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สื่ำาหรับผู้้ �ทั้�ทัำางาน์ใน์สื่ถุาน์ประกอบการทั้�เก้�ยวัขึ้ �องกบัธุรุกจิัค์ลงัสื่นิ์ค์ �าทักุทัา่น์

倉庫業の安全衛生
まん が で わ か る ภัาษาไทัย

タイ語

เขึ้ �าใจัได �ด �วัยการต์น้์
สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยัใน์ธุรุกจิัค์ลงัสื่นิ์ค์ �า





ขึ้ �อมีล้อ �างองิ: เว็ับไซตค์์วัามีปลอดภัยัใน์สื่ถุาน์ทั้�ทัำางาน์ กระทัรวังสื่าธุารณสื่ขุึ้ แรงงาน์และสื่วัสัื่ดกิารแหง่ประเทัศญี่้�ปุ่ น์ 
สื่ถุาน์การณท์ั้�เกดิอบุตัภิัยัค์วัามีเสื่ย้หายถุงึขึ้ั�น์บาดเจ็ับและเสื่ย้ชีว้ัติจัาก 

"รายงาน์การบาดเจ็ับและเสื่ย้ชีว้ัติขึ้องผู้้ �ปฏิบิตังิาน์แรงงาน์" (ตวััเลขึ้สื่รปุป้ 2020) 
(อตัราสื่ว่ัน์ขึ้องการเกดิอบุตัเิหตนัุ์บตามีจัำาน์วัน์อบุตัเิหตทุั้�เกดิขึ้ึ�น์ทัั�งหมีดใน์ป้ 2020 (685 ราย))

1 การเค์ล่�อน์ไหวัผู้ดิทัา่ทัาง/
การเค์ล่�อน์ไหวัผู้ดิธุรรมีชีาติ 151 ราย (22%)

2 หกล �มี 143 ราย (21%)

3 ตกจัากทั้�สื่ง้/พื่ลดัตก 94 ราย (14%)

4 ถุก้เค์ร่�องจัักรหน์บ้/ตดิอย้ใ่น์เค์ร่�องจัักร 86 ราย (13%)

5 ถุก้ชีน์กระแทักอยา่งแรง 61 ราย (  9%)

สื่ถุาน์การณท์ั้�เกดิผู้้ �บาดเจ็ับและ
เสื่ย้ชีว้ัติจัากอบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์

วันั์น์้�เรามีาเรย้น์ร้ �เก้�ยวักบั
สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยั
ใน์ธุรุกจิัค์ลงัสื่นิ์ค์ �ากนั์เถุอะ!

อบุตัเิหต ุ"การเค์ล่�อน์ไหวัผู้ดิทัา่ทัาง/
การเค์ล่�อน์ไหวัผู้ดิธุรรมีชีาต"ิ "หกล �มี" และ
"ตกจัากทั้�สื่ง้/พื่ลดัตก" เยอะเลยน์ะเน์้�ย...

ธุรุกจิัค์ลงัสื่นิ์ค์ �าเป็น์งาน์
สื่ำาค์ญัี่ทั้�ชีว่ัยสื่นั์บสื่นุ์น์
และสื่ร �างสื่งัค์มีน์ะค์ะ

จัรงิด �วัยค์รับ!

แมี �ใน์สื่ถุาน์ทั้�ทัำางาน์เชีน่์นั์�น์ ก็ยงัเกดิ
อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์ขึ้ึ�น์ได �

ถุ �าอยา่งนั์�น์ เราลองมีาดส้ื่าเหตหุลกัขึ้อง
อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์กนั์ดก้วัา่

หา...!

เกบ็รักษาสื่นิ์ค์ �าไวั �
หลายชีน์ดิเลยน์ะค์รับ

แล �วัยงัเป็น์งาน์ซึ�งมีค้์วัามี
รับผู้ดิชีอบสื่ง้มีากทั้�ต �องจััดสื่ง่
ใน์เวัลาทั้�ต �องการด �วัยน์ะค์ะ



ใชีแ่ล �วั
ตวััอยา่งเชีน่์ กรณ้ขึ้อง

อบุตัเิหต ุ"การเค์ล่�อน์ไหวัผู้ดิทัา่ทัาง/
การเค์ล่�อน์ไหวัผู้ดิธุรรมีชีาต"ิ

ขึ้อให �ระมีดัระวังัเป็น์พื่เิศษ 
เวัลาทั้�พื่ยายามีจัะยกสื่นิ์ค์ �าหนั์ก
หรอ่เวัลาทั้�พื่ยายามีจัะเหยย้ด

หรอ่หมีนุ์ตวััโดยทั้�แบกสื่นิ์ค์ �าอย้ ่
เน์่�องจัากอาจัทัำาให �เกดิการ
บาดเจ็ับทั้�สื่ะโพื่กได �งา่ย

จัำาเป็น์ต �องระมีดัระวังัเพื่ราะ
เพื่ย้งแค์ม่ีองลงักระดาษ
จัากภัายน์อกไมีส่ื่ามีารถุ
ทัราบน์ำ�าหนั์กได �น์ะค์ะ

สื่าเหตหุน์ึ�งค์งจัะเป็น์เพื่ราะ
ปรมิีาณขึ้องสื่นิ์ค์ �าเขึ้ �าและออก
เพื่ิ�มีขึ้ึ�น์ เน์่�องจัากการขึ้น์สื่ง่

กระจัายสื่นิ์ค์ �าทั้�เพื่ิ�มีขึ้ึ�น์

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

มีก้ฎมีากมีาย
ยุง่ยากจัังเลยน์ �า...

หรอ่แค์ร่ะวังัให �ดก้็
โอเค์แล �วัใชีไ่หมีค์รับ?

จัำาเป็น์ต �องปฏิบิตัติามีกฎระเบย้บ
ให �ดเ้พื่่�อป�องกนั์ตน์เองและค์น์
รอบขึ้ �างไมีใ่ห �ได �รับบาดเจ็ับ

แมี �วัา่จัะเป็น์เร่�องยุง่ยากกต็ามีน์ะ!

ค์..ค์..ค์รับบบ!

ไมีเ่พื่ย้งแตผู่้้ �ปฏิบิตังิาน์ต �อง
ระมีดัระวังัด �วัยตวััเองเทัา่นั์�น์

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

ซึ�งผู้้ �ปฏิบิตังิาน์ได �รับบาดเจ็ับ
ทั้�สื่ะโพื่ก ไหล ่หรอ่แขึ้น์ ฯลฯ เวัลา

ทั้�ขึ้น์หรอ่เวัลาทั้�ยกสื่นิ์ค์ �า

หม่ี?



ถุดัมีาก็ค์อ่อบุตัเิหต ุ"หกล �มี" 
มีก้รณ้ตวััอยา่งขึ้องเวัลา
ทั้�จัะขึ้น์สื่นิ์ค์ �าจัำาน์วัน์มีาก
ใน์ค์ราวัเดย้วั และไมีท่ันั์

สื่งัเกตถุงึสื่ิ�งกด้ขึ้วัางบรเิวัณ
เทั �าและสื่ะดดุหกล �มีได �

โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�ง จัำาเป็น์ต �อง
ระวังัเพื่ราะมีกัจัะมีก้ารวัาง

พื่าเลทั ฯลฯ ไวั �ใกล �ๆ  บรเิวัณ
ทัางเขึ้ �า-ออกค์ลงัสื่นิ์ค์ �า

แล �วัอยา่งอบุตัเิหตุ
"ตกจัากทั้�สื่ง้/พื่ลดัตก"

เกดิขึ้ึ�น์ใน์เวัลาไหน์ค์รับ?

ตวััอยา่งเชีน่์ มีก้รณ้ทั้�ผู้้ �ปฏิบิตั ิ
งาน์พื่ยายามีตรวัจัสื่อบสื่นิ์ค์ �า

บน์ชีั�น์วัางพื่าเลทัสื่นิ์ค์ �า

ถุ �าอยา่งนั์�น์

เราลองมีาด้

หน์ �างาน์จัรงิกนั์!

จังึป้น์ขึ้ึ�น์ไปบน์ชีั�น์วัางพื่าเลทั
สื่นิ์ค์ �าแล �วัเกดิมีอ่ล่�น์ตกลงมีา

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

เร่�องรายได �อก้น์ะค์ะ... ดงันั์�น์ก็จังึจัำาเป็น์ต �อง
ปฏิบิตังิาน์โดยทั้�ระมีดั
ระวังัอยา่งสื่มีำ�าเสื่มีอ

เวัลาทั้�จัะขึ้น์สื่นิ์ค์ �า ขึ้อให �ระวังั
ค์วัามีสื่ง้ขึ้องวัตัถุทุั้�จัะขึ้น์

ไมีใ่ห �บงัการมีองเห็น์ด �าน์หน์ �า
ใชี �รถุเข็ึ้น์ทั �องแบน์ ฯลฯ และ
ระมีดัระวังับรเิวัณรอบขึ้ �างด �วัย

วัธิุก้ารถุอ่และวัธิุก้ารขึ้น์ทั้�
ถุก้ต �องเป็น์สื่ิ�งสื่ำาค์ญัี่ เพื่ราะชีว่ัย
ป�องกนั์การปวัดสื่ะโพื่ก ฯลฯ ได �

อยา่งน์้�น์้�เอง…



CASE 1
ชีว่ัยขึ้น์กลอ่ง 2 ใบน์้�
ไปตรงโน์ �น์หน่์อยน์ะ

ค์รับ!

ถุ �ากลอ่งขึ้น์าดน์้�
ดน่้์าจัะขึ้น์ได �ไมีย่าก อึ�บ! หนั์ก!

แตก่ไ็มีถุ่งึกบัจัะต �องใชี �
รถุเข็ึ้น์ทั �องแบน์ละ่น์ะ...

ฮึบึ! …!!

เจ็ับบบ...

เจ็ับสื่ะโพื่กใชีไ่หมี?

เด้�ยวัไปเรย้ก
ค์น์มีาชีว่ัยน์ะ!



เจ็ับสื่ะโพื่ก!

เป็น์เพื่ราะถุอ่กลอ่งด �วัย
ทัา่ทัางทั้�ฝ่ืน์ธุรรมีชีาติ

หรอ่เปลา่น์ะ?

เป็น์อะไรมีากไหมี!?

เจ็ับตรงไหน์หรอ่เปลา่?

ผู้มีเหมีอ่น์จัะ
ปวัดสื่ะโพื่ก

เด้�ยวัผู้มีจัะทัำาสื่ว่ัน์ทั้�
เหลอ่เองค์รับ ค์ณุไป

พัื่กกอ่น์กแ็ล �วักนั์

ถุ �าเชีน่์นั์�น์ไปพัื่กใน์
สื่ำานั์กงาน์กอ่น์มีั�ย

ถุ �าต �องทัำาค์น์เดย้วั
ขึ้น์รวัมีไปทัเ้ดย้วัน่์าจัะมี้
ประสื่ทิัธุภิัาพื่มีากกวัา่น์ะ

รวัมี 2 กลอ่ง
เขึ้ �าด �วัยกนั์

เอาละ่ ไปได �!

มีองไมีเ่ห็น์บรเิวัณ
เทั �า แตข่ึ้น์ไปทัั�ง
อยา่งน์้�กไ็ด �อย้่

วั �าก!



เจ็ับ!

เกดิอะไรขึ้ึ�น์!?

ยงัดท้ั้�พื่วักน์ายทัั�ง 2 ค์น์
ปลอดภัยั แตอ่ก้น์ดิเดย้วั

กอ็าจัจัะบาดเจ็ับสื่าหสัื่ได �น์ะ

ห �ามีฝ่ืน์ถุอ่สื่นิ์ค์ �าหนั์ก!
ต �องใชี �รถุเข็ึ้น์ทั �องแบน์

สื่ำาหรับขึ้น์ขึ้องหนั์ก

ค์รับ!

น์ายกล็ดปรมิีาณ
สื่นิ์ค์ �าทั้�จัะขึ้น์ลงซะ

ห �ามีเดนิ์หรอ่เค์ล่�อน์ทั้�
ใน์สื่ภัาพื่ทั้�มีองไมีเ่ห็น์

ด �าน์หน์ �าหรอ่บรเิวัณเทั �า ร้ �ไหมี!

และเหน์อ่สื่ิ�งอ่�น์ใด ต �องรักษา
หน์ �างาน์ให �เป็น์ระเบย้บ (สื่ะสื่าง (Seiri), 

สื่ะดวัก (Seiton)) อย้เ่สื่มีอ

ค์รับ!

ผู้มียงัเสื่ย้ใจัทั้�ไมีไ่ด �
มีก้ารตรวัจัสื่อบ

ทัางเดนิ์ให �เพื่ย้งพื่อ

หากปฏิบิตัติามีกฎ
ก็สื่ามีารถุป�องกนั์
อบุตัเิหตตุา่งๆ ได �

ผู้มีจัะระวังัค์รับ



CASE 2

วันั์น์้�กอ็ากาศร �อน์
ต �องระวังัโรค์ลมีแดดละ่น์ะ

ชีว่ัยตรวัจัสื่อบหมีายเลขึ้
ขึ้องสื่นิ์ค์ �าอนั์โน์ �น์ใน์

แถุวัทั้�สื่องให �หน่์อยน์ะ

ค์รับ

สื่ห้น์ �าไมีค่์อ่ยดเ้ลยน์ะ
เป็น์อะไรไหมี?

ไมีเ่ป็น์อะไรค์รับ

ใชี �บนั์ไดป้น์
ให �ดด้ �วัยน์ะ

ค์รับ!

แต…่

ทั้�เกบ็บนั์ไดป้น์
อย้ไ่กลจััง...

ยุง่ยากกวัา่จัะ
ไปหยบิบนั์ไดป้น์

ถุ �าค์วัามีสื่ง้แค์น่์้�
ก็สื่ามีารถุป้น์ได �โดย

ไมีต่ �องใชี �บนั์ไดป้น์น์ะ



หมีายเลขึ้ตรงน์้�
ถุก้ต �อง

ถุดัไป มีาตรวัจัสื่อบ
ลงัน์้�ตอ่ดก้วัา่

!!

เป็น์อะไรมีากไหมีค์รับ!?



ทัำาใจัด้ๆ  ไวั �!

เกดิอะไรขึ้ึ�น์?

อาจัจัะเป็น์
โรค์ลมีแดด

ย �ายไปสื่ถุาน์ทั้�
ทั้�เย็น์กนั์เถุอะ

อ �อ ทั้�แทั �กไ็มีค่์อ่ย
สื่บายตั�งแตก่อ่น์

เริ�มีทัำางาน์แล �วัสื่นิ์ะ
ไมีไ่ด �โดน์กระแทัก

หวััใชีใ่หมี?

ค์รับ ไมีไ่ด �โดน์
กระแทักหวััค์รับ

เวัลาทั้�ร้ �สื่กึไมีส่ื่บาย
ต �องรบ้รายงาน์น์ะ

และเวัลาทั้�จัะตรวัจัสื่อบ
สื่นิ์ค์ �าบน์ทั้�สื่ง้ ต �องใชี �
บนั์ไดป้น์และบนั์ไดพัื่บ

ตามีวัธิุก้ารใชี �งาน์ทั้�ปลอดภัยั

ห �ามีป่ายป้น์เสื่า ร้ �ไหมี!

เพื่ราะมีค้์วัามีเสื่้�ยง
ทั้�จัะพื่ลดัตกเมี่�อ
ทัำางาน์บน์ทั้�สื่ง้

ค์รับ

น์ายกต็ �องให �เขึ้าพัื่ก
เวัลาทั้�เขึ้าดท้ัา่ทัาง

จัะไมีส่ื่บายน์ะ

ค์..ค์รับ!

โดยเฉพื่าะชีว่ังทั้�
อากาศร �อน์จัะเกดิ
โรค์ลมีแดดได �งา่ย

หากน์ายได �รับบาดเจ็ับ
ค์รอบค์รัวัก็จัะเป็น์หว่ังน์ะ

ผู้มีจัะระวังัค์รับ



CASE 3

เราก็ค์ุ �น์เค์ยกบัการ
ขึ้บัรถุโฟลค์์ลฟิทั์
พื่อสื่มีค์วัรละ่น์ะ...

งาน์ขึ้น์ย �ายเหลอ่
อก้แค์น่์ดิเดย้วั รบ้ทัำาให �

เสื่ร็จัดก้วัา่!

ตรวัจัสื่อบบรเิวัณ
รอบขึ้ �างด �วัย!

ค์รับ...

เอะ๊! หวััหน์ �าลม่ี
สื่ลปิรายการสื่ำาค์ญัี่...

อะ๊!
อย้ต่รงนั์�น์พื่อด!้

ขึ้อโทัษค์ะ่! หวััหน์ �าลม่ี
สื่ลปิรายการไปค์ะ่!



หม่ี?

อนั์ตราย!
ห �ามีขึ้ �ามีตรงนั์�น์!

!!

เอะ๊!?

กร้�ดดดด!



ทัำาไมีเธุอถุงึมีาอย้่
ตรงน์้�ได �! ตรงน์้�เป็น์
พื่่�น์ทั้�ห �ามีเขึ้ �าน์ะ!

ขึ้อโทัษค์ะ่

เป็น์อะไรมีากไหมี?

ได �รับบาดเจ็ับ
ตรงไหน์หรอ่เปลา่?

ห �ามีผู้า่น์เขึ้ �าไปใน์
พื่่�น์ทั้�ห �ามีเขึ้ �าอยา่ง
เด็ดขึ้าด ร้ �ไหมี!

ถุงึแมี �จัะรบ้ ก็ต �องเดนิ์ไป
ตามีทัางเดนิ์ทั้�กำาหน์ด

น์ายก็ต �องระมีดั
ระวังัด �วัยน์ะ

ได �ตรวัจัสื่อบยน่์ยนั์
ด �าน์หลงัรถุหรอ่เปลา่?

หากละเลยไมีต่รวัจัสื่อบ
สื่ภัาพื่โดยรอบกอ็าจัจัะ
ทัำาให �เกดิอบุตัเิหตนุ์ะ

การปฏิบิตัติามีกฎจัะ
ทัำาให �งาน์ขึ้องพื่วักค์ณุ
ราบร่�น์ขึ้ึ�น์และปกป�อง

ตวััค์ณุเองนั์�น์เอง

ค์รับ / ค์ะ่ !



เวัลาทั้�จัะขึ้น์สื่นิ์ค์ �า ขึ้อให �ระวังัเร่�อง
ทัศัน์วัสิื่ยัโดยรอบเพื่่�อป�องกนั์ไมีใ่ห �
หกล �มี

ขึ้องหนั์ก

การทัำางาน์บน์ทั้�สื่ง้

บรเิวัณเทั �า

พื่่�น์ทั้�ห �ามีเขึ้ �า/รถุโฟลค์์ลฟิทั์

เวัลาทั้�จัะขึ้น์สื่นิ์ค์ �า ขึ้อให �ระวังัเร่�อง
น์ำ �าหนั์กและขึ้น์าดเพื่่�อป�องกนั์ไมีใ่ห �
ปวัดสื่ะโพื่ก ฯลฯ

ประเด็น์ทั้�ค์วัรระวังัใน์ธุรุกจิัค์ลงัสื่นิ์ค์ �า

ห �ามีผู้า่น์เขึ้ �าไปใน์พื่่�น์ทั้�ห �ามีเขึ้ �า
และบรเิวัณใกล �รถุโฟลค์์ลฟิทั์
อยา่งเด็ดขึ้าด

ขึ้อให �ระวังัพื่ลดัตกเมี่�อทัำางาน์
บน์ทั้�สื่ง้

!!

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

เพื่่�อให �ผู้้ �ปฏิบิตังิาน์ทักุค์น์มี้
สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยั
ใน์สื่ถุาน์ทั้�ทัำางาน์ สื่ิ�งสื่ำาค์ญัี่ค์อ่
ค์วัามีตระหนั์กขึ้องแตล่ะค์น์ๆ

และการปฏิบิตัติามีกฎอย้เ่สื่มีอ

เอาละ่ ถุงึตรงน์้�พื่วักเรา
ลองย �อน์กลบัไปดก้รณ้
ศกึษาทัั�งหมีดกนั์อก้ค์รั�ง

น์สิื่ยัประมีาทัไมีค่์อ่ยระวังั
ขึ้องค์น์ใน์เร่�องค์ล �ายกบั

บางค์น์เลยน์ะค์ะ หม่ี? พื่ด้อะไรเหรอ?

ฮึบึ! …!!
มีองไมีเ่ห็น์บรเิวัณ
เทั �า แตข่ึ้น์ไปทัั�ง
อยา่งน์้�กไ็ด �อย้่

ถุ �าค์วัามีสื่ง้แค์น่์้�
ก็สื่ามีารถุป้น์ได �โดย

ไมีต่ �องใชี �บนั์ไดป้น์น์ะ



ขึ้อให �ระวังัเร่�องเหลา่น์้�ด �วัยเชีน่์กนั์!

เค์ล็ดลบัเพื่่�อค์วัามีปลอดภัยัและสื่ขุึ้ภัาพื่!

ธุรุกจิัค์ลงัสื่นิ์ค์ �า

ห �ามีนั์�งหรอ่เหยย้บขึ้ั�น์บน์สื่ดุขึ้องบนั์ไดพัื่บ
และห �ามีใชี �บนั์ไดพัื่บหรอ่บนั์ไดป้น์บน์พื่่�น์ทั้�ไมีม่ีั�น์ค์ง
* ดร้ายละเอย้ดใน์ [เขึ้ �าใจัได �ด �วัยการต์น้์ พื่่�น์ฐาน์ขึ้องสื่ขุึ้อน์ามียั
และค์วัามีปลอดภัยักบัการป�องกนั์อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์
(สื่่�อการเรย้น์การสื่อน์ฉบบัทั้�ใชี �รว่ัมีกนั์ทักุสื่ายงาน์)]

เวัลาทั้�จัะขึ้น์สื่นิ์ค์ �าหนั์กด �วัยแรงขึ้องตน์เอง 
ผู้้ �ชีายห �ามีขึ้น์สื่นิ์ค์ �าหนั์กเกนิ์ 40% ขึ้องน์ำ�าหนั์กตวัั และ
ผู้้ �หญี่งิห �ามีขึ้น์สื่นิ์ค์ �าหนั์กเกนิ์ 24% ขึ้องน์ำ�าหนั์กตวัั
(จัากมีาตรการและแน์วัทัางป�องกนั์การปวัดสื่ะโพื่กใน์สื่ถุาน์ทั้�ทัำางาน์ 
กระทัรวังสื่าธุารณสื่ขุึ้ แรงงาน์และสื่วัสัื่ดกิารแหง่ประเทัศญี่้�ปุ่ น์)

ชีว่ังทั้�อากาศร �อน์ ต �องระวังัโรค์ลมีแดดภัายใน์ค์ลงัสื่นิ์ค์ �า 
หากร้ �สื่กึไมีส่ื่บาย ขึ้อให �ปรกึษาผู้้ �อ่�น์ทันั์ทั้
* ดร้ายละเอย้ดใน์ [เขึ้ �าใจัได �ด �วัยการต์น้์ พื่่�น์ฐาน์ขึ้องสื่ขุึ้อน์ามียั
และค์วัามีปลอดภัยักบัการป�องกนั์อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์
(สื่่�อการเรย้น์การสื่อน์ฉบบัทั้�ใชี �รว่ัมีกนั์ทักุสื่ายงาน์)]

ต �องสื่วัมีหมีวักน์ริภัยัเสื่มีอ เพื่่�อทัำางาน์ภัายใน์
ค์ลงัสื่นิ์ค์ �าอยา่งปลอดภัยั ห �ามีถุอดหมีวักน์ริภัยัถุงึแมี �อากาศจัะร �อน์

วัธิุก้ารใชี �บนั์ไดพัื่บ/
บนั์ไดป้น์

จัำากดัน์ำ �าหนั์กเพื่่�อป�องกนั์
ไมีใ่ห �ปวัดสื่ะโพื่ก

โรค์ลมีแดด

สื่วัมีหมีวักป�องกนั์
 (หมีวักน์ริภัยั)

ผู้้ �ชีาย

อนั์ตราย อนั์ตราย

ไมีเ่กนิ์ 40% ขึ้อง
น์ำ�าหนั์กตวัั

ไมีเ่กนิ์ 24% ขึ้อง
น์ำ�าหนั์กตวัั

ผู้้ �หญี่งิ

อนั์ตรายอนั์ตราย

อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์
เป็น์ปัญี่หาทั้�ใกล �ตวััทักุค์น์ 
ไมีใ่ชีเ่ร่�องขึ้องค์น์อ่�น์เลย

การสื่่�อสื่ารใน์สื่ถุาน์ทั้�ทัำางาน์
เป็น์ประจัำากม็ีค้์วัามีสื่ำาค์ญัี่เชีน่์กนั์

เผู้่�อใน์กรณ้ทั้�มีอ้ะไรเกดิขึ้ึ�น์ค์ะ่

เอาละ่!
ผู้มีจัะปฏิบิตัติามีกฎ

และพื่ยายามีอยา่งเต็มีทั้�
ใน์ทักุๆ วันั์ค์รับ!

อยากให �ทักุค์น์จัำาเอาไวั �วัา่
การปฏิบิตัติามีกฎ ค์อ่ 

การปกป�องทัั�ง "รา่งกาย" 
"ค์รอบค์รัวั" และ "ชีว้ัติ" 

ขึ้องค์ณุ



เผู้ยแพื่รเ่มี่�อเดอ่น์มีน้์าค์มี 2022

จััดพื่มิีพื่โ์ดย: กระทัรวังสื่าธุารณสื่ขุึ้ แรงงาน์ และสื่วัสัื่ดกิารแหง่ประเทัศญี่้�ปุ่ น์

โค์รงการ: Mizuho Research & Technologies, Ltd.

ค์วัามีรว่ัมีมีอ่: ค์ณะทัำางาน์เพื่่�อจััดทัำาสื่่�อการเรย้น์การสื่อน์
เก้�ยวักบัค์วัามีปลอดภัยัทั้�เก้�ยวัขึ้ �องกบัธุรุกจิัค์ �าสื่ง่/ธุรุกจิัค์ลงัสื่นิ์ค์ �า
ผู้ลติ: Sideranch Inc.

เขึ้ �าใจัได �ด �วัยการต์น้์

สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยัใน์ธุรุกจิัค์ลงัสื่นิ์ค์ �า

ลองค์ดิกนั์ดว้ัา่จัดุใดบ �างทั้�อนั์ตราย!

กจิักรรมีค์าดการณอ์นั์ตราย (KYT)

จัดุทั้�อนั์ตราย
มีด้งัตอ่ไปน์้�!

ลองค์ดิถุงึจัุดอัน์ตรายอ่�น์ๆ วั่ายังมี้อ้กหร่อไมี่

มีาร้ �จัักอนั์ตรายทั้�ซอ่น์อย้ใ่น์สื่ถุาน์ทั้�ทัำางาน์กนั์เถุอะ!

เรย้น์ร้ �จัากภัาพื่

ระมีดัระวังับรเิวัณเทั �า

อยา่เขึ้ �าใกล �รถุโฟลค์์ลฟิทั์
ทั้�กำาลงัขึ้บัเค์ล่�อน์

รักษาบรเิวัณทัางเขึ้ �า-ออก
ให �เป็น์ระเบย้บ (สื่ะสื่าง 
(Seiri), สื่ะดวัก (Seiton)) 
และระมีดัระวังัอยา่ให �
สื่ะดดุหกล �มี



สื่อบถุามีขึ้ �อมีล้เพื่ิ�มีเตมิีเก้�ยวักบัขึ้ �อมีล้ฉบบัน์้�

แผู้น์กค์วัามีปลอดภัยั
ฝ่ืายค์วัามีปลอดภัยัและอาชีว้ัอน์ามียั

สื่ำานั์กงาน์มีาตรฐาน์แรงงาน์
กระทัรวังสื่าธุารณสื่ขุึ้ แรงงาน์ และสื่วัสัื่ดกิารแหง่ประเทัศญี่้�ปุ่ น์


