
สื่่�อโสื่ตทัศัน์เ์พื่่�อการศกึษาน์้�จััดทัำาขึ้ึ�น์โดยมีว้ัตัถุปุระสื่งค์เ์พื่่�อการเรย้น์ร้ �เก้�ยวักบัพื่่�น์ฐาน์ขึ้องค์วัามีปลอดภัยัและสื่ขุึ้อน์ามียั
สื่ำาหรับผู้้ �ทั้�ทัำางาน์ใน์สื่ถุาน์ประกอบการทั้�เก้�ยวัขึ้ �องกบัอตุสื่าหกรรมีผู้ลติและแปรรป้ไมี �ทักุทัา่น์

製材業の安全衛生
まん が で わ か る ภัาษาไทัย

タイ語

เขึ้ �าใจัได �ด �วัยการต์น้์
สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยัใน์อตุสื่าหกรรมีผู้ลติและแปรรป้ไมี �




วันั์น์้�เรามีาเรย้น์ร้ �เก้�ยวักบั
สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยั

ใน์อตุสื่าหกรรมีผู้ลติและ
แปรรป้ไมี �กนั์เถุอะ!

อบุตัเิหต ุ"ถุก้เค์ร่�องจัักรหน์บ้/
ตดิอย้ใ่น์เค์ร่�องจัักร" "ถุก้ตดับาด/

ถุก้ขึ้ด้ขึ้ว่ัน์" "ตกจัากทั้�สื่ง้/พื่ลดัตก" 
เยอะเลยน์ะเน์้�ย...

จัรงิด �วัยค์รับ!

แมี �ใน์สื่ถุาน์ทั้�ทัำางาน์เช่น่์นั์�น์ 
ก็ยงัเกดิอบุตัเิหตจุัาก

การทัำางาน์ขึ้ึ�น์ได �

ถุ �าอยา่งนั์�น์ 
เราลองมีาดส้ื่าเหตหุลกัขึ้อง

อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์กนั์ดก้วัา่

เอะ๊!

สื่ถุาน์การณ์ท์ั้�เกดิอบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์

ขึ้ �อมีล้อ �างองิ: Japan Industrial Safety & Health Association 
 "ขึ้ �อมีล้การวัเิค์ราะหอ์บุตัเิหตจุัากการทัำางาน์" สื่ถุาน์การณ์ท์ั้�เกดิอบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์ (ป้ 2019) 

 (อตัราสื่ว่ัน์ขึ้องการเกดิอบุตัเิหตนัุ์บตามีจัำาน์วัน์อบุตัเิหตทุั้�เกดิขึ้ึ�น์ทัั�งหมีดใน์ป้ 2019 (506 ราย))

1 ถุก้เค์ร่�องจัักรหน์บ้/ตดิอย้ใ่น์เค์ร่�องจัักร 30%

2 ถุก้ตดับาด/ถุก้ขึ้ด้ขึ้ว่ัน์ 20%

3 ตกจัากทั้�สื่ง้/พื่ลดัตก 12%

4 หกล �มี 9%

5 วัสัื่ดสุื่ ิ�งขึ้องปลวิัมีา/ตกลงมีา 8%

วัสัื่ดไุมี �เป็น์วัสัื่ดทุั้�ใกล �ตวัั
และค์ุ �น์เค์ยใน์ช่ว้ัติประจัำาวันั์

ขึ้องพื่วักเราน์ะค์ะ

อตุสื่าหกรรมีผู้ลติและแปรรป้ไมี �
เป็น์งาน์แปรรป้ทัอ่น์ซุงุ
ให �เป็น์วัสัื่ดสุื่ำาหรับบ �าน์ 

เฟอรน์์เิจัอร ์หรอ่อ่�น์ๆ เน์อะ

ปัจัจับุนั์ เสื่น่์หข์ึ้องวัสัื่ดุ
ธรรมีช่าตกิำาลงัได �รับ
ค์วัามีสื่น์ใจัใหมีน่์ะค์ะ



ใช่แ่ล �วั

ตวััอยา่งเช่น่์ กรณ้์ขึ้อง
อบุตัเิหต ุ"ถุก้เค์ร่�องจัักรหน์บ้/

ตดิอย้ใ่น์เค์ร่�องจัักร"

ค์รั�งหน์ึ�งกเ็ค์ยเกดิอบุตัเิหตเุหลา่น์้�ขึ้ ึ�น์ 
เช่น่์ ตอน์ทั้�จัะทัำาการตรวัจัสื่อบใกล �ๆ  

กบัเค์ร่�องสื่ง่ทัอ่น์ซุงุอตัโน์มีตั ิ
ผู้้ �ปฏิบิตังิาน์ได �สื่มัีผัู้สื่โดน์เซุน็์เซุอร์
เพื่่�อเริ�มีการทัำางาน์อปุกรณ์จ์ังึเริ�มี

เค์ล่�อน์ทั้� และถุก้หน์บ้กระแทักหน์ �าอก

เค์ยได �ยนิ์วัา่สื่ายพื่าน์ลำาเลย้ง
นั์�น์อนั์ตรายแมี �ระหวัา่งตอน์ทั้�

เค์ล่�อน์ทั้�ช่ �าๆ น์ะค์ะ

สื่ายพื่าน์ลำาเลย้งดจ้ัากภัายน์อก
เหมีอ่น์จัะช่ �าแตจ่ัรงิๆ แล �วัมีก้ำาลงัสื่ง้ 

ดงันั์�น์มีอ่จังึถุก้ดงึเขึ้ �าไปได �งา่ย

ถุ �าเช่น่์นั์�น์ เราจัะป�องกนั์
ได �อยา่งไรบ �างค์รับ?

มีก้ฎมีากมีาย 
ยุง่ยากจัังเลยน์ �า...

หรอ่แค์ร่ะวังัให �ดก้็
โอเค์แล �วัใช่ไ่หมีค์รับ?

จัำาเป็น์ต �องปฏิบิตัติามีกฎ
 ระเบย้บให �ดเ้พื่่�อป�องกนั์
 ตน์เองและค์น์รอบขึ้ �าง

 ไมีใ่ห �ได �รับบาดเจ็ับแมี �วัา่
 จัะเป็น์เร่�องยุง่ยากกต็ามีน์ะ!

ค์..ค์..ค์รับบบ!

ไมีเ่พื่ย้งแตผู่้้ �ปฏิบิตังิาน์ต �อง
ระมีดัระวังัด �วัยตวััเองเทัา่นั์�น์ 

ยงัจัำาเป็น์ต �องปฏิบิตัติามีกฎและ
ขึ้ั�น์ตอน์การทัำางาน์ทั้�วัางเอาไวั �ด �วัย

หรอ่ช่ดุปฏิบิตังิาน์ถุก้ดงึ
เขึ้ �าไปใน์เพื่ลาหมีนุ์ขึ้อง
สื่ายพื่าน์ลำาเลย้ง เป็น์ต �น์

หม่ี?



ถุดัไปก็ค์อ่อบุตัเิหต ุ"ถุก้ตดับาด/
ถุก้ขึ้ด้ขึ้ว่ัน์" มีก้รณ้์ตวััอยา่งทั้�

ผู้้ �ปฏิบิตังิาน์ถุก้ตดับาดมีอ่ตอน์ทั้�
ตดัวัสัื่ดไุมี �ด �วัยเล่�อยวังเดอ่น์

และยงัมีก้รณ้์ทั้�ผู้้ �ปฏิบิตังิาน์
ถุก้ตดับาดมีอ่ตอน์ทั้�พื่ยายามีจัะ
กวัาดเศษขึ้้�เล่�อยไมี �ออกจัาก
แทัน่์เล่�อยวังเดอ่น์ด �วัยมีอ่
โดยไมีห่ยดุเล่�อยวังเดอ่น์

แล �วัอยา่งอบุตัเิหต ุ
"ตกจัากทั้�สื่ง้/พื่ลดัตก" 

เกดิขึ้ึ�น์ใน์เวัลาไหน์ค์รับ?

ตวััอยา่งเช่น่์ มีก้รณ้์ทั้�ระหวัา่ง
การบำารงุรักษาเค์ร่�องจัักร

ถุ �าอยา่งนั์�น์

เราลองมีาด้

หน์ �างาน์จัรงิกนั์!

แล �วัเกดิสื่ญ้เสื่ย้สื่มีดลุ
และพื่ลดัตกจัากบนั์ไดพัื่บ

หากได �รับบาดเจ็ับและ
ทัำางาน์ไมีไ่ด �แล �วั ค์รอบค์รัวั
ก็จัะวัติกกงัวัล ทัั�งยงัลำาบาก

เร่�องรายได �อก้น์ะค์ะ...
นั์�น์ค์อ่เหตผุู้ลสื่ำาค์ญัทั้�ต �อง
เรย้น์ร้ �วัธิใ้ช่ �งาน์อปุกรณ์์
เค์ร่�องมีอ่อยา่งปลอดภัยั

อยา่งน์้�น์้�เอง…

เวัลาทั้�จัะสื่มัีผัู้สื่กบั
ใบมีด้ขึ้องเล่�อยวังเดอ่น์ 
ขึ้อให �ตรวัจัสื่อบยน่์ยนั์วัา่

เล่�อยหยดุสื่น์ทิัแล �วั



CASE 1

เล่�อยสื่ายพื่าน์พื่ร �อมี
เค์ร่�องสื่ง่ทัอ่น์ซุงุอตัโน์มีตัิ

วันั์น์้�งาน์เยอะ
จัังเลยน์ �า...

จัะเสื่ร็จัทันั์วันั์น์้�
รเึปลา่น์ะ...

แถุมีได �ยนิ์
เสื่ย้งแปลกๆ...!?

อม่ี...ไมีค่์อ่ย
เขึ้ �าใจัเลยแฮะ

มีอ้ะไรตดิเค์ร่�อง
เลยล็อกอตัโน์มีตัิ

หรอ่เปลา่น์ะ

ถุ �าไมีร่บ้เดนิ์เค์ร่�อง
ใหมี ่จัะเสื่ร็จั
ไมีท่ันั์วันั์น์้�น์ �า

ลองตรวัจัด้
ใกล �ๆ  ดก้วัา่!

เอะ๊!? ทัำาไมี
เค์ร่�องหยดุ!?



เฮย่! 
ทัำาไรอย้น่่์ะ! รบ้ออกมีาจัาก

ตรงนั์�น์ซุะ!

ค์...

ค์รับ!

......ค์อ่ยยงัช่ั�วั!

……

!!
ปิดสื่วัติช่!์!

ไมีม่ีใ้ค์รอย้เ่ลย
เหรอเน์้�ย...?

แปลกจััง...
เขึ้าไปไหน์

กนั์น์ะ?

ทัั�งๆ ทั้�เปิดสื่วัติช่์
เค์ร่�องจัักรเอาไวั �! อย้ร่ะหวัา่งการตรวัจัสื่อบอย้ร่ะหวัา่งการตรวัจัสื่อบ

อย้ร่ะหวัา่งการตรวัจัสื่อบอย้ร่ะหวัา่งการตรวัจัสื่อบ

สื่วัติช่เ์ดนิ์เค์ร่�อสื่วัติช่เ์ดนิ์เค์ร่�อ

เปิดเปิด

ปิดปิด



ทัำาอะไร
ลงไปน่์ะ!

ร้ �ใช่ไ่หมีวัา่
ถุ �าไมีปิ่ดสื่วัติช่์
จัะอนั์ตราย!

ขึ้อโทัษค์รับ!

วันั์น์้�ผู้มี
มีง้าน์เยอะ

เลยร้ �สื่กึใจัร �อน์
ถุ �าทัิ�งไวั �ไมีร่บ้
ทัำาให �เสื่ร็จั...

ถุงึค์รั�งน์้�จัะถุอ่วัา่
ปลอดภัยั แตบ่างค์รั�ง

เค์ร่�องจัักรอาจัจัะเริ�มีต �น์
ทัำางาน์กะทันั์หนั์

ผู้มีเขึ้ �าใจัค์วัามีตั�งใจั
ขึ้องค์ณุ์ทั้�จัะทัำางาน์
ให �เสื่ร็จัโดยเร็วั...

แตถุ่งึกระนั์�น์ 
กฎก็ค์อ่ต �องปิด
สื่วัติช่เ์วัลาทั้�จัะ

เขึ้ �าใกล �เค์ร่�องจัักร

ขึ้อให �ทัำางาน์
อยา่งปลอดภัยัโดย
ปฏิบิตัติามีกฎด �วัย

…ค์รับ!

บทัเรย้น์ทั้� 1 
"ปิดสื่วัติช่เ์วัลาทั้�จัะเขึ้ �าใกล �เค์ร่�องจัักร"

ไมีว่ัา่จัะเป็น์เวัลา
ไหน์กต็ามี ช่ว้ัติเป็น์

สื่ิ�งทั้�สื่ำาค์ญัทั้�สื่ดุ

หากไมีร่ะวังักอ็าจัจัะ
บาดเจ็ับสื่าหสัื่ได �น์ะ

ค์รับ 
ขึ้อโทัษค์รับ...

หม่ี? 
เกดิอะไรขึ้ึ�น์!?

อยา่งน์้�
น์้�เอง แล �วั...ค์ณุ์ได �รับ

บาดเจ็ับตรงไหน์
หรอ่ไมี?่

มี...ไมีค่์รับ 
ไมีเ่ป็น์อะไรค์รับ

โอเค์ ถุ �าเช่น่์นั์�น์
ค์อ่ยโลง่ใจัได �หน่์อย

!!



CASE 2
ได �ยนิ์วัา่วันั์น์้�อากาศ

จัะค์อ่น์ขึ้ �างร �อน์

ขึ้อให �ทัำางาน์โดย
ผู้ลดักนั์หยดุพัื่ก ระวังั

อยา่ให �เป็น์โรค์ลมีแดดน์ะ

แล �วักใ็ห �รบ้
รายงาน์ได �เลยน์ะ
หากร้ �สื่กึไมีส่ื่บาย

สื่ำาหรับงาน์
วันั์น์้�ต �องสื่วัมี
ถุงุมีอ่เสื่มีอ!

อม่ี...ถุ �าไมี่
ถุก้หน์บ้น์ิ�วัก็
ค์งโอเค์ละ่น์ะ

จัวัน์จัะถุงึเวัลา
ผู้ลดัเวัรกนั์แล �วั...!

แยแ่ล �วั! ตกไป
ด �าน์ใน์เค์ร่�องจัักร...! จัากตรงน์้�กเ็ขึ้ �า

ไมีถุ่งึซุะด �วัยสื่.ิ..

อะ๊!

แยล่ะ! เด้�ยวัถุก้
 บน่์อก้แน่์เลย!

ค์รับ!!
ร �อน์...

ห �ามีถุอดถุงุมีอ่
หรอ่เปลา่น์ะ



เวัลาทั้�จัะหยดุ
เค์ร่�องจัักรต �อง

แขึ้วัน์ป�ายแสื่ดง แต.่..

เอาเถุอะ! 
รบ้ไปเกบ็

ถุงุมีอ่ดก้วัา่!

อึ�บ! 
เอ่�อมีไมีถุ่งึแฮะ...!

ถุ �าเขึ้ �าไปให �ลกึขึ้ึ�น์
อก้น์ดิน่์าจัะเอ่�อมี

ถุงึได �น์ะ...!

รุน่์พื่้�...! ได �เวัลา
ผู้ลดัเวัรกนั์แล �วัค์รับ...!

หม่ีมี...อย้ไ่หน์เน์้�ย...
ไมีม่ีป้�ายแสื่ดงวัา่

อย้ร่ะหวัา่งการตรวัจัสื่อบ 
สื่งสื่ยัวัา่จัะไปพัื่กแล �วัละ่มีั�ง?

เอาเถุอะ! 
วันั์น์้�ก็จัะทัำางาน์

ให �ดท้ั้�สื่ดุ!

เปิดสื่วัติช่!์

เอะ๊...?

เจ็ับบบบ!!
รุน่์พื่้�!?

ไมีอ่ยากค์วัามี
แตกวัา่แอบถุอด

ถุงุมีอ่ออกน์ะ

อย้ร่ะหวัา่งการตรวัจัสื่อบอย้ร่ะหวัา่งการตรวัจัสื่อบ
ห �ามีเปิดสื่วัติช่์ห �ามีเปิดสื่วัติช่์

เปิดเปิด
ปิดปิด

พื่่�น์ทั้�ห �ามีเขึ้ �าพื่่�น์ทั้�ห �ามีเขึ้ �า

ห �ามีเขึ้ �าห �ามีเขึ้ �า

เวัลาทั้�จัะหยดุเวัลาทั้�จัะหยดุ
เค์ร่�องจัักรให �เค์ร่�องจัักรให �
แขึ้วัน์ป�ายแสื่ดง!แขึ้วัน์ป�ายแสื่ดง!

ห �ามีเขึ้ �าห �ามีเขึ้ �า



เป็น์อะไรมีากไหมีค์รับ!?

ทัำาไมีถุงึเขึ้ �าไปอย้่
ตรงนั์�น์ได �ค์รับ...!?

ผู้มีทัำาถุงุมีอ่
หลน่์เขึ้ �าไป... พื่อพื่ยายามีจัะเกบ็ 

อย้่ๆ  สื่ายพื่าน์ลำาเลย้ง
ก็ทัำางาน์เลยถุก้
หน์บ้น์ิ�วัค์รับ...!

บวัมีอย้ใ่ช่ไ่หมี!

รบ้ไป
โรงพื่ยาบาลซุะ!

น์ิ�วัทั้�กระดก้หกั
เป็น์อยา่งไรบ �าง? ยงัเจ็ับอย้่

น์ดิหน่์อยค์รับ...

ขึ้อโทัษด �วัยทั้�ผู้มี
ไมีไ่ด �สื่งัเกตเห็น์...

การทั้�ไมีส่ื่วัมี
อปุกรณ์ป์�องกนั์

ก็ถุอ่วัา่แยแ่ล �วัน์ะ...

น์อกจัากน์้� 
ยงัห �ามีเขึ้ �าไปใน์
พื่่�น์ทั้�ห �ามีเขึ้ �าด �วัย
เพื่ราะมีนั์อนั์ตราย

และก็ห �ามีสื่มัีผัู้สื่
สื่ว่ัน์ทั้�หมีนุ์ขึ้องสื่ายพื่าน์
ลำาเลย้งอยา่งเด็ดขึ้าด

บางค์รั�งอาจัจัะมีค้์น์
ลม่ีแขึ้วัน์ป�ายแสื่ดง ดงันั์�น์
การตดัสื่นิ์ใจัเปิดสื่วัติช่โ์ดย
พื่ลการก็ถุอ่วัา่อนั์ตรายน์ะ

อยากให �ปรกึษา
กอ่น์ทั้�จัะเปิดสื่วัติช่น์์ะ

ค์รับ…

แตถุ่ �าหากหยดุเค์ร่�องจัักร 
ตามีกฎก็ค์อ่ต �องแขึ้วัน์

ป�ายแสื่ดงให �ช่ดัเจัน์ใช่ไ่หมี?

ไมีก่้�วันั์ตอ่มีา

เกดิอะไรขึ้ึ�น์!?

มีาทัำาอะไรใน์
พื่่�น์ทั้�ห �ามีเขึ้ �า!

บทัเรย้น์ทั้� 2 
“เวัลาทั้�ปิดสื่วัติช่ ์ขึ้อให �แจั �งค์น์รอบขึ้ �างทัราบ "

อย้ร่ะหวัา่งการตรวัจัสื่อบอย้ร่ะหวัา่งการตรวัจัสื่อบ
ห �ามีเปิดสื่วัติช่์ห �ามีเปิดสื่วัติช่์

ห �ามีเขึ้ �าห �ามีเขึ้ �า

ห �ามีเขึ้ �าห �ามีเขึ้ �า

ปิดปิด



CASE 3
ทัั�งหมีดน์้�เป็น์ขึ้ั�น์ตอน์

ค์วับค์มุีการแปรรป้วัสัื่ดไุมี �
โดยใช่ �แทัน่์เล่�อยวังเดอ่น์

ถุ �าเช่น่์นั์�น์ ลำาดบั
ถุดัไปเรามีาลอง

ทัำางาน์ทัั�งหมีดดก้นั์

ระวังัด �วัยน์ะ
เพื่ราะหากรบ้ร �อน์หรอ่
ต่�น์ตระหน์กจัะอนั์ตราย

ค์รับ!

อม่ี...

จัวัน์จัะถุงึช่ว่ังเวัลา
เปล้�ยน์เล่�อยวังเดอ่น์

แล �วัละ่มีั�ง...

ช่ว่ัยตรวัจัสื่อบ
ใบมีด้ทั ้ถุ �าจัำาเป็น์ก็
เปล้�ยน์ให �ด �วัยน์ะ

ค์รับ

รบกวัน์หน่์อย
 ได �ไหมีค์รับ?

ผู้มีอยากดใ้บมีด้ขึ้อง
เล่�อยวังเดอ่น์หน่์อย...

เปล้�ยน์มีาได � 2-3 วันั์
แล �วั น่์าจัะอยา่งทั้�
ค์ณุ์พื่ด้น์ะค์รับ *

* ช่ว่ังเวัลาเปล้�ยน์เล่�อยวังเดอ่น์จัะแตกตา่งกนั์ไปตามีค์ณุ์ภัาพื่ขึ้องวัสัื่ดไุมี �และปรมิีาณ์งาน์ขึ้ึ�น์อย้ก่บัสื่ถุาน์ทั้�ทัำางาน์

นั์�น์สื่นิ์ะค์รับ



มีเ้ศษไมี �สื่ะสื่มีอย้่
จัำาน์วัน์มีากน์ะ

เด้�ยวัจัะหยดุ
เดนิ์เค์ร่�องน์ะ

เล่�อยวังเดอ่น์ใบใหมี่
อย้ท่ั้�ไหน์กนั์น์ะ?

ช่ั�น์วัางขึ้องตรงโน์ �น์น่์ะ

โอเค์แล �วัละ่น์ะ

กวัาดเศษไมี �...

เอะ๊...!

อนั์ตราย!

อยา่เพื่ิ�งย่�น์
มีอ่เขึ้ �าไป!!

น์้� เธอ!

ช่ว่ัยหยดุเล่�อยวังเดอ่น์
และกวัาดเศษไมี �
หน่์อยได �ไหมี?

ถุ �าหากเล่�อยวังเดอ่น์
หยดุแล �วักใ็ห �กวัาด

เศษไมี �ใช่ไ่หมีน์ะ...?

ปิดสื่วัติช่.์..

แขึ้วัน์ป�ายแสื่ดงวัา่
อย้ร่ะหวัา่งการตรวัจัสื่อบ...

ค์รับ!

!?

ปึ�ด

อย้ร่ะหวัา่งการตรวัจัสื่อบอย้ร่ะหวัา่งการตรวัจัสื่อบ

เปิดเปิดปิดปิด



อะ๊!

เป็น์อะไร
มีากไหมีค์รับ!?

ต �องรบ้หยดุเลอ่ด
แล �วัไปโรงพื่ยาบาล!

จัะรบ้ตดิตอ่
โรงพื่ยาบาลน์ะ!!

ถุ �าหากเล่�อยวังเดอ่น์
ยงัหมีนุ์อย้แ่มี �เพื่ย้งเล็ก
น์ �อยก็ถุอ่วัา่อนั์ตรายน์ะ

ดงันั์�น์ หากทัำางาน์โดย
ไมีต่รวัจัสื่อบยน่์ยนั์อยา่ง

ช่ดัเจัน์วัา่เล่�อยได �หยดุดแ้ล �วั 
กอ็าจัจัะบาดเจ็ับสื่าหสัื่ได �น์ะ

จัากนั์�น์ ก็ต �องปฏิบิตั ิ
ตามีขึ้ั�น์ตอน์การทัำางาน์

ทั้�กำาหน์ด!

ถุ �าไมีส่ื่วัมีถุงุมีอ่ 
กอ็าจัจัะบาดเจ็ับ
หนั์กขึ้ึ�น์อก้น์ะ

หลงัจัากน์้�
จัะระวังัค์รับ...

การกวัาดเศษไมี �ทั้�เหลอ่
จัากเล่�อยวังเดอ่น์นั์�น์อนั์ตราย 
ดงันั์�น์ขึ้อให �กวัาดด �วัยเค์ร่�อง
เป่าลมีหรอ่แปรง อยา่ใช่ �มีอ่

ได �ยนิ์วัา่ต �องเย็บ 
5 เข็ึ้มีใช่ไ่หมี?

ค์รับ…

อา๊กกกก!

บทัเรย้น์ทั้� 3 
"ต �องตรวัจัสื่อบยน่์ยนั์วัา่
เค์ร่�องจัักรหยดุสื่น์ทิัแล �วั
จังึค์อ่ยสื่มัีผัู้สื่อปุกรณ์ ์*"
* โดยเฉพื่าะเค์ร่�องจัักร สื่ว่ัน์ทั้�ขึ้ยบัได �นั์�น์อนั์ตราย!

หยดุ!หยดุ!



ขึ้อให �แขึ้วัน์ป�ายแสื่ดง เวัลาทั้�จัะหยดุเค์ร่�องจัักร
และจััดการกบัปัญหา

ประเด็น์ทั้�ค์วัรระวังัใน์
 อตุสื่าหกรรมีผู้ลติและแปรรป้ไมี �

ขึ้อให �ปิดสื่วัติช่เ์ค์ร่�องจัักร เวัลาทั้�จัะกำาจััดช่ิ�น์ไมี �
หรอ่เศษไมี �ออก

กอ่น์เริ�มีการตรวัจัสื่อบ ขึ้อให �ตรวัจัสื่อบยน่์ยนั์วัา่
เค์ร่�องจัักรได �หยดุสื่น์ทิัแล �วั

ขึ้อให �หลก้เล้�ยงไมีล่ำ�า เขึ้ �าไปใน์พื่่�น์ทั้�ทั้�อนั์ตราย

ปิดสื่วัติช่์

ตรวัจัสื่อบยน่์ยนั์การหยดุ

แจั �งให �ค์น์รอบขึ้ �างทัราบ

ไมีเ่ขึ้ �าไปใน์พื่่�น์ทั้�ทั้�อนั์ตราย

ห �ามีเขึ้ �าห �ามีเขึ้ �า

ทักุค์น์ค์งเขึ้ �าใจัแล �วั
ใช่ไ่หมีวัา่อนั์ตรายนั์�น์
อย้ใ่กล �ตวัักวัา่ทั้�ค์ดิ?

เพื่่�อให �ผู้้ �ปฏิบิตังิาน์ทักุค์น์มี้
สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยัใน์

สื่ถุาน์ทั้�ทัำางาน์ สื่ิ�งสื่ำาค์ญัค์อ่
ค์วัามีตระหนั์กขึ้องแตล่ะค์น์ๆ 

และการปฏิบิตัติามีกฎอย้เ่สื่มีอ

เอาละ่ ถุงึตรงน์้�
พื่วักเราลองย �อน์กลบัไปด้

กรณ้์ศกึษาทัั�งหมีดกนั์อก้ค์รั�ง

น์สิื่ยัประมีาทัไมีค่์อ่ย
ระวังัขึ้องค์น์ใน์เร่�อง

ค์ล �ายกบับางค์น์เลยน์ะค์ะ หม่ี? 
พื่ด้อะไรเหรอ?

อย้ร่ะหวัา่งการตรวัจัสื่อบอย้ร่ะหวัา่งการตรวัจัสื่อบ



อปุกรณ์ป์�องกนั์ / การเตรย้มี
อปุกรณ์ต์ดิตวััให �พื่ร �อมี

ระวังัการพื่ลดัตกจัากทั้�สื่ง้

ระวังัโรค์ลมีแดด

ขึ้อให �ตรวัจัสื่อบยน่์ยนั์วัา่
ได �ตดิตั�งฝาค์รอบใบเล่�อยแล �วั

ขึ้อให �ระวังัเร่�องเหลา่น์้�ด �วัยเช่น่์กนั์!

เค์ล็ดลบัเพื่่�อค์วัามีปลอดภัยัและสื่ขุึ้ภัาพื่!

ประเด็น์สื่ำาค์ญั 
ขึ้อให �ตระหนั์กเร่�องการสื่วัมีใสื่อ่ปุกรณ์ป์�องกนั์ทั้�
เหมีาะสื่มี! ดร้ายละเอย้ดใน์ "เขึ้ �าใจัได �ด �วัยการต์น้์ 
พื่่�น์ฐาน์ขึ้องสื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยักบั
การป�องกนั์อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์"

ประเด็น์สื่ำาค์ญั 
ระวังัการทัำางาน์บน์ทั้�สื่ง้โดยใช่ �บนั์ไดป้น์หรอ่
บนั์ไดพัื่บ ดร้ายละเอย้ดใน์ "เขึ้ �าใจัได �ด �วัยการต์น้์ 
พื่่�น์ฐาน์ขึ้องสื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยักบั
การป�องกนั์อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์"

ประเด็น์สื่ำาค์ญั 
ระวังัโรค์ลมีแดดใน์สื่ถุาน์ทั้�ทัำางาน์หรอ่กลางแจั �ง 
ดร้ายละเอย้ดใน์ "เขึ้ �าใจัได �ด �วัยการต์น้์ 
พื่่�น์ฐาน์ขึ้องสื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยักบั
การป�องกนั์อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์"

ประเด็น์สื่ำาค์ญั 
ขึ้อให �ตรวัจัสื่อบยน่์ยนั์วัา่ฝาค์รอบใบเล่�อย
ทัำางาน์ได �อยา่งถุก้ต �อง!

อตุสื่าหกรรมี

 ผู้ลติและแปรรป้ไมี �อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์
เป็น์ปัญหาทั้�ใกล �ตวััทักุค์น์ 
ไมีใ่ช่เ่ร่�องขึ้องค์น์อ่�น์เลย

การสื่่�อสื่ารใน์สื่ถุาน์ทั้�
 ทัำางาน์เป็น์ประจัำาก็
 มีค้์วัามีสื่ำาค์ญัเช่น่์กนั์
เผู้่�อใน์กรณ้์ทั้�มีอ้ะไร

 เกดิขึ้ึ�น์ค์ะ่

เอาละ่!
ผู้มีจัะระวังัอบุตัเิหตจุัาก
การทัำางาน์ และพื่ยายามี

อยา่งเต็มีทั้�ใน์ทักุๆ วันั์ค์รับ!

อยากให �ทักุค์น์จัำาเอาไวั �วัา่
การปฏิบิตัติามีกฎ ค์อ่ 

การปกป�องทัั�ง "รา่งกาย" 
"ค์รอบค์รัวั" และ "ช่ว้ัติ" ขึ้องค์ณุ์



เผู้ยแพื่รเ่มี่�อเดอ่น์มีน้์าค์มี 2022

จััดพื่มิีพื่โ์ดย: กระทัรวังสื่าธารณ์สื่ขุึ้ แรงงาน์ และสื่วัสัื่ดกิารแหง่ประเทัศญ้�ปุ่ น์

โค์รงการ: Mizuho Research & Technologies, Ltd.
ค์วัามีรว่ัมีมีอ่: ค์ณ์ะทัำางาน์เพื่่�อจััดทัำาสื่่�อการเรย้น์การสื่อน์
เก้�ยวักบัสื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยัทั้�เก้�ยวัขึ้ �องกบั
การผู้ลติวัสัื่ดไุมี � / ผู้ลติภัณั์ฑ์จ์ัากไมี �
ผู้ลติ: Sideranch Inc.

เขึ้ �าใจัได �ด �วัยการต์น้์

สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยัใน์อตุสื่าหกรรมีผู้ลติและแปรรป้ไมี �

เรย้น์ร้ �จัากภัาพื่

ลองค์ดิกนั์ดว้ัา่จัดุใดบ �างทั้�อนั์ตราย!

มีาร้ �จัักอนั์ตรายทั้�ซุอ่น์อย้ใ่น์สื่ถุาน์ทั้�ทัำางาน์กนั์เถุอะ!

กจิักรรมีค์าดการณ์์อนั์ตราย (KYT)

จัดุทั้�อนั์ตราย
มีด้งัตอ่ไปน์้�!

ไมีเ่อามีอ่ล �วัง
ใน์กระเป๋า

ไมีเ่ขึ้ �าไปใน์
พื่่�น์ทั้�ห �ามีเขึ้ �า

ดำาเน์นิ์การ 4สื่ (4S ได �แก ่
สื่ะสื่าง (Seiri), สื่ะดวัก 
(Seiton), สื่ะอาด (Seisou) 
และสื่ขุึ้ลกัษณ์ะ (Seiketsu)) 
อยา่งจัรงิจััง

ลองค์ดิถุงึจัุดอัน์ตรายอ่�น์ๆ วั่ายังมี้อ้กหร่อไมี่



ภัาพื่รวัมีขึ้อง
อตุสื่าหกรรมี

การผู้ลติวัสัื่ดไุมี �

ป่าไมี �

ผู้้ �ประกอบการ
อตุสื่าหกรรมีตดัไมี �

โรงงาน์ผู้ลติเศษไมี �

* ใน์การทัำาวัตัถุดุบิเศษไมี � น์อกจัากจัะใช่ �ไมี �ทั้�
ได �จัากการตดัขึ้ยายระยะป่าหรอ่ไมี �ทั้�เหลอ่ทัิ�งไวั �
ใน์ป่าแล �วั ยงัใช่ �เศษไมี �ทั้�เหลอ่จัากการผู้ลติไมี � 
และวัสัื่ดไุมี �ทั้�เหลอ่ทัิ�งจัากบ �าน์พัื่กอาศยัและ
อาค์ารสื่ิ�งปลก้สื่ร �าง ฯลฯ ด �วัย

ไมี �ทั้�ได �จัากการ
ตดัขึ้ยายระยะป่า / 

ไมี �ทั้�เหลอ่ทัิ�งไวั �ใน์ป่า

ตลาดวัตัถุดุบิไมี �

โรงงาน์ผู้ลติไมี �

โรงงาน์ไมี �อดัและวัเ้น์ย้ร์

อ่�น์ๆ (โรงงาน์ผู้ลติแผู้น่์
ไมี �อดัจัากเศษไมี � ฯลฯ)

โรงงาน์ผู้ลติวัสัื่ดุ
ไมี �อดัประสื่าน์

โรงงาน์ตดัไมี �ไวั �กอ่น์
การผู้ลติ (Precut)

บรษัิทัสื่ร �างบ �าน์
พัื่กอาศยั / บรษัิทั

รับเหมีากอ่สื่ร �าง ฯลฯ

บ �าน์พัื่กอาศยั / อาค์าร
สื่ิ�งปลก้สื่ร �าง ฯลฯ

เฟอรน์์เิจัอร ์ฯลฯ

กระดาษ / กระดาษแข็ึ้ง
และกระดาษลงั

พื่ลงังาน์

ผู้้ �ผู้ลติเฟอรน์์เิจัอร ์/ 
ประต-้หน์ �าตา่ง ฯลฯ

โรงงาน์ผู้ลติกระดาษ

โรงงาน์ผู้ลติไฟฟ�า / 
ใช่ �พื่ลงังาน์ค์วัามีร �อน์



สื่อบถุามีขึ้ �อมีล้เพื่ิ�มีเตมิีเก้�ยวักบัขึ้ �อมีล้ฉบบัน์้�

แผู้น์กค์วัามีปลอดภัยั
ฝ่ายค์วัามีปลอดภัยัและอาช่ว้ัอน์ามียั

สื่ำานั์กงาน์มีาตรฐาน์แรงงาน์
กระทัรวังสื่าธารณ์สื่ขุึ้ แรงงาน์ และสื่วัสัื่ดกิารแหง่ประเทัศญ้�ปุ่ น์


