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自動車整備業の安全衛生
เข้า้ใจได้้ด้้วยการ์ต์ูนู
สุุข้อนามััยและความัปลอด้ภััยในงานซ่่อมับำำารุุงรุถยนต์ู

ん が でで わ か る ภัาษาไทย
タイ語版



เอาล่่ะ!
วันัน้�เรามาเรีย้นร้ �เก้ี่�ยวักัี่บ
สุขุอนามัยแล่ะควัามปล่อดภัยั
ในงานซ่่อมบำารงุรถยนต์์กัี่นเถอะ!

"ต์กี่จากี่ท้ี่�สุง้/พลั่ดต์กี่" กัี่บ 
"ถก้ี่เครี่�องจกัี่รหน้บ/ติ์ดอย่้ในเครี่�องจกัี่ร" 
น้�เยอะน่าดเ้ล่ยนะ

เป็นงานสุดุเท่ี่ท้ี่�ช่่วัย
รีกัี่ษาควัามปล่อดภัยั
ให�คนท้ี่�อย้่บนรถเล่ยเนอะ

นั�นสิุ!

งั�นก็ี่มาดสุ้ถานกี่ารณ์์
กี่ารเกิี่ดอบัุติ์เหต์จุากี่กี่ารที่ำางาน
กัี่นเถอะ!

สุาเหต์หุลั่กี่ ๆ 
ของอบัุติ์เหต์จุากี่กี่ารที่ำางาน
เป็นไปต์ามน้�เล่ย

คร�าบ/ค่า!

แต่์จะวัา่ไป
งานด�านกี่าร
ซ่่อมบำารงุรถยนต์์
มันก็ี่ม้อย้่หล่ากี่หล่ายเล่ยนะ

สุงสัุยจงัเนอะ

อ�างองิ : “ข�อมล้่วัเิคราะห์กี่ารเกิี่ดอนัต์รายหรีอ่อบัุติ์เหต์จุากี่กี่ารที่ำางานในงานซ่่อมบำารงุรถยนต์์ (ปี อ�างองิ : “ข�อมล้่วัเิคราะห์กี่ารเกิี่ดอนัต์รายหรีอ่อบัุติ์เหต์จุากี่กี่ารที่ำางานในงานซ่่อมบำารงุรถยนต์์ (ปี 20182018)” )” 
สุมาคมกี่ล่างเพ่�อกี่ารป้องกัี่นอนัต์รายหรีอ่อบัุติ์เหต์จุากี่กี่ารที่ำางาน (ปรีบัปรงุเม่�อเด่อนสิุงหาคม 2019)

จำำ�นวนก�รเกิดอุบัุัติิเหติจุำ�กก�รทำำ�ง�นจำำ�นวนก�รเกิดอุบัุัติิเหติจุำ�กก�รทำำ�ง�น
1 ต์กี่จากี่ท้ี่�สุง้/พลั่ดต์กี่ 110 ราย

2 ถก้ี่เครี่�องจกัี่รหน้บ/ติ์ดอย่้ในเครี่�องจกัี่ร 102 ราย

3 หกี่ล่�ม 79 ราย

4 ของปลิ่วัโดน/ต์กี่ใสุ่ 56 ราย

5 กี่ารเคล่่�อนไหวัผิิดท่ี่าที่าง/
กี่ารเคล่่�อนไหวัผิิดธรรมช่าติ์ 54 ราย



ใช่่เล่ย
ยกี่ตั์วัอย่าง
กี่รณ้์ของ 
"ถก้ี่เครี่�องจกัี่รหน้บ/
ติ์ดอย้่ในเครี่�องจกัี่ร"

ระหวัา่งท้ี่�ต์รวัจสุอบช่่วังล่่าง
ช่่างซ่่อมบำารงุคนอ่�นก็ี่มาล่ดระดับ
ลิ่ฟต์์ยกี่รถล่ง
ที่ำาให�เที่�าติ์ดอย้่กัี่บแผ่ินใต์�ที่�องรถ

เพราะสิุ�งท้ี่�ต์�องจดักี่ารค่อรถยนต์์
เล่ยอาจนำาไปสุ้่กี่ารบาดเจบ็
สุาหัสุได�ด�วัย

ดเ้หม่อนวัา่เบ่�องหลั่งของอบัุติ์เหต์ุ
จะเกิี่ดจากี่กี่ารท้ี่�ช่่างซ่่อมบำารงุด�วัยกัี่นเอง
สุ่�อสุารกัี่นได�ไม่ด้พอด�วัยล่่ะ

อาจจะเพราะพวักี่เขาคิดวัา่
ที่ำางานอย้่ด�วัยกัี่นต์ล่อด
เล่ยไม่น่าเป็นอะไรรีเึปล่่านะ

ง้�น้�เอง

แต่์จะให�คอยแจ�งกัี่นเองที่กุี่ครีั�ง
ก็ี่อาจจะดว้ัุน่วัายไปหน่อยนะ...

จะเรี ่�องเล็่กี่น�อยหรีอ่
ต์อนท้ี่�เกิี่ดเหต์ผิุิดปกี่ติ์
ก็ี่ต์�องรายงานเสุมอเล่ยนะ!

ค..ครีบับบบ!

อาจจะใช่่ก็ี่ได�นะ
แต่์เพ่�อที่ำางานให�ได�อย่างปล่อดภัยั
กี่ารสุ่งเสุ้ยงบอกี่กัี่นเป็นอะไรท้ี่�สุำาคัญ
มากี่เล่ยล่่ะ

หรีอ่ระหวัา่งท้ี่�ต์รวัจสุอบห�องเครี่�อง
ช่่างซ่่อมบำารงุคนอ่�นก็ี่มาสุต์ารีท์ี่เครี่�องยนต์์
จนติ์ดอย้่ในสุ่วันหมนุ (สุายพานพัดล่ม)
อบัุติ์เหต์เุช่่นน้�สุามารถเกิี่ดขึ�นได�

ห่อ?

ฮ่า่ฮ่า่ฮ่า่ฮ่า่ฮ่า่ฮ่า่



นอกี่จากี่น้� 
ในท้ี่�ที่ำางานยังม้กี่ารใช่�
นำ�ามันเบนซิ่นหรีอ่สุเปรย์ที่ำา
ควัามสุะอาดชิ่�นสุ่วัน
ท้ี่�ติ์ดไฟได�งา่ย

รวัมถึงม้กี่ารต์รวัจสุอบห�องเครี่�อง
ท้ี่�ม้ควัามเสุ้�ยงต่์อแผิล่พพุองจากี่อณุ์หภัมิ้สุง้
จงึต์�องระวังัเป็นพิเศษเล่ยล่่ะ

"ต์กี่จากี่ท้ี่�สุง้/พลั่ดต์กี่" น้�ม้
ตั์วัอย่างอบัุติ์เหต์ยัุงไงบ�างครีบั?

ม้กี่รณ้์ตั์วัอย่างท้ี่�
ช่่างท้ี่�กี่ำาลั่งที่ำากี่ารต์รวัจสุอบ

ถ�างั�นก็ี่มาดท้้ี่�ที่ำางานจรีงิ

กัี่นหน่อย

ไหมล่่ะ?

กี่�าวัพล่าดต์อนล่ง
จนต์กี่จากี่ท้ี่�สุง้น่ะ

โดยเฉพาะกี่ารติ์ดไฟ
อาจนำาไปสุ้่อบัุติ์เหต์รุ �ายแรงได�
อนัต์รายมากี่เล่ย!

เพราะฉะนั�น
เพ่�อกี่ารที่ำางานอย่างปล่อดภัยั

นำามาสุวัมใสุ่ให�ถก้ี่ต์�องก่ี่อน
แล่�วัจงึเรี ิ�มดำาเนินงาน

อนัต์ราย…!

จงึควัรจดัเต์รีย้มอปุกี่รณ์์
ต์ามกี่ฎระเบ้ยบท้ี่�กี่ำาหนดไวั�

โอ�โอ�



วันัน้�ก็ี่อาจจะยุ่งหน่อยวันัน้�ก็ี่อาจจะยุ่งหน่อย
แต่์ก็ี่ที่ำางานอย่างระมัดระวังัแต่์ก็ี่ที่ำางานอย่างระมัดระวังั
กัี่นด�วัยล่่ะ!กัี่นด�วัยล่่ะ!

จดักี่ารซ่่อมบำารงุ
กัี่นสุองคนนะ

ฝากี่ด�วัยล่่ะ!

ฉันจะต์รวัจสุอบฉันจะต์รวัจสุอบ
ภัายในห�องโดยสุารเอง…ภัายในห�องโดยสุารเอง…

สุ่วันคณุ์ต์รวัจสุอบ
ห�องเครี่�องนะ

เอาล่่ะ
จะพยายาม!

เอาล่่ะนะเอาล่่ะนะ
เปิดฝากี่ระโปรงรถ…เปิดฝากี่ระโปรงรถ…

หวัา
ร�อน!?

ไอร�อนแรงมากี่!

ห�องเครี่�องของ
รถท้ี่�เพิ�งวัิ�งมา
มันจะร�อน
ระวังัด�วัยล่่ะ

แย่เล่ย...หัวัหน�า
ก็ี่บอกี่มาอย่างนั�น
ด�วัยน้�นะ...

ห่อ? นำ�ายาหล่่อเย็นห่อ? นำ�ายาหล่่อเย็น
ไม่พอน้�นาไม่พอน้�นาแต่์ม้รถคันถัดไปแต่์ม้รถคันถัดไป

รอต์รวัจสุอบอย้่ด�วัยรอต์รวัจสุอบอย้่ด�วัย
ต์�องรีบ้แล่�วั!

ดซิ้่วัา่ท้ี่�หม�อนำ�า
ม้นำ�ายาหล่่อเย็น
รีั�วัรีเึปล่่า…

ปรีมิาณ์นำ�ามัน
โอเค…

กรณีีทีำ� 1:
ระวังักี่ารถก้ี่เครี่�องจกัี่รหน้บ/วัสัุดทุ้ี่�ม้อณุ์หภัมิ้สุง้
(ฉบับกี่ารต์รวัจสุภัาพรถ/ห�องเครี่�อง)



เกิี่ดอะไรขึ�น!?

เหม่อนวัา่
นำ�ายาหล่่อเย็น
มันยังร�อนอย้่น่ะ…ร �อน!!!

ต์อนเปิดฝาหม�อนำ�า
ต์�องระวังันะ ท้ี่�เหล่่อ

เด้�ยวัฉันจดักี่ารเอง

ครีบั…
ขอโที่ษครีบั…

เฮ่�อ...อตุ์สุ่าห์เฮ่�อ...อตุ์สุ่าห์
ได�รีบัควัามไวั�วัางใจได�รีบัควัามไวั�วัางใจ
แล่�วัแที่�ๆแล่�วัแที่�ๆ

...ไม่สิุ...ไม่สิุ
มาปรีบัอารมณ์์ใหม่มาปรีบัอารมณ์์ใหม่
แล่�วัที่ำาเรี ่�องท้ี่�ที่ำาได�ด้กี่วัา่แล่�วัที่ำาเรี ่�องท้ี่�ที่ำาได�ด้กี่วัา่

ร้ �สึุกี่จะยังไม่ได�ร้ �สึุกี่จะยังไม่ได�
ต์รวัจสุอบก๊ี่าซ่ไอเสุ้ยน้�นา...?ต์รวัจสุอบก๊ี่าซ่ไอเสุ้ยน้�นา...?

ต์�องสุต์ารีท์ี่เครี่�องต์�องสุต์ารีท์ี่เครี่�อง
แล่�วัต์รวัจสุอบดแ้ล่�วัล่่ะแล่�วัต์รวัจสุอบดแ้ล่�วัล่่ะ

เอาล่่ะ เต์รีย้มพร�อมเอาล่่ะ เต์รีย้มพร�อม
เรีย้บร�อย--!เรีย้บร�อย--!

เด้�ยวัจะเด้�ยวัจะ
สุต์ารีท์ี่เครี่�องนะครีบัสุต์ารีท์ี่เครี่�องนะครีบั--

กี่ำาลั่งม้สุมาธิกัิี่บกี่ารที่ำางานในกี่ำาลั่งม้สุมาธิกัิี่บกี่ารที่ำางานใน
สุ่วันของสุายพานพัดล่มสุ่วันของสุายพานพัดล่ม

ระวังัด�วัย
นะครีบั-

สุต์ารีท์ี่เครี่�อง!

สุต์ารีท์ี่เครี่�อง!

ขยับ!?

เขย้นไวั�ด�วัยน้�เขย้นไวั�ด�วัยน้�

เฮ่�อ…เฮ่�อ…



กี่รี้�ดดดด!?

เป็นอะไรครีบั!?

ม..ม่อฉันเก่ี่อบติ์ด
เข�าไปในสุายพานพัดล่ม

โดนฉันเต่์อน
เล่ยจะเอาค่น?

เปล่่าเปล่่าเปล่่า
ไม่ใช่่นะครีบั!?

เกิี่ดอะไรขึ�น?

ที่ำานำ�ายาหล่่อเย็น
พุ่งออกี่มาจนน่า
หวัาดเสุ้ยวั

แถมระหวัา่งที่ำางานอย้่ด้ ๆ แถมระหวัา่งที่ำางานอย้่ด้ ๆ 
เขาก็ี่สุต์ารีท์ี่เครี่�องขึ�นมาเล่ยค่ะ!เขาก็ี่สุต์ารีท์ี่เครี่�องขึ�นมาเล่ยค่ะ!

ผิมสุ่งเสุ้ยง
บอกี่แล่�วันะ...

...นำ�ายาหล่่อเย็นถ�ามันม้...นำ�ายาหล่่อเย็นถ�ามันม้
อณุ์หภัมิ้แล่ะควัามดันสุง้อณุ์หภัมิ้แล่ะควัามดันสุง้
มันจะพุ่งออกี่มาได�มันจะพุ่งออกี่มาได�

ให�รอจนกี่วัา่
นำ�ายาหล่่อเย็นจะเย็นล่ง

ถึงจะสุ่งเสุ้ยงบอกี่แล่�วัถึงจะสุ่งเสุ้ยงบอกี่แล่�วั
ก็ี่ต์�องให�แน่ใจวัา่ก็ี่ต์�องให�แน่ใจวัา่
สุ่�อไปถึงผิ้�ฟังแล่�วัหรีอ่ยังสุ่�อไปถึงผิ้�ฟังแล่�วัหรีอ่ยัง ไม่งั�นก็ี่ไม่ม้ควัามหมายไม่งั�นก็ี่ไม่ม้ควัามหมาย

กี่ารคิดแล่�วัล่งม่อที่ำาด�วัยตั์วัเองกี่ารคิดแล่�วัล่งม่อที่ำาด�วัยตั์วัเอง
เป็นสิุ�งท้ี่�น่าช่มก็ี่จรีงิเป็นสิุ�งท้ี่�น่าช่มก็ี่จรีงิ

แต่์ก็ี่อย่ารีบ้ร�อน แต่์ก็ี่อย่ารีบ้ร�อน 
ตั์�งใจที่ำางานอย่างน่าเช่่�อถ่อไปนะตั์�งใจที่ำางานอย่างน่าเช่่�อถ่อไปนะ

จากี่นั�น ไม่วัา่จะที่ำาอะไร
นายน�องใหม่ก็ี่จะย่นยันให�แน่ใจ
ก่ี่อนล่งม่อดำาเนินงานที่กุี่ครีั�ง

แล่�วัน่ะสิุ

ร�อนร�อน

เดินเครี่�องนะครีบัเดินเครี่�องนะครีบั

สุ่�อสุารเข�าใจสุ่�อสุารเข�าใจ



น�องใหม่ท้ี่�ที่ำาพล่าด
จนหมดกี่ำาลั่งใจ...

เอาน่า
อย่าที่�อเล่ย

ควัามผิิดพล่าดเล็่กี่น�อย
อาจนำาไปสุ้่
กี่ารบาดเจบ็สุาหัสุได�

ท้ี่�พด้รุนแรงก็ี่เพ่�อ
ตั์วันายเอง
แล่ะที่กุี่คนนะ

เอาล่่ะ ถ�างั�น
เอาลิ่ฟต์์ยกี่รถขึ�นได�เล่ย

ค่ะ เอาลิ่ฟต์์ยกี่รถ
ขึ�นนะคะ

ฝากี่ต์รวัจสุภัาพผิ�าเบรกี่
แล่ะจานเบรกี่ด�วัยนะ

น�องใหม่
ดล้่�อขวัา

สุ่วันเธอ
ดล้่�อซ่�ายนะ

ถอดยางล่�อออกี่ ต์รวัจสุอบผิ�าเบรกี่
แล่ะจานเบรกี่...

สุำาหรีบัผิ�าเบรกี่ให�ใช่�
สุเปรย์ที่ำาควัามสุะอาดชิ่�นสุ่วัน
ขจดัคราบไขมันแล่ะที่ำาควัามสุะอาด!

เอาล่่ะ 
ที่ำาควัามสุะอาดเรีย้บร�อย!
ต่์อไปก็ี่...ที่ำาให�แห�ง

รีบ้อย้่ด�วัย
ใช่�ปืนล่มที่ำาให�แห�ง
เล่ยล่ะกัี่น

กรณีีทีำ� 2:
ระวังัของปลิ่วัโดน/หกี่ล่�ม
(ฉบับกี่ารต์รวัจสุอบรถยนต์์/ช่่วังล่่างแล่ะช่่วังล่�อ)



ดึงท่ี่อล่ม
มาจากี่เพดาน

เอาล่่ะ ใช่� ได�...

เด้�ยวัเด้ยวัก็ี่
ที่ำาให�แห�งได�...

ฝุ่ นท้ี่�ติ์ดอย้่ท้ี่�
ผิ�าเบรกี่

กี่ระเด็นเข�าต์า
แล่ะปากี่แล่�วั!

อ�าวั?
น�องใหม่เป็นอะไรไป?

น�องใหม่
ไม่ได�สุวัม
แวัน่ต์านิรภัยัน้�นา!

ต์�องรีบ้บอกี่แล่�วั

วั�ายยย!?

เกิี่ดอะไรขึ�น! ข...ขาไปเก้ี่�ยวักัี่บ
อะไรสัุกี่อย่าง…

อะไรกัี่นนะ…

อะ๊
ท่ี่อล่ม…

ต์รวัจสุอบ
ช่่วังล่่างแล่ะช่่วังล่�อ
เรีย้บร�อย



น้�เธอแค�น
อะไรฉัน?

ขอโที่ษครีบั
ผิมมัวัแต่์จดจอ่อย้่...!

ท่ี่อล่มน่ะ
มันเก้ี่�ยวัเที่�าได�งา่ย

ให�ดร้อบข�าง
สุ่งเสุ้ยงบอกี่ก่ี่อน
แล่�วัค่อยใช่�ด้กี่วัา่

ฉันเองบางท้ี่ก็ี่
ล่่มต์รวัจบรีเิวัณ์เที่�า
อย้่บ�างเหม่อนกัี่น
ต์�องระวังัด�วัย

ขอโที่ษครีบั…!
เอ!๋? นำ�าต์า...
พด้แรงไปเหรอ...!?

ไม่น่าถึงกัี่บต์�องร�องไห�น้�นา…

เปล่่า
ไม่ใช่่ครีบั…

ฝุ่ นท้ี่�กี่ระเด็นจากี่ปืนเป่าล่ม
มันเข�าต์าผิม… ช่วันให�สัุบสุนจรีงิ

นายน้�มัน!

เพราะวัา่เวัล่าต์รวัจช่่วังล่่าง
แล่ะช่่วังล่�อ
อาจม้สุปรีงิจากี่ดรีมัเบรกี่
หรีอ่ฝุ่ นท้ี่�กี่ระเด็นมาโดนได�

ดังนั�นต์�องสุวัม
แวัน่ต์านิรภัยัเสุมอ!

อา...เรี ่�องน้�ก็ี่เคย
โดนวัา่มาแล่�วัน้�นา

อะไรเล่่า! 
ยังเจบ็ต์าอย้่อก้ี่รีไึง!?

น้�ร �องไห�เพราะเจบ็ใจครีบั…

นายน้�มัน
ช่วันให�สัุบสุนจรีงินะ!?

เป็นรุน่พ้�ท้ี่�ช่วันให�คิดถึง
วัา่เราเองก็ี่เคยโดนดุ
แบบน้�เหม่อนกัี่นนะ

น้� ไง!น้� ไง!



วันัน้�มาจำาวัธิิ้
กี่ารใช่�งาน
ลิ่ฟต์์ยกี่รถกัี่น ลิ่ฟต์์ยกี่รถ…!

เอาล่่ะ! 
ต์�องพยายาม!

อปุกี่รณ์์ป้องกัี่นกี่ารต์กี่ อปุกี่รณ์์อารีม์ล็่อกี่

สิุ�งท้ี่�ต์�องที่ำาเสุมอ
ก่ี่อนกี่ารใช่�ลิ่ฟต์์ยกี่รถก็ี่ค่อ

ต์รวัจสุอบให�แน่ใจวัา่
อปุกี่รณ์์ควัามปล่อดภัยั
อย้่ในสุถานะเปิดใช่�งาน

ต์�องต์รวัจสุอบให�แน่ใจวัา่
อปุกี่รณ์์อารีม์ล็่อกี่ที่ำางานอย้่ด�วัย
เพ่�อไม่ให�รถยนต์์รว่ังล่งไป

ถ�าใช่�ลิ่ฟต์์ยกี่รถถ�าใช่�ลิ่ฟต์์ยกี่รถ
แบบ 2 เสุาแบบ 2 เสุา

ต์รวัจดว้ัา่โซ่่ขึ�นสุนิมต์รวัจดว้ัา่โซ่่ขึ�นสุนิม
หรีอ่บิดงอหรีอ่ไม่หรีอ่บิดงอหรีอ่ไม่

ต์รวัจดว้ัา่ล่ก้ี่รอกี่ต์รวัจดว้ัา่ล่ก้ี่รอกี่
ยังหมนุได�ด้อย้่หรีอ่ไม่ยังหมนุได�ด้อย้่หรีอ่ไม่

กี่ารต์รวัจสุอบด�วัยต์นเองกี่ารต์รวัจสุอบด�วัยต์นเอง
เหล่่าน้�ต์�องที่ำาเสุมอเหล่่าน้�ต์�องที่ำาเสุมอ

พอต์รวัจสุอบเสุรีจ็
ก็ี่ได�เวัล่าติ์ดตั์�ง

ต์รวัจสุอบวัา่ใช่�
อปุกี่รณ์์ติ์ดตั์�งท้ี่�เสุ้ยหาย
อย้่หรีอ่เปล่่า

อปุกี่รณ์์ติ์ดตั์�งเป็นของท้ี่�
ใข�แล่�วัม้กี่ารเสุ่�อมสุภัาพ
ถ�ามันหมดสุภัาพแล่�วั
ก็ี่ให�รีบ้เปล้่�ยนซ่ะ

ต่์อไปก็ี่ประกี่อบ
อปุกี่รณ์์ติ์ดตั์�งเข�ากัี่บ

จดุยกี่รถ

กรณีีทีำ� 3:
กี่ารดำาเนินงานด�วัยลิ่ฟต์์ยกี่รถ
(กี่ารใช่�งานลิ่ฟต์์ยกี่รถอย่างปล่อดภัยั)



ยกี่ลิ่ฟต์์ขึ�นเล็่กี่น�อย
แล่�วัต์รวัจดว้ัา่
มันคล่อนหรีอ่ไม่

ต์�องระวังัเป็นอย่างมากี่
เพราะตั์วัรถอาจ
เสุ้ยสุมดลุ่ได�!

ท้ี่�เหล่่อก็ี่แค่ยกี่ขึ�น
ไปทัี่�งอย่างนั�น
ก็ี่จบแล่�วั

แต่์ก็ี่ม้เรี ่�องท้ี่� "ห�ามที่ำา" อย้่
เล่ยต์�องบอกี่ไวั�ก่ี่อน

ห�าม "ยกี่ข�างเด้ยวั" 
เด็ดขาด!
ไม่วัา่จะล่�อหน�าหรีอ่ล่�อหลั่ง

เพราะมันอาจต์กี่ล่งไปได�
แล่ะยังสุร�างภัาระให�ลิ่ฟต์์
รีบันำ�าหนักี่มากี่เกิี่นไปด�วัย

อก้ี่อย่างก็ี่ต์อนท้ี่�
เกิี่ดเหต์แุผ่ินดินไหวั...
ให�รีบ้ออกี่ห่างไวั�ก่ี่อนเล่ย

ถ�ามันสัุ�นสุะเท่ี่อนแรง
ก็ี่เป็นไปได�วัา่
รถอาจต์กี่ล่งมาได�นะ

ถ�าเกิี่ดอะไรขึ�นมา
คนในครอบครีวััจะเสุ้ยใจนะ

ขอบคณุ์ครีบั 
หัวัหน�า!

ถ�างั�น วันัน้�ก็ี่
ต์รวัจสุภัาพรถ
กัี่นสุองคนนะ

ยกี่ลิ่ฟต์์ขึ�น
เอาล่่ะ ต์รวัจสุภัาพ
ห�องเครี่�องเสุรีจ็แล่�วั

ต์รวัจสุอบ
ช่่วังล่่าง
แล่ะช่่วังล่�อ!

น่ากี่ลั่วั…น่ากี่ลั่วั…



หยดุลิ่ฟต์์ซ่ะ!

ยังม้คนท้ี่�
กี่ำาลั่งที่ำางานอย้่นะ!

ค...ครีบั!

เฮ่�ย!!

เฮ่�อ--จบล่ง
อย่างปล่อดภััย...

ต์�องที่ำาอย่างรอบคอบ...!

ถ�าล่่มต์รวัจสุอบถ�าล่่มต์รวัจสุอบ
เพ้ยงแค่เรี ่�องเด้ยวัเพ้ยงแค่เรี ่�องเด้ยวั
ก็ี่อาจที่ำาให�รถต์กี่ล่งมาได�ก็ี่อาจที่ำาให�รถต์กี่ล่งมาได�

เอาล่่ะ...
สุมบร้ณ์์แบบแล่�วั...

พอที่ำางานเสุรีจ็
ก็ี่ช่ะล่่าใจล่่ะสิุ!

ต์อนจะเอาลิ่ฟต์์ล่ง
ให�สุ่งเสุ้ยงบอกี่ก่ี่อน!

หัวัหน�าคะ...
ฉันเข�าใจแล่�วัล่่ะ

วัา่ถ�าที่ำางานกัี่บ
นายน�องใหม่น้�
สัุกี่วันัฉันต์�องต์ายแน่

ขอโที่ษ
จรีงิ ๆ ครีบั!

จากี่นั�น สุองคนน้�
ก็ี่ได�กี่ล่ายเป็นค้ห่ฝ้ีม่อด้
ของท้ี่�น้� ไป

กี่ารสุ่งเสุ้ยงบอกี่รอบข�าง
ถ่อเป็นกี่ฎเหล็่กี่เล่ยนะ!

สุ่วันเธอ
เวัล่าท้ี่�ต์รวัจช่่วังล่่าง



ท้ี่น้�คงจะเข�าใจด้แล่�วัใช่่ไหม
วัา่อนัต์รายมันอย้่ใกี่ล่�ตั์วัเรา
มากี่กี่วัา่ท้ี่�คิดน่ะ?

สุขุอนามัยแล่ะควัามปล่อดภัยัในท้ี่�ที่ำางาน
เป็นเรี ่�องสุำาคัญท้ี่�แต่์ล่ะคนต์�องใสุ่ใจ
แล่ะรีกัี่ษากี่ฎระเบ้ยบให�ด้

ท้ี่น้�ล่องมา
ย�อนดก้ี่รณ้์ศึกี่ษา
อก้ี่ครีั�งกัี่นเถอะ

ควัามซุ่่มซ่่ามของตั์วัล่ะครในเรี่�อง
มันคล่�ายใครบางคนเล่ยเนอะ ห่อ?

วัา่ยังไงนะ?

ไอ�หยา…ไอ�หยา…
ถกูลิฟต์ูยกรุถทับำ

ติูด้เข้า้ไปในสุ่วนท่�หมุันได้้อย่างเช่่นสุายพานพัด้ลมัetc.

หกล้มัจากการุไปเก่�ยวท่อลมั

พลัด้ตูกจากรุถยนต์ูท่�ยกสูุง

จดุ้ท่�ตู้องรุะวงัในงานซ่่อมับำำารุุงรุถยนต์ู

แผลพุพอง

ข้องปลิวโด้น

ถกูเคร์่�องจกัรุหน่บำ/
ติูด้อยู่ในเคร์่�องจกัรุ

หกล้มั/พลัด้ตูก



อบัุติ์เหต์จุากี่กี่ารที่ำางาน
เป็นปัญหาใกี่ล่�ตั์วัท้ี่� ไม่ใช่่
เรี ่�องของคนอ่�นอย่างแน่นอน

เวัล่าท้ี่�ม้อะไรเกิี่ดขึ�น
กี่ารคอยติ์ดต่์อสุ่�อสุาร
กัี่บคนในท้ี่�ที่ำางานอย้่เสุมอ
ก็ี่เป็นเรี ่�องสุำาคัญเหม่อนกัี่นนะ

เอาล่่ะ!
มาใสุ่ใจเรี ่�องอบัุติ์เหต์จุากี่กี่ารที่ำางาน
แล่�วัมาพยายามในที่กุี่ ๆ วันักัี่นเถอะ!

อยากี่จะให�จำากัี่นไวั�วัา่
กี่ารรีกัี่ษากี่ฎระเบ้ยบถ่อเป็น
กี่ารปกี่ป้อง "รา่งกี่าย" 
"ครอบครีวัั" 
แล่ะ "กี่ารใช่�ช้่วัติ์"

อ่�อ อ่�ออ่�อ อ่�อ

เร์ย่นรูุผ่้านภัาพ

มาร้ �ถึงอนัต์รายท้ี่�ซ่่อนตั์วัอย่้ขณ์ะที่ำางานในท้ี่�ที่ำางานกัี่นเถอะ!

การุฝึกอบำรุมัเพ่�อคาด้การุณ์์อันตูรุาย (KYT)

ตูรุงน่�เป็นจดุ้ท่�
อันตูรุาย!

ใช่�งานลิ่ฟต์์ยกี่รถ
ด�วัยวัธิิท้้ี่�ถก้ี่ต์�อง

ไม่เข�าใกี่ล่�ลิ่ฟต์์
ท้ี่�กี่ำาลั่งล่ดระดับ
ล่งมา

ต์รวัจสุอบวัา่รถ
คล่อนหรีอ่ไม่
ก่ี่อนยกี่ลิ่ฟต์์ขึ�น

ไม่ไปอย้บ่น
รถยนต์์
ท้ี่�กี่ำาลั่งยกี่สุง้ขึ�น

มัาคิด้กันวา่ตูรุงไหนอันตูรุายบ้ำาง!
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ลองมัาคิด้กันวา่ยังม่ัตูรุงจดุ้ไหนอ่กท่�อันตูรุาย
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