
สื่่�อสื่ารสื่อนประเภทโสื่ตทศันูปกรณ์น์้�จััดทำาขึ้้�นเพื่่�อใช้ใ้นการเรย้นรูพ้ื่่�นฐานดา้นความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั
สื่ำาหรับผูู้ใ้ช้แ้รงงานทกุคนในสื่ถานประกอบการมก้ารหลอ่โลหะ

鋳造の安全衛生
まん が で わ か る ฉบับััภาษาไทย

タイ語

การต์นูเพื่่�อการเรย้นรู ้
ความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยัในการหลอ่โลหะ



โอเค !

วนัน้� เรามาเรย้นเก้�ยวกบั
ความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั

ในงานหลอ่โลหะกนั !

มส้ื่ ่�งท้�เราตอ้งระวงัหลายอยา่งเลย
เพื่ราะเป็นงานท้�ตอ้งทำาใกลก้บัขึ้องรอ้น

ตอ้งเคล่�อนยา้ยวสัื่ดหุนัก ๆ
แลว้ก็ตอ้งควบคมุเคร่�องจัักรดว้ย

จัรง่ดว้ย !

วา่แต่
มนัเป็นงานแบบไหนกนันะ

จัรง่ๆแลว้
ตอ้งระวงัอะไรบา้งเน้�ย นอกจัากการป้องกนัอบุตัเ่หตแุลว้

เราตอ้งป้องกนัไมใ่หเ้กด่อาการผู้ด่ปกต่
จัากฝุุ่่ นผู้งดว้ยสื่น่ะ

งั�นเรามาดู
สื่ถต่ก่ารเกด่อบุตัเ่หตุ

ระหวา่งการทำางานกนัเถอะ

เราลองมาดสูื่าเหตหุลกัท้�ทำาใหเ้กด่
อบุตัเ่หตรุะหวา่งการทำางานวา่มอ้ะไรบา้ง

อา้งอง่ : “ขึ้อ้มลูการเกด่อบุตัเ่หตใุนการทำางานโดยจัำาแนกตามประเภทกจ่ัการ
และรปูแบบขึ้องอบุตัเ่หต ุป้ 2019” โดยกระทรวงสื่าธารณ์สื่ขุึ้ แรงงาน และสื่วสัื่ดก่าร

(คำานวณ์จัากคา่ผู้ลรวมขึ้องอตุสื่าหกรรมงานหลอ่และอตุสื่าหกรรมงานหลอ่ท้�ไมใ่ช้เ่หล็ก)

1 ถกูหนบ้ โดนเก้�ยว 31 %

2 สื่มัผัู้สื่โดนขึ้องรอ้น 13 %

3 กระโดดลงมา รว่งหลน่ 11 %

4 หกล ้ 10 %

5 การเคล่�อนไหวผู้ด่ทา่ผู้ด่ทาง การเคล่�อนไหวแบบฝุ่่น 9 %

อตัรารอ้ยละขึ้องการเกด่อบุตัเ่หตตุา่งๆ
ท้�ทำาใหเ้สื่ย้ช้ว้ต่และไดรั้บบาดเจ็ับในงานหลอ่โลหะ

* ในบรรดางานท้�เก้�ยวขึ้อ้งกบัการหลอ่โลหะ มห้ลายงานท้�ทำาใหเ้กด่เศษฝุุ่่ นผู้งตา่งๆ
ดงันั�น อาการผู้ด่ปกตข่ึ้องรา่งกายจัากฝุุ่่ นผู้งกเ็ป็นเร่�องท้�น่ากงัวลเช้น่กนั



ใช้แ่ลว้ละ่

หม่ ?

งั�นทน้้�
เราลองมาดตูวัอยา่งขึ้อง

อบุตัเ่หตใุนการทำางานกนั !

แลว้กเ็คยมค้นโดนพื่วกงานหลอ่แมพ่ื่ม่พื่์
กบัเคร่�องจัักรหนบ้ทบัจันถง้ขึ้ั�นเสื่ย้ช้ว้ต่เลยก็ม้

ทำาไมถง้เกด่อบุตัเ่หตุ
ระหวา่งการทำางานไดล้ะ่คะ ?

สื่าเหตอุยา่งหน้�งคอ่
การไมป่ฏิบ่ตัต่ามกฎระเบย้บ
เพื่่�อความปลอดภยั*ยงัไงละ่

ยกตวัอยา่งเช้น่
อบุตัเ่หตทุ้�เกด่ขึ้้�นมท้ั�งสื่ายพื่านกระช้ากมอ่

ขึ้องคนงานไปจันทำาใหเ้จ็ับหนัก

ตวัอยา่งกฎระเบย้บท้�วา่น้�
มอ้ะไรบา้งเหรอครับ ?

เร่�องแคนั่�นเองเหรอครับ

นก้วา่จัะเป็นกฎท้�ยุง่ยากซับัซัอ้น
มากกวา่นั�นเสื่ย้อก้

เพื่่�อป้องกนัอบุตัเ่หตุ
ระหวา่งการทำางานแลว้

การปฏิบ่ตัต่ามกฎระเบย้บ
อยา่งจัรง่จัังคอ่สื่่�งท้�
สื่ำาคญัตา่งหากเลา่ !

คะ..ครา้บบบบ !

อยา่งเช้น่ เวลาจัะตรวจัเช้ก็ซัอ่มแซัม
เคร่�องจัักรก็ตอ้งป่ดเคร่�องกอ่น

ตอ้งดใูหด้ก้อ่นวา่เคร่�องหยดุสื่นท่แลว้
ถง้จัะปฏิบ่ตัง่านได ้

น้�คอ่สื่่�งสื่ำาคญัเลยละ่

* กฎระเบย้บในการรักษาความปลอดภยัเป็นสื่่�งท้�มก้ารจััดทำาขึ้้�นตามกฎหมายขึ้อ้บงัคบัและ
บทเรย้นจัากประสื่บการณ์ค์วามผู้ด่พื่ลาดรวมถง้อบุตัเ่หตมุากมายหลายกรณ้์ท้�เคยเกด่ขึ้้�นในอดต้



เอาละ่ !

ทน้้�เราลองมาดู

ตวัอยา่งเหตกุารณ์ท์้�
เกด่ขึ้้�นจัรง่กนั

เออ จัะวา่ไป
อบุตัเ่หตตุอนใช้ปั้�นจัั�นกเ็กด่บอ่ยเหมอ่นกนั

เช้น่ ช้นเขึ้า้กบัแมพ่ื่ม่พื่ห์ลอ่โลหะท้�ใช้ปั้�นจัั�นยก
หรอ่โดนช้นตด่กำาแพื่งจันกลายเป็นอบุตัเ่หตรุา้ยแรง

นอกจัากน้� เราตอ้งระวงัไมใ่ห ้
แมพ่ื่ม่พื่ห์ลอ่โลหะหรอ่งานหลอ่ตกใสื่ด่ว้ย

เพื่ราะขึ้องพื่วกน้�บางอยา่งหนักหลายรอ้ยกโ่ล
ถา้ตกลงมาโดนหวัหรอ่โดนทบัแลว้ละ่ก็

อาจัมอ่งเทง่ไดเ้ลยนะ

ภยัอนัตรายน้�
อยูใ่กลต้วัเราตลอดเลยนะคะ

นั�นเป็นเหตผุู้ลวา่
ทำาไมการปฏิบ่ตัต่ามกฎระเบย้บ

อยา่งเครง่ครัดจัง้เป็น
สื่่�งท้�สื่ำาคญัอยา่งไงละ่

เพื่่�อปกป้องรา่งกายขึ้องตวัเอง
สื่ว่นการสื่วมใสื่อ่ปุกรณ์ป้์องกนักเ็ป็นสื่่�งสื่ำาคญั
อปุกรณ์ป้์องกนันั�นมม้ากมายหลายประเภท

เราตอ้งเลอ่กใช้ใ้หถ้กูตอ้ง
ตามการปฏิบ่ตัง่าน

ยกตวัอยา่งเช้น่
หากตอ้งการป้องกนัเศษฝุุ่่ นผู้ง

ก็ตอ้งสื่วมหนา้กาก

แลว้เร่�องท้�ตอ้งระมดัระวงัอยู่
เป็นประจัำา

มอ้ะไรบา้งครับ

รูจั้ัก 4สื่ ไหม
4สื่ คอ่หลกัการขึ้ั�นพื่่�นฐาน

ขึ้องความปลอดภยั
ซั้�งไดแ้ก ่Seiri (สื่ะสื่าง) Seiton (สื่ะดวก)

Seiso (สื่ะอาด) และ
Seiketsu (สื่ขุึ้ลกัษณ์ะ)

Seiri 
(สื่ะสื่าง)

Seiton
(สื่ะดวก)

Seiso
(สื่ะอาด)

Seiketsu
(สื่ขุึ้ลกัษณ์ะ)



นำ�ายาทาแบบ
เลอะตด่

ช้ดุทำางานจันได ้

เพื่ราะฉะนั�น
ตอ้งใสื่ห่นา้กาก

ป้องกนัสื่ารพื่ษ่ดว้ย

นำ�ายาทาแบบ
เป็นสื่ารทำาละลายอน่ทรย้์

ฝุ่ากทานำ�ายาใสื่่
แบบหลอ่ทราย
ตรงน้�ใหท้น้ะ

ถา้ทาเสื่ร็จัแลว้
กป็รับพื่่�นผู้ว่
ใหแ้ข็ึ้งขึ้้�น

ดว้ยการจัดุไฟ
แบบน้�

ตอนจัดุไฟ
ตอ้งระวงัใหด้เ้ช้ย้วละ่

เพื่ราะสื่ารทำาละลายอน่ทรย้์
ตด่ไฟไดง้า่ย

ครับ
เขึ้า้ใจัแลว้ครับ !

ตอ่จัากน้�
ก็จัดุไฟ

โอเค
ทาเสื่ร็จัแลว้

เฮ้ย้ !
แยแ่ลว้ !

ช้า่งมนัเถอะแตโ่ดนแคน่ด่เดย้ว
คงไมเ่ป็นไรหรอกมั�ง

CASE 1
แผู้ลไฟไหม ้

ระบบระบายอากาศ
แบบเฉพื่าะท้�



อ่�อหอ่ ไหมแ้ลว้
ไหมแ้ลว้

เฮ้ย้ !
ตด่ไฟไดไ้งเน้�ย !

เฮ้ย้ !
เป็นอะไรน่ะ

เป็นแผู้ลไหมห้นักเลย
ตอ้งรบ้ประคบเย็น

ซัะแลว้ !

ยงัโอเคไหม

แสื่บจััง...

อา๊าา
รอ้น รอ้น !

ช้ว่ยดว้ยยย !



สื่รปุ CASE 1

เม่�ออยูใ่นสื่ถานท้�ปฏิบ่ตัง่าน
ตอ้งเลอ่กใช้อ้ปุกรณ์ป้์องกนั
ใหเ้หมาะสื่ม !

ระมดัระวงัสื่ารทำาละลายอน่ทรย้ ์
ท้�ตด่ไฟงา่ยใหด้ ้!1 2

เวลาจัะจัับงานหลอ่ ตอ้งสื่วมถงุมอ่หนัง !TIPS

หม่
ช้่�นงานหลอ่

เคล่�อนออกมา
นด่หน้�งเหรอ

เป็นสื่ด้ำาแลว้
คงเย็นแลว้ละ่มั�ง

โอย๊ !
รอ้น !

เฮ้ย้ !
ตด่ไฟไดไ้งเน้�ย !

อา๊าา
รอ้น รอ้น !

ช้ว่ยดว้ยยย !

เฮ้ย้ !
เป็นอะไรน่ะหากเลอะตด่ช้ดุหรอ่ตด่ตวั

ใหร้บ้เช้ด็ออกทนัท้

ช้ ่�นงานท้�เป็นเหล็กอาจัยงัมค้วามรอ้นอยู่
ถง้แมส้ื่จ้ัะเปล้�ยนเป็นสื่ด้ำา สื่ว่นช้่�นงานท้�เป็น
อะลมูเ่นย้มจัะไมเ่ปล้�ยนสื่ถ้ง้แมจ้ัะมค้วามรอ้น
เวลาจัะจัับช้่�นงานหลอ่ ตอ้งรอใหช้้ ่�นงาน
เย็นจัรง่ๆกอ่นถง้จัะจัับได ้

เด้�ยวจัะพื่าไป
โรงพื่ยาบาลนะ !

ผู้มจัะรบ้เรย้ก
รถพื่ยาบาลมาครับ !

หมอบอกวา่
ตอ้งนอนโรงพื่ยาบาล

สื่กัพัื่กครับ

หลงัจัากสื่ง่ตวัไปโรงพื่ยาบาล―

ทห้ลงัจัำาไวน้ะ
ถา้นายไดรั้บบาดเจ็ับ

นอกจัากตวันาย
ท้�ลำาบากแลว้

ทั�งเพื่่�อน ๆ ทั�งครอบครัว
กค็งเป็นกงัวล

ในท้�สื่ดุ เขึ้าก็ตระหนักวา่
การกระทำาท้�ประมาทนั�น
กอ่ใหเ้กด่อนัตรายมากแคไ่หน



โอเค
เตรย้มเสื่ร็จัหมดแลว้
ทน้้�กเ็ร่�มงานเจัย้รได ้

งานเจัย้รช้่�นงาน
เป็นงานท้�อนัตราย

เพื่ราะงั�นเลย
ตอ้งระวงัสื่น่ะ ขึ้องนั�น

อยูท่้�ไหนนะ

กอ่นอ่�นก็
ใช้จ้ั่�กยด้

ช้่�นงานหลอ่เอาไว ้

ถา้วางเคร่�องเจัย้รไวบ้นโตะ๊ถา้วางเคร่�องเจัย้รไวบ้นโตะ๊
ขึ้ณ์ะท้�หน่เจัย้รยงัหมนุอยู่ขึ้ณ์ะท้�หน่เจัย้รยงัหมนุอยู่
เคร่�องอาจัตกลงมาโดนขึ้าเคร่�องอาจัตกลงมาโดนขึ้า
จันทำาใหบ้าดเจ็ับได ้จันทำาใหบ้าดเจ็ับได ้

หากเคร่�องเจัย้รเดง้กลบัหากเคร่�องเจัย้รเดง้กลบั
หน่เจัย้รอาจัโดนรา่งกายหน่เจัย้รอาจัโดนรา่งกาย
จันทำาใหเ้จ็ับหนักได ้จันทำาใหเ้จ็ับหนักได ้

ออ้
ลองถามเขึ้าดก้วา่

โอย๊ เจ็ับ !

เป็นอะไรไหม
อยา่ขึ้ย้�ตานะ

รบ้ไปลา้งตาเร็ว

เออ...
ขึ้อโทษนะคะ

ตา !?
เขึ้า้ตา !?

เฮ้อ้
น่าเป็นหว่งจััง

CASE 2
บาดเจ็ับจัากการขึ้ดัตกแตง่ผู้ว่ช้่�นงานดว้ยเคร่�องเจัย้ร



ผู้งโลหะน้�
กระเด็นไปรอบๆ

แตม่นัมองเห็นไดย้าก
เขึ้าเลยไมรู่ว้า่

มนัจัะกระเด็นใสื่ไ่ดส้ื่น่ะ

เฮ้ย้ !

โอย๊ !
ช้่�นงาน

ตกใสื่เ่ทา้จันได ้

บรเ่วณ์เทา้ท้�
โดนช้่�นงานหลอ่ตกใสื่่

มอ้าการปวดมากขึ้้�นเร่�อยๆ
และรูส้ื่ก้รอ้นนด่ๆดว้ย อาการเป็นไง

บา้งเน้�ย

แตเ่จ็ับนด่เดย้ว
คงไมเ่ป็นไร

หรอกมั�ง

ลม่ใสื่แ่ผู้น่ป้องกนั
หลงัเทา้

ท้�รองเทา้ดว้ย

เออ จัรง่สื่่
ลม่ใช้จ้ั่�กยด้

ช้่�นงานไปเลย

แปลกจัรง่

ช้่�นงานหลอ่
เหมอ่นจัะ

โคลงเคลงนะเน้�ย

รบ้ทำางานตอ่
ดก้วา่

วา่แตเ่ม่�อก้�
เขึ้าดเูจ็ับหนัก
เอาการเลย

2 ช้ั�วโมงผู้า่นไป―



สื่รปุ CASE 2

ระมดัระวงัเวลาปฏิบ่ตัง่านเจัย้ร ! ปฏิบ่ตัง่าน
ตามขึ้ั�นตอนท้�กำาหนดไว ้!1 2

สื่วมแวน่ตาเซัฟต้�
เวลาท้�อยูใ่กลค้นท้�กำาลงัทำางานเจัย้ร !

TIPS

ถง้แมข้ึ้ณ์ะท้�ใช้เ้คร่�องเจัย้ร
เราจัะมองเห็นประกายไฟ

จัากผู้งโลหะไดอ้ยา่งช้ดัเจัน

แตต่อนท้�ผู้งโลหะกระเด็นไป
ยงับรเ่วณ์โดยรอบราว 30 ซัม.

ผู้งโลหะจัะเย็นตวัลงและ
เปล้�ยนสื่เ้ป็นสื่ด้ำาจันมองไมเ่ห็น

ดงันั�น คนท้�เดน่ผู้า่นใน
บรเ่วณ์ใกลเ้คย้งจัง้ตอ้งสื่วม

แวน่ตาเซัฟต้�อยูเ่สื่มอ

ถา้วางเคร่�องเจัย้รไวบ้นโตะ๊ขึ้ณ์ะท้�หน่เจัย้รยงัหมนุอยู่
เคร่�องอาจัตกลงมาโดนขึ้าจันทำาใหบ้าดเจ็ับได ้
และถา้หากเคร่�องเจัย้รเดง้กลบั
หน่เจัย้รกอ็าจัโดนรา่งกายจันทำาใหเ้จ็ับหนักได ้
ดงันั�นจัง้ตอ้งระมดัระวงัใหม้าก

กอ่นจัะเร่�มปฏิบ่ตัง่านใหมอ่ก้ครั�ง ตอ้งตรวจัสื่อบดู
อก้ครั�งหน้�งกอ่นวา่ลำาดบัขึ้ั�นตอนการปฏิบ่ตัง่านนั�น
ถกูตอ้งหรอ่ไม ่และจัะเกด่อนัตรายอะไรหรอ่ไม่

* การเปล้�ยนหน่เจัย้รหรอ่ทดสื่อบการหมนุขึ้องหน่เจัย้รหลงัเปล้�ยนจัะตอ้งทำาโดยผูู้ท้้�ผู้า่นการอบรมพื่เ่ศษเก้�ยวกบัความปลอดภยั
และอาช้ว้อนามยัตามกฎขึ้อ้บงัคบัวา่ดว้ยความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยัขึ้องแรงงานเทา่นั�น

เห็นวา่
กระดกูรา้วเลยเหรอ

หวัหนา้ครับ !
ผู้มเจ็ับเทา้ครับ

โห บวมขึ้นาดน้�
เลยเหรอ !

อยา่ลม่วา่ถา้บาดเจ็ับ
ตวันายน่ะจัะลำาบาก
ตอนน้�ก็พัื่กใหห้ายด้

กอ่นละกนั

นายบอกช้า้ไปนะ !
ถา้รูส้ื่ก้วา่

"ตวัเองอาจัจัะบาดเจ็ับอะไร"
ตอ้งรบ้บอกทนัท้

แลว้ก็ตอ้งใช้จ้ั่�ก
ใช้อ้ปุกรณ์ป้์องกนั

ทกุครั�งท้�ทำางานดว้ย

ในท้�สื่ดุ เขึ้าก็รูซ้ั ้�งวา่การปฏิบ่ตัต่าม
ขึ้ั�นตอนการทำางานท้�กำาหนดไวนั้�น
เป็นสื่่�งสื่ำาคญั

เฮ้ย้ !

แปลกจัรง่

ช้่�นงานหลอ่
เหมอ่นจัะโคลงเคลง

นะเน้�ย



มนัผู้ด่ปกตต่รงไหนนะ
นายช้ว่ยเช้ก็ดว้ยสื่่

กอ่นอ่�นก็
ป่ดเคร่�อง

ไหนลองเอาฝุ่า
ครอบรอก

ออกดหูน่อย

นั�นไง !
โซัม่นัหลดุออก

สื่าเหตเุป็นเพื่ราะโซัเ่หรอ
ซัอ่มไดแ้ลว้สื่น่ะ

มท้รายตกลงมา
จัากสื่ายพื่าน

เกล่�อนเต็มเลย

ตกัใสื่ร่ถเข็ึ้น
ไปท่�งดก้วา่

อะไรน่ะ ?

มเ้สื่ย้งดงั
มาจัาก

สื่ายพื่าน

พื่้�ครับ
แยแ่ลว้ !
สื่ายพื่าน

หยดุเดน่ครับ !

อะไรนะ !
นายช้ว่ยไปดหูน่อยซั่

CASE 3
โดนสื่ายพื่านกระช้าก



กลบัไปทำางาน
ขึ้องเราดก้วา่
เป่ดเคร่�องละ่ !

เฮ้ย้
แขึ้นเสื่่�อมนั...!

แยแ่ลว้ !!

กระดมุเสื่่�อขึ้องเรา
หรอ่เปลา่นะ...?

เฮ้ย้ !
ขึ้อ้มอ่เสื่่�อ

เก้�ยวเขึ้า้กบัเคร่�อง !

เอะ๊

แบบนั�นมนัอนัตรายนะ !
แขึ้นเกอ่บจัะโดนกระช้าก

ไปแลว้ไหมละ่ !
เวลาเป่ดเคร่�องน่ะ
ตอ้งสื่ง่เสื่ย้งบอก

คนท้�อยูร่อบขึ้า้งดว้ย !

เฮ้อ้ออ
กระดมุหลดุเลย

โทษท ้โทษท้
เป็นอะไรไหม ?

ซัวยแลว้ !
ฝุ่าครอบรอกกล็ม่ป่ด !

เอะ๊ ?
มอ้ะไรอยูใ่นทรายน่ะ

ดน้ะท้�ไมโ่ดนกระช้ากไป
จัดุน้�มนัอนัตรายจััง

โอย๊ยย !
แขึ้น

โดนกระช้าก !



สื่รปุ CASE 3

กอ่นเป่ดเคร่�องใหท้ำางานตอ่
ตอ้งตรวจัเช้ก็ใหด้อ้ก้ครั�งหน้�ง !

หา้มสื่มัผัู้สื่โดนอปุกรณ์์
เคร่�องจัักร ท้�กำาลงัทำางาน !1 2

การปฏิบ่ตั ่4สื่ อยา่งเครง่ครัด
คอ่หลกัการขึ้ั�นพื่่�นฐานขึ้องความปลอดภยั !

TIPS

Seiri (สื่ะสื่าง)

Seiso (สื่ะอาด)

Seiton (สื่ะดวก)

Seiketsu (สื่ขุึ้ลกัษณ์ะ)

• แยกขึ้องท้�จัะใช้ ้ขึ้องท้�จัะซัอ่ม กบัขึ้องท้�จัะท่�ง
ออกจัากกนั
• ท่�งขึ้องท้�ไมใ่ช้แ้ลว้

• หากสื่ถานท้�ปฏิบ่ตัง่านสื่กปรก ใหร้บ้ทำาความ
สื่ะอาดทนัท้
• ไมท่่�งขึ้องเร้�ยราดบนพื่่�น

• จััดเกบ็เคร่�องไมเ้คร่�องมอ่เอาไวใ้นจัดุท้�กำาหนด
• ไมว่างขึ้องบนทางเดน่

• แตง่กายใหถ้กูตอ้ง
• ไมส่ื่วมใสื่ช่้ดุปฏิบ่ตัง่านท้�สื่กปรกหรอ่ฉ้กขึ้าด
• ดแูลรักษาเคร่�องมอ่และอปุกรณ์ป้์องกนัตา่งๆใหด้้

เฮ้ย้
แขึ้นเสื่่�อมนั...!

กระดมุเสื่่�อ
ขึ้องเรา

หรอ่เปลา่นะ...

เวลาท้�ตรวจัเช้ก็อปุกรณ์เ์คร่�องจัักรแลว้ถอดฝุ่าครอบ
หรอ่อปุกรณ์น์ร่ภยัออก

ระวงัอยา่ใหช้้ดุปฏิบ่ตัง่านหรอ่
เคร่�องมอ่โดนเคร่�องจัักรดง้/กระช้ากไป

1 อยา่ลม่ใสื่ก่ลบัไปใหเ้หมอ่นเดม่ทกุครั�งเม่�อตรวจัเช้ก็เสื่ร็จั
2 ตอ้งตรวจัดวูา่อปุกรณ์ต์า่งๆอยูใ่นตำาแหน่งท้�ถกูตอ้งหรอ่ไม่
3 ตอ้งสื่ง่เสื่ย้งบอกเพื่่�อเช้ก็วา่มใ้ครทำาอะไรใกลอ้ปุกรณ์์

เคร่�องจัักรนั�นหรอ่ไม ่หลงัจัากนั�นจัง้คอ่ยเป่ดเคร่�อง

ตวัอยา่งสื่่�งท้�อาจัโดนดง้โดนกระช้าก

แขึ้นเสื่่�อขึ้องช้ดุปฏิบ่ตัง่าน
ถงุมอ่    พื่ลั�ว    ผู้มท้�ไวย้าว
สื่ายคลอ้งตา่งๆ ฯลฯ

หากมอ้ะไรผู้ด่ปกต ่ตอ้งช้ว่ยกนัตรวจัสื่อบแกไ้ขึ้หลายๆคน !
ตอ้งรายงานใหห้วัหนา้งานไดรั้บทราบกอ่น !

ช้ว่ยดว้ยยย !!

เป็นอะไรน่ะ !?

เห็นวา่เจ็ับหนัก
แขึ้นหกัเลยทเ้ดย้ว

พื่วกน้�ถอ่เป็นการลดัขึ้ั�นตอนการทำางาน
ถง้จัะเป็นเร่�องเล็กนอ้ยแตถ่า้ทำาหลายๆครั�งเขึ้า้

อาจัเกด่อบุตัเ่หตรุา้ยแรงแบบครั�งน้�ได ้

เวลาโดนกระช้าก
มนัน่ากลวันะ

อาจัถง้ตายเลยดว้ย
เคร่�องนั�นอนัตรายจัรง่ๆ

ครับ...

และแลว้พื่วกเขึ้าก็สื่ญัญาวา่
"ตอ่จัากน้�ไปจัะปฏิบ่ตัง่าน
ดว้ยความระมดัระวงัอยา่งเต็มท้�"

จัำาไว ้! การไมส่ื่ง่เสื่ย้งบอกใหค้นอ่�นรู ้
ลม่ป่ดฝุ่าครอบ ไมเ่ปล้�ยนเสื่่�อผู้า้ขึ้าด

หรอ่เอามอ่เขึ้า้ไปในอปุกรณ์เ์คร่�องจัักร
ท้�กำาลงัทำางาน  



นอกจัากน้�......

ทน้้�รูห้รอ่ยงัวา่
ภยัอนัตรายอยูใ่กลต้วั
เรามากกวา่ท้�คด่ ?

เพื่่�อความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั
ในท้�ทำางาน สื่่�งท้�สื่ำาคญัคอ่
ความตระหนักขึ้องแตล่ะคน

และการปฏิบ่ตัต่ามกฎท้�กำาหนดไว ้

ความซัุม่ซัา่มขึ้อง
ตวัละครน้�คลา้ย ๆ

กบัใครบางคนเลยเนอะ
เอ ๋?

เธอพื่ดูเร่�องอะไรเหรอ ?

อบุตัเ่หตรุะหวา่งการทำางาน
เป็นปัญหาใกลต้วั

และมใ่ช้เ่ร่�องขึ้องผูู้อ้่�น

เอาละ่ !

ผู้มจัะปฏิบ่ตัต่ามกฎและพื่ยายาม
ทำางานอยา่งเต็มท้�ทกุวนัครับ !

ในกรณ้์ท้�มเ้หตกุารณ์์
อะไรเกด่ขึ้้�น

การสื่่�อสื่ารกนัใน
ท้�ทำางานเป็นประจัำา

คอ่สื่่�งท้�สื่ำาคญั

อยากใหจ้ัำาไวว้า่การปฏิบ่ตั ่
ตามกฎคอ่การปกป้อง
"ตนเอง" "ครอบครัว"
และ "การดำารงช้ว้ต่"



ใช้อ้ปุกรณ์ป้์องกนัให ้
เหมาะกบังานดว้ยนะ !อปุกรณ์์

ป้องกนัตา่ง ๆ 

ปรับสื่ายรัดคางแลว้รัดใหแ้น่นเพื่่�อไมใ่หเ้กด่การขึ้ยบั
หากหมวกเซัฟต้�ไดรั้บการกระแทกแมเ้พื่ย้งครั�งเดย้ว
กใ็หเ้ปล้�ยนใหมท่นัท้

ใช้อ้ปุกรณ์ใ์หเ้หมาะสื่มกบัช้นด่ขึ้องความเป็น
อนัตรายและความเป็นพื่ษ่สื่วมใหก้ระช้บัพื่อดก้บัใบหนา้

แขึ้วนผู้า้กนัเป่�อนจัากตำาแหน่ง
ท้�สื่งูท้�สื่ดุเทา่ท้�จัะทำาได ้

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับปกป้อง
รา่งกาย
จัากความรอ้น ฯลฯ

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับปกป้อง
ดวงตาจัากแสื่งจัา้

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับปกป้อง
ดวงตาจัากขึ้องท้�กระเด็นมาโดน
ฝุุ่่ นผู้ง และความรอ้น

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับป้องกนั
การสื่ดูดมฝุุ่่ นผู้ง

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับป้องกนั
การสื่ดูดมแกส๊ื่พื่ษ่

หนา้กากป้องกนัฝุุ่่ น

หนา้กากป้องกนัสื่ารพื่ษ่

• ใช้แ้บบท้�เหมาะกบัช้นด่และความเขึ้ม้ขึ้น้ขึ้องสื่ารพื่ษ่
• ตรวจัสื่อบความแนบสื่นท่ (Fit Check) เวลาสื่วมใสื่่
• เปล้�ยนไสื่ก้รองและตลบักรองอยูต่ลอด
• หากเป็นแบบใช้แ้ลว้ท่�ง หา้มสื่วมใสื่เ่กน่ระยะเวลา

การใช้ง้านท้�กำาหนด

หากสื่ดูเอาเศษฝุุ่่ นผู้ง
จัำานวนมากเขึ้า้ไป
เป็นเวลานาน
อาจัเป็นโรคฝุุ่่ นจัับปอดได ้

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับปกป้องมอ่
จัากความรอ้นและขึ้องมค้ม ฯลฯ

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับปกป้อง
เทา้จัากขึ้องหนัก

สื่่�งท้�ช้ว่ยปกป่ดแขึ้น
ไมใ่หโ้ดนสื่ะเกด็เช้่�อม
หรอ่ขึ้องรอ้นอ่�นๆ

ใช้ถ้งุมอ่ยาวท้�คลมุทั�ง 5 น่�ว
และทำาจัากวสัื่ดทุ้�เหมาะกบัการ
ปฏิบ่ตัง่าน

ป้องกนัไมใ่หม้อ้ะไร
มากระทบกบัผู้ว่หนัง

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับ
ปกป้องศร้ษะ
จัากการกระแทก

สื่วมรองเทา้ใหพ้ื่อดก้บัขึ้นาดเทา้ขึ้องตวัเอง
และตด่แผู้น่ป้องกนัหลงัเทา้เอาไวด้ว้ย

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับป้องกนั
ไมใ่หส้ื่ะเกด็เช้่�อม
กระเด็นเขึ้า้มา

สื่วมโดยไมใ่หเ้กด่
การคลายออกได ้

มาตรการป้องกนัท้�สื่ำาคญั 2 มาตรการป้องกนัท้�สื่ำาคญั 3

ตอ้งใช้อ้ปุกรณ์ป้์องกนั
ท้�มข้ึ้นาดพื่อดก้บัตวัเอง !

หา้มใช้อ้ปุกรณ์ป้์องกนัท้�สื่กปรกหรอ่ช้ำารดุเสื่ย้หาย

หากไซัสื่ไ์มพ่ื่อดก้บัตวั
ขึ้อใหร้บ้เปล้�ยนทนัท้

เอาสื่่�งสื่กปรกออก เกบ็ไวใ้นท้�ท้�สื่ะอาด

หากเสื่ย้หายหรอ่มรู้
ใหเ้ปล้�ยนอนัใหม่

มาตรการป้องกนัท้�สื่ำาคญั 1

ตอ้งสื่วมใสื่แ่ละใช้ใ้หถ้กูตอ้ง !

อยา่ใหอ้ปุกรณ์์
เคล่�อนออกจัาก
ตำาแหน่งท้�ถกูตอ้ง 
หรอ่มช้้อ่งวา่ง
ใหส้ื่ ่�งแปลกปลอม
เขึ้า้มา !

* สื่ะเกด็เช้่�อม : เศษอนุภาคโลหะท้�เกด่จัาก การหลอมละลายและกระเด็นตด่ตามท้�ตา่งๆ* สื่ะเกด็เช้่�อม : เศษอนุภาคโลหะท้�เกด่จัาก การหลอมละลายและกระเด็นตด่ตามท้�ตา่งๆ

ถา้ไมเ่ลอ่กอปุกรณ์์
ป้องกนัใหเ้หมาะสื่ม
ตามงานท้�จัะทำาและ
ไมใ่ช้อ้ยา่งถกูตอ้ง

อปุกรณ์เ์หลา่น้�
กไ็มม่ค้วามหมาย !

ปลอกแขึ้น

หมวกเซัฟต้�

แวน่ตากนัแสื่ง

ผู้า้กนัเป่�อน

แวน่ตาเซัฟต้�

อปุกรณ์ป้์องกนัการ
หายใจั

ถงุมอ่

รองเทา้เซัฟต้� ปลอกสื่วมขึ้า
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