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陸上貨物運送事業の安全衛生
การ์ต์ูนูเพื่่�อการ์เร์ยีนร์ู �
ความปลอดภัยัและอาชีวีอนามยัในธุรุ์กจิการ์ขนส่ง่ทางบก

ん が で わ か る ฉบบัภัาษาไทย
タイ語

ส่่�อส่าร์ส่อนปร์ะเภัทโส่ตูทศันูปกร์ณ์น์ี� จัดทำาข้�นเพื่่�อใชี �ในการ์เร์ยีนร์ู �พื่่�นฐานด �านความปลอดภัยัและอาชีวีอนามยั
ส่ำาหรั์บผูู้ �ใชี �แร์งงานทกุคนในส่ถานปร์ะกอบการ์ที�เกี�ยวข �องกบังานขนถา่ยส่นิค �าบนร์ถบร์ร์ทกุและคลงัส่นิค �า

ซึ่้�งถอ่เป็นส่ว่นหน้�งของธุรุ์กจิการ์ขนส่ง่ทางบก



อ �างองิ : ส่ถติูจิำานวนผูู้ �เส่ยีชีวีติูและผูู้ �บาดเจ็บจากอบุตัูเิหตูตุูาม
"ร์ายงานการ์เส่ยีชีวีติูและบาดเจ็บในกลุม่ผูู้ �ใชี �แร์งงาน" 

ปร์ะจำาปี 2019 โดยกร์ะทร์วงส่าธุาร์ณ์ส่ขุ แร์งงาน  และส่วสั่ดกิาร์ (พื่ฤษภัาคม 2020)

1 พื่ลดัตูก / กลิ�งตูกจากที�ส่งู 4279 ร์าย

2 การ์เคล่�อนไหวผู้ดิทา่ผู้ดิทาง / 
การ์เคล่�อนไหวแบบฝ่ืน ๆ 2475 ร์าย

3 หกล �ม 2457 ร์าย

4 ถกูหนบี โดนเกี�ยว 1673 ร์าย

5 การ์ชีนอยา่งร์นุแร์ง 1163 ร์าย

จำานวนการ์เกดิอบุตัูเิหตูรุ์ะหวา่งการ์ทำางาน

วนันี� เร์ามาเร์ยีนร์ู �เร์่�อง
ความปลอดภัยัและอาชีวีอนามยั

ในธุรุ์กจิการ์ขนส่ง่ทางบก
กนัเถอะ !

มอีบุตัูเิหตูเุน่�องจาก 
"พื่ลดัตูก / กลิ�งตูกจากที�ส่งู" 
เกดิข้�นบอ่ยที�ส่ดุเลยเนอะ...

งานนี�เป็นงานที�มบีทบาทตูอ่
ส่งัคมเป็นอยา่งมากเลยนะ

นั�นส่เินอะ !

งั�นเร์ามาดสู่ถติูิ
การ์เกดิอบุตัูเิหตูรุ์ะหวา่ง

การ์ทำางานกนัเถอะ

เร์าลองมาดสู่าเหตูหุลกัที�ทำาให �เกดิ
อบุตัูเิหตูรุ์ะหวา่งการ์ทำางานวา่มอีะไร์บ �าง

โอเค !

เป็นการ์ทำางานที�ใชี �
ความรั์บผู้ดิชีอบส่งูมาก

โดยจะตู �องส่ง่พัื่ส่ดขุองลกูค �า
อยา่งถกูตู �องและแมน่ยำา ร์ู �ส่ก้วา่งานนี�เป็น

งานที�ยุง่มาก
เน่�องจากการ์จัดส่ง่ส่นิค �าเอง

ก็มปีร์มิาณ์เพื่ิ�มข้�นด �วย



ตูวัอยา่งเชีน่ ในกร์ณี์ของ "พื่ลดัตูก / 
กลิ�งตูกจากที�ส่งู"

ใชีแ่ล �ว

หร์อ่พื่ยายามดนักองส่นิค �าที�
พัื่งลงมาบนกร์ะบะร์ถบร์ร์ทกุ

ทำาให �กลิ�งตูกลงมาพื่ร์ �อมกบัส่นิค �า
มอีบุตัูเิหตูใุนลกัษณ์ะนี�เกดิข้�น

อยา่งนี�อนัตูร์ายเนอะ
เพื่ร์าะวา่กร์ะบะของร์ถบร์ร์ทกุเอง

คอ่นข �างส่งู แถมบางครั์�งตู �อง
ลำาเลยีงส่นิค �าที�มนีำ �าหนักมากอกีตูา่งหาก

ส่าเหตูหุน้�งน่าจะมาจากการ์จัดส่ง่
ส่นิค �ามปีร์มิาณ์มากข้�น และนำ�าหนัก

บร์ร์ทกุตูอ่ครั์�งกเ็พื่ิ�มข้�นด �วย

แล �วเร์าจะป�องกนั
การ์พื่ลดัตูกหร์อ่กลิ�งตูก

จากที�ส่งูได �อยา่งไร์ครั์บ ?

แตูก่าร์จดจำากฎตูา่ง ๆ
เป็นเร์่�องยุง่ยากน่ะส่คิรั์บ...

แคร่์ะวงัไมใ่ห �กลิ�งตูกลงมา
ก็พื่อใชีไ่หมละ่ ?

การ์ปฏิบิตัูติูามกฎมคีวามส่ำาคญั
ไมเ่พื่ยีงตูอ่ตูนเองเทา่นั�น

แตูย่งัร์วมถง้เพื่่�อไมใ่ห �คนร์อบข �าง
เกดิอบุตัูเิหตูดุ �วยตูา่งหาก !

คะ..คร์ �าบบบบ !

แน่นอนวา่นอกจากการ์ร์ะมดัร์ะวงัตูนเองแล �ว
การ์ปฏิบิตัูติูามกฎหร์อ่ขั�นตูอนการ์ทำางาน

ที�กำาหนดไว �กเ็ป็นส่ิ�งที�ส่ำาคญัเชีน่กนั

เวลาลำาเลยีงส่นิค �าข้�นและลง
กร์ะบะของร์ถบร์ร์ทกุ

มกีาร์ก �าวพื่ลาดทำาให �กลิ�งตูกลงมา

หม่ ?



อบุตัูเิหตูทุี�เกดิบอ่ยลำาดบัถดัไปคอ่
"การ์เคล่�อนไหวผู้ดิทา่ผู้ดิทาง / การ์เคล่�อนไหวแบบฝ่ืน ๆ "

เม่�อยกหร์อ่ขนของที�มนีำ �าหนักมาก
อาจทำาให �เกดิการ์ปวดแขน ไหล ่และบร์เิวณ์หลงั

โดยเฉพื่าะ
เวลายกของหนักจะเกดิ

การ์ปวดเอวได �งา่ย

"การ์หกล �ม"
จะเกดิข้�นตูอนไหน

หร์อ่ครั์บ ?

ยกตูวัอยา่งเชีน่
เม่�อตู �องขนส่นิค �า

จำานวนมากในคร์าวเดยีว

ทนีี�เร์าลองมาดู

มบีางกร์ณี์ที�เกดิการ์เดนิส่ะดดุ
เน่�องจากมองไมเ่ห็นวา่เป็นพื่่�นตูา่งร์ะดบั

หากบาดเจ็บจนทำางานไมไ่ด �
คร์อบครั์วเองกค็งเป็นกงัวล

แถมยงัส่ง่ผู้ลกร์ะทบตูอ่ร์ายได �อกีด �วย...
ใชีแ่ล �ว

เพื่ร์าะงั�นกเ็ลยตู �องปฏิบิตัูงิานด �วย
ความร์ะมดัร์ะวงัอยูเ่ส่มอ

จง้เป็นเร์่�องที�ส่ำาคญัยงัไงละ่

เร์ามาปฏิบิตัูงิานด �วยวธิุทีี�
ถกูตู �องเม่�อยกหร์อ่ขนส่นิค �า
ที�มนีำ �าหนักมาก ๆ กนัเถอะ

วธิุยีกและวธิุขีนที�ถกูตู �องคอ่
ส่ิ�งส่ำาคญัเพื่ร์าะวา่ชีว่ยป�องกนั

การ์หกล �มได �ส่นิะ

ออ๋ อยา่งนี�นี�เอง...

เอาละ่ !

ตูวัอยา่งเหตูกุาร์ณ์ท์ี�เกดิข้�นจร์งิกนั



โอะ๊
ส่นิค �ากลอ่งนี�
นำ �าหนักเบานี� !

อะ๊ !

ร์บีทำางานให �เส่ร็์จ
เร็์ว ๆ ดกีวา่

อยู !

เวลาปีนข้�นปีนลง
กร์ณุ์าใชี �บนัไดทร์งเอด �วย

มนัอนัตูร์าย !

วนันี�มสี่นิค �าเยอะเลย
ตู �องร์บีแล �วละ่

ครั์บ เข �าใจแล �วครั์บ !

โอย๊ !!

โชีคดทีี�ไมไ่ด �บาดเจ็บ
ร์ �ายแร์งอะไร์

แตูเ่ม่�อส่กัคร์ูค่ณุ์ไมไ่ด �ใชี �
บนัไดทร์งเอใชีไ่หม ?

เป็นอะไร์ไหม ? ใชีค่รั์บ..

CASE 1



ห �ามกร์ะโดดลงมา
จากกร์ะบะของร์ถบร์ร์ทกุ

โดยเด็ดขาด !

บนัไดทร์งเอมไีว �
เพื่่�อป�องกนัการ์ตูก
จากที�ส่งูนะร์ู �ไหม

ขอโทษครั์บ..

จะถลม่ลงมาแล �ว !!

อา๊ !!

เดมิทกีาร์ที�กองส่นิค �า
พัื่งลงมาได �นั�นเป็น

เพื่ร์าะวธิุกีาร์วางไมถ่กูตู �อง

เอะ๊ !
วธิุกีาร์วางเหร์อครั์บ !?

หากเป็นส่นิค �าที�มี
นำ �าหนักมากหร์อ่เป็นวสั่ดุ
ปร์ะเภัทเหล็กอาจทำาให �
บาดเจ็บส่าหสั่ได �นะ !

เข �าใจแล �วครั์บ...

ฮะ !!

เส่ยีงดงัมากเลย
เป็นอะไร์หร์อ่เปลา่ !

ไม ่ไมเ่ป็นอะไร์มากครั์บ...



ไมค่รั์บ…
ผู้มร์ู �ส่ก้ไมด่เีลยเหมอ่นวา่

ได �ทำาเร์่�องผู้ดิพื่ลาดร์ �ายแร์งลงไป...

มาคดิได �
เอาป่านนี�เนี�ยนะ...?

อม่ แตูป่ลอดภัยัก็ดแีล �ว...

บาดเจ็บตูร์งไหน
หร์อ่เปลา่ !?

นำาของที�มนีำ �าหนักมาก
วางไว �ด �านลา่ง

เพื่่�อทำาให �มั�นคงยิ�งข้�น

การ์ใชี �วธิุวีางซึ่ �อนที�
ทำาให �ส่นิค �าพัื่งลงมาได �ยาก

ถอ่เป็นก �าวแร์กสู่่
ความปลอดภัยัเชีน่กนั

ตู �องลดชีอ่งวา่ง
ร์ะหวา่งกลอ่งส่นิค �า

วางซึ่ �อนกลอ่งส่นิค �า
ไมตู่ร์งแนว

ทำาให �เส่ยีส่มดลุ

โอเค !
กลบัไปทำางาน...

เกดิอะไร์ข้�น !?

ส่ำาหรั์บของที�มนีำ �าหนักมาก
ควร์ใชี �ส่ายรั์ดยด้ให �อยูก่บัที�

ส่ว่นของที�ไมม่ั�นคงให �ยด้ด �วย
แผู้น่ฟิิลม์พื่ลาส่ตูกิ

ถ �าทำาอยา่งนั�นแล �วส่นิค �า
ยงัพัื่งลงมาละ่ก็

อยา่พื่ยายามเอาตูวัไปดนั
และให �ร์บีหนอีอกจากที�นั�นทนัท ี!

ครั์บ เข �าใจแล �วครั์บ !



งานที�ได �รั์บมอบหมาย
เพื่ิ�มข้�นกจ็ร์งิ

แตูผู่้มอยากชีว่ยร์ุน่พื่ี�
ให �มากกวา่นี�…!

จร์งิส่ ิ!จร์งิส่ ิ!

ปลอ่ยให �เป็นหน �าที�
ผู้มเองครั์บ

ไมตู่ �องเกร์งใจ !

วนันี�มสี่นิค �าจำานวนมาก
ใชีไ่หมครั์บ !

เดี�ยวผู้มชีว่ยนะ !

ส่นิค �าที�อยูบ่นกร์ะบะของร์ถบร์ร์ทกุ
ผู้มจะขนลงมาเอง

นายร์ออยูข่ �าง ๆ กแ็ล �วกนั

เวลาเคล่�อนย �ายไปยงัอปุกร์ณ์์
ชีว่ยยกตูร์งปร์ะตูทู �ายร์ถ ตู �องตูร์วจส่อบ
ดใูห �แน่ใจวา่มขีอบกั�นล �อตูดิอยูห่ร์อ่ไม่
ตู �องดนัในส่ภัาพื่ที�มองเห็นด �านหน �าได �

อยา่งชีดัเจน
พื่ร์ �อมกบัดบูร์เิวณ์ร์อบ ๆ ให �ถี�ถ �วน

ลากออกมา
ทั�งอยา่งนี�...

ชีะ ชีว่ยด �วยครั์บ...

อะ๊ !

นายทำาอะไร์ลงไปเนี�ย !

เพื่ร์าะลากถอยหลงั
เลยมองไมเ่ห็น
ขอบกั�นล �อส่นิะ

CASE 2



ดนัส่นิค �า
ให �ชีดิกบั

ขอบกั�นล �อ...

แล �วส่ง่ตูอ่
ให �กบัพื่นักงาน
ขนส่ง่ส่นิค �า

ได �ครั์บ !

ตูร์วจส่อบดใูห �แน่ใจวา่
ไมข่ยบัเขย่�อน จากนั�น
คอ่ยลดความส่งูของ

อปุกร์ณ์ช์ีว่ยยก

เดี�ยวกอ่น

คร์าวนี�ผู้มจะพื่ยายาม
ส่ดุความส่ามาร์ถเลย !

โอย๊เจ็บ !

นายยงัไมไ่ด �
ส่วมถงุมอ่นริ์ภัยั

แถมไมไ่ด �ส่วมร์องเท �า
เซึ่ฟิตูี�อกีตูา่งหาก !

เดี�ยว
ผู้มไปเอามา
ทหีลงัครั์บ !

ร์ะวงั !

ของมนีำ �าหนักมาก
เลยห �ามแร์ง
ไมอ่ยูค่รั์บ...

ผู้มเพื่ิ�ง
พื่ดูไปหยก ๆ ...

ที�อธุบิายมา
ทั�งหมดคอ่งาน

ของพื่นักงานขบัร์ถ

ชีว่ยเข็นชีั�นวาง
ของมลี �อเข �าไป
ในโกดงัเกบ็ของ
ให �หน่อยได �ไหม



พื่่�นร์องเท �าล่�นยาก
จง้ชีว่ยให �เหยยีบ
พื่่�นได �อยา่งมั�นคง

ร์องเท �าเซึ่ฟิตูี�
ชีว่ยปกป�อง

ปลายเท �าจาก
ล �อเล่�อน ฯลฯ

เร์าตู �องส่วมตูดิตูวัไว �
เส่มอเพื่่�อให �ปฏิบิตัูงิาน

อยา่งปลอดภัยั

หากส่วมถงุมอ่นริ์ภัยั
กจ็ะส่ามาร์ถป�องกนัมอ่

ของตูนเองได �

ยิ�งไปกวา่นั�น ถงุมอ่ผู้า่น
กร์ะบวนการ์กนัล่�นมาแล �ว

จง้ชีว่ยให �บงัคบัชีั�นวางของ
ได �งา่ยอกีด �วย

เม่�อจะเคล่�อนย �ายหร์อ่
หยดุอยูก่บัที�

ตู �องงอเขา่ให �ด ีๆ !
ในจังหวะนี�ห �ามจับกร์อบรั์�ว
ฝัื�งที�เคล่�อนไปข �างหน �า !!

กร์ณุ์าปฏิบิตัูติูาม
กฎและทำางานด �วย

ความปลอดภัยั

แล �วที�จะ
ชีว่ยผู้มละ่... ?

บงัคบัชีั�นวางด �วยมอ่
ทั�งส่องข �างเส่มอ !

และเหนอ่ส่ิ�งอ่�นใด
ส่ิ�งที�ส่ำาคญั

ที�ส่ดุคอ่การ์บงัคบั
ชีั�นวางของมลี �อ

อยา่งถกูวธิุี

การ์ทำางานของ
ล �อเล่�อนโอเค !

เบ่�องตู �น ให �ตูร์วจส่อบ
ส่ภัาพื่ของชีั�นวางของกอ่น !



กลอ่งนี�หนัก
พื่อส่มควร์เลยนะ

เนี�ย...

แตูว่า่ตู �องร์บี
ขนแล �วละ่

เจ็บ
เจ็บเอว...

ไมม่ี
อะไร์ครั์บ !

เกดิอะไร์ข้�น ?
ทำาไมนิ�งไป...

อม่ ร์ู �ส่ก้ผู้ดิปกตูติูร์ง
ชีว่งเอวมาตูั�งแตูเ่ม่�อวานนี�

แล �วใชีไ่หมนะ...

หนักนดิหน่อย
แตูตู่ �องขนไปตูร์ง

พื่าเลทที�อยูฝั่ื�งโน �น

ส่นิค �ากลอ่งนี�
ให �ขนไปไว �

ที�ไหนดคีรั์บ ?

ชีว่ยขนไปวางไว �บนพื่าเลท
แยกตูามปลายทาง
จัดส่ง่ให �หน่อยนะ

อยา่งนี�ตู �องใชี �ร์ถเข็น...

CASE 3



แตูถ่ �าเจ็บปร์ะมาณ์นี�
ก็ยงัทำางานไหว ! ร์ถบร์ร์ทกุ…

คนัโน �นเหร์อ

ร์บี ๆ เข �า !

เกดิอะไร์ข้�น ?
ยน่ไหวไหม !?

เส่ยีงอะไร์น่ะ !
พื่่�นเปียกกเ็ลย
ล่�นน่ะครั์บ...

ชีว่ยขนส่นิค �ากลอ่งนี�
ไปยงัร์ถบร์ร์ทกุที�จอดอยู่

ตูร์งฝัื�งโน �นหน่อยส่ิ

โอย๊เจ็บ !

เอวกร์ะแทกอยา่งแร์ง…
กร์ณุ์านอนนิ�ง ๆ ส่กัคร์ู่

กอ่นอ่�น
ตู �องใชี �ร์ถเข็นหร์อ่
ร์ถยกเม่�อขนส่นิค �า

ที�มนีำ �าหนักมาก

เพื่่�อไมใ่ห �เกดิอบุตัูเิหตูุ
เหมอ่นในครั์�งนี�

ห �องพื่ยาบาล



ผู้มจะร์ะมดัร์ะวงัครั์บ

ในกร์ณี์ลกูจ �างหญงิ
ห �ามยกของที�มนีำ �าหนัก

เกนิ 24 % ของ
นำ�าหนักร์า่งกาย

ตูามแนวทางมาตูร์การ์ป�องกนั
การ์ปวดเอวในส่ถานที�ทำางาน

กำาหนดไว �วา่ในกร์ณี์ลกูจ �างชีาย
ห �ามยกของที�มนีำ �าหนักเกนิ 40 %

ของนำ�าหนักร์า่งกาย

ห �ามเดนิข้�นลงบนัได
ขณ์ะถอ่ส่นิค �าอยู่
ในมอ่ทั�งส่องข �าง

ห �ามวิ�ง
ภัายในพื่่�นที�

โกดงัเกบ็ของ

หากปฏิบิตัูติูามกฎเหลา่นี�
เร์าจะส่ามาร์ถป�องกนั
อบุตัูเิหตูตุูา่ง ๆ ได �ด �วย

ไมใ่ชีแ่คก่าร์ปวดเอวเทา่นั�น

ผู้ม ทำาคร์บ
ทกุอยา่งเลย...

หากปฏิบิตัูติูามนั�นแล �ว
ยงัร์ู �ส่ก้วา่ร์า่งกายเกดิความผู้ดิปกตูิ

ร์ะหวา่งการ์ทำางาน
ตู �องร์บีร์ายงานให �ทร์าบในทนัท ี

ห �ามกร์ะโดดลงมา
จากที�ส่งู !

ถ �าเกดิอะไร์ข้�น
คร์อบครั์วจะเส่ยีใจนะการ์ยด่กล �ามเน่�อ

เป็นปร์ะจำาก็
ชีว่ยลดการ์ปวด

เอวได �นะ

และการ์ปฏิบิตัูติูามกฎ
การ์ทำางานในโกดงัเกบ็

ของกเ็ป็นส่ิ�งที�ส่ำาคญัเชีน่กนั

ลกูจ �างชีายวยั 40 ปี

65 กโิลกรั์ม
ลกูจ �างหญงิวยั 40 ปี

55 กโิลกรั์ม

26.0กโิลกรั์ม 13.213.2กโิลกรั์มกโิลกรั์ม



เม่�อใชี �งานชีั�นวางของมลี �อ ควร์ส่วมอปุกร์ณ์ป์�องกนั
เชีน่ ร์องเท �าเซึ่ฟิตูี�และถงุมอ่นริ์ภัยั ฯลฯ    

เม่�อข้�นและลงกร์ะบะของร์ถบร์ร์ทกุ
ควร์ใชี �อปุกร์ณ์ช์ีว่ยยกอยา่งเชีน่ บนัไดทร์งเอ ฯลฯ 

การ์ปฏิบิตัูงิานบน
กร์ะบะของร์ถบร์ร์ทกุ

ปวดเอว

ถกูหนบีเข �าไป
ในชีั�นวางของมลี �อ

การ์หกล �มและพื่ลดัตูกจากที�ส่งู
ภัายในพื่่�นที�โกดงัเกบ็ของ

เม่�อตู �องขนส่นิค �าที�มนีำ �าหนักมาก ไมค่วร์ฝ่ืนตูวัเอง
และควร์ใชี �อปุกร์ณ์อ์ยา่งเชีน่ ร์ถเข็น ฯลฯ
* ดรู์ายละเอยีดเพื่ิ�มเตูมิได �ที�หนังส่อ่ "เร์ยีนร์ู �พื่่�นฐานของความปลอดภัยัอาชีวีอนามยั
และการ์ป�องกนัอบุตัูเิหตูรุ์ะหวา่งการ์ทำางานด �วยการ์ต์ูนู (ส่่�อการ์ส่อนร์วม)"

เม่�ออยูภ่ัายในโกดงัเกบ็ของ
ห �ามวิ�งหร์อ่กร์ะโดดลงมาจากที�ส่งู

ส่ ิ�งส่ำาคญัที�ควร์ร์ะวงัในธุรุ์กจิการ์ขนส่ง่ทางบก

โอย๊ !!

เจ็บ
เจ็บเอว...

ไมม่ี
อะไร์ครั์บ !

เกดิอะไร์ข้�น ?
ทำาไมนิ�งไป...

วนันี�มสี่นิค �าเยอะเลย

ตู �องร์บีแล �วละ่

ทนีี�ร์ู �หร์อ่ยงัวา่
ภัยัอนัตูร์ายอยูใ่กล �ตูวั
เร์ามากกวา่ที�คดิ ?

เพื่่�อความปลอดภัยัและอาชีวีอนามยั
ในที�ทำางาน ส่ิ�งที�ส่ำาคญัคอ่
ความตูร์ะหนักของแตูล่ะคน

และการ์ปฏิบิตัูติูามกฎที�กำาหนดไว �

ตูอนนี�เร์าลองมา
ทบทวนกร์ณี์ศก้ษากนั

อกีครั์�งดกีวา่

ความซึุ่ม่ซึ่า่มของ
ตูวัละคร์นี�คล �าย ๆ

กบัใคร์บางคนเลยเนอะ
เอ ๋?

เธุอพื่ดูเร์่�องอะไร์เหร์อ ?

โอย๊เจ็บ !

นายยงัไมไ่ด �
ส่วมถงุมอ่นริ์ภัยั

แถมไมไ่ด �ส่วมร์องเท �า
เซึ่ฟิตูี�อกีตูา่งหาก !

เดี�ยว
ผู้มไปเอามา
ทหีลงัครั์บ !

ร์ะวงั !

โอย๊เจ็บ !



วธิุทีี�ถกูตู �องในการ์ใชี �งานชีั�นวางของมลี �อ
อ �างองิ : "คูม่อ่ป�องกนัอบุตัูเิหตูรุ์ะหวา่งการ์ทำางานเม่�อใชี �ชีั�นวางของมลี �อ" โดยส่ถาบนัความปลอดภัยัและอาชีวีอนามยัแหง่ชีาตูญิี�ปุ่ น 
กร์ะทร์วงส่าธุาร์ณ์ส่ขุ แร์งงาน และส่วสั่ดกิาร์กร์ะทร์วงส่าธุาร์ณ์ส่ขุ แร์งงาน และส่วสั่ดกิาร์

วธิุทีี�ถกูตู �องในการ์วางเร์ยีง
ส่นิค �าซึ่ �อนกนั

โร์คลมแดด

ส่ิ�งเหลา่นี�กค็วร์ร์ะวงัด �วยเชีน่กนั !

คำาแนะนำาเพื่่�อความปลอดภัยัและอาชีวีอนามยั !

ดนั1 ลาก2 ดนัปร์ะกบด �านข �าง3

ห �ามวางซึ่ �อนส่งูเกนิร์ะดบัส่ายตูาของพื่นักงาน

เร์ิ�มทา่แร์กด �วยการ์ "ลาก" แล �วคอ่ยเปลี�ยนทา่เป็น "ดนัปร์ะกบด �านข �าง" และ "ดนั" กลางคนั ตู �องควบคมุโด ยใชี �มอ่ทั�งส่องข �างเส่มอ

ร์ะวงัโร์คลมแดดเม่�อตู �องปฏิบิตัูงิาน
ภัายในโกดงัเกบ็ของหร์อ่นอกตูวัอาคาร์ !
* ดรู์ายละเอยีดเพื่ิ�มเตูมิได �ที�หนังส่อ่ "เร์ยีนร์ู �พื่่�นฐานของความปลอดภัยัอาชีวีอนามยั
และการ์ป�องกนัอบุตัูเิหตูรุ์ะหวา่งการ์ทำางานด �วยการ์ต์ูนู (ส่่�อการ์ส่อนร์วม)"

ธุรุ์กจิการ์ขนส่ง่

ทางบก

เป็นวธิุกีาร์ควบคมุแบบพื่่�นฐานที�ส่ดุ

ส่ามาร์ถควบคมุการ์เคล่�อนที�ได �ด �วย

ทา่ทางที�งา่ยตูอ่การ์ออกแร์ง

ควบคมุได �งา่ยแม �ในที�แคบ และมคีวามเส่ี�ยงที�

จะส่มัผัู้ส่โดนบคุคลที�ส่ามน �อยเน่�องจากพื่นักงาน

ยน่อยูใ่นทศิทางที�เคล่�อนที�ไปข �างหน �า

เน่�องจากส่ามาร์ถดนัปร์ะกบด �านข �างของชีั�นวาง

ของมลี �อได � จง้ควบคมุการ์เคล่�อนที�ได �งา่ย

และมองเห็นด �านหน �าได �อยา่งชีดัเจน

อบุตัูเิหตูรุ์ะหวา่งการ์ทำางาน
เป็นปัญหาใกล �ตูวั

และมใิชีเ่ร์่�องของผูู้ �อ่�น

เอาละ่ !

ผู้มจะปฏิบิตัูติูามกฎและพื่ยายาม
ทำางานอยา่งเต็ูมที�ทกุวนัครั์บ !

ในกร์ณี์ที�มเีหตูกุาร์ณ์์
อะไร์เกดิข้�น

การ์ส่่�อส่าร์กนัใน
ที�ทำางานเป็นปร์ะจำา

คอ่ส่ิ�งที�ส่ำาคญั

อยากให �จำาไว �วา่การ์ปฏิบิตัู ิ
ตูามกฎคอ่การ์ปกป�อง
"ตูนเอง" "คร์อบครั์ว"
และ "การ์ดำาร์งชีวีติู"
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