
生コンクリート製造業の安全衛生
ま ん が で わ か る ภาษาไทย

タイ語

เข้า้ใจได้ด้้ว้ยการ์ต์ูนู
สุขุ้อนามัยัและความัปลอด้ภยัใน อตุูสุาหกร์ร์มัการ์ผลติูคอนกร์ตีูผสุมัเสุร็์จ

สุ่�อโสุตูทศันเ์พื่่�อการ์ศกึษานี�จัด้ทำาข้ึ�นโด้ยมัวีตัูถุปุร์ะสุงคเ์พื่่�อการ์เร์ยีนร์ูเ้กี�ยวกบัพื่่�นฐานข้องความัปลอด้ภยัและสุขุ้อนามัยั
สุำาหรั์บผูท้ี�ทำางานในสุถุานปร์ะกอบการ์ที�เกี�ยวข้อ้งกบัอตุูสุาหกร์ร์มัการ์ผลติูคอนกร์ตีูผสุมัเสุร็์จทกุทา่น




สุมัาพัื่นธ์อ์ตุูสุาหกร์ร์มัคอนกร์ตีูผสุมัเสุร็์จทั�วปร์ะเทศญี่ี�ปุ่ น (ปี 2014-2020)

１ ตูกจากสุว่นที�สุงูข้องร์ถุมักิเซอร์/์พื่ลดั้ตูกจากร์ถุมักิเซอร์์ 55%

2 ถุกูสุายพื่านลำาเลยีงหนบี/ตูดิ้อยูใ่นสุายพื่านลำาเลยีง 21%

3 ถุกูเคร์่�องจักร์อ่�นๆ หนบี/ตูดิ้อยูใ่นเคร์่�องจักร์อ่�นๆ 14%

4 ถุกูทร์ายถุลม่ัฝัังภายในไซโล 6%

5 หกลม้ั 4%

สุถุานการ์ณ์ท์ี�เกดิ้ผูบ้าด้เจ็บและเสุยีชีวีติู
จากอบุตัูเิหตูจุากการ์ทำางาน

วนันี�เร์ามัาเร์ยีนร์ูเ้กี�ยวกบั
 สุขุ้อนามัยัและความัปลอด้ภยัใน
 อตุูสุาหกร์ร์มัการ์ผลติูคอนกร์ตีู

 ผสุมัเสุร็์จกนัเถุอะ!

อบุตัูเิหตู ุ"ตูกจากสุว่นที�สุงูข้องร์ถุมักิเซอร์/์
 พื่ลดั้ตูกจากร์ถุมักิเซอร์"์ และ "ถุกูสุายพื่านลำาเลยีงหนบี/
 ตูดิ้อยูใ่นสุายพื่านลำาเลยีง" เยอะเป็นพื่เิศษเลยนะเนี�ย...

งานนี�ถุอ่เป็นงานสุำาคญัี่ในการ์ผลติูวสัุดุ้
 ที�ข้าด้ไมัไ่ด้สุ้ำาหรั์บการ์กอ่สุร์า้งอาคาร์ 

 สุะพื่าน เข้่�อน หร์อ่อ่�นๆ ใชีไ่หมัคะ

จร์งิด้ว้ยครั์บ!

แมัใ้นสุถุานที�ทำางานเชีน่นั�น 
ก็ยงัเกดิ้อบุตัูเิหตูจุาก

การ์ทำางานข้ึ�นได้ ้

ถุา้อยา่งนั�น 
 เร์าลองมัาด้สูุาเหตูหุลกัข้อง

 อบุตัูเิหตูจุากการ์ทำางานกนัด้กีวา่

หา...!

คอนกร์ตีูผสุมัเสุร็์จชีว่ย
 สุง่เสุร์มิัและร์องรั์บชีวีติูและ

 สุงัคมัข้องพื่วกเร์าเนอะ

ทั�งยงัชีว่ยปกป้อง
 ชีวีติูข้องพื่วกเร์า

 จากภยัพื่บิตัูดิ้ว้ยคะ่

ปนูซเีมันตู์

นำ �า

อะกร์เีกตู 
(Aggregate)



ใชีแ่ลว้

ตูวัอยา่งเชีน่ กร์ณี์ข้องอบุตัูเิหตู ุ
"ตูกจากสุว่นที�สุงูข้องร์ถุมักิเซอร์/์

พื่ลดั้ตูกจากร์ถุมักิเซอร์"์

และหลงัจากทำาความัสุะอาด้ ก็
 มักัจะมัอีบุตัูเิหตูลุ่�นและพื่ลดั้ตูก

 ข้ณ์ะที�กา้วลงข้ั�นบนัได้อยูบ่อ่ยครั์�ง

ด้เูหมัอ่นวา่พื่อ
 ข้ั�นบนัได้เปียกฝันแลว้

 จะล่�นงา่ยข้ึ�นนะคะ

ถุงัผสุมัคอนกร์ตีูข้องร์ถุมักิเซอร์อ์ยู่
 ในตูำาแหน่งที�สุงู ด้งันั�นหากพื่ลดั้ตูกลงมัา

 กอ็าจจะกร์ะด้กูหกัได้เ้หมัอ่นกนั

ถุา้เชีน่นั�น เร์าจะป้องกนั
 ได้อ้ยา่งไร์บา้งครั์บ?

มักีฎและข้ั�นตูอนมัากมัาย 
 ยุง่ยากจังเลยนา้...

หร์อ่แคพ่ื่ยายามัไมัใ่หพ้ื่ลดั้ตูก
 กโ็อเคแลว้ใชีม่ัั�ยครั์บ?

การ์ปฏิบิตัูติูามักฎและ
 ข้ั�นตูอนการ์ทำางานมัี
 ความัสุำาคญัี่ตูอ่ความั

 ปลอด้ภยัข้องตูนเองและ
 คนร์อบข้า้งอยา่งยิ�งนะ!

ค..ค..ครั์บบบ!

ไมัเ่พื่ยีงแตูผู่ป้ฏิบิตัูงิานตูอ้งร์ะมัดั้ร์ะวงั
 ด้ว้ยตูวัเองเทา่นั�น ยงัจำาเป็นตูอ้งปฏิบิตัูติูามั
 กฎและข้ั�นตูอนการ์ทำางานที�วางเอาไวด้้ว้ย

หลงัจากร์ถุมักิเซอร์ส์ุง่คอนกร์ตีูผสุมัเสุร็์จไปยงั
 ไซตูง์านแลว้ เมั่�อกลบัมัาที�โร์งงานจะตูอ้ง

 ทำาความัสุะอาด้ภายในถุงัผสุมัคอนกร์ตีูเสุมัอ

หม่ั?

ทำาความัสุะอาด้ภายใน
ถุงัผสุมัคอนกร์ตีูข้อง

ร์ถุมักิเซอร์ ์3-5 ครั์�งใน 1 วนั



ถุดั้มัาก็คอ่อบุตัูเิหตู ุ"ถุกูสุายพื่านลำาเลยีงหนบี/
 ตูดิ้อยูใ่นสุายพื่านลำาเลยีง" ในร์ะหวา่งการ์ตูร์วจสุอบ 
 ผูป้ฏิบิตัูงิานพื่ยายามักำาจัด้สุิ�งแปลกปลอมัที�ตูดิ้อยูใ่น
 สุายพื่านลำาเลยีงซึ�งกำาลงัทำางาน จงึเกดิ้อบุตัูเิหตูมุัอ่
 ข้องผูป้ฏิบิตัูงิานถุกูหนบีเข้า้ไปพื่ร์อ้มักบัเหล็กข้ดู้

สุายพื่านลำาเลยีงใชีก้ำาลงัในการ์
 ข้บัเคล่�อนสุงู หากถุกูด้งึเข้า้ไป
 กอ็าจกลายเป็นอบุตัูเิหตูใุหญี่ไ่ด้ ้

อบุตัูเิหตูหุกลม้ักม็ักั
 เกดิ้ข้ึ�นบอ่ยใชีไ่หมัครั์บ?

ใชี ่มัอีบุตัูเิหตูุ
 หกลม้ัจำานวนมัาก

ถุา้อยา่งนั�น

เร์าลองมัาดู้

หนา้งานจร์งิกนั!

อยา่งเชีน่ สุะด้ดุ้ข้ั�น
 บนพื่่�นหร์อ่ล่�นบนผวิ
 ถุนนที�เป็นนำ �าแข็้ง

ด้เูหมัอ่นวา่บางครั์�งก็มัี
 เหตูกุาร์ณ์ท์ี�ลม่ัปิด้สุวติูชี ์

 และอยู่ๆ  สุายพื่านลำาเลยีง
 กเ็ร์ิ�มัทำางานทนัทดี้ว้ยนะคะ

อนัตูร์ายมัากนะ หาก
 เข้า้ใกลเ้คร์่�องสุว่นที�
 หมันุได้อ้ยา่งไมัร่์ะวงั

นอกจากนี�ยงัเคยได้ย้นิวา่มัอีบุตัูเิหตูุ
 ที�ผูป้ฏิบิตัูงิานเสุยีชีวีติูภายในไซโล
 เกบ็วสัุด้ปุร์ะเภททร์ายอกีด้ว้ยคะ่...

ใชี ่ข้ณ์ะที�ผูป้ฏิบิตัูงิาน
 กำาลงัข้ดู้ทร์ายที�เกาะอยูบ่น

 ผนังไซโล กองทร์ายก็
 ทร์ดุ้ตูวัลงและถุลม่ัฝััง

อยา่งนี�นี�เอง…

[เหล็กข้ดู้]

เคร์่�องมัอ่โลหะสุำาหรั์บทำาความั
สุะอาด้กำาจัด้สุิ�งสุกปร์กที�แข็้งตูดิ้



CASE 1

ข้อใหท้กุคนทำางาน
 ข้ดู้ทร์ายภายในไซโล

 ใหเ้สุร็์จกอ่นเย็นวนันี�ครั์บ

เน่�องจากเป็นงานที�ตูอ้งใชีเ้วลา 
 ทั�งยงัอาจเกดิ้อนัตูร์ายได้ ้

 หา้มัฝ่ันเกนิไปอยา่งเด็้ด้ข้าด้นะ 
 เพื่ร์าะงานนี�ไมัไ่ด้ร้์บี หากด้แูลว้วา่งานไมัน่่าจะ

 เสุร็์จภายในเย็นวนันี� ก็ชีว่ย
 บอกลว่งหนา้ด้ว้ยแลว้กนัครั์บ

ครั์บ!

ฮึบึ
อม่ั...

 ด้แูลว้ไมัน่่าจะเสุร็์จ
 ภายในวนันี�เลยนะ

นั�นสุนิะ ออกไป
 ข้า้งนอกสุกัครั์�งกนัมัั�ย?

ถุา้งั�น พื่วกผมั 2 คนจะไป
 ร์ายงานหวัหนา้แลว้เด้ี�ยวกลบัมัา

หยดุ้พัื่กจนกวา่พื่วกเร์า
 จะกลบัมัา อยา่เพื่ิ�ง
 ทำางานข้า้งในนั�นนะ!

เข้า้ใจแลว้
อม่ั...



เสุยีเวลาร์อ
 เหมัอ่นกนันะ

ลยุตูอ่กอ่นสุกั
 นดิ้เลยด้กีวา่!

อา๊ก...!

กลบัมัาแลว้!
 ...หม่ัมั? 

 หายไปไหนนะ?

...ใคร์กไ็ด้ช้ีว่ยด้ว้ย...!

!!!

แยแ่ลว้!

ตูอ้งร์บีชีว่ย...!

อนัตูร์าย! อยูน่ิ�งๆ 
 อยา่ข้ยบันะ! เด้ี�ยว
 จะเข้า้ไปชีว่ยทนัท!ี

…ครั์บ



โด้ยหลกัการ์แลว้ หา้มัทำางาน
ในสุถุานที�ซ ึ�งมัคีวามัเสุี�ยง
ที�จะถุกูด้นิหร์อ่ทร์ายฝัังถุลม่ั

การ์ทำางานภายในไซโล ตูอ้งสุวมัใสุอ่ปุกร์ณ์ป้์องกนัที�กำาหนด้และตูร์วจสุอบยน่ยนัแลว้
วา่สุามัาร์ถุทำางานได้อ้ยา่งปลอด้ภยั และในร์ะหวา่งการ์ทำางานตูอ้งมัผีูก้ำากบัด้แูลเสุมัอ

โด้ยเฉพื่าะอยา่งยิ�ง หากถุกูฝัังอยูใ่นทร์ายปร์มิัาณ์
มัากที�เปียกชี่�น ยิ�งยากที�จะหลดุ้ออกมัาได้ ้เพื่ร์าะ
เมั่�อถุกูฝัังอยูใ่นทร์ายปร์มิัาณ์มัาก ปอด้จะถุกู
กด้ทบัอยา่งแร์ง เลอ่ด้ไหลเวยีนไมัด่้ ีหายใจ
ลำาบาก และอาจเสุยีชีวีติูได้ ้

1

3

การ์ทำางานภายในไซโล 
ตูอ้งจัด้ใหม้ัผีูก้ำากบัด้แูล
และหา้มัทำางานเพื่ยีงคนเด้ยีวลำาพัื่ง

2

เพื่่�อการ์ทำางานอยา่งปลอด้ภยัภายในไซโล
CASE1

สุร์ปุ

ผูก้ำากบัด้แูล

จร์งิๆ เลยนา้… 
 บอกแลว้ไงวา่

 หา้มัฝ่ันอยา่งเด็้ด้ข้าด้

ข้อโทษครั์บ…

โชีคด้ทีี�ครั์�งนี�ไมัถุ่งึ
 กบัเกดิ้เร์่�องใหญี่.่..

หลงัจากนี� ทกุคนตูอ้งปฏิบิตัูติูามั
 กฎและคำาสุั�งข้องสุถุานที�ทำางาน
 อยา่งเคร์ง่ครั์ด้นะ อยา่ตูดั้สุนิใจ

 ทำาอะไร์โด้ยพื่ลการ์เองอกี!

เมั่�อกอ่นเคยมัอีบุตัูเิหตูทุี�
 น่าเศร์า้ในร์ะหวา่งงานข้ดู้

 ทร์ายที�เกาะอยูภ่ายในไซโล

แลว้อยู่ๆ  กองทร์ายก็
 ทร์ดุ้ตูวัลงและถุลม่ัฝััง
 ผูป้ฏิบิตัูงิานเสุยีชีวีติู

ข้อใหท้กุคนร์ะมัดั้ร์ะวงั
 เพื่่�อป้องกนัอบุตัูเิหตูกุนัด้ว้ยนะ!

ครั์บ!



CASE 2

โอเค! ทำางาน
 เป็นปกตูดิ้นีะ

หม่ั?

เอะ๊

ทำาไมัลกูกลิ�งไมัห่มันุ
 เฉพื่าะตูร์งนี�นะ

เอะ๊

มัอีะไร์ตูดิ้อยูนั่�นเอง!

อม่ั…
 แถุวนี�น่าจะมัี

 เหล็กข้ดู้อยูน่ะ...

อะ๊!
 นั�นไงๆ



โอเค...!

เอะ๊?

วา้ก...!

แยแ่ลว้ 
 ตูอ้งหยดุ้ฉุกเฉนิ!

อนัตูร์ายจร์งิๆ...

ทำาไมัสุายพื่าน
 ถุงึหยดุ้ละ่! คอ่วา่…

...เข้า้ใจเร์่�องร์าวละ



เวลาที�จะสุมััผัสุกบัสุายพื่านลำาเลยีง ใหตู้ดิ้ตูอ่
 หอ้งควบคมุัและหยดุ้การ์ทำางานข้องเคร์่�องกอ่นเสุมัอ

2

4

1

ตูดิ้กร์ะด้มุัแข้นเสุ่�อข้องชีดุ้ปฏิบิตัูงิานให ้
เร์ยีบร์อ้ยและสุวมัอปุกร์ณ์ป้์องกนัตูามักฎ

ผูป้ฏิบิตัูงิานในหอ้งควบคมุัตูอ้ง
ตูร์วจสุอบยน่ยนัวา่ผูป้ฏิบิตัูงิานทำางาน
ที�หนา้งานเสุร็์จสุิ�นแลว้ จงึจะเปิด้สุวติูชี์

3

5

เพื่่�อการ์ทำางานอยา่งปลอด้ภยัใกลสุ้ายพื่านลำาเลยีง
CASE2

 สุร์ปุ

ทำาความัเข้า้ใจตูำาแหน่งและการ์ใชีง้าน
อปุกร์ณ์ห์ยดุ้ฉุกเฉนิ เผ่�อสุำาหรั์บในกร์ณี์
ที�ฉุกเฉนิ

หา้มัย่�นมัอ่เข้า้ไปในเคร์่�องจักร์
ที�กำาลงัทำางาน

โชีคด้ทีี�คร์าวนี�
 ไมัถุ่งึกบัเกดิ้
 เร์่�องใหญี่่

แตูก่็ถุอ่วา่อนัตูร์าย 
 อกีนดิ้เด้ยีวกเ็กอ่บจะ

 เป็นอบุตัูเิหตูใุหญี่แ่ลว้นะ

ในอด้ตีูเคยมัคีนที�เสุยีชีวีติู
 เพื่ร์าะสุายพื่านลำาเลยีงเกี�ยว
 ชีดุ้ปฏิบิตัูงิาน และด้งึคนนั�น

 เข้า้ไปจนเสุยีชีวีติู
ด้งันั�น ตูอ้งปิด้สุวติูชีเ์สุมัอ
 เมั่�อจะสุมััผัสุกบัอปุกร์ณ์์
 หร์อ่เคร์่�องจักร์โด้ยตูร์ง

กฎแตูล่ะข้อ้นั�น
 มัคีวามัหมัายเสุมัอนะ

ครั์บ…!



CASE 3

อร์ณุ์สุวสัุด้ิ�ครั์บ

วนันี�ฝันตูก เทา้
 ข้องทกุคนจะเปียก
 และล่�นงา่ยข้ึ�นนะ

ตูอ้งทำางานอยา่งร์ะมัดั้
 ร์ะวงักนัด้ว้ย เข้า้ใจนะ!

ครั์บ!

อม่ั...
 งานชีว่งเชีา้เสุร็์จ
 ไปแลว้กจ็ร์งิ...

แตูล่า่ชีา้กวา่กำาหนด้ไป
 นดิ้หน่อยเพื่ร์าะฝันด้นัตูก...

ไมัค่อ่ยมัเีวลาเทา่ไหร์แ่ลว้
 กอ่นจะถุงึร์อบตูอ่ไป...



โชีคด้ทีี�อากาศด้ขี้ึ�นแลว้ 
 ตูอ้งร์บีทำาความัสุะอาด้...!

เป็นงานที�คุน้เคย ถุา้งั�นไมัตู่อ้ง
 คาด้เข็้มัข้ดั้เซฟตูี�กไ็ด้ล้ะ่มัั�ง

เอาละ่
 เร์ยีบร์อ้ย

วา้กกกก!

เกดิ้อะไร์ข้ึ�น!?

แยแ่ลว้!

ใคร์กไ็ด้ช้ีว่ยเร์ยีก
 ร์ถุพื่ยาบาลท!ี



สุวมัอปุกร์ณ์ป้์องกนั (หมัวกนริ์ภยั 
เข็้มัข้ดั้เซฟตูี� ร์องเทา้ที�ล่�นยาก)
ใหแ้น่น

เน่�องจากสุว่นทา้ยข้องร์ถุมักิเซอร์จ์ะสุงูและแคบ จงึตูอ้งทำางานโด้ยปฏิบิตัูติูามักฎ 
พื่ร์อ้มัทั�งตูร์ะหนักอยูเ่สุมัอวา่อาจมัอีนัตูร์าย เชีน่ สุญูี่เสุยีการ์ทร์งตูวัและพื่ลดั้ตูกได้ ้

1

3

ใชีตู้ะข้อเกี�ยวเข็้มัข้ดั้เซฟตูี�ใน
ร์ะหวา่งที�ปีนข้ึ�นลง โด้ยเหยยีบ
และพื่ยงุพื่ร์อ้มักนั 3 จดุ้เสุมัอ

2

เพื่่�อการ์ทำางานอยา่งปลอด้ภยับนข้ั�นบนัได้
CASE3

สุร์ปุ

ผมัได้ย้นินะวา่คณุ์ปฏิบิตัูงิาน
โด้ยไมัไ่ด้ค้าด้เข็้มัข้ดั้เซฟตูี�

ใชีค่รั์บ…

ถุงึแมัค้ณุ์จะเคยชีนิกบัการ์ทำางาน 
 แตูก่าร์ปร์ะมัาทเชีน่นี�ถุอ่เป็นเร์่�อง

 ที�ตูอ้งหา้มัอยา่งเด็้ด้ข้าด้

เพื่ร์าะมักัจะมัอีบุตัูเิหตูพุื่ลดั้ตูก
 จากร์ถุมักิเซอร์แ์ละได้รั้์บ
 บาด้เจ็บอยูบ่อ่ยครั์�งนะ

ผมัคดิ้ไปเองวา่
 น่าจะไมัเ่ป็นไร์...

จากนี�ไปข้อให ้
 ทำางานโด้ยปฏิบิตัู ิ
 ตูามักฎเสุมัอนะ!

ครั์บ!



เวลาที�จะสุมััผัสุกบัสุายพื่านลำาเลยีงโด้ยตูร์ง ตูอ้งปิด้
 สุวติูชีแ์ละแจง้ผูท้ี�เกี�ยวข้อ้งวา่กำาลงัทำางานอยูเ่สุมัอ

การ์ข้ดู้ทร์ายภายในไซโล

การ์พื่ลดั้ตูกจากข้ั�นบนัได้ร์ถุมักิเซอร์์

การ์กำาจัด้สุิ�งแปลกปลอมั
บนสุายพื่านลำาเลยีง

เวลาที�ทำางานภายในไซโลตูอ้งอยูภ่ายใตูก้าร์
 เฝ้ัาร์ะวงัข้องผูก้ำากบัด้แูลและปฏิบิตัูติูามักฎเสุมัอ

เวลาที�จะข้ึ�นหร์อ่ลงข้ั�นบนัได้ร์ถุมักิเซอร์ ์ตูอ้งใชีตู้ะข้อเกี�ยวเข็้มัข้ดั้
เซฟตูี�และพื่ยงุร์า่งกายด้ว้ยมัอ่และเทา้พื่ร์อ้มักนั 3 จดุ้ตูลอด้เวลา

ปร์ะเด็้นที�ควร์ร์ะวงัในอตุูสุาหกร์ร์มัการ์ผลติูคอนกร์ตีูผสุมัเสุร็์จ

ทกุคนคงเข้า้ใจแลว้
 ใชีไ่หมัวา่อนัตูร์ายนั�น
 อยูใ่กลตู้วักวา่ที�คดิ้?

เพื่่�อใหผู้ป้ฏิบิตัูงิานทกุคนมัสีุขุ้อนามัยัและความั
 ปลอด้ภยัในสุถุานที�ทำางาน สุิ�งสุำาคญัี่คอ่ความัตูร์ะหนัก

 ข้องแตูล่ะคนๆ และการ์ปฏิบิตัูติูามักฎอยูเ่สุมัอ

เอาละ่ ถุงึตูร์งนี�พื่วกเร์าลอง
 ยอ้นกลบัไปด้กูร์ณี์ศกึษา

 ทั�งหมัด้กนัอกีครั์�ง

นสิุยัปร์ะมัาทไมัค่อ่ยร์ะวงั
 ข้องคนในเร์่�องคลา้ยกบั

 ใคร์บางคนเลยนะคะ
หม่ั?

 พื่ดู้อะไร์เหร์อ?



ข้อใหร้์ะวงัเร์่�องเหลา่นี�ด้ว้ยเชีน่กนั! 

เคล็ด้ลบัเพื่่�อความัปลอด้ภยัและสุขุ้ภาพื่!

ข้ั�นบนัได้ที�เล็ก1 ถุกูร์างเทคอนกร์ตีูหนบี2 ร์ถุถุอยหลงักะทนัหนั3

อตุูสุาหกร์ร์มัการ์ผลติู

 คอนกร์ตีูผสุมัเสุร็์จ

เน่�องจากข้ั�นบนัได้มัขี้นาด้เล็ก ตูอ้ง
ร์ะวงัอยา่ใหล้่�นโด้ยเฉพื่าะอยา่งยิ�ง
เวลาที�เปียกนำ�า

เวลาที�หมันุร์างเทคอนกร์ตีูกลบั 
ตูอ้งร์ะวงัอยา่งยิ�งอยา่ใหห้นบีมัอ่

เวลาที�จะทำางานที�ทา้ยร์ถุมักิเซอร์ ์
ใหแ้จง้คนข้บัและพื่ยายามัป้องกนั
ไมัใ่หเ้กดิ้อบุตัูเิหตูุ

ภายในบร์เิวณ์โร์งงานตูอ้งสุวมัหมัวกนริ์ภยัอยา่งเคร์ง่ครั์ด้ 
 เด้นิโด้ยร์ะมัดั้ร์ะวงัข้ั�นบนพื่่�นและผวิถุนนใหด้้ี

ตูอ้งสุวมัร์องเทา้เซฟตูี�เสุมัอ เน่�องจากกอ้นตูวัอยา่ง
 คอนกร์ตีูหร์อ่อปุกร์ณ์ห์นักอาจตูกใสุเ่ทา้ได้ ้

ข้อ้ควร์ร์ะวงัเกี�ยวกบัร์ถุมักิเซอร์์

ข้อ้ควร์ร์ะวงัในเวลาเด้นิ ข้อ้ควร์ร์ะวงัเกี�ยวกบัหอ้งทด้สุอบ

อบุตัูเิหตูจุากการ์ทำางาน
 เป็นปัญี่หาที�ใกลตู้วัทกุคน 
 ไมัใ่ชีเ่ร์่�องข้องคนอ่�นเลย

การ์สุ่�อสุาร์ในสุถุานที�
 ทำางานเป็นปร์ะจำาก็มัี

 ความัสุำาคญัี่เชีน่กนั เผ่�อใน
 กร์ณี์ที�มัอีะไร์เกดิ้ข้ึ�นคะ่

เอาละ่!
ผมัจะร์ะวงัอบุตัูเิหตูจุากการ์
ทำางาน และพื่ยายามัอยา่ง

เต็ูมัที�ในทกุๆ วนัครั์บ!

อยากใหท้กุคนจำาเอาไว ้
 วา่การ์ปฏิบิตัูติูามักฎ คอ่ 
 การ์ปกป้องทั�ง "ร์า่งกาย" 

 "คร์อบครั์ว" และ "ชีวีติู" ข้องคณุ์
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เข้า้ใจได้ด้้ว้ยการ์ต์ูนู 

สุขุ้อนามัยัและความัปลอด้ภยัใน
อตุูสุาหกร์ร์มัการ์ผลติูคอนกร์ตีูผสุมัเสุร็์จ

ลองคดิ้กนัด้วูา่จดุ้ใด้บา้งที�อนัตูร์าย!

กจิกร์ร์มัคาด้การ์ณ์์อนัตูร์าย (KYT)

จดุ้ที�อนัตูร์าย
มัดี้งัตูอ่ไปนี�!

ลองคดิ้ถุงึจุด้อันตูร์ายอ่�นๆ ว่ายังมัีอีกหร์่อไมั่

มัาร์ูจั้กอนัตูร์ายที�ซอ่นอยูใ่นสุถุานที�ทำางานกนัเถุอะ! 

เร์ยีนร์ูจ้ากภาพื่

ร์ะมัดั้ร์ะวงัข้ั�นบน
 พื่่�นและผวิถุนนใหด้้ี
 อยา่ใหห้กลม้ั

ร์ะวงัร์ถุถุอยหลงัอยู่
เสุมัอ ไมัเ่ข้า้ไปด้า้น
หลงัร์ถุมักิเซอร์์

ใชีตู้ะข้อเกี�ยวเข็้มัข้ดั้
เซฟตูี�ในร์ะหวา่งที�ปีน
ข้ึ�นลงโด้ยเหยยีบและ
พื่ยงุพื่ร์อ้มักนั 3 จดุ้เสุมัอ



สุอบถุามัข้อ้มัลูเพื่ิ�มัเตูมิัเกี�ยวกบัข้อ้มัลูฉบบันี�

แผนกความัปลอด้ภยั
ฝ่ัายความัปลอด้ภยัและอาชีวีอนามัยั

สุำานักงานมัาตูร์ฐานแร์งงาน
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