั และหรือจิตฟ่ันเฟ่ือนเป็นเหตุใหไ้ม่ สามารถปฎิบติังานไดแ้ละ
ไม่สามารถรักษาใหห้ายไดห้รือวกิลจริต 

(10) สูญเสียอวยัวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของ 

อวยัวะในส่วนหน่ึงส่วนใด หรือในหลายส่วนของร่างกายนอกจากท่ีก าหนดไวใ้น (1) ถึง 
(9) ซ่ึงคณะกรรมการการแพทยว์ินิจฉัยว่าทุพพลภาพขอ้ 5 กรณีจะเป็นประการใดกต็าม 
ค่าทดแทนตามมาตรา 18 วรรคส่ีแห่งพระราชบญัญติั เงินทดแทน พ.ศ.2537 ตอ้งไม่ต ่า 

กวา่เดือนละสองพนับาท และไม่เกินเดือนละเกา้พนับาท (2) ขอ้ 6 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ค านวณค่าจา้งรายเดือนตามมาตรา 18 วรรคสาม ใหเ้ป็นไป ดงัน้ี 

   - กรณีลูกจา้งไดรั้บค่าจา้งเป็นรายเดือนเท่ากบัค่าจา้งรายเดือนท่ี
ลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยหรือสูญหายคูณดว้ยยีสิ่บหกบาท 

   - กรณีลูกจา้งไดรั้บค่าจา้งเป็นรายวนัเท่ากบัอตัราค่าจา้งรายวนัใน
วนัท่ีลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยหรือสูญหายคูณดว้ยยีสิ่บหกบาท  
   - กรณีลูกจา้งไดรั้บค่าจา้งเป็นรายชัว่โมงเท่ากบัอตัรา ค่ า จ้ า ง ใ น
ชัว่โมงท่ีลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยสูญหายคูณดว้ยแปดและยีสิ่บหก 
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   - กรณีลูกจา้งไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็น หน่วยตาม
ช้ินงานเท่ากบัค่าจา้งงวดสุดทา้ยท่ีลูกจา้งไดรั้บหารดว้ยจ านวนวนัท่ีลูกจา้งท างานในงวด
นั้นและคูณดว้ยยีสิ่บหก 

   - กรณีลูกจา้งไดรั้บค่าจา้งเป็นรายระยะเวลาอยา่งอ่ืนหรือค านวณ
การจ่ายเป็นอยา่งอ่ืน นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้น (1) ถึง (4) เท่ากบัค่าจา้งงวดสุดทา้ยท่ี 

ลูกจา้งไดรั้บหารดว้ยจ านวนวนัท างานปกติในงวดนั้นและคูณดว้ยยีสิ่บหกกรณีท่ีลูกจา้ง
ไดรั้บค่าจา้งหลายประเภทให้ค  านวณค่าจา้งแต่ละประเภทตาม (1) ถึง 5 แลว้น ารวมกนั
เป็นค่าจา้งรายเดือน 

11.6   บทสรุป 

 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งสนับสนุนงานดา้นอาชีวอนามยัไดมี้การก าหนดข้ึนใช้เพื่อ
ดูแลสุขภาพผูป้ระกอบอาชีพอยา่งครบถว้นในแต่ละดา้น ในการท่ีจะใชก้ฎหมายดงักล่าว
ให้ไดรั้บความส าเร็จนั้นจะตอ้งเกิดข้ึนจากความร่วมมือกนัของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจะต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมทั้ งการสร้างความ
ตระหนกัถึงความปลอดภยัสูงสุดให้เกิดเป็นส านึกท่ีดีท่ีทุกฝ่ายเตม็ใจน าไปใชป้ฎิบติัทั้ง
ผูป้ระกอบการ ลูกจา้ง ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน จึงจะประสบผลส าเร็จได้ มิใช่ว่าจะมี
กฎหมายไวเ้พื่อการบังคับใช้เท่านั้ น การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคัญเก่ียวกับกฎหมาย
อุตสาหกรรมโดยการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 น้ีนบัเป็นกา้วส าคญั
ในดา้นการส่งเสริมและพฒันากิจการอุตสาหกรรม เน่ืองจากเป็นการออกแบบ กฎหมาย 

ท่ีค  านึงถึง ความเป็นจริงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ีท่ีเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมมีความคล่องตวัมากข้ึนในการประกอบ
กิจการโรงงานสอดคลอ้งนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการก ากบัดูแลแทนการควบคุม
โรงงานอย่างเขม้งวด ตอ้งไดรั้บความร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่าง
แทจ้ริง 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 11 

1.  จงเล่าความเป็นมาและความส าคญัของกฏหมายความปลอดภยัอาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้มในการท างานวา่ส าคญัอยา่งไร 

  2.  จงอธิบายถึงลกัษณะงานอาชีวอนามยัท่ีส าคญัและน าไปประยกุต ์  

ใชไ้ดอ้ยา่งไร 

3. จงบอกกฏหมายท่ีควบคุมโรงงานและความปลอดภยั อาชีวอนามยัว่าสามารถ
น าไปควบคุมหรือท าอะไรไดบ้า้ง 

4. บอกกฎหมายวา่ดว้ยเร่ืองโรงงานท่ีใชฉ้บบัปัจจุบนัหากโรงงานกระท าความ 

ความผดิหรือไม่ปฎิบติัตามจะถูกลงโทษอยา่งไรพร้อมยกตวัอยา่ง 

5. จงอธิบายถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีวอนามยัวา่มีความส าคญัอยา่งไร 

6. พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535แบ่งจ าพวกของโรงงานก่ีประเภท 

7. ผูป้ระกอบการโรงงานด าเนินการโดยไม่ได้แจง้ให้พนักงานหรือเจา้หน้าท่ี
ทราบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้อ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินก่ีเดือนปรับก่ีบาท 

8. สถาปนิกหรือวศิวกรผูใ้ดยงัฝ่าฝืนท างานในโรงงานเฉพาะส่วนท่ีมี ค าสั่งให้
หยดุประกอบกิจการ หรือยงัฝ่าฝืนท างานในโรงงานท่ีมีค  าสั่งปิดโรงงานแลว้เพื่อให้
โรงงานประกอบกิจการต่อไปตอ้งระวางโทษอยา่งไร 

9. ผูป้ระกอบการโรงงานด าเนินการโดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตหรือตั้งโรงงานโดย
ไม่ไดรั้บใบอนุญาตตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวจ้ะไดรั้บความผดิใดบา้ง 
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