
สื่่�อสื่ารสื่อนประเภทโสื่ตทศันูปกรณ์น์้� จััดทำาขึ้้�นเพื่่�อใช้ใ้นการเรย้นรูพ้ื่่�นฐานดา้นความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั
สื่ำาหรับผูู้ใ้ช้แ้รงงานทกุคนในสื่ถานประกอบการท้�มก้ารใช้ง้านปั�นจัั�นและสื่ถานประกอบการท้�ปฏิบิตังิานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�น

クレーン・玉掛け作業の安全衛生
ま ん が で わ か る ฉบบัภาษาไทย

タイ語

การต์นูเพื่่�อการเรย้นรู ้
ความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยัในการบงัคบัปั�นจัั�นและงานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�น



ไมว่า่จัะเป็น
ในสื่ถานท้�กอ่สื่รา้ง

หรอ่การเคล่�อนยา้ยวสัื่ดแุละ
อปุกรณ์ข์ึ้้�นลงภายในโรงงาน ฯลฯ

งานบงัคบัปั�นจัั�นและงานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�นลว้น
มบ้ทบาทอยา่งมากในจัดุปฏิบิตังิานตา่ง ๆ

หมายถง้การแขึ้วนหรอ่ปลดสื่ิ�งขึ้อง
ออกจัากปั�นจัั�นโดยใช้ส้ื่ลงิและ

อปุกรณ์ช์้ว่ยยกเม่�อเคล่�อนยา้ยสื่ิ�ง
ขึ้องดว้ยปั�นจัั�นยงัไงละ่

งานบงัคบัปั�นจัั�นและงานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบั
ปั�นจัั�นเป็นการเคล่�อนยา้ยสื่ิ�งขึ้อง
ท้�มน้ำ �าหนักมากหรอ่มข้ึ้นาดใหญ่่
จัง้นำาไปสืู่อ่บุตัเิหตรุา้ยแรงไดง้า่ย

เรามาเรย้นรูว้ธิีป้้องกนัความปลอดภยั
พื่รอ้มกบัดตูวัอยา่งภยัอนัตรายและ
อบุตัเิหตใุนงานบงัคบัปั�นจัั�นและ

งานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�นไปดว้ยกนัเถอะ

ผู้มรูจั้ักแตปั่�นจัั�น วา่แต่
งานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�นเน้�ย

หมายถง้อะไรเหรอครับ ? หม่

อม่ อยา่งน้�น้�เอง !



ยกตวัอยา่งเช้น่
เม่�อใช้ปั้�นจัั�น

ยกแผู้น่เหล็กขึ้้�น
ตอ้งมใ้บอนุญ่าตสื่ำาคญั่และ

ผู้า่นหลกัสื่ตูรอบรมระยะสื่ั�นท้�
ควรดำาเนนิการ โดยขึ้้�นอยูก่บั
ช้นดิขึ้องปั�นจัั�นท้�ใช้ง้านและ

พื่กิดันำ �าหนักยกนั�นเอง

ทำาไมถง้ไดเ้กดิ
ภยัอนัตรายและอบุตัเิหตุ

ดงักลา่วขึ้้�นละ่คะ ?

ในการบงัคบัปั�นจัั�นและ
แขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�น

สื่มมตวิา่

ถา้ปฏิบิตังิานโดยผูู้ท้้�ไมม่ค้ณุ์สื่มบตัิ
นอกจัากจัะผู้ดิกฎหมายแลว้
ยงันำาไปสืู่ก่ารเกดิภยัอนัตราย
และอบุตัเิหตรุา้ยแรงอก้ดว้ย

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับจัับยด้เกดิหลดุออกมา
ทำาใหแ้ผู้น่เหล็กช้นกบัพื่นักงานท้�

ปฏิบิตังิานอยูใ่นบรเิวณ์ใกลเ้คย้งเขึ้า้อยา่งจััง
เคยมต้วัอยา่งอบุตัเิหตลุกัษณ์ะน้�เกดิขึ้้�น



แตก่ารปฏิบิตังิานโดย
ขึ้าดคณุ์สื่มบตัถิอ่เป็น
เร่�องผู้ดิกฎหมายนะ !

แลว้ยงัช้ว่ยปกป้อง
ช้ว้ติเราท้�มค้า่เหนอ่
สื่ิ�งอ่�นใดไดอ้ก้ดว้ย

ตามท้�คณุ์ครู
บอกนั�นแหละ

ตอ้งศก้ษาใหเ้ขึ้า้ใจัอยา่งถอ่งแท ้
หาความรูใ้สื่ต่วัเพื่่�อใหป้ฏิบิตังิาน

ไดอ้ยา่งปลอดภยั

เขึ้า้ใจัแลว้ครับ !!!!

ตอ้งมค้ณุ์สื่มบตัใิน
การปฏิบิตังิานดว้ยเหรอเน้�ย…

ยุง่ยากจัังเลย...

หากปฏิบิตังิานอยา่งถกูตอ้ง
ก็จัะสื่ามารถป้องกนัภยัอนัตราย

และอบุตัเิหตไุด ้



แตถ่า้สื่งัเกตเห็นวา่
มก้ารปฏิบิตังิานโดยผูู้ท้้�ไมม่้
คณุ์สื่มบตัลิะ่ก ็ตอ้งรายงาน
ใหผูู้้รั้บผู้ดิช้อบทราบทกุครั�ง

คราวน้� เราจัะมาเรย้นรูว้ธิี้
ป้องกนัความปลอดภยั

เก้�ยวกบังานบงัคบัปั�นจัั�นและ
งานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�น

คะ่/ครับ !!

นอกจัากช้ว้ติขึ้องตวัเราเองแลว้
ยงัเป็นการช้ว่ยช้ว้ติเพื่่�อนรว่มงาน
ใหร้อดพื่น้จัากอนัตรายอก้ดว้ย

กอ่นอ่�นเรามาดคูวามรูพ้ื่่�นฐานสื่ำาหรับ
ป้องกนัภยัอนัตรายและอบุตัเิหตกุนัเถอะ !

เอาละ่ !
กอ่นจัะถง้วนัท้�ไดรั้บมอบหมาย
ใหบ้งัคบัปั�นจัั�นและปฏิบิตังิาน
แขึ้วนลวดสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�น…

หวัขึ้อ้ หวัขึ้อ้ 11：：ช้นดิขึ้องปั�นจัั�นช้นดิขึ้องปั�นจัั�น
หวัขึ้อ้ หวัขึ้อ้ 22：：อปุกรณ์ท์้�ใช้ใ้นการแขึ้วนสื่ลงิและวธิีแ้ขึ้วนอปุกรณ์ท์้�ใช้ใ้นการแขึ้วนสื่ลงิและวธิีแ้ขึ้วน
หวัขึ้อ้ หวัขึ้อ้ 33：：ระบบหลกัสื่ตูรฝ้ึกอบรมคณุ์สื่มบตัิระบบหลกัสื่ตูรฝ้ึกอบรมคณุ์สื่มบตัิ

หวัขึ้อ้ หวัขึ้อ้ 44：：สื่ญั่ลกัษณ์แ์ละการใหส้ื่ญั่ญ่าณ์เพื่่�อความปลอดภยัสื่ญั่ลกัษณ์แ์ละการใหส้ื่ญั่ญ่าณ์เพื่่�อความปลอดภยั
หวัขึ้อ้ หวัขึ้อ้ 55：：อปุกรณ์ป้์องกนัความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยัอปุกรณ์ป้์องกนัความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั
หวัขึ้อ้ หวัขึ้อ้ 66：：ตวัอยา่งอบุตัเิหตขุึ้ั�นเสื่ย้ช้ว้ติตวัอยา่งอบุตัเิหตขุึ้ั�นเสื่ย้ช้ว้ติ



ปั�นจัั�นสื่ามารถ
แบง่ออกอยา่ง

กวา้งๆ ได ้2 ช้นดิ
เบ่�องตน้เรามาดู

การจัำาแนกช้นดิขึ้อง
ปั�นจัั�นกนักอ่นดก้วา่ !

มก้ารใช้ง้านปั�นจัั�นหลากหลาย
ช้นดิขึ้้�นอยูก่บัสื่ถานท้�ปฏิบิตังิาน

และประโยช้นใ์ช้ส้ื่อยสื่นิะ !
ควรตรวจัสื่อบลว่งหนา้วา่

มปั้�นจัั�นช้นดิใดบา้ง
ในสื่ถานท้�ปฏิบิตังิานขึ้องเรา !

ช้นดิขึ้อง
ปั�นจัั�น

ปั�นจัั�นแบบคานพื่าดเหนอ่ศร้ษะ 
(Overhead Crane)

ปั�นจัั�นช้นดิตดิตั�งบนยานพื่าหนะ ปั�นจัั�นลอ้ตน้ตะขึ้าบ
 (Crawler crane)

ปั�นจัั�นช้นดิขึ้บัเคล่�อนสื่้�ลอ้ 
(Wheel crane)

ปั�นจัั�นแบบสื่ะพื่าน

ปั�นจัั�นช้นดิแขึ้นย่�น
 (Jib crane)

ปั�นจัั�นช้นดิอยูก่บัท้�

ปั�นจัั�นช้นดิเคล่�อนท้�

ใช้ส้ื่ำาหรับขึ้นยา้ยวสัื่ดแุละอปุกรณ์ภ์ายในโรงงาน

รถปั�นจัั�นท้�มก้ารตดิตั�งอปุกรณ์ปั์�นจัั�นคั�นกลาง
ระหวา่งกระบะขึ้องรถบรรทกุและหอ้งคนขึ้บั
ใช้ส้ื่ำาหรับขึ้นยา้ยวสัื่ดแุละอปุกรณ์ใ์นจัดุปฏิบิตั ิ
งานตา่ง ๆ เช้น่ สื่ถานท้�กอ่สื่รา้ง ฯลฯ

เน่�องจัากตวัปั�นจัั�นมก้ารตดิตั�งลอ้ตน้ตะขึ้าบ
พื่่�นท้�สื่มัผัู้สื่กบัพื่่�นจัง้กวา้งและมค้วามมั�นคง
มากกวา่ปั�นจัั�นช้นดิขึ้บัเคล่�อนสื่้�ลอ้

มรั้ศมว้งเล้�ยวแคบ จัง้สื่ามารถใช้ง้านได ้
แมใ้นจัดุปฏิบิตังิานท้�มพ้ื่่�นท้�แคบใช้ส้ื่ำาหรับขึ้นยา้ยวสัื่ดแุละอปุกรณ์ภ์ายในโรงงาน

เช้น่เดย้วกบัปั�นจัั�นแบบคานพื่าดเหนอ่ศร้ษะ

นอกจัากน้� ยงันำามาใช้ใ้นการขึ้นสื่นิคา้ขึ้้�นลงจัากเรอ่อก้ดว้ย

เป็นโครงสื่รา้งท้�มแ้ขึ้นตอ่เพื่ิ�มความยาว

ขึ้องปั�นจัั�น และแขึ้วนสื่ิ�งขึ้อง

โดยรอ้ยลวดสื่ลงิแบบมว้นขึ้้�นไดเ้ขึ้า้กบั

รอกท้�อยูต่รงปลายแขึ้นขึ้องปั�นจัั�น

ถดัไปลองมาดปัู�นจัั�น
ช้นดิเคล่�อนท้�กนับา้ง



โดยทั�วไปมกัแขึ้วนสื่ิ�งขึ้องขึ้้�น
โดยใช้ล้วดสื่ลงิเพื่ย้งอยา่งเดย้ว

แตบ่างครั�งกใ็ช้อ้ปุกรณ์ช์้ว่ยยกดว้ย

ในกรณ้์ท้�ใช้เ้คร่�องกวา้น (รอก) ก็
ตอ้งมค้ณุ์สื่มบตัติามท้�กำาหนดไวส้ื่ำาหรับ
"ผูู้บ้งัคบัเคร่�องกวา้น (รอก)" อก้ดว้ยนะ

แน่นอนวา่เวลาขึ้บัรถบนถนน
สื่าธีารณ์ะเพื่่�อขึ้นสื่ง่สื่นิคา้ กต็อ้ง
มใ้บขึ้บัขึ้้�รถยนตท์้�สื่ามารถขึ้บัขึ้้�

รถยนตใ์นญ่้�ปุ่ นไดอ้ก้ตา่งหากดว้ย !

มก้ารดดัแปลงพื่ลกิแพื่ลง
ใหส้ื่ามารถยกสื่ิ�งขึ้องได ้

ทกุประเภท สื่ดุยอดไปเลย

ดเูหมอ่นวา่ อปุกรณ์ช์้ว่ยยก
ท้�ใช้ง้านจัะแตกตา่งกนัไป
ในแตล่ะประเทศ ดงันั�น
ตอ้งระมดัระวงัดว้ยนะ !

ครับ/คะ่ !

อนัดบัแรกมาดู
วธิีแ้ขึ้วนกนักอ่นดก้วา่ 

ในการปฏิบิตังิานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�น
วธิีก้ารแขึ้วนสื่ลงิและ

อปุกรณ์ช์้ว่ยยกจัะแตกตา่งกนั
ขึ้้�นอยูก่บัสื่ิ�งขึ้องท้�กำาลงัยก

ในการปฏิบิตังิานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�น
หากไมใ่ช้ส้ื่ลงิและอปุกรณ์ช์้ว่ยยกให ้
ถกูตอ้งพื่รอ้มทั�งปฏิบิตัติามขึ้อ้กำาหนด
อาจัทำาใหส้ื่ ิ�งขึ้องท้�กำาลงัยกตกลงมาได ้

ดงันั�นควรระมดัระวงัดว้ย

ในการบงัคบัปั�นจัั�น
และแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�น

ตอ้งผู้า่นการอบรมหลกัสื่ตูรระยะสื่ั�น
เพื่่�อใหม้ค้ณุ์สื่มบตัติามท้�กำาหนดอปุกรณ์ท์้�ใช้ใ้น

การแขึ้วนสื่ลงิ
และวธิีแ้ขึ้วน

ระบบหลกัสื่ตูร
ฝ้ึกอบรม
คณุ์สื่มบตัิ

เป็นวธิีแ้ขึ้วนโดยใช้ห้ว่งสื่ลงิ
คลอ้งเขึ้า้กบัตะขึ้อ

ในกรณ้์ท้�มต้ะขึ้อตดิอยูบ่นสื่ิ�งขึ้อง
ท้�เราตอ้งการจัะขึ้นยา้ย

เป็นวธิีแ้ขึ้วน
ท้�งา่ยท้�สื่ดุและ

นยิมใช้ก้นัโดยทั�วไป

เป็นวธิีแ้ขึ้วนสื่ำาหรับ
ยกสื่ิ�งขึ้องหลายช้ิ�น

พื่รอ้มกนัในคราวเดย้ว

เป็นวธิีแ้ขึ้วน
ท้�ป้องกนัการล่�นขึ้อง
ลวดสื่ลงิท้�ไดผู้้ลท้�สื่ดุ

เป็นวธิีแ้ขึ้วนท้�เหมาะ
สื่ำาหรับสื่ิ�งขึ้อง

ท้�มร้ปูทรงกลมแบน

แขึ้วนดว้ยหว่งสื่ลงิ
แขึ้วนสื่ายสื่ลงิโดยตรง

(ไมท่ำาหว่งสื่ลงิ) แขึ้วนรอ้ยผู้า่นหว่งสื่ลงิ (มดั) แขึ้วนแบบพัื่นทบหน้�งรอบ แขึ้วนแบบพัื่นไขึ้วต้รงฐาน

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับจัับยด้ (Clamp) ตะขึ้อสื่ำาหรับแขึ้วน คานยก

*อา้งองิ : "ความรูเ้ก้�ยวกบังานแขึ้วนสื่ลงิ" ในเว็บไซตส์ื่มาคมปั�นจัั�นประเทศญ่้�ปุ่ น

คุณ์สื่มบัตสิื่ำาคัญ่ในการบังคับปั�นจัั�น

พื่กิดันำ �าหนักยกมากกวา่ 5 ตนั ใบอนุญ่าตผูู้บ้งัคบัปั�นจัั�นและเดอรร์คิเครน (ไมม่ข้ึ้อ้จัำากดั)
ใบอนุญ่าตผูู้บ้งัคบัปั�นจัั�นและเดอรร์คิเครน [จัำากดัเฉพื่าะปั�นจัั�นเทา่นั�น]

ปั�นจัั�นช้นดิบงัคบัการเคล่�อนยา้ยจัากระดบัพื่่�นดนิ (กรณ้์ตะขึ้อปั�นจัั�นและแผู้ง
ปุ่ มควบคมุหอ้ยลงมาจัากคนละตำาแหน่งกนั) ท้�มพ้ื่กิดันำ �าหนักยกมากกวา่ 5 ตนั 

ใบอนุญ่าตผูู้บ้งัคบัปั�นจัั�นและเดอรล์คิเครน [จัำากดัเฉพื่าะปั�นจัั�นช้นดิบงัคบัการเคล่�อนยา้ยจัาก
ระดบัพื่่�นดนิ (กรณ้์ตะขึ้อปั�นจัั�นและแผู้งปุ่ มควบคมุหอ้ยลงมาจัากคนละตำาแหน่งกนั) เทา่นั�น]

ปั�นจัั�นช้นดิบงัคบัการเคล่�อนยา้ยจัากระดบัพื่่�นดนิท้�มพ้ื่กิดันำ �าหนักยกมากกวา่ 5 ตนั หลกัสื่ตูรอบรมเทคนคิการใช้ง้านปั�นจัั�นช้นดิบงัคบัการเคล่�อนยา้ยจัากระดบัพื่่�นดนิ

พื่กิดันำ �าหนักยกไมเ่กนิ 5 ตนั
หลกัสื่ตูรฝ้ึกอบรมพื่เิศษสื่ำาหรับงานบงัคบัปั�นจัั�น

ปั�นจัั�นช้นดิมร้างดา้นบนสื่ำาหรับเคล่�อนยา้ยสื่ิ�งขึ้องท้�มพ้ื่กิดันำ �าหนักยกมากกวา่ 5 ตนั

คุณ์สื่มบัตสิื่ำาคัญ่ในการบังคับปั�นจัั�นช้นิดเคล่�อนท้�

พื่กิดันำ �าหนักยกมากกวา่ 5 ตนั ใบอนุญ่าตผูู้บ้งัคบัปั�นจัั�นช้นดิเคล่�อนท้�

พื่กิดันำ �าหนักยกมากกวา่ 1 ตนั แตไ่มเ่กนิ 5 ตนั หลกัสื่ตูรอบรมเทคนคิการใช้ง้านปั�นจัั�นช้นดิเคล่�อนท้�ขึ้นาดเล็ก

พื่กิดันำ �าหนักยกไมเ่กนิ 1 ตนั หลกัสื่ตูรฝ้ึกอบรมพื่เิศษสื่ำาหรับงานบงัคบัปั�นจัั�นช้นดิเคล่�อนท้�

คุณ์สื่มบัตสิื่ำาคัญ่สื่ำาหรับแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กับปั�นจัั�น

ปั�นจัั�นท้�มพ้ื่กิดันำ �าหนักยกมากกวา่ 1 ตนั

หลกัสื่ตูรอบรมเทคนคิการใช้ง้านสื่ลงิปั�นจัั�นช้นดิเคล่�อนท้�ไดท้้�มพ้ื่กิดันำ �าหนักยกมากกวา่ 1 ตนั

เดอรล์คิเครนท้�มพ้ื่กิดันำ �าหนักยกมากกวา่ 1 ตนั

ปั�นจัั�นท้�มพ้ื่กิดันำ �าหนักยกไมเ่กนิ 1 ตนั

หลกัสื่ตูรฝ้ึกอบรมพื่เิศษสื่ำาหรับงานแขึ้วนสื่ลงิปั�นจัั�นช้นดิเคล่�อนท้�ไดท้้�มพ้ื่กิดันำ �าหนักยกไมเ่กนิ 1 ตนั

เดอรล์คิเครนท้�มพ้ื่กิดันำ �าหนักยกไมเ่กนิ 1 ตนั



มอ้นัตรายท้�คาดไมเ่กนิแฝึงอยู่
ในสื่ถานท้�ปฏิบิตังิาน

ดงันั�นเราตอ้งรูค้วามหมายขึ้องสื่ญั่ลกัษณ์์
ความปลอดภยัและการใหส้ื่ญั่ญ่าณ์ตา่ง ๆ

เพื่่�อสื่รา้งพื่ฤตกิรรมท้�ปลอดภยั

ลองตรวจัสื่อบดวูา่
มก้ารใช้ส้ื่ญั่ลกัษณ์ค์วามปลอดภยั
แบบไหนในท้�ทำางานขึ้องตวัเอง !

ป้องกนัความปลอดภยัขึ้องพื่นักงาน
ดว้ยการกำาหนดพื่่�นท้�สื่ำาหรับคนเดนิ
รวมทั�งใช้ก้รวยยางจัราจัรกำาหนด

อาณ์าเขึ้ตขึ้องพื่่�นท้�หา้มเขึ้า้ !

สื่ญั่ลกัษณ์ค์วามปลอดภยั
ท้�ใช้ง้านมห้ลากหลาย

ขึ้้�นอยูก่บัสื่ถานท้�ปฏิบิตังิาน

เวลาบงัคบัปั�นจัั�น ผูู้บ้งัคบัปั�นจัั�น
และผูู้ใ้หส้ื่ญั่ญ่าณ์จัะสื่่�อสื่ารกนั
โดยใช้ม้อ่หรอ่ธีงสื่ง่สื่ญั่ญ่าณ์

คราวน้�เรามาทำาความรูจั้ัก
"การใช้ส้ื่ญั่ญ่าณ์มอ่" โดยทั�วไปกนัดก้วา่

วา่มอ้ะไรบา้ง !

เสื่ย้งเตอ่นขึ้องปั�นจัั�นแตล่ะตวั
อาจัแตกตา่งกนัไปขึ้้�นอยูก่บัสื่ถานท้�ปฏิบิตังิาน

ดงันั�นควรตรวจัสื่อบกอ่นเริ�มงานวา่
ปั�นจัั�นตวัไหนมเ้สื่ย้งเตอ่นแบบไหน !

ไมไ่ดก้ารแลว้
ตอ้งจัำาสื่ญั่ญ่าณ์ตา่ง ๆ ท้�

ใช้ใ้นสื่ถานท้�ปฏิบิตังิานดว้ย !

โอเค !

สื่ญั่ลกัษณ์แ์ละ
การใหส้ื่ญั่ญ่าณ์

เพื่่�อความปลอดภยั

สื่ญั่ลกัษณ์ค์วามปลอดภยั

การใช้ส้ื่ญั่ญ่าณ์มอ่

พื่่�นท้�สื่ำาหรับคนเดนิ
(พื่่�นสื่เ้ขึ้ย้วคอ่พื่่�นท้�สื่ำาหรับคนเดนิ)

กรวยยางจัราจัร
(หรอ่เคร่�องกด้ขึ้วาง)

11. เรย้ก. เรย้ก

66. ลดรอกช้ว่ยยกลง. ลดรอกช้ว่ยยกลง

1111. หมนุพื่ลกิ. หมนุพื่ลกิ

22. ช้้�ตำาแหน่ง. ช้้�ตำาแหน่ง

77. ยกแขึ้นปั�นจัั�นขึ้้�น. ยกแขึ้นปั�นจัั�นขึ้้�น

1212. เล่�อนแขึ้นปั�นจัั�นออก. เล่�อนแขึ้นปั�นจัั�นออก

33. ยกขึ้องขึ้้�น. ยกขึ้องขึ้้�น

88. ลดแขึ้นปั�นจัั�นลง. ลดแขึ้นปั�นจัั�นลง

1313. หยดุ. หยดุ

4.4. ลดขึ้องท้�ยกลง ลดขึ้องท้�ยกลง

99. เคล่�อนท้�ในแนวนอน. เคล่�อนท้�ในแนวนอน

14.14. หยดุฉุกเฉนิ หยดุฉุกเฉนิ

55. ยกรอกช้ว่ยยกขึ้้�น. ยกรอกช้ว่ยยกขึ้้�น

1010. ขึ้ยับเล็กนอ้ย. ขึ้ยับเล็กนอ้ย

1515. จับการทำางาน. จับการทำางาน

*อา้งองิ : "สื่ญั่ญ่าณ์ท้�ใช้ใ้นการบงัคบัปั�นจัั�น" ในเว็บไซตส์ื่มาคมปั�นจัั�นประเทศญ่้�ปุ่ น



อปุกรณ์ป้์องกนัคอ่มาตรการ
ท้�สื่ำาคญั่ในการป้องกนั

ความปลอดภยัขึ้องผูู้ใ้ช้แ้รงงาน

ตอ้งตรวจัสื่อบดใูหแ้น่ใจั
เน่�องจัากถงุมอ่ท้�จัำาเป็น
ตอ้งใช้จ้ัะเปล้�ยนไปตาม

ลกัษณ์ะการทำางานเช้น่กนั

นอกจัากน้� ยงัมอ้ปุกรณ์ป้์องกนัอ่�น ๆ
เช้น่ แวน่ตาเซฟต้�และอปุกรณ์ป้์องกนั

การหายใจั ฯลฯ อก้ดว้ย

อปุกรณ์ป้์องกนัท้�จัำาเป็นจัะแตกตา่งกนัไป
ขึ้้�นอยูก่บัสื่ถานท้�ปฏิบิตังิาน

ดงันั�นควรตรวจัสื่อบกฎระเบย้บกอ่นทกุครั�ง !

อปุกรณ์ป้์องกนั
ความปลอดภยั

และอาช้ว้อนามยั

หมวกเซฟต้�

ถงุมอ่

ปลอกขึ้า

อปุกรณ์ป้์องกนัการตก

รองเทา้เซฟต้�

หมวกเซฟต้�

อปุกรณ์ป้์องกนัการตก

ถงุมอ่

รองเทา้เซฟต้�

วธิีส้ื่วมหมวกเซฟต้�วธิีส้ื่วมหมวกเซฟต้�
 ・  ・ ปรับสื่ายรัดศร้ษะใหพ้ื่อดก้บัขึ้นาดขึ้องศร้ษะปรับสื่ายรัดศร้ษะใหพ้ื่อดก้บัขึ้นาดขึ้องศร้ษะ
 ・  ・ สื่วมหมวกเซฟต้�ตรงๆ ลงบนศร้ษะใหแ้น่นสื่วมหมวกเซฟต้�ตรงๆ ลงบนศร้ษะใหแ้น่น
   ไมเ่อย้งไปทางใดทางหน้�ง   ไมเ่อย้งไปทางใดทางหน้�ง
 ・  ・ ปรับสื่ายรัดคางใหก้ระช้บัแน่นปรับสื่ายรัดคางใหก้ระช้บัแน่น
 ・  ・ ไมใ่ช้ห้มวกท้�มก้ารเสื่ย้รปูหรอ่ช้ำารดุเสื่ย้หายไมใ่ช้ห้มวกท้�มก้ารเสื่ย้รปูหรอ่ช้ำารดุเสื่ย้หาย
 ・  ・ รักษาอายกุารใช้ง้านรักษาอายกุารใช้ง้าน

ปกป้องมอ่และขึ้อ้มอ่จัากปกป้องมอ่และขึ้อ้มอ่จัาก
ภยัอนัตรายและอบุตัเิหตุภยัอนัตรายและอบุตัเิหตุ

ปกป้องเทา้เวลาขึ้องหนักหลน่มาทบัปกป้องเทา้เวลาขึ้องหนักหลน่มาทบั
ปกป้องเทา้จัากการเหยย้บโดนตะปูปกป้องเทา้จัากการเหยย้บโดนตะปู
หรอ่เวลาถกูหนบ้เขึ้า้ไปในเคร่�องจัักร ฯลฯหรอ่เวลาถกูหนบ้เขึ้า้ไปในเคร่�องจัักร ฯลฯ

สื่วมใสื่เ่วลาปฏิบิตังิานในท้�สื่งูสื่วมใสื่เ่วลาปฏิบิตังิานในท้�สื่งู
ช้ว่ยยบัยั�งการตกลงมาจัากท้�สื่งูช้ว่ยยบัยั�งการตกลงมาจัากท้�สื่งู

*อา้งองิ : "คำาแนะนำาดา้นความปลอดภยั ประเภทขึ้องอปุกรณ์ป้์องกนัและการใช้ง้านท้�ถกูตอ้ง" ในเว็บไซตส์ื่มาคมปั�นจัั�นประเทศญ่้�ปุ่ น



น้�คอ่ขึ้อ้มลูสื่รปุอบุตัเิหตขุึ้ั�นเสื่ย้ช้ว้ติ
ในการปฏิบิตังิานเก้�ยวกบัปั�นจัั�นและ

งานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�น
อนัดบัแรก มาดอูบุตัเิหตเุก้�ยวกบั

ปั�นจัั�นกนักอ่น

ในความเป็นจัรงิ อบุตัเิหตทุ้�วา่น้�
เกดิขึ้้�นในสื่ถานการณ์แ์บบไหนเหรอคะ ?

ถา้อยา่งนั�นเราลองมาดใูห ้
ละเอย้ดกวา่น้�อก้นดิกนัไหม !

อบุตัเิหต ุ"การรว่งหลน่
(ขึ้องหลน่ลงมาทบั)"

น้�เกดิขึ้้�นมากท้�สื่ดุเลยเนอะ

อา้งองิ : หนังสื่อ่บนัทก้ขึ้อ้มลูประจัำาป้เก้�ยวกบัปั�นจัั�น,

สื่ถติกิารเกดิอบุตัเิหตขุึ้ั�นเสื่ย้ช้ว้ติแยกตามช้นดิและสื่ภาพื่การณ์เ์น่�องจัากปั�นจัั�น ฯลฯ (ป้ 2009 - 2018)

１ รว่งหลน่ (ขึ้องหลน่ลงมาทบั) 182 รายการ

2 ถกูหนบ้ 170 รายการ

3 พื่ลดัตกจัากท้�สื่งู 61 รายการ

4 ตวัเคร่�องหกัช้ำารดุ/พัื่งถลม่/พื่ลกิควำ�า 59 รายการ

5 ช้นกระแทก 37 รายการ

อบุตัเิหตขุึ้ั�นเสื่ย้ช้ว้ติในการปฏิบิตังิานเก้�ยวกบัปั�นจัั�น
(ป้(ป้ 2009 - 2018 2009 - 2018))

ตวัอยา่ง
อบุตัเิหตุ

ขึ้ั�นเสื่ย้ช้ว้ติ

เสื่าเหล็กท้�จััดวางใหมบ่นกระบะขึ้อง

รถบรรทกุหลน่ลงมาทบัพื่นักงาน

ถกูสื่ิ�งขึ้องท้�กำาลงัยกหนบ้

ขึ้ณ์ะเคล่�อนยา้ย

ผูู้ใ้หส้ื่ญั่ญ่าณ์ท้�สื่ง่สื่ญั่ญ่าณ์พื่รอ้มกบั

ดนัลวดสื่ลงิไปดว้ยเสื่ย้การทรงตวัซ้�ง

เป็นผู้ลมาจัากปฏิกิริยิาตอบสื่นองใน

จัังหวะท้�ยกขึ้้�นจัากพื่่�น (ช้ว่งท้�สื่ ิ�งขึ้อง

ฉก้ตวัออกจัากพื่่�น) ทำาใหต้กลงมา

กระแทกกบัคอนกรต้จัากความสื่งูมาก

กวา่ 10 เมตร

ปั�นจัั�นช้นดิตดิตั�งบนรถยานพื่าหนะ

เกดิการพื่ลกิควำ�าเน่�องจัากบรรทกุ

เกนิพื่กิดัตอนเคล่�อนยา้ยสื่ิ�งขึ้องลง

สื่ิ�งขึ้องท้�กำาลงัยกช้นเขึ้า้กบัผูู้ใ้ห ้

สื่ญั่ญ่าณ์ เน่�องจัากผูู้บ้งัคบัปั�นจัั�น

ควบคมุการทำางานผู้ดิพื่ลาด

การรว่งหลน่
 (ขึ้องหลน่ลงมาทบั)

ถกูหนบ้

การพื่ลดัตก
จัากท้�สื่งู

ตวัเคร่�อง
หกัช้ำารดุ
/พัื่งถลม่
/พื่ลกิควำ�า

การช้นกระแทก



อบุตัเิหตขุึ้ั�นเสื่ย้ช้ว้ติสื่ว่นใหญ่่
ในการปฏิบิตังิานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบั

ปั�นจัั�นเกดิจัาก "สื่ิ�งขึ้องหลน่ทบั" สื่นิะ

ถดัไป ลองมาดอูบุตัเิหตุ
ขึ้ั�นเสื่ย้ช้ว้ติในงานแขึ้วนสื่ลงิ

เขึ้า้กบัปั�นจัั�นกนับา้ง

โอเค !

ถดัไป เรามาเรย้นรูต้วัอยา่งอบุตัเิหตุ
และวธิีป้้องกนัความปลอดภยั

เม่�อตอ้งทำางานในบรเิวณ์ใกลเ้คย้งกบั
จัดุปฏิบิตังิานท้�มก้ารใช้ปั้�นจัั�นและ

งานแขึ้วนลวดสื่ลงิกนัเถอะ !!

จัรงิดว้ย !

อา้งองิ : หนังสื่อ่บนัทก้ขึ้อ้มลูประจัำาป้เก้�ยวกบัปั�นจัั�น, สื่ถติกิารเกดิอบุตัเิหตขุึ้ั�นเสื่ย้ช้ว้ติแยกตามช้นดิและสื่ภาพื่การณ์เ์น่�องจัากปั�นจัั�น ฯลฯ (*)
(*) แสื่ดงขึ้อ้มลูเฉพื่าะอบุตัเิหตทุ้�เขึ้า้ขึ้า่ยสื่ิ�งขึ้องหลน่ทบั จัากอบุตัเิหตขุึ้ั�นเสื่ย้ช้ว้ติทั�งหมด
เน่�องจัากสื่ิ�งขึ้องหลน่ทบัและการหกัช้ำารดุ/พัื่งถลม่/พื่ลกิควำ�าขึ้องปั�นจัั�น (ป้ 2009 - 2018)

１ อบุตัเิหตเุน่�องจัากสื่ิ�งขึ้องท้�
กำาลงัยกหลดุออกจัากลวดสื่ลงิ ฯลฯ 62 รายการ

2 อบุตัเิหตเุน่�องจัากลวงสื่ลงิขึ้าด 23 รายการ

3 อบุตัเิหตเุน่�องจัากลวดสื่ลงิหลดุออกจัากตะขึ้อ 19 รายการ

4 อบุตัเิหตเุน่�องจัากสื่ิ�งขึ้องท้� กำาลงัยกหลดุออกจัากตะขึ้อ 19 รายการ

5 อบุตัเิหตเุน่�องจัากลวดสื่ลงิ ท้�ช้กัรอกขึ้้�นไปเกดิการขึ้าด 6 รายการ

อบุตัเิหตขุึ้ั�นเสื่ย้ช้ว้ติในการปฏิบิตังิานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�น
(ป้(ป้ 2009 - 2018 2009 - 2018))

อบุตัเิหตเุน่�องจัากสื่ิ�งขึ้องท้�กำาลงัยกอบุตัเิหตเุน่�องจัากสื่ิ�งขึ้องท้�กำาลงัยก
หลดุออกจัากลวดสื่ลงิ ฯลฯหลดุออกจัากลวดสื่ลงิ ฯลฯ

อบุตัเิหตเุน่�องจัากอบุตัเิหตเุน่�องจัาก
ลวดสื่ลงิหลดุจัากตะขึ้อลวดสื่ลงิหลดุจัากตะขึ้อ

อบุตัเิหตเุน่�องจัากลวงสื่ลงิขึ้าดอบุตัเิหตเุน่�องจัากลวงสื่ลงิขึ้าด

อบุตัเิหตเุน่�องจัากสื่ิ�งขึ้องท้�อบุตัเิหตเุน่�องจัากสื่ิ�งขึ้องท้�
กำาลงัยกหลดุออกจัากตะขึ้อกำาลงัยกหลดุออกจัากตะขึ้อ

โครงเหล็กท้�เคล่�อนยา้ยโดยใช้ ้โครงเหล็กท้�เคล่�อนยา้ยโดยใช้ ้
อปุกรณ์จั์ับยด้และแขึ้วนดว้ยอปุกรณ์จั์ับยด้และแขึ้วนดว้ย
สื่ลงิสื่ลงิ 1  1 เสื่น้เกดิรว่งลงมาเสื่น้เกดิรว่งลงมา

โซส่ื่ำาหรับแขึ้วนสื่ลงิหลดุออกจัากตะขึ้อโซส่ื่ำาหรับแขึ้วนสื่ลงิหลดุออกจัากตะขึ้อ
ทำาใหโ้ครงเหล็กรว่งลงมาทำาใหโ้ครงเหล็กรว่งลงมา

โครงเหล็กท้�เคล่�อนยา้ยโครงเหล็กท้�เคล่�อนยา้ย
โดยใช้อ้ปุกรณ์จั์ับยด้และแขึ้วนดว้ยโดยใช้อ้ปุกรณ์จั์ับยด้และแขึ้วนดว้ย
สื่ลงิ สื่ลงิ 11 เสื่น้เกดิรว่งลงมา เสื่น้เกดิรว่งลงมา

สื่เกน็ (อปุกรณ์ช์้ว่ยยก) ท้�ตดิอยู่สื่เกน็ (อปุกรณ์ช์้ว่ยยก) ท้�ตดิอยู่
บนแผู้น่เหล็กจัานกลมหลดุออกจัากบนแผู้น่เหล็กจัานกลมหลดุออกจัาก
ตะขึ้อขึ้องปั�นจัั�นแลว้รว่งลงมาตะขึ้อขึ้องปั�นจัั�นแลว้รว่งลงมา



เด้�ยวฉันไปแขึ้วนสื่ลงิเอง
เพื่ราะงั�นนายช้ว่ยเป็น
ลกูมอ่หน่อยแลว้กนันะ

อม่

ขึ้นแผู้น่เหล็กดว้ยปั�นจัั�น
ช้นดิตั�งพื่่�นใช้ไ่หม

！

เฮ้ ้

โอะ๊

โอเคคะ่

เขึ้า้ใจัแลว้ครับ

โอเคครับ

……

ปลอ่ยใหเ้ป็น
หนา้ท้�ผู้มเองครับ !! มาแลว้สื่นิะ

ถา้อยา่งนั�น
มาเริ�มงาน

กนัเลยไหม !

โอเค !

ดแ้ลว้ท้�
มค้วามมุง่มั�นพื่ยายาม

แตว่า่นายน่ะยงัม้
ความสื่ะเพื่รา่
อยูเ่น้�ยสื่.ิ..

เด้�ยวฉันดงูาน
ตรงอ่�นไปพื่ลาง ๆ

กอ่นนะ

โทษท้
ฉันขึ้อแวะเขึ้า้ไป

ท้�ออฟฟิศแป๊บหน้�ง

รอกอ่นนะ
อยา่เพื่ิ�งทำาอะไร

จันกวา่ฉันจัะกลบัมา

CASE 1



งานน้�เคยดไูป
กอ่นหนา้น้�

รอบหน้�งแลว้น้�นา

อม่

รุน่พื่้�ทำา
อยา่งน้�...

ทำาอยา่งน้�ไมไ่ดน้ะ

รุน่พื่้�ครับ
ผู้มแขึ้วนสื่ลงิ

เรย้บรอ้ยแลว้ครับ !

อยา่บอกนะวา่
นายทำางานคนเดย้ว ?

น้�มนัใช้ไ้มไ่ดเ้ลย
ไมใ่ช้เ่หรอ

ผู้มคดิวา่ถา้ทำาออกมา
ไดด้ก้็จัะแบง่เบาภาระ

ขึ้องทกุคนได.้..

เอะ๊ !

เอะ๊ !

ระหวา่งท้�รอทำาคนเดย้ว
ไปพื่ลาง ๆ กอ่นดก้วา่

แบบน้�แหละ
โอเค !

รุน่พื่้�อาจัช้มเรา
กไ็ดน้ะเน้�ย !

นายช้า่งเป็นนายช้า่งเป็น
พื่นักงานใหมท่้�พื่นักงานใหมท่้�

มอ้นาคตไกลจัรงิ ๆ !!มอ้นาคตไกลจัรงิ ๆ !!

เพื่ราะวา่งานแขึ้วนสื่ลงิ
เขึ้า้กบัปั�นจัั�นสื่ามารถ

ทำาไดเ้ฉพื่าะผูู้ท้้�ม้
คณุ์สื่มบตัเิทา่นั�น



ตอ้งมค้ณุ์สื่มบตัิ
ในการแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบั
ปั�นจัั�นดว้ยเหรอครับ !?

อม่ ?
เกดิอะไรขึ้้�นเหรอ ?

เขึ้า้ใจัแลว้...
ขึ้อโทษครับ ผู้ม...

อยา่งนั�นเหรอ
ถา้แผู้น่เหล็กรว่งลงมา

เพื่ราะแขึ้วนสื่ลงิผู้ดิพื่ลาด
ก็อนัตรายใช้ไ่หมละ่ ?

ในการแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�น
หากทำาผู้ดิพื่ลาดไปขึ้อ้หน้�งก็

อาจัจัะกอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตรุา้ยแรงได ้
เป็นงานท้�อนัตรายมาก

เพื่ราะฉะนั�นไมไ่ดห้มายความวา่
ใครจัะทำากไ็ด ้

ฉันดใ้จัท้�นายรูส้ื่ก้วา่
อยากทำาตวัใหเ้ป็น
ประโยช้นต์อ่คนอ่�น

แตข่ึ้อใหน้ายปฏิบิตังิาน
หลงัจัากผู้า่นคณุ์สื่มบตัแิลว้
เด้�ยวครั�งน้�ฉันจัะแขึ้วนสื่ลงิ

ใหมใ่หถ้กูตอ้งเอง

ครับ !

สื่ิ�งขึ้องท้�กำาลงัยก
เกดิการพัื่งเสื่ย้หาย

สื่ิ�งขึ้องท้�กำาลงัยก
หลดุออกจัากลวดสื่ลงิ

เจัา้หนา้ท้�ขึ้องรัฐ

ใช้แ่ลว้

ในการปฏิบิตังิานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�น
ตอ้งผู้า่น "หลกัสื่ตูรอบรมดา้นเทคนคิ" และ

"หลกัสื่ตูรฝ้ึกอบรมพื่เิศษ" สื่ำาหรับการใช้ส้ื่ลงิ
หากแขึ้วนลวดสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�นโดยผูู้ท้้�ไมม่ค้ณุ์สื่มบตัิ

ไมเ่พื่ย้งแตต่วัผูู้ป้ฏิบิตังิานเองเทา่นั�น
ผูู้ป้ระกอบการกต็อ้งรับผู้ดิช้อบดว้ยรูไ้หม

อยา่งน้�เองสื่นิะ...
ขึ้อโทษครับท้�

ผู้มทำาโดยพื่ลการ...

ตอ้งแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�นใหถ้กูตอ้ง...ตอ้งแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�นใหถ้กูตอ้ง...



CASE 2

วนัน้�กค็งจัะ
ยุง่ละนะ

ตอ้งตั�งใจัทำางาน
ฝ่ึาฟันไปใหไ้ด ้

นอ้งใหมน่้�
ฟิตจัังเลยนะ

อรณุ์สื่วสัื่ดิ�

อะ๊
อรณุ์สื่วสัื่ดิ�

ครับ !

หม่

วนัน้�มส้ื่นิคา้
เขึ้า้มาเร่�อย ๆ
เหมอ่นเดมิเลย

แตว่า่… วนัน้�งานเยอะ
จัรงิ ๆ เลยนะ

ถา้เป็นอยา่งน้�
เห็นทช้้ว่งบา่ยก็
ไมน่่าจัะเสื่ร็จั

เฮ้ ้
ไดเ้วลากนิขึ้า้วแลว้

กนิขึ้า้ว !

อะ๊
ครับ !

ช้ว่งบา่ยก็น่าจัะยุง่
ใช้ไ่หมครับ อม่ ใช้แ่ลว้

งั�นกนิขึ้า้วเสื่ร็จัแลว้ก็
พัื่กผู้อ่นใหเ้ต็มท้�ละ่

ครับ

ยงัไงกต็าม
เราตอ้งพื่ยายามอยา่งเต็มท้�
ทกุคนจัะไดย้อมรับโดยเร็ววา่

เราสื่ามารถทำางานดว้ยตวัเองได ้!



ผู้มจัะทยอย
ขึ้นเร่�อย ๆ ละ่นะ

ถา้อยา่งนั�น
มาทำาตอ่จัาก

ช้ว่งเช้า้กนัเถอะ

เอาละ่

ถา้อยา่งนั�น
ผู้มขึ้้�นไปท้�หอ้ง

บงัคบัปั�นจัั�นกอ่นนะ

ยงัไงช้ว่ยตรวจัสื่อบและ
สื่ง่สื่ญั่ญ่าณ์หน่อยวา่มใ้คร
อยูใ่นพื่่�นท้�ทำางานหรอ่เปลา่

มอ้นัน้�แสื่ดงวา่
สื่นิคา้กลอ่งน้�ผู้า่น

การตรวจัสื่อบแลว้ OK…

ซวยแลว้ !

เขึ้า้ไปอยูใ่นท้�
แบบนั�นเน้�ยนะ !

เฮ้ย้ !

นอ้งใหม่
ไปไหนแลว้

ไปหอ้งนำ�าหรอ่เปลา่นะ…...?

อา่…

โอเค…

！



แยแ่ลว้… !

เป็นอะไรหรอ่เปลา่ !

อยา่งน้�น้�เอง
วนันั�นเสื่ย้ง

ในโรงงานดงั
มากจัรงิ ๆ …

ออ้ อยา่งงั�นเองเหรอ…

ทำาไมนายไมไ่ปยา้ยอยู่
ในท้�ปลอดภยัตอนท้�เขึ้าให ้
สื่ญั่ญ่าณ์กอ่นเริ�มงานละ่ ?

ผู้มมวัแตจ่ัดจัอ่
อยูก่บัการทำางาน

เลยไมไ่ดย้นิน่ะครับ

ตำาแหน่งท้�
นายยน่อยูใ่นตอนนั�น

เป็นมมุอบั
เลยไมท่นัสื่งัเกตเห็น

อบุตัเิหตใุนครั�งน้�ถอ่เป็น
ความรับผู้ดิช้อบขึ้องผู้มดว้ย
ท้�ไมไ่ดต้รวจัสื่อบเสื่น้ทาง

ขึ้นลำาเลย้งใหด้ก้อ่น
ตอ้งขึ้อโทษ

ดว้ยจัรงิ ๆ ครับ

ไมน่ะครับ
ถา้ผู้มระมดัระวงัมากกวา่น้�

อบุตัเิหตกุค็งจัะไมเ่กดิขึ้้�น...

ตอ้งระมดัระวงั
ใหม้ากพื่อดว้ยกนั

ทั�งคูนั่�นแหละ

ผู้มคาดหวงันะเพื่ราะวา่
พื่วกคณุ์เป็นบคุลากรท้�เป็น
กำาลงัสื่ำาคญั่ขึ้องเรายงัไงละ่

พื่วกเรามาเปล้�ยน
ความคดิใหมก่นัเถอะ

กอ่นอ่�นตอ้งพัื่กผู้อ่นใหเ้ยอะ ๆ
พื่ยายามรักษาอาการบาดเจ็ับ

ใหห้ายดเ้สื่ย้กอ่น

เขึ้า้ใจัแลว้ครับ !

งั�นหลายวนัผู้า่นไป



CASE 3

เอาละ่ วนัน้�
เร ิ�มจัากขึ้นวสัื่ดสุื่นิะ

โอเค !
จับการทำางาน

เทา่น้�กอ่น

ยงัไงฝึากการสื่ั�งงาน
สื่ว่นท้�เหลอ่ดว้ยนะ ! รับทราบ !

อะ๊ !!

เฮ้ย้ !!

อนัตรายไมใ่ช้เ่หรอ !

ทำาไมถง้
เดนิผู้า่นหนา้
ปั�นจัั�นเลา่ !

ผู้มตั�งใจัจัะเดนิไป
ตรงท้�วางวสัื่ดุ
ฝัึ�งโนน้น่ะครับ

ผู้มคดิวา่ปลอดภยั
เพื่ราะอยูน่อกเขึ้ต
กรวยยางจัราจัร…

ครับ ทางน้�ตา่งหาก
ตอ้งฝึากเน่�อฝึากตวั

ดว้ยนะครับ

วนัน้�
ฝึากดว้ยนะ

จััดเตรย้มเรย้บรอ้ย !
เริ�มไดเ้ลย

เอาละ่ 

ยกขึ้องขึ้้�น
เริ�มได ้!

หมนุไปรอบ ๆ !

ลดขึ้องท้�ยกลง !



ตะขึ้อขึ้องปั�นจัั�น
มล้กัษณ์ะเป็นลกูตุม้แกวง่

เพื่ราะฉะนั�นมนัอาจัเลยออกมา
จัากพื่่�นท้�หา้มเขึ้า้ได ้
เวลาท้�หมนุไปรอบ ๆ

ตอ้งรักษาระยะหา่ง
ใหม้ากพื่อเวลาเดนิผู้า่น

ดา้นหนา้ขึ้องปั�นจัั�น

แลว้ไมใ่ช้แ่คด่า้นหนา้
ขึ้องปั�นจัั�นเทา่นั�นนะ
เวลาเดนิผู้า่นหลงัก็

ตอ้งระมดัระวงัดว้ยเช้น่กนั
พื่่้นท้่ระวังอันตราย

พื่่้นท้่ห้ามเขึ้้า

อนัท้�จัรงิสื่มยัท้�ยงัเป็น
พื่นักงานเขึ้า้ใหม่

ฉันเองก.็..

บรเิวณ์รอบ ๆ...
ไมม่ใ้ครอยูแ่ลว้สื่นิะ

ดา้นหนา้ขึ้อง
ปั�นจัั�นอนัตราย...

งั�นออ้มไปดา้นหลงั
ดก้วา่จัะไดไ้มช่้น

หมนุไปรอบ ๆ !

เฮ้ย้ !!

หยดุฉุกเฉนิ !
หยดุฉุกเฉนิ !

ยกขึ้องขึ้้�น เริ�มได ้!

สื่ดุยอดเลย

เราเองก็ตอ้งพื่ยายามเหมอ่นกนั
เขึ้าจัะไดว้างใจัมอบหมายงาน

ใหเ้ราทำาเร็ว ๆ

อนัดบัแรก
ตอ้งทำางานขึ้องตวัเอง

ใหเ้รย้บรอ้ยกอ่น

20 ป้กอ่น

ผูู้ส้ื่อนสื่มยัยงัหนุ่ม



เกดิอะไรขึ้้�น

อนัตรายนะ แลว้ถา้อนัโนน้
(เคร่�องถว่งนำ �าหนัก) หมนุมาละ่

นายกอ็าจัจัะถกูหนบ้เขึ้า้กบั
กำาแพื่ง...

ผู้มคดิวา่
ถา้เป็นดา้นหลงัน่าจัะปลอดภยั

เพื่ราะวา่ตะขึ้อกบัขึ้องท้�กำาลงัยก
ไมไ่ดผู้้า่นเขึ้า้มาทางน้�

หา้มเดนิผู้า่นดา้นหลงั
ขึ้ณ์ะใช้ง้านปั�นจัั�น

แมว้า่จัะไมม่ก้รวยยาง
จัราจัรวางกั�นกต็าม

เพื่ราะวา่พื่่�นท้�สื่ว่นน้�
ถอ่เป็นพื่่�นท้�หา้มเขึ้า้
แถมยงัเป็นมมุอบั

สื่ำาหรับคนขึ้บัอก้ตา่งหาก

รุน่พื่้�เองกเ็คยม้
ประสื่บการณ์แ์บบนั�น...

ยงัไงเสื่ย้ตอนนั�น
ก็ยงัเป็นแคเ่จัา้เด็กใหม่

อยูด่นั้�นแหละเนอะ

แตต่อนน้�เขึ้ากลาย
เป็นคนสื่อนท้�

น่านับถอ่ไปแลว้ละ่

ฮ้า่ฮ้า่ฮ้า่…
ขึ้อบคณุ์ประสื่บการณ์์

ตอนนั�น...

ฉันดใ้จัท้�
นายปลอดภยั หากมอ้บุตัเิหตเุกดิขึ้้�นน้�

เป็นเร่�องใหญ่เ่ลยนะ

จัรงิดว้ย
แตช่้า่งเถอะ...

นายยงัไมคุ่น้เคยกบั
สื่ถานท้�ปฏิบิตังิาน

เพื่ราะฉะนั�นถา้มอ้ะไรก็
ถามพื่วกฉันไดท้กุเร่�องเลยรูไ้หม

แลว้ถา้เป็นในสื่ถานท้�กอ่สื่รา้งก็
ตอ้งระมดัระวงัเช้น่กนั เน่�องจัาก

พื่่�นท้�หา้มเขึ้า้และพื่่�นท้�ระวงัอนัตราย
อาจัเปล้�ยนแปลงไดข้ึ้้�นอยูก่บัช้ว่งเวลา

ขึ้ณ์ะท้�ปั�นจัั�นกำาลงัทำางาน
โดยพื่่�นฐานแลว้จัะตอ้งเดนิผู้า่น

ในบรเิวณ์ท้�ตะขึ้อดา้นหนา้ขึ้องปั�นจัั�น
และสื่ิ�งขึ้องท้�กำาลงัยกเคล่�อนไปไมเ่กนิ



ในการบงัคบัปั�นจัั�นตอ้งมใ้บอนุญ่าต ผู้า่นหลกัสื่ตูรอบรมเทคนคิ

หรอ่ผู้า่นหลกัสื่ตูรฝ้ึกอบรมพื่เิศษอยา่งใดอยา่งหน้�งขึ้้�นอยูก่บัพื่กิดันำ �าหนักยก

ในการปฏิบิตังิานแขึ้วนสื่ลงิกเ็ช้น่กนั ตอ้งผู้า่นหลกัสื่ตูรอบรมเทคนคิ

หรอ่ผู้า่นหลกัสื่ตูรฝ้ึกอบรมพื่เิศษอยา่งใดอยา่งหน้�งขึ้้�นอยูก่บัพื่กิดันำ �าหนักยก

สื่ ิ�งสื่ำาคญั่ท้�ควรระวงัในการทำางานเก้�ยวกบัปั�นจัั�นและงานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�น

หา้มบงัคบัปั�นจัั�นและปฏิบิตังิานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�น หากไมม่ค้ณุ์สื่มบตัติามท้�กำาหนด

หา้มผู้า่นเขึ้า้ไปในพื่่�นท้�หา้มเขึ้า้หรอ่ในเสื่น้ทางลำาเลย้งสื่ิ�งขึ้องท้�กำาลงัยก

ตอ้งระมดัระวงัการเคล่�อนท้�ขึ้องปั�นจัั�น
อยา่เขึ้า้ไปในเสื่น้ทางลำาเลย้งสื่ิ�งขึ้องท้�กำาลงัยก

อยา่ผู้า่นเขึ้า้ไปในพื่่�นท้�หา้มเขึ้า้
ท้�ไดรั้บการกั�นแบง่เขึ้ตดว้ยกรวยยางจัราจัร

ทน้้�รูห้รอ่ยงัวา่
ภยัอนัตรายอยูใ่กลต้วั
เรามากกวา่ท้�คดิ ?

เพื่่�อความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั
ในท้�ทำางาน สื่ิ�งท้�สื่ำาคญั่คอ่
ความตระหนักขึ้องแตล่ะคน

และการปฏิบิตัติามกฎท้�กำาหนดไว ้

ตอนน้�เราลองมา
ทบทวนกรณ้์ศก้ษากนั

อก้ครั�งดก้วา่

ความซุม่ซา่มขึ้อง
ตวัละครน้�คลา้ย ๆ

กบัใครบางคนเลยเนอะ
เอ ๋?

เธีอพื่ดูเร่�อง
อะไรเหรอ ?

แตถ่า้สื่งัเกตเห็นวา่
มก้ารปฏิบิตังิานโดยผูู้ท้้�ไมม่้
คณุ์สื่มบตัลิะ่ก ็ตอ้งรายงาน
ใหผูู้้รั้บผู้ดิช้อบทราบทกุครั�ง

คราวน้� เราจัะมาเรย้นรูว้ธิี้
ป้องกนัความปลอดภยั

เก้�ยวกบังานบงัคบัปั�นจัั�นและ
งานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�น

นอกจัากช้ว้ติขึ้องตวัเราเองแลว้
ยงัเป็นการช้ว่ยช้ว้ติเพื่่�อนรว่มงาน
ใหร้อดพื่น้จัากอนัตรายอก้ดว้ย

งานน้�เคยดไูป
กอ่นหนา้น้�

รอบหน้�งแลว้น้�นา

ระหวา่งท้�รอทำาคนเดย้ว
ไปพื่ลาง ๆ กอ่นดก้วา่

เพื่ราะวา่งานแขึ้วนสื่ลงิ
เขึ้า้กบัปั�นจัั�นสื่ามารถ

ทำาไดเ้ฉพื่าะผูู้ท้้�ม้
คณุ์สื่มบตัเิทา่นั�น

มอ้นัน้�แสื่ดงวา่
สื่นิคา้กลอ่งน้�ผู้า่น

การตรวจัสื่อบแลว้ OK…

ซวยแลว้ !

เขึ้า้ไปอยูใ่นท้�
แบบนั�นเน้�ยนะ !

เฮ้ย้ !



ลองมาคดิวเิคราะหด์วูา่ตรงไหนท้�อนัตราย !

เรย้นรูด้ว้ยภาพื่ประกอบ

มารูจั้ักอนัตรายท้�แฝึงอยูใ่นการปฏิบิตังิานในท้�ทำางานกนัเถอะ !

การฝ้ึกการหยั�งรูร้ะวงัอนัตราย (KYT)

น้�คอ่จัดุท้�
อนัตราย !

ลองมาคดิวเิคราะหด์วูา่ยงัมจ้ัดุท้�เป็นอนัตรายอ่�น ๆ อก้หรอ่ไม ่

หา้มเขึ้า้ไปในเสื่น้ทางลำาเลย้งสื่ิ�งขึ้องท้�กำาลงัยก

หา้มเขึ้า้ไปใกลส้ื่ิ�งขึ้องท้�กำาลงัยก

Part 1

อบุตัเิหตรุะหวา่งการทำางาน
เป็นปัญ่หาใกลต้วั

และมใิช้เ่ร่�องขึ้องผูู้อ้่�น

ในกรณ้์ท้�มเ้หตกุารณ์์
อะไรเกดิขึ้้�น

เอาละ่ !
ผู้มจัะปฏิบิตัติามกฎ
และพื่ยายามทำางาน

อยา่งเต็มท้�ทกุวนัครับ !

การสื่่�อสื่ารกนั
ในท้�ทำางานเป็นประจัำา

คอ่สื่ิ�งท้�สื่ำาคญั่

อยากใหจ้ัำาไวว้า่การปฏิบิตั ิ
ตามกฎคอ่การปกป้อง
"ตนเอง" "ครอบครัว"
และ "การดำารงช้ว้ติ"



จััดพื่มิพื่เ์ม่�อเดอ่นมน้าคม 2021

จััดพื่มิพื่โ์ดย : กระทรวงสื่าธีารณ์สื่ขุึ้ แรงงาน และสื่วสัื่ดกิารแหง่ประเทศญ่้�ปุ่ น

ผูู้ว้างแผู้น : Mizuho Information & Research Institute, Inc.

ผูู้ใ้หค้วามรว่มมอ่ : กลุม่งานจััดทำาคูม่อ่การอบรมดา้นความปลอดภยั

เก้�ยวกบังานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�นและงานบงัคบัปั�นจัั�น

จััดทำาโดย : Sideranch Inc.

การต์นูเพื่่�อการเรย้นรู ้

ความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั
ในการบงัคบัปั�นจัั�นและงานแขึ้วนสื่ลงิเขึ้า้กบัปั�นจัั�น

A1

A2

A1

A2

ลองมาคดิวเิคราะหด์วูา่ตรงไหนท้�อนัตราย !

เรย้นรูด้ว้ยภาพื่ประกอบ

มารูจั้ักอนัตรายท้�แฝึงอยูใ่นการปฏิบิตังิานในท้�ทำางานกนัเถอะ !

การฝ้ึกการหยั�งรูร้ะวงัอนัตราย (KYT)

น้�คอ่จัดุท้�
อนัตราย !

ลองมาคดิวเิคราะหด์วูา่ยงัมจ้ัดุท้�เป็นอนัตรายอ่�น ๆ อก้หรอ่ไม ่

Part 2

ถอยหา่งออกมาหากเห็นวา่อนัตราย

ไมเ่ดนิลอดใตส้ื่ ิ�งขึ้องท้�กำาลงัยกหรอ่แขึ้นขึ้องปั�นจัั�น



สื่อบถามขึ้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิเก้�ยวกบัขึ้อ้มลูฉบบัน้�

แผู้นกความปลอดภยั
ฝ่ึายความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั

สื่ำานักงานมาตรฐานแรงงาน
กระทรวงสื่าธีารณ์สื่ขุึ้ แรงงาน และสื่วสัื่ดกิารแหง่ประเทศญ่้�ปุ่ น


