
 1 - 1  

 
 
 
 
ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม 

 
 
 
 
      
      
     ประธานคณะทํางาน    นายพิพัฒน   นพทีปกังวาล 
        
       คณะทํางาน    นายอัครพงษ   นวลออน  
        นายดํารงค   เปรมสวัสดิ ์
        นายพัทธพงษ   อางทอง 
 



 1 - 2  

 
 

 
 

หมวดที่ 1 
 

การบริหารความปลอดภัย 
ในงานวิศวกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 - 3  

บทที่ 1 
 

วิศวกรรมความปลอดภัย 
 

ความรูพ้ืนฐาน โดยทางทฤษฎีแลวความปลอดภัยในการทํางานจะถูกจัดใหมีขึ้นโดย
อาศัยหลักพื้นฐาน 3 ประการ หรือที่เรียกวา 3 E คือ Engineering หลักการทางดานวิศวกรรม 
Education หลักการศึกษาอบรม และ Enforcement หลักการบังคับใหเปนไปตามระเบียบ     
ขอบังคับขององคกรและบานเมือง 
 ทุกประเทศที่มีการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่กาวหนาแลว จะมีสมาคมวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยโดยเฉพาะเชน  American Society of Safety Engineers        
ในสหรัฐอเมริกา และ Institute of Safety Engineers ในสหราชอาณาจักร เปนตน สําหรับ   
การผลิตบุคลากรดานความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกา มีการเรียนการสอนเรื่องวิศวกรรม    
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยประมาณ 30 แหง ซ่ึงก็ไดมีการสอนจนถึงระดับปริญญาเอก    
อยูหลายแหงและผูประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกาก็ควรจะได รับประกาศนียบัตร CSE 
(Certified Safety Engineer) จาก American Society of Safety Engineers กอน สวนในทวีป 
ยุโรป เชน สหราชอาณาจักร ผูที่เปนวิศวกรความปลอดภัยจะตองเปนผูที่ผานการประกอบ  
วิชาชีพวิศวกรรม ดานใดดานหนึ่งกอนเปนระยะเวลาประมาณ  5  ป  แลวมาขอรับการอบรม
ดานวิศวกรรมความปลอดภัยเพ่ิมเติม จึงจะเปนวิศวกรรมความปลอดภัยโดยสมบูรณได 
 
วิศวกรคือใคร 

สมัชชาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมแหงสหรัฐอเมริกา (Engineering Council for 
Professional Development) ไดสรุปความเห็นรวมกันของผูประกอบอาชีพวิศวกรรมจาก   
นานาชาติ เม่ือ ป ค.ศ. 1949 วา 

“An engineer is characterized by his ability to apply creatively scientific principles 
to design and develop Structures, machines apparatus for manufacturing processes, or 
works utilizing them singly or in combination; or to forecast their behaviors under  
separation and safety to life and proper” (อางจาก โกวิท ศตวุฒิ , 2529) 

จากขอความดังกลาวขางตนจะเห็นไดชัดเจนวาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนั้น   
นอกจากจะตองมีความรูพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมแลว ยังตองคํานึงถึงองคประกอบดาน     
การประหยัดและความปลอดภัยเปนสาระสําคัญอีกดวย 

หนวยงานราชการที่ มีบทบาทเกี่ ยวของกับความปลอดภัยไดแก   กองตรวจ               
ความปลอดภัย (Safety Inspection Division) และสถาบันความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ 
(National Institute for Improvement of working Conditions and Environment, NICE)  
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดตั้งขึ้นเม่ือ ป พ.ศ. 2525  มีหนาที่ใน
การสงเสริมพัฒนา ตรวจสอบและกํากับดูแลความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตามกฎหมาย
ความปลอดภัยและมาตรฐานสากล กําหนดคณะกรรมการการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 
(National Safety Council of Thailand , NSCT) ที่ไดจัดตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2526  โดยมีบทบาท
หนาที่กําหนดนโยบายและแผนหลักการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ ประสานงานกับหนวยงาน
ตางๆ และติดตามประเมินผลและแกไข นอกจากนี้ยังมีหนวยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ควบคุมดูแลดวยเชนกัน ผูเขียนหวังไววาวงการ ที่รับผิดชอบดานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
เชน สภาวิศวกร จะมีความเห็นเชนเดียวกับสมัชชาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของ    
สหรัฐเอมริกา  และมีการกําหนดความรู พ้ืนฐานดานวิศวกรรมความปลอดภัยให เปน                
คุณสมบัติหน่ึงของวิศวกรทุกแขนงดวย 
 

งานในหนาที่ของวิศวกรความปลอดภัย ดังเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา “วิศวกร” โดย
รากศัพท แปลวา “ผูสราง” ในปจจุบันวิศวกร นอกจากจะทําหนาที่ผูสรางแลวยังตองทําหนาที่
บํารุงรักษาซอมแซม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แกไขใหสิ่งหรือระบบที่ตนไดสรางขึ้นมาสามารถ
ทํางานใหแกมนุษยไดใชจนบรรลุวัตถุประสงคได เพราะฉะนั้น วิศวกรความปลอดภัยนอกจาก 
จะมีหนาที่สรางและปรับปรุงระบบปองกันอุบัติภัย และระบบความปลอดภัยในการทํางานแลว 
ยังจะตองมีหนาที่ทําใหระบบนั้นๆ  ทํางานไดดีตามวัตถุประสงค น่ันคืองานตรวจสอบ        
ความปลอดภัย งานฝกอบรมความปลอดภัย งานประสานกับคณะกรรมการความปลอดภัย   
งานสืบสวนหาเหตุปจจัยของอุบัติเหตุและงานรวมมือกับฝายจัดการระดับกลาง เปนตน 

1. งานสรางและปรับปรุงระบบปองกันอุบัติภัย  ในฐานะที่เปนวิศวกรที่ไดรับ    
การศึกษามาทางดานวิศวกรรม ยอมจะมีความรูความเขาใจการทํางานของเครื่องยนตกลไก    
เครื่องไฟฟา การทรงตัวและความแข็งแรงของอาคารไดดี และรวดเร็วกวาผูมีวิชาชีพสายอื่น   
จึงนาจะเปนผูที่มีความสามารถสูงในการออกแบบและสรางระบบปองกันภัยที่เปนฮารดแวรไดดี 
เชนการออกแบบและสรางอุปกรณปองกันชิ้นสวนที่เคลื่อนไหวของเครื่องมืออุปกรณ เปนตน 
วิศวกรความปลอดภัยตองทํางานรวมกับฝายวิจัยและพัฒนา ( research and development 
department ) ขององคกรนั้นอยางใกลชิด และมักจะทํางานรวมกันไดดีเพราะสวนใหญก็จะมี
วิชาชีพเปนวิศวกรเชนเดียวกัน 

2. งานตรวจสอบความปลอดภัย  งานตรวจสอบความปลอดภัยเปนงานหลัก      
อีก  งานหนึ่ งของวิศวกรความปลอดภัย  (Safety Engineer) ที่ จะตองกระทําเปนประจํา         
นอกเหนือจากการที่จะตองกําหนดแผนใหผูเกี่ยวของทําการตรวจสอบความปลอดภัยตาม
แบบฟอรมสํารวจที่กําหนดวิธีการไวแลวลวงหนา วิศวกรความปลอดภัยจะตองทําหนาที่เปน   
ที่ปรึกษาแกพนักงานที่รับผิดชอบในเรื่องการปองกันอุบัติภัยเฉพาะจุด เพ่ือใหระบบภายใน  
องคกรเปนมาตรฐานอยางเดียวกันวิศวกรความปลอดภัยทําหนาที่แนะนํา ชี้แจงระบบปองกัน
อุบัติภัยแกบุคคลภายนอก แกเจาพนักงานผูมีหนาที่ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย วิศวกร       
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ความปลอดภัยตองเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลการตรวจความปลอดภัยทั้งหมดในหนวยงาน
โดยไมคํานึงวาแผนกใด ฝายใดเปนผูตรวจ และรายงานสรุปตอฝายจัดการพรอมขอเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงระบบตอไป 

3.    งานฝกอบรมความปลอดภัย ในฐานะที่วิศวกรความปลอดภัยไดเปนศูนยกลาง
ของขอมูลระบบปองกันอุบัติภัยทั้งหมดในหนวยงานยอมทราบดีวา หนวยใด ฝายใด ขององคกร
มีจุดออน จุดแข็ง  ในเรื่องที่เกี่ยวกับความรูความเขาใจและทัศนคติตอระบบปองกันอุบัติภัย
อยางไรก็จะมีความสามารถในการจัดโครงการฝกอบรมพนักงานในหนวยนั้น ฝายนั้นใหมี  
ความเขาใจในระบบเปนอยางเดียวกัน   โครงการฝกอบรมในระหวางการทดลองงาน                
( on-the-job training) เปนโครงการที่มีความสําคัญที่สุดของโครงการปองกันอุบัติภัยเพราะเปน
การปูพ้ืนฐานใหพนักงานทุกคน  ไดมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติอยางเดียวกัน  กอนที่จะเปน
พนักงานขององคกรอยางเต็มตัววิศวกรความปลอดภัยจะตองรับผิดชอบโครงการนี้ดวย    
ความรวมมือจากทุกฝายทุกหนวย การบรรยายที่เปนการใหความรูในเรื่องวัตถุอันตราย  
(hazardous materials) เสี่ยงภัย  (hazards)  ในการทํางาน การปฏิบัติงานใหปลอดภัย การใช
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล การฝกหัดใหเปนคนชางสังเกตความผิดปกติ เปนสิ่งที่วิศวกร
ความปลอดภัยจะมีความสามารถกระทําไดดี 
 

3.    งานประสานงานกับคณะกรรมการความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัย
ตองเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี และมีความสามารถทํางานรวมกับคณะกรรมการความปลอดภัย
ขององคกรนั้นไดเปนอยางดี เน่ืองจากคณะกรรมการความปลอดภัยถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือใหเปน
แหลงความคิดที่จะจัดการกับปญหาตางๆ ของความไมปลอดภัยในหนวยงาน ดังน้ันวิศวกร
ความปลอดภัยจะตองมีความรูในวัตถุประสงคของโครงการที่คณะกรรมการชวยกันคิดเพื่อ    
แกปญหานั้น เปนการปองกันมิใหมีการทํางานซ้ําซอนเปนการปองกันมิใหมีขอมูลขาวสารที่
จะแจงแกพนักงานมีความขัดแยงกันและเปนการประกันความเชื่อม่ันวาวิธีการปญหาความไม
ปลอดภัยที่จะถือปฏิบัติตอไปน้ันจะไมขัดตอแนวนโยบายหลักดานความปลอดภัยในการทํางาน
ของหนวยงาน 

4.  งานสืบสวนหาเหตุปจจัยของอุบัติ เหตุ   ทุกครั้งที่ อุบัติ เหตุเกิดขึ้นตองมี           
การสอบสวนทันทีเพ่ือวัตถุประสงค  2  ประการ  คือ เพ่ือหาเหตุปจจัยของการเกิดอุบัติเหตุน้ัน
สําหรับการคิดคนหาวิธีปองกันมิใหเหตุรายในทํานองเดียวกันเกิดขึ้นอีกซ้ําสองเปนประการ     
ที่หน่ึง และเพื่อเปนการหาขอมูลขาวสารที่เปนความจริงแกคลินิก โรงพยาบาลแพทยผูรักษา    
ผูบาดเจ็บ กองทุนเงินทดแทนและแกบริษัทประกันอุบัติเหตุ (ถามี) เปนประการที่สอง ผูเปน  
หัวหนาชุดสืบสวนในกรณีน้ีมักจะเปนวิศวกรความปลอดภัยเปนสวนใหญ เน่ืองจากเปนผูที่มี
ความคุนเคยกับเจาหนาที่ฝายชาง ฝายเทคนิคที่สวนใหญมักจะมีสวนเกี่ยวของกับอุบัติเหตุ    
ไมมากก็นอย 
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5.  งานรวมมือกับฝายจัดการระดับกลาง   การที่หนวยงานหรือองคกรจะกําหนด
ใหวิศวกรความปลอดภัยทํางานอยูภายใตการกํากับดูแลของฝายบริหารระดับสูงนั้น เกรงวาจะ
ไมไดผลดีเทาที่ควร ที่ถูกตองเหมาะสมแลววิศวกรความปลอดภัยควรจะทํางานรวมกับ       
ฝายบริหารระดับกลาง สวนจะอยูภายใตการกํากับดูแลดวยหรือไมน้ันคงจะตองพิจารณาเปน
กรณีไป เชน โรงงานที่ มีฝายผลิตเปนฝายที่ มีบทบาทมากในโรงงาน  การจัดใหวิศวกร       
ความปลอดภัยทํางานอยูภายใตการกํากับดูแลของฝายผลิตนั้นก็นับวาเหมาะสม ถาเปนบริษัท  
ที่มีขนาดใหญมาก มีทั้งฝายผลิต ฝายบริการ ฝายอาคาร ฝายยานพาหนะ การที่จะใหวิศวกร
ความปลอดภัยสังกัดฝายผลิตก็จะดูกระไรอยู ถาเปนเชนนี้มักจะใหไปสังกัดฝายวิศวกรรม หรือ
จัดตั้งฝายความปลอดภัยขึ้นมาทําหนาที่เปนฝายสนับสนุน เสนอแนะ ประสานงาน กําหนดวิธี
ปฏิบัติการทํางานมาตรฐาน แตกวาที่จะไปใชไดก็จะตองผานคณะกรรมการชุดใหญของ       
องคกรนั้น  ซ่ึงการทํางานในลักษณะนี้คอนขางจะขาดประสิทธิผลแตก็เปนลักษณะเดนของ   
องคการขนาดใหญ และเปนที่เขาใจของทุกคน ดังนั้นการทํางานของวิศวกรความปลอดภัยที่มี         
ประสิทธิผลในองคการขนาดใหญตองเบียดแทรกเขาไปในทุกฝายเพื่อมีใหมีการปฏิบัติเกิดขึ้น
จริงๆ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนอยางเดียวไมพอตองลงมือทําตามแผนนั้นดวยเพื่อ
ที่ จะได รูวาแผนและวิธีการนั้น มีปญหาและขอขัดของอยางไร ดังนั้นในกรณี น้ีวิศวกร              
ความปลอดภัยจะทํางานภายใตการกํากับดูแลของแตละฝายเม่ือครบกําหนดประชุมเพ่ือ     
แลกเปลี่ยนความเห็นระหวางวิศวกรความปลอดภัยดวยกันก็จะแยกกลุมออกมาเปนครั้งคราว 
ผลการประชุมเปนอยางไรวิศวกรความปลอดภัยจะตองนําไปหารือกับฝายที่ตนสังกัดอยูทุกครั้ง
เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 
คําจํากัดความ 

เพ่ือความเขาใจในแงผลของเหตุการณ ซ่ึงจะนําไปสูการเกิดความเสียหาย จําเปน   
ตองทําความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราพยายามจะปองกัน หรือควบคุมเสียกอน โดยอาจจะกําหนด
นิยามวา  “อุบัติเหตุ” ก็คือ “เหตุการณอันไมพึงปรารถนา ซ่ึงผลของมันเปนอันตรายตอผูคน 
ทําลายทรัพยสิน หรือ สรางความเสียหายใหกับกระบวนการผลิต” สวนใหญผลที่เกิดขึ้นจะ      
เกี่ยวของกับวัตถุหรือแหลงพลังงาน (ทางเคมี อุณหภูมิ เสียง เครื่องจักร ไฟฟา ฯลฯ) ซ่ึงมีคาสูง
กวาคาขีดจํากัดพื้นฐาน (THRESHOLD LIMIT) ของทางกายภาพหรือโครงสราง ในสวนที่   
เกี่ยวกับมนุษย ผลอาจจะเกิดขึ้นในรูปของการฉีกขาด การไหม ถลอก แตก ฯลฯ  หรือขัดขวาง
การทํางานตามปกติของรางกาย (เชน เกิดมะเร็ง ปอดอักเสบ ฯลฯ )  สําหรับความเสียหายที่
เกิดแกทรัพยสินอาจจะเปนเหตุใหเกิดเพลิงไหม การแตกหัก การผิดรูปผิดรางไปจากเดิม ฯลฯ  
มีสาระสําคัญอยู  3  ประการดวยกันในการใหคําจํากัดความ 
 “อุบัติเหตุ คือ เหตุอันไมพึงปรารถนา ซ่ึงผลของมันกอใหเกิดอันตรายแกมนุษย ทําลาย
ทรัพยสิน หรือสรางความเสียหายใหกับกระบวนการผลิต” 
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 ประการแรก ไมไดจํากัดวาผลที่เกิดกับมนุษยจะตองเปน “การบาดเจ็บ” แตใชถอยคําวา 
“เปนอันตรายแกมนุษย”  ซ่ึงรวมความถึง การบาดเจ็บและการเจ็บปวย ทั้งจากสภาวะจิต   
เบี่ยงเบน ผลกระทบทางประสาทและระบบอื่นๆ อันเนื่องมาจากการทํางานหรือสภาพแวดลอม
ในการทํางานที่ตองเผชิญ  (ANSI  Z  16.2 - 1962, Rev. 1969)  กลาวอยางสั้นๆ  คําวา     
“บาดเจ็บ” และ “เจ็บปวย” จะถูกนํามาใชภายหลัง ขึ้นอยูกับคําจํากัดความที่ดีที่สุดของอันตราย
ที่เกิดกับพนักงาน 
 
 ประการสอง คําจํากัดความขางตนจะไมทําใหเกิดความสับสนระหวางคําวา “บาดเจ็บ” 
กับคําวา “อุบัติเหตุ” ทั้งสองคํานี้ไมเหมือนกันเลย อาการบาดเจ็บและเจ็บปวยเปนผลมาจาก
อุบัติเหตุแตก็มิใชวาอุบัติเหตุทุกครั้งจะทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยเสมอไป ความแตก
ตางตรงจุดนี้มีความสําคัญยิ่งตอความกาวหนาของการควบคุมความปลอดภัย และสุขภาพ   
การเกิดอุบัติเหตุเปนสิ่งซ่ึงสามารถควบคุมได แตความรายแรงของอาการบาดเจ็บอันเปน     
ผล  มาจากอุบัติเหตุเปนเรื่องของโชคโดยแท เน่ืองจากมีปจจัยหลายประการที่เขามาเกี่ยวของ 
เชน ความชํานิชํานาญ ปฏิกิริยาตอบสนองตอเหตุการณสภาพรางกาย อวัยวะสวนที่ไดรับ   
บาดเจ็บ ปริมาณของพลังงานที่มีการแลกเปลี่ยน สิ่งกีดขวางในบริเวณที่เกิดเหตุ และการสวม
อุปกรณปองกันภัย เปนตน ขอแตกตางระหวางอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทําใหเรามุงความสนใจ
ไปที่  การเกิดอุบัติเหตุมากกวาจะพิจารณาถึงการบาดเจ็บ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นได 
 
 ประการสุดทาย หากเหตุการณที่เกิดขึ้นมีผลตอการสรางความเสียหาย ใหแกทรัพยสิน 
หรือ กระบวนการผลิตเพียงอยางเดียว โดยไมมีการบาดเจ็บแตอยางใด ใหถือวาเปนอุบัติเหตุ
ดวยเชนกัน มี บอยคร้ังที่อุบัติเหตุสรางความเสียหายทั้งตอมนุษย ทรัพยสินและกระบวน     
การผลิตพรอมๆ กัน แตอยางไรก็ตาม อุบัติเหตุที่มีผลตอทรัพยสิน จะเกิดมากกวาอุบัติเหตุที่ทํา
ใหเกิดการบาดเจ็บ ความเสียหายของทรัพยสินไมเพียงแตจะมีมูลคาสูงเทานั้น แตเครื่องมือ  
เครื่องจักรตลอดจนอุปกรณที่ เกิดจากการเสียหายยังทําให เกิดอุบัติ เหตุตอเน่ืองได อีก          
การวิเคราะหอุบัติเหตุที่สรางความเสียหายใหกับทรัพยสิน หากดําเนินการบอยครั้งเทาใดก็จะ
ชวยใหไดขอมูลมาใชเปนแนวทางในการปองกันและการทําความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปญหาที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดมากขึ้นเทานั้น โครงการความปลอดภัยซ่ึงละเลยความเสียหาย
ของทรัพยสินที่เกิดจากอุบัติเหตุจะทําใหมองขามขอมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ซ่ึงมีมากกวาที่
วิเคราะหออกมา อันนับเปนอุปสรรคขัดขวางประสิทธิภาพในการลดการบาดเจ็บ หรือคาใชจาย
ในการควบคุม 
 บริษัทหลายแหงที่มีโครงการละเอียดซับซอน จะจัดเหตุการณที่ไมพึงปรารถนาทุกชนิด
เปน “เหตุการณผิดปกติ” เพ่ือขยายขอบเขตการควบคุมความเสียหายในโครงการของตน      
ใหกวางขวางมากขึ้นเหตุการณที่ไมสรางความเสียหายจะถูกจัดใหมีศักยภาพสูง เพ่ือจะไดรับ
ความใสใจมากเทาๆ กับเหตุการณที่มีความเสียหายรุนแรง คําจํากัดความเชนนี้จะรวมเอา   
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อุบัติการณ  เหตุที่เกือบกลายเปนอุบัติเหตุที่เกิดกับการผลิตหรือคุณภาพ หรือเหตุที่เกือบ    
เกิดความเสียหาย 
 
 
 คําจํากัดความทั้ง 2 ประการตอไปน้ี เปนสิ่งจําเปนและสมควรนํามาใช 
 
 
 
 
 
 จากการกําหนดนิยามคําวา “อุบัติเหตุ” ของเราไดระบุไววา อุบัติเหตุ คือ ผลของ      
การสัมผัสใกลชิดกับวัตถุหรือแหลงพลังงานที่มีคามากเกินกวาขีดจํากัดพื้นฐานของรางกาย หรือ
โครงสรางรางกายมนุษยมีระดับความอดทน หรือขีดจํากัดของการบาดเจ็บสําหรับวัตถุ         
แตละชนิดหรือพลังงานแตละรูปแบบ โดยทั่วไป ผลกระทบที่ทําใหเกิดอันตรายจากการสัมผัสกับ
สิ่งเหลานี้เพียงคร้ังเดียว เชน การถูกบาด หัก เคล็ด การตัดแขน (ขา) การไหมจากสารเคมี ฯลฯ 
ลวนถือเปนอาการบาดเจ็บ สวนอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสซ้ําๆ  เชน เอ็นอักเสบ มะเร็ง     
ตับถูกทําลาย  สูญเสียการไดยิน  ฯลฯ ถือเปนการเจ็บปวย (พึงตระหนักดวยวาการเจ็บปวยอาจ
เกิดจากการสัมผัสเพียงอยางเดียวไดเชนกัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 จุดวิกฤตของทั้งสองประเด็น ก็คือ การมีองคประกอบรวมกัน ไดแก การสัมผัสกับวัตถุ
หรือแหลงพลังงานที่มีปริมาณมากกวาขีดจํากัดของรางกาย หรือโครงสรางที่จะทนทานได ไมวา
จะเปนเพียงบางสวนหรือทั่วรางกายก็ตามและทายที่สุด ทั้งสองประเด็นก็มีการควบคุมเหมือน
กันอีกดวย น่ันคือ การปองกันการสัมผัสหรือลดระดับใหอยูในขั้นที่ปราศจากอันตราย ทั้งคูจะ
เกี่ยวของกับขั้นตอนการดําเนินการเดียวกันคือ การจําแนกการสัมผัสการประเมินผล           
ความรุนแรง และความเปนไปไดในการเกิดเหตุการณ รวมถึงการพัฒนาวิธีการควบคุมที่   
เหมาะสม การดําเนินการกับปญหาที่เกิดจากงานอาชีพจะตองมีความรูที่กวางไกล โครงการ
ความปลอดภัยและสุขภาพที่มีประสิทธิผลจะตองลึกซึ้งเพียงพอที่จะรับมือกับอุบัติเหตุทั้งหมด 
ไมวาผลลัพธจะกอใหเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บปวย ทรัพยสินเสียหายหรือเกือบเสียหายก็ตาม 

อุบัติการณ (Incident) คือ เหตุการณทีไ่มพึงปรารถนา ซ่ึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปจาก
เดิมเพยีงเล็กนอยจะเปนอันตรายตอมนุษย ทําลายทรัพยสินและสรางความเสียหายใหกับกระบวนการได

อุบัติเหตุ (Accident) เปนผลมาจากการสัมผัสกับวัตถุ หรือแหลงพลังงานที่มีปริมาณมากเกิน
กวาขีดจํากัดพืน้ฐานของรางกายหรือโครงสรางที่จะทนทานได 
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นิยามของศัพทคําที่สาม ไดแก คําวา “ความปลอดภัย” ซ่ึงมักจะกําหนดวาเปนภาวะ
ปลอดจากอุบัติเหตุหรือจากการเจ็บปวย การบาดเจ็บหรือความเสียหาย อยางไรก็ดี ความหมาย
ที่เปนรูปธรรมมากกวาก็คือ “การควบคุมความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ” คําจํากัดความ 
เชนนี้เกี่ยวของกับการบาดเจ็บ การเจ็บปวย ทรัพยสินเสียหาย และความเสียหายที่มีตอ
กระบวนการ ซ่ึงรวมไวทั้งการปองกันอุบัติเหตุ และการลดความเสียหายใหนอยลงเม่ือเกิด  
อุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับงานการควบคุมในระบบการจัดการอีกดวย 
 
การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย  
 ผลการศึกษาที่จะอธิบายตอไปนี้ จะชวยใหผูอานเขาใจไดมากขึ้นวาเหตุใดเราจึงควรให
ความใสใจกับอุบัติเหตุที่ทําใหทรัพยสินเสียหาย 
 
 

 
 
 
 

ความปลอดภยั(Safety) คือ การควบคุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
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 ในการอางถึงอัตราสวน 1-10-30-600 ผลการศึกษาอัตราสวนการเกิดอุบัติเหตุ 
1 = การบาดเจ็บสาหัส หรืออาการรุนแรงถึงขั้นพิการ 
10  = การบาดเจ็บไมรุนแรง 
30 = อุบัติเหตุที่ทําใหทรัพยสินเสียหายทุกประเภท 
600 = เหตุการณที่ไมเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายใดๆ  (เหตุการณที่ 

เกือบกลายเปนอุบัติเหตุ) 
 
 พึงระลึกไววา  ตัวเลขเหลานี้เปนเพียงเหตุการณและอุบัติเหตุที่มีรายงานไวเทานั้น    
ไมใชจํานวนเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหมด  เม่ือพิ จารณาตัว เลขอัตราสวนจะสั งเกตเห็นวา          
มีการรายงานอุบัติเหตุที่ทําใหทรัพยสินเสียหายไว 30  ครั้งตออาการบาดเจ็บสาหัสหรือ    
ทุพพลภาพ  1  ครั้ง อุบัติเหตุที่ทําใหทรัพยเสียหาย มีมูลคาหลายพันลานดอลลาร ในแตละป 
มักจะถูกเรียกผิดๆ วาเปน “เหตุการณที่เกือบกลายเปนอุบัติเหตุ” คํานี้ไดมาจากการฝกอบรมใน
ระยะแรกๆ และกลายเปนแนวคิดผิดๆ ที่ทําใหหัวหนางานพิจารณาคําวา “อุบัติเหตุ” เฉพาะเหตุ
ที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บเทานั้น 
 
 ความสัมผัสของอัตราสวน 1-10-30-600  แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาเปนการเขลา 
อยางยิ่งที่จะมุงความพยายามทั้งมวลไปที่เหตุการณเพียงไมกี่ครั้งที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส
หรือพิการ ใน เม่ือมีโอกาสสําคัญๆ อีกมากมายที่เปดใหควบคุมความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดจาก
อุบัติเหตุไดอยางมีประสิทธิผลมากกวาเดิมสมควรเนนย้ําไวตรงนี้ดวยวา การศึกษาในเรื่อง 
อัตราสวนดังกลาวเปนการดําเนินการของกลุมองคกรขนาดใหญในชวงเวลาที่กําหนด จึงไม    
จําเปนวาอัตราสวนนี้จะตองเหมือนกันกับของกลุมอาชีพหรือองคกรอ่ืน ๆ เพราะนั่นไมใช  
เจตนารมณของการศึกษาครั้งนี้ จุดสําคัญอยูที่วาการบาดเจ็บรายแรงเปนเหตุการณที่เกิดขึ้น
นอยครั้ง ในขณะที่เหตุการณที่ไมรุนแรงมากนักจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดบอยคร้ังกวาจําเปนตอง
ดําเนินการเพื่อปองกันไมใหความสูญเสียรายแรงเกิดขึ้นได ผูนําในเรื่องความปลอดภัยตองย้ํา
ดวยวาการดําเนินการเหลานั้นจะมีประสิทธิผลมากที่สุด เม่ือใชกับเหตุการณและอุบัติเหตุเล็กๆ 
นอยๆ แตมีศักยภาพในการสรางความเสียหายโดยตรง 
 
แบบจําลองสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหาย 
 เม่ือไมกี่ปมานี้ มีการแนะนําแบบจําลองสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุและความเสียหาย
มากมายหลายรูปแบบ มีเปอรเซ็นตสูงกวาที่วาแบบจําลองเหลานั้นซับซอน และยุงยากเกินกวา
จะเขาใจ และจดจําได แบบของสาเหตุความเสียหายที่จะนําเสนอตอไปนี้ เปนแบบที่งาย       
ใหขอมูลประเด็นสําคัญเทาที่จําเปนซึ่งชวยใหผูใชเขาใจและคงความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง
สําคัญๆ ซ่ึงใชในการควบคุมอุบัติเหตุไดอยางกวางขวาง ตลอดจนชวยแกไขปญหาการจัดการ
เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นได 
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แบบจําลองสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โปรดระลึกวา สาระสําคัญบางประเด็นตามที่แสดงไวในแบบจําลอง จะชวยใหผูใชจด
จํารายละเอียดที่เสนอไวในหนังสือเลมน้ีไดมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาดการควบคุม

1. โครงการไม 
 เพียงพอ 
2. มาตรฐานของ 
 โครงการไม 
 เพียงพอ 
3. การปฏิบัต ิ
 ตามมาตรฐาน 
 ไมเพียงพอ 

สาเหตุพ้ืนฐาน 

 
ปจจัยจากคน 

 
ปจจัยจากงาน

สาเหตุในขณะนั้น 

 
การกระทํา 

และ 
สภาพแวดลอม 

ที่ไมได 
มาตรฐาน 

เหตุการณผิด

 
สัมผัส 

กับพลังงาน 
หรือ 
วัตถ ุ

ความเสีย

คน 
ทรัพยสิน
กระบวนการ 
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บทที่ 2 
 

อุบัติเหตุ ความสูญเสียและการควบคุม 
 

ความสูญเสีย (LOSS) 
 
 ตามที่สะทอนออกมาในนิยามเกี่ยวกับอุบัติเหตุจะเห็นไดชัดเจนในแงที่สรางอันตรายให
กับผูคน ทรัพยสินหรือกระบวนการ ความหมายโดยนัยสําคัญของความเสียหาย คือ “การกระทํา
ที่ขัดขวางความเปนปกติ”  และ “การทําใหผลกําไรลดลง” ดังน้ัน ความเสียหายยอมเกี่ยวของ 
กับคน ทรัพยสิน กระบวนการและทายที่สุดคือ ผลกําไร 
 
 เม่ือเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้นในแตละครั้ง ลักษณะและระดับความรุนแรงของ         
ความเสียหายจะเปนเรื่องของโชคชะตา ผลที่เกิดขึ้นอาจจะเปนเรื่องเล็กนอย ไมมีความสําคัญไป
จนถึงขั้นหายนะก็ไดหรือเปนรอยถลอกขีดขวนไปจนถึงขั้นเสียชีวิต หรือเสียหายทั้งโรงงานก็ได 
ลักษณะและระดับความรุนแรงของความเสียหายสวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับความบังเอิญของสภาพ
เหตุการณ และอีกสวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับการดําเนินการ ซ่ึงทําใหความเสียหายลดนอยลง       
การกระทําเพื่อลดความเสียหายในขั้นนี้ รวมถึงการใหการปฐมพยาบาลที่ทันทวงทีและเหมาะสม 
การผจญเพลิงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  การซอมแซมเครื่องมือ  และอุปกรณที่ชํารุด     
อยางรวดเร็ว  การดําเนินการตามแผนฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ และการฟนฟูบุคลากร
อยางไดผลเพ่ือใหการทํางานไดดังเดิม 
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ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
 

เวลาของพนักงานที่ไดรับบาดเจ็บ 
- เวลาในการผลิตยอมเสียไป  เม่ือพนักงานบาดเจ็บและไมอาจทดแทนไดดวยการจาย

เงินชดเชยให 
 
เวลาของเพือ่นรวมงาน 

- เวลาที่เสียไปเนื่องจากอยูรวมในเหตุการณ รวมทั้งชวยนําคนเจ็บสงหองพยาบาล หรือ 
รถพยาบาล 

- เสียเวลาเนื่องจากความเห็นอกเห็นใจ หรือความอยากรูอยากเห็น การทํางานถูกขัด
จังหวะ ขณะเกิดการบาดเจ็บและหลังจากนั้น เม่ือมีการวิพากษวิจารณเหตุการณที่   
เกิดขึ้น 

- การเสียเวลาตามปกติ ซ่ึงเปนผลมาจากการทําความสะอาดหลังเกิดเหตุ รวบรวมเงิน
บริจาคไปชวยเหลือพนักงานและครอบครัวของเขา การพิจารณาคําใหการของผูเห็น
เหตุการณ คาลวงเวลาในการจางบุคคลอื่นมาทํางานแทน  และเวลาที่เจาหนาที่จาก
หนวยงานความปลอดภัยใชในการสอบสวนอุบัติเหตุ 

 
เวลาของหัวหนางาน 

เวลาที่หัวหนางานใชในการจัดการอุบัติเหตุควรรวมถึง 
- การชวยเหลือพนักงานที่ไดรับบาดเจ็บ 
- สอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุ เชน การสอบสวนเบื้องตน  การติดตามผล  ทําวิจัยเพ่ือหา

ทางปองกัน ฯลฯ 
- จัดการใหมีการทํางานตอไป จัดหาวัสดุใหม จัดตารางการทํางานเสียใหม 
- คัดเลือกและจัดอบรมพนักงานใหม รวมถึงเปดรับใบสมัคร ประเมินผลผูสมัคร ฝกอบรม

พนักงานใหม และสับเปลี่ยนกําลังคน 
- จัดทํารายงานอุบัติเหตุ เชน รายงานการบาดเจ็บ  รายงานความเสียหายของทรัพยสิน  

รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือตางๆ ฯลฯ 
- เขารวมฟงคําใหการเกี่ยวกับอุบตัิเหตุ 
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ความเสียหายทั่วๆ ไป 
- เวลาของการผลิตเน่ืองจากความเสียใจ  ความตกใจ  การหันเหความสนใจของพนักงาน  

การพูดคุยกับพนักงานอื่นๆ ที่ไมไดอยูในเหตุการณ 
- เกิดความเสียหายของงานเนื่องจากตองหยุดเครื่องจักร  เครื่องมือ  โรงงาน  อุปกรณ

ตางๆ ฯลฯ  ซ่ึงอาจจะเปนเพียงชั่วคราวหรือระยะยาวก็ได  และกอใหเกิดผลกระทบตอ
เครื่องมือและแผนปฏิบัติการอื่นๆ ดวย 

- ประสิทธิภาพของพนักงานที่ไดรับบาดเจ็บจะลดลง  เม่ือกลับมาทํางานอีกครั้ง  เปน
เพราะขอจํากัดของงาน  ความพิการของรางกาย  ขาหักตองเขาเฝอกเปนตน 

- ธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทตองเสียหาย  ทําใหสาธารณชนไมพอใจ ฯลฯ  ลวนเปน
ความเสียหายที่พบไดทั่วไป 

- คาใชจายเพิ่มขึ้นจากการจายเงินชดเชย  จายคาประกัน ฯลฯ ซ่ึงเปนคาใชจายทาง
กฎหมาย 

- คาใชจายเพิ่มจากการสํารองจายคาประกันและภาษี  ซ่ึงเปนเพียงจํานวนเล็กนอยในแต
ละป  เม่ือเทียบกับตนทุนของความเสียหายที่เกิดขึ้น 

- สิ่งเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ที่ เพ่ิมเขามา ซ่ึงอาจจะเปนลักษณะเฉพาะของกระบวนการใด 
กระบวนการหนึ่งและเหมาะสมกับกรณีอุบัติเหตุ 

 
ความเสียหายของทรัพยสิน   

- คาใชจายของอะไหลและเครื่องมือฉุกเฉินตางๆ 
- คาใชจายของเครื่องมือและวัสดุนอกเหนือจากที่ใชงานตามปกติ  ซ่ึงอาจไดมาจาก 

ความชวยเหลือก็ได 
- คาซอมแซมและหาชิ้นสวนมาแทนของเกา 
- มูลคาของเวลาที่ใชในการซอมแซมและหาเครื่องมือมาทดแทนของเกา  จะเปนในแง

ของความเสียหายของกําลังการผลิต  และทําใหตารางการซอมบํารุงเครื่องมืออ่ืนๆ ตอง
ลาชาไปดวย 

- คาใชจายในการปรับแกการดําเนินการใหถูกตองมากกวาการซอมแซม 
- ความเสียหายจากความเกาลาสมัยของชิ้นสวนอะไหลที่เก็บไว 
- คาเสื่อมสภาพของอุปกรณกูภัยและอุปกรณฉุกเฉิน 
- คาเสื่อมสภาพของผลผลิตระหวางที่คนงานดําเนินการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  การสอบ

สวน  การเก็บกวาดทําความสะอาด  การซอมแซมและการหาขอพิสูจน 
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ความสูญเสยีอ่ืนๆ 
- การลงโทษ  การปรับ 

การกระทําและสภาพการณที่ต่ํากวามาตรฐาน  มักจะพบเห็นในรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึง ดังตอไปน้ี 
การกระทําทีต่่ํากวามาตรฐาน 

- ใชเครื่องมือโดยที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ 
- ลมเหลวในการเตือนภัย 
- ลมเหลวในการรักษาความปลอดภัย 
- ใชเครื่องมือทํางานดวยอัตราความเร็วที่ไมเหมาะสม 
- ใชเครื่องมือความปลอดภัยที่ไมมีประสิทธิภาพ 
- การถอดระบบปองกันภัยออก 
- ใชเครื่องมือที่ชํารุด 
- ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ไมเหมาะสม 
- ใชเครื่องมือไมเหมาะสม 
- การติดตั้งไมเหมาะสม 
- การยกไมเหมาะสม 
- ตําแหนงที่รับผิดชอบไมเหมาะสมกับงานที่ทํา 
- ซอมอุปกรณในขณะที่กําลังใชงานอยู 
- การลอเลนกันขณะทํางาน  ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตราย 
- ด่ืมแอลกอฮอล และ/หรือ ใชยา 

 
สภาพการณที่ต่ํากวามาตรฐาน 

- เครื่องกําบัง (Guard) ไมเหมาะสม 
- อุปกรณปองกันภัยไมเพียงพอหรือไมเหมาะสม 
- เครื่องมือ  อุปกรณ หรือวัสดุชํารุดเสียหาย 
- การทํางานในที่แออัดหรือคับแคบ 
- ระบบการเตือนภัยไมเพียงพอ 
- อยูในสภาวะที่ลอแหลมตอการเกิดเพลิงไหมหรือเกิดระเบิด 
- การดูแลสถานที่ไมเหมาะสม ที่ทํางานไมเปนระเบียบ 
- สภาพแวดลอมเสี่ยงอันตราย  มีกาซ  ฝุนละออง  ควัน  ไอกาซ  ไอนํ้า 
- เสียงดังมาก 
- สัมผัสกับสารกัมมันตรังสี 
- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ํามากเกินไป 
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- แสงสวางไมเพียงพอหรือแสงจามากเกินไป 
- การถายเทอากาศไมเพียงพอ 

สาเหตุพื้นฐาน ( BASIC  CAUSES ) 
สาเหตุพ้ืนฐาน ก็คือ โรคหรือสาเหตุที่แทจริงของโรคที่อยูเบื้องหลังอาการที่แสดงออกมา

เปนเหตุผลที่วา ทําไมการกระทําหรือสภาพการณที่ต่ํากวามาตรฐานจึงเกิดขึ้น  และเปนปจจัยที่
เม่ือวิเคราะหแลวพบวา  เพ่ือใหเกิดการควบคุมการจัดการที่ไดผล  บอยคร้ังที่สิ่งเหลานี้จะถูก
เรียกขานวาเปน “สาเหตุรากฐาน”  “สาเหตุที่แทจริง”  “สาเหตุโดยออม”  “สาเหตุสั่งสมหรือ
สาเหตุสงเสริม” เน่ืองจากสาเหตุในขณะนั้น (อาการ การกระทําและสภาพเหตุการณที่ไมได
มาตรฐาน) เปนสิ่งที่เห็นไดชัดเจนทันที แตสาเหตุพ้ืนฐานจะตองใชการตรวจสอบ ซ่ึงกินเวลา
กวาจะเขาถึงและสามารถควบคุมได 

 
เน่ืองจากเหตุการณของการจัดกลุมสาเหตุในขณะนั้น (IMMEDIATE CAUSES) เปน  

2 กลุมใหญๆ (การกระทําที่ต่ํากวามาตรฐานและสภาพการณที่ไมไดมาตรฐาน) จึงจัดกลุม
สาเหตุพ้ืนฐาน  (BASIC  CAUSES) ออกเปน 2 กลุมดวยเชนกัน ไดแก ปจจัยจากบุคคลและ
ปจจัยจากงาน 
 
สาเหตุพื้นฐานของความเสียหาย 

ปจจัยจากบุคคล 
การขาดความสามารถทางกาย / การทําหนาที่ของ
รางกาย 

- ความสูง  นํ้าหนัก  ขนาด  ความแข็งแรง  การ
เหยียด ฯลฯ ไมเหมาะสม 

- ความจํากัดในการเคลื่อนไหวรางกาย 
- ขีดจํากัดความสามารถในการทรงกาย 

ในทาตางๆ  
- ไวตอการรับสาร / ภูมิแพ 
- ไวตอความรูสกึ (อุณหภูมิ  เสียง  ฯลฯ ) 
- บกพรองในการมองเห็น 
- บกพรองในการไดยิน 
- บกพรองตอประสาทสัมผัสอ่ืนๆ  

(การแตะตอง รส การไดกลิ่น การทรงตัว) 

ความเครียดทางจิต / การทํางานของจติใจ 
- ความเครียดทางอารมณ 
- ความเหนื่อยลาอันเนื่องจากการ 

ทํางานหนักของจิตใจ 
- การตัดสินใจ / การพิจารณาตัดสิน 

ในปญหาที่หนักหนวง 
- การทํางานประจํา ทําหนาที่เดียวซ้ําๆ  

ซ่ึงตองการความเอาใจใสอยางมาก 
- ทํากิจกรรมที่ไมมีคุณคาสาระ “หรือ”  

ไมมี “คุณคา” 
- สับสนเกี่ยวกบัทิศทาง 
- มีความตองการขัดแยงในตวัเอง 
- หมกมุนกับปญหา 
- มีความคับของใจ 
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ปจจัยจากบุคคล 
การขาดความสามารถทางกาย / การทําหนาที่ของ
รางกาย (ตอ) 

- การขัดของของระบบทางเดนิหายใจ 
- การขาดสมรรถภาพทางกายโดยถาวรอื่นๆ 
- การทุพพลภาพชั่วคราว 

การขาดความสามารถทางจิต / การทําหนาที่ของ
จิตใจ 

- กลัวและเจ็บปวยดวยโรคหวาดกลัว 
- อารมณถูกรบกวน 
- ความเจ็บปวยทางจิต 
- ระดับสติปญญา 
- ดอยความสามารถในการเขาใจสิ่งตางๆ 
- ตัดสินพิจารณาสิ่งตางๆ ไดไมดี 
- รวมมือกับผูอ่ืนไดไมดี 
- มีปฏิกิริยาตอบโตชา 
- ความสามารถของกลไกทางจิตต่ํา 
- ความสามารถในการเรียนรูต่ํา 
- ลมเหลวในการจดจํา 

ความเครียดทางกายหรือการทําหนาที่ของ        
รางกาย 

- บาดเจ็บหรือเจ็บปวย 
- ออนลาเนื่องจากทํางานหนักเปนเวลานาน 
- ออนเพลียเนื่องจากขาดการพักผอน 
- ออนเพลียจากประสาทสัมผัสทํางานหนัก 
- เผชิญกับอันตรายที่มีผลตอสุขภาพ 
- เผชิญกับอุณหภูมิที่รุนแรง 
- การขาดออกซิเจน 
- ความแปรปรวนของความกดอากาศ 
- การฝนรางกายใหเคลื่อนไหว 

ขัดกับสภาพธรรมชาต ิ
- ระดับนํ้าตาลในเลือดต่ํา 
- การใชยา 

ความเครียดทางจิต / การทํางานของจติใจ 
(ตอ) 

- เจ็บปวยทางจิต 
การขาดความรู 

- ขาดประสบการณ 
- การแนะนํางานไมเพียงพอ 
- การฝกหัดเบื้องตนไมเพียงพอ 
- การฝกอบรมเพิ่มเติมไมเพียงพอ 
- เขาใจผิดเกี่ยวกับทิศทาง 

การขาดความชํานาญ 
- การสอนงานเบื้องตนไมเพียงพอ 
- การฝกงานไมเพียงพอ 
- ขาดการฝกฝน 
- ขาดการชี้แนะ 

แรงจงูใจไมเหมาะสม 
- เรียกรองความสนใจ 
- แรงกดดันจากเพื่อน 
- หัวหนางานเปนตัวอยางไมเหมาะสม 
- การ FEED BACK ผลการปฏิบตัิงาน 

ไมเพียงพอ 
- การผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม 

ไมเพียงพอ 
- แรงจูงใจในการผลิตไมเหมาะสม 
- ใหรางวัลกับการกระทําที่ไมเหมาะสม 
- การกระทําที่เหมาะสมกลับถูกลงโทษ 
- ขาดแรงกระตุน 
- มีความคับของมากเกินไป 
- แสดงความกาวราวอยางไมเหมาะสม 
- พยายามจะประหยัดเวลาหรือแรงงาน 

อยางไมสมควร 
- พยายามหลีกเลี่ยงความลําบากอยาง 

ไมสมควร 
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ปจจัยจากงาน 
ภาวะผูนํา และ / หรือ การแนะนําไมเพียงพอ  

- ขาดความชัดเจน หรือมีความขัดแยงกัน
ในสายบังคบับัญชา 

- ขาดความชัดเจน หรือขัดแยงกันในการ
มอบหมายหนาที่ 

- การมอบหมายอํานาจใหทําการแทนไม
เหมาะสม หรือไมเพียงพอ 

- มอบนโยบาย  วิธีการ  การดําเนินการ
หรือแนวทางไมเพียงพอกับความ
ตองการ 

- มีความขัดแยงกันในวัตถุประสงค  
เปาหมาย  หรือมาตรฐานทีม่อบให 

- การวางแผนหรือวางโครงการเกี่ยวกับ 
งานไมเพียงพอ 

- การสอนงาน  การชี้แนะแนวทาง และ / 
หรือ การฝกอบรมไมเพียงพอ 

- จัดหาวัสดุอางอิง  คูมือ  และแนวทาง
การปฏิบัติงานไมเพียงพอ 

- การระบุและประเมินความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นไมเพียงพอ 

- ขาดความรูในเรื่องการแนะนํางาน /  
การจัดการ 

- การจัดคนใหมีคุณสมบัติตรงกับความ
ตองการยังไมเพียงพอ 

- การดําเนินการเพื่อการวัดและประเมิน
ผลไมเพียงพอ 

- การให FEED BACK เกี่ยวกับการ 
กระทําที่ไมถกูตองยังไมเพียงพอ 

เครื่องมือและอุปกรณไมเพียงพอ 
- การประเมินความตองการและความเสี่ยง 

ไมเพียงพอ 
- การพิจารณาวาดวยการจัดสภาพงานและ 

ทาทางการทํางานไมเพียงพอ 
- มาตรฐานหรือแบบกําหนดไมเพียงพอ 
- เครื่องมือที่มีไมเพียงพอ 
- การดัดแปลง /ซอมแซม/บํารุงรักษาไมเพียงพอ 
- การประหยัดและการนํามาใชประโยชน 

อีกยังไมเพียงพอ 
- การถอดออกหรือแทนที่อุปกรณไมเหมาะสม 

มาตรฐานของการทํางานไมเพียงพอ 
- การพัฒนามาตรฐานยังไมเพียงพอ 

- รายการและการประเมินผลความตองการ 
- สอดคลองกับการออกแบบขบวนการผลิต 
- การมีสวนรวมของพนักงาน 
- มาตรฐาน / วิธีการ / กฎระเบียบ ไมเปน 
   อันหนึ่งอันเดียวกัน 

- การสื่อสารเกี่ยวกับมาตรฐานไมเพียงพอ 
- สิ่งพิมพ 
- การแจกจาย 
- การแปลเปนภาษาที่เหมาะสม 
- การฝกอบรม 
- การเสริมสรางโดยใชเครื่องหมาย รหัสสี 
   และเครื่องทุนแรง 
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ปจจัยจากงาน 
การควบคุมทางวศิวกรรมไมเพียงพอ  

- การประเมินความเสียหายทีเ่กิดขึ้น 
ยังไมเพียงพอ 

- การคํานึงถึงทาทางการทํางาน   
การจัดสภาพงานยังไมเพียงพอ 

- มาตรฐาน แบบกําหนด และ / หรือ 
เกณฑในการออกแบบยังไมเพียงพอ 

- การตรวจสอบการกอสรางยังไมเพียงพอ 
- การประเมินความพรอมในการดําเนิน

การยังไมเพียงพอ 
- การติดตามการดําเนินการเบื้องตน 

ยังไมเพียงพอ 
- การประเมินผลความเปลี่ยนแปลง 

ยังไมเพียงพอ 
ควบคุมจัดซือ้ไมเพียงพอ 

- แบบกําหนดหรือขอกําหนดความ
ตองการไมเพียงพอ 

- การวิจัยวาดวยวัสดุ/เครื่องมือ 
ยังไมเพียงพอ 

- ใหขอมูลหรือขอกําหนดความตองการ 
กับผูผลติไมเพียงพอ 

- เสนทางการขนสงสินคาไมเพียงพอ 
- ขั้นตอนการตรวจรับ, ตรวจสอบและ 

รับสินคาไมเพียงพอ 
- การสื่อสารดานความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยไมเพียงพอ 

มาตรฐานของการทํางานไมเพียงพอ (ตอ) 
- การขนสงวัสดไุมเหมาะสม 
- การเก็บวัสดุไมเหมาะสม 
- การดูแลมาตรฐานไมเพียงพอ 

- การติดตามสายการปฏิบตัิงาน 
- การปรับปรงุใหกาวหนา 
- ติดตามการใชมาตรฐาน/วธิีการ/กฎระเบียบ 

- การแยกแยะรายการที่เปนอันตรายไมเพียง
พอ 

- การกําจัดของเสียและขยะไมเหมาะสม 
การชํารุดเสยีหาย 

- การวางแผนการใชงานไมเพียงพอ 
- ยืดอายุการใชงานไมเหมาะสม 
- การตรวจสอบ และ/หรือ การติดตามผล 

ไมเพียงพอ 
- การรับนํ้าหนักหรืออัตราการใชงาน 

ไมเหมาะสม 
- การบํารุงรักษาไมเพียงพอ 
- ใชงานโดยผูทีไ่มมีคุณสมบัติหรือไมไดรับ 

การฝกอบรมมา 
- ใชงานผิดวัตถุประสงค 

การใชงานในทางที่ผิด 
- ยอมใหใชโดยหัวหนางาน 

- เจตนา 
- ไมเจตนา 

- ไมยอมใหใชโดยหัวหนางาน 
- เจตนา 

     - ไมเจตนา 
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ปจจัยจากงาน 
 การซอมบํารุงไมเพียงพอ 

- การปองกันไมเพียงพอ 
- ประเมินความตองการ 
- การหลอลื่นและการใชงาน 
- การปรับแตง / การประกอบ 
- การทําความสะอาด / ขัดสนิม 

- การซอมแซมไมเพียงพอ 
- การบอกกลาวความตองการ 
- ตารางเวลาทํางาน 
- ตรวจสอบแตละระบบ 
- การเปลี่ยนอะไหล 
 

 
การขาดการควบคุม (LACK OF CONTROL) 
 การควบคุม  เปนหนึ่งในสี่ของงานการจัดการที่ มีความสําคัญยิ่ง  ประกอบดวย        
การวางแผน  การจัดระเบียบองคกร  การนําและการควบคุม  หนาที่ เหลานี้เปนงานของ         
ผูจัดการทุกระดับทุกตําแหนงงานใดๆ ไมวาจะเปนการบริหาร  การตลาด   การผลิต   คุณภาพ  
วิศวกรรม  การจัดซื้อหรือความปลอดภัย  ผูแนะนํางาน/หัวหนางาน/ผูจัดการตองเปนผูวางแผน  
วางระเบียบ  เปนผูนําและควบคุมใหเกิดประสิทธิผลมีเหตุผล  3  ประการ  สําหรับการขาด   
การควบคุม ไดแก 
1. โครงการไมเพียงพอกับความตองการ 
 โครงการควบคุมความปลอดภัย / ความสูญเสีย อาจไมเพียงพอ เน่ืองจากกิจกรรมใน
โครงการนอยเกินไป  ในขณะที่กิจกรรมที่จําเปนตองมีในโครงการจะผันแปรไปตามขอบเขต  
ลักษณะและประเภทขององคกร  งานวิจัยและประสบการณจากโครงการที่ประสบความสําเร็จใน
หลายๆ บริษัทและในหลายๆ ประเทศไดชี้แนะถึงกิจกรรมที่จะเปนรากฐานของความสําเร็จ     
ซ่ึงองคกรตางๆ ทั่วโลก ไดนําไปใชเปนตนแบบในการจัดตั้งโครงการการจัดการเพื่อควบคุม
ความปลอดภัยและความสูญเสีย 
2. มาตรฐานของโครงการไมเพียงพอ 
 สาเหตุพ้ืนฐานที่ทําใหเกิดความสับสนและความลมเหลวได ไดแก  มาตรฐานที่มีไม
กําหนดความตองการเฉพาะ ไมชัดเจน และ/หรือ มาตรฐานไมเพียงพอ ตัวอยางขางลางนี้ คือ 
มาตรฐานสิบประการ  ซ่ึงบริษัทยักษใหญแหงหน่ึงใชงานอยู มาตรฐานเชนน้ีจะชวยใหพนักงาน
รูไดวา บริษัทคาดหวังอะไรจากพวกตน และใหเกณฑวัดที่ชัดเจนวาสิ่งที่กระทําสัมพันธกับ  
มาตรฐานมากนอยเพียงไร  มาตรฐานที่พอเพียงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการควบคุม 
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานไมเพียงพอ   
 การไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีอยู  เปนเหตุผลหลักของการขาดการควบคุม  อันที่จริง  
ผูจัดการสวนใหญตางเห็นดวยวา น่ีเปนเหตุผลใหญที่สุดเพียงประการเดียวของความลมเหลว  
ในการควบคุมความเสียหายจากอุบัติเหตุ  ความเห็นพองที่เกือบเปนเอกฉันทน้ี  อธิบายให   
เขาใจวาเหตุใดจึงเนนเรื่องการวัดปริมาณและคุณภาพของความพยายามที่มีตอโครงการ 
 เพ่ือใหเขาใจเกี่ยวกับสภาพการณที่นําไปสูสาเหตุการเกิดเหตุการณที่ไมพึงปรารถนา 
ไดดียิ่งขึ้น  จะตองพิจารณาถึงองคประกอบหลักหรือสวนหนึ่งของระบบในการดําเนินธุรกิจ     
ซ่ึงจะเปนแหลงกําเนิดขององคประกอบดังกลาว  องคประกอบ 4 ประการที่วา ประกอบดวย 

1. คน  (PEOPLE)  
2. เครื่องมือ  (EQUIPMENT)   
3. วัสดุ  (MATERIALS)   
4. สภาพแวดลอม  (ENVIRONMENT) 

 
องคประกอบทั้ง  4  ประการนี้  จะตองเกี่ยวของ  หรือมีปฏิสัมพันธอยางเหมาะสม    

ซ่ึงกันและกันหรือปญหาซึ่งอาจนําไปสูความเสียหายได 
 คน  (PEOPLE)  องคประกอบตัวน้ีรวมถึง ผูจัดการ พนักงาน ผูรับเหมา ลูกคา  แขก  
ผูมาเยือน ผูคารายยอย  สาธารณชน  รวมเขาเปนมนุษย  จากประสบการณแสดงใหเห็นวา  
องคประกอบที่เปนคนมีสวนเกี่ยวของกับสาเหตุของอุบัติเหตุ/เหตุที่เกิดขึ้น  เปนสัดสวนคอนขาง
มาก อยางไรก็ดี “คน” มิไดหมายถึง “พนักงานผูมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณ”  แนวความคิด
เดิมๆ ที่เชื่อวา กวา 85% ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของคนงาน ไดรับ
การวิเคราะหเจาะลึกมากขึ้นเรื่อยๆ ดวย  ความรูและประสบการณยุคใหม องคประกอบที่เปน 
“คน” จะเกี่ยวของกับ 

- ผูบริหารผูซ่ึงกําหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติ การดําเนินงาน มาตรฐานและเรื่องอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของกับ “บรรยากาศของบริษัท” 

- วิศวกรและผูออกแบบซึ่งเปนผูที่สรางสรรคสภาพแวดลอมในการทํางาน  ที่พนักงานจะ
ตองทํางานดวย 

- ผูซ่ึงจัดการเกี่ยวกับระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักรและ
อุปกรณใหอยูในสภาพที่ดี และใชงานไดโดยปลอดภัย 

- ผูจัดการซึ่งจะคัดเลือก จาง และจัดจําหนายในการทํางานใหกับพนักงาน 
- หัวหนางานผูซ่ึงแนะนํา  ใหขอมูล  สอน  จูงใจ  ชี้แนะ  และเปนพ่ีเลี้ยงหนางาน 

 
ดังที่กลาวมาแลววา มีหลักฐานพยานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  วา อยางนอย  80 %  ของความ
ผิดที่เกิดจากมนุษย สามารถใช “การจัดการ”  เพียงอยางเดียวเทานั้นที่จะชวยไดบาง  
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การจัดการกับองคประกอบที่เกี่ยวกับคนและการมีปฏิสัมพันธกับองคประกอบอ่ืนๆ ใน
ระบบ  นับเปนวิธีการที่สําคัญในการควบคุมใหเกิดประสิทธิผล 

 เครื่องมือ  (EQUIPMENT)  องคประกอบนี้จะเกี่ยวของกับเครื่องมือและเครื่องจักร  
ทั้งหมดที่พนักงานตองทํางานดวยหรืออยูใกลชิด  เครื่องจักรที่ติดตั้งอยูกับที่ ยานพาหนะ 
อุปกรณที่ใชงานกับวัสดุตางๆ เครื่องมือที่ตองใชมือทํางาน  เครื่องปองกันภัยสวนบุคคล และ
อ่ืนๆ   สิ่งของซึ่ งคนเราตองทํางานดวยนี้ เปนแหลงใหญของการเกิดการบาดเจ็บ  และ          
การเสียชีวิต  มันเปนเปาหมายมานานแสนนานในการออกกฎหมายควบคุมความปลอดภัยของ
เครื่องจักรกล และการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน มาเม่ือเร็วๆ น้ีเอง ที่ขอบังคับไดขยายออกไป   
โดยเนนหนักในเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน  หรือ “ปจจัยทางวิศวกรรมที่  
เกี่ยวของกับมนุษย”  ปจจัยดังกลาวเปนเรื่องของการออกแบบงานและสถานที่ทํางานใหเหมาะ
กับสมรรถนะของมนุษย  ใหเหมาะกับขนาดรางกาย  การเหยียดกาย  พิสัยของการเคลื่อนไหว  
ความสามารถในการมองเห็น  รูปแบบของปฏิกิริยาตอบสนอง  ขีดจํากัดความเครียดและอื่นๆ 
ความลมเหลวของการรับรู  สภาพทางกายภาพที่ไมไดมาตรฐาน  ดังที่เคยเปนมาในอดีตนําไป 
สูการจําแนกสาเหตุของอุบัติเหตุวาเปน “การกระทําที่ ไมปลอดภัย” เปาหมายหลัก คือ          
การออกแบบเครื่องมืออุปกรณตางๆ ตลอดจนสภาพแวดลอมเพ่ือทําให “การทําหนาที่ของ
พนักงาน”  เปนธรรมชาติและมีความสะดวกสบายมากขึ้น  และชวยปองกันความสับสน     
ความออนลา  ความคับของใจ การทํางานหนักเกินไป ความบกพรองและอุบัติเหตุดวย 
 วัสดุ  (MATERIALS)  รวมถึงวัตถุดิบ สารเคมีและสารอื่นๆ  ซ่ึงพนักงานใชทํางานดวย
และเปนสวนประกอบในกระบวนการ นับเปนแหลงสําคัญของความเสียหายจากอุบัติเหตุอีก
ประการหนึ่ง  ในหลายๆ บริษัท การบาดเจ็บอันเกี่ยวเนื่องจากวัสดุใชงานมีอัตราเฉลี่ย  20 % 
ถึง  30%  ของการบาดเจ็บทั้งหมด  เชนเดียวกันกับความเสียหายของทรัพยสิน ซ่ึงมักจะ  
เกี่ยวของกับวัสดุที่ลนหก  การกัดกรอนโดยกรด การไหมหรือการระเบิด 
 สวนยอยของระบบในประเด็นนี้ไดรับความสนใจในงานการจัดการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
เม่ือไมกี่ปมานี้ ซ่ึงมีเหตุจูงใจมาจากการเนนความสําคัญของงานดานอาชีวะอนามัยมากขึ้น   
ปจจุบันนี้เราแทบจะไมพบผูจัดการยุคใหมที่ไมรูจักคูมือความปลอดภัยในการใชวัสดุและ     
การรักษาสุขภาพ  ตลอดจนการดําเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยจากวัสดุอันตรายตางๆ   
ไมมีผูจัดการคนใดจะทํางานควบคุมความเสียหายจากอุบัติเหตุไดเปนที่นาพอใจ  หากไม
สามารถดําเนินการใหการใชวัสดุเปนไปอยางเหมาะสมและปลอดภัย 

สภาพแวดลอม  (ENVIRONMENT)  รวมถึงทุกสวนที่อยูลอมรอบ ไมวาจะเปนอาคาร 
ร้ัวที่ลอมรอบผูคน เครื่องมือและวัสดุ พ้ืนผิวที่สิ่งตางๆ ตั้งอยูและเคลื่อนที่ไป ของเหลว  และ
อากาศซึ่งอยูรอบๆ สสารอื่นๆ อันตรายจากสารเคมี เชน หมอก ไอนํ้า กาซ ไอกาซ ฝุนละออง  
อากาศและปรากฏการณที่เกี่ยวกับบรรยากาศ อันตรายจากชีวภาพ    เชน รา เห็ด แบคทีเรีย 
ไวรัส และสภาพทางกายภาพ เชน แสงสวาง เสียง ความรอน ความเย็น ความกดอากาศ 
ความชื้นและการแผรังสี 
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องคประกอบหลักหรือระบบยอย  4  ประการของระบบการบริหารองคกรทั้งระบบ   
(คน เครื่องมือ วัสดุ สิ่งแวดลอม)  ไมวาจะเปนแตละองคประกอบหรือจากความสัมพันธที่มี    
ตอกัน ลวนเปนแหลงสําคัญของสาเหตุ ซ่ึงมีสวนรวมทําใหเกิดอุบัติเหตุและเหตุการณ และ   
อาจสรางความเสี่ยงอ่ืนๆ ดังน้ันตองมีการพิจารณาองคประกอบทั้ง  4  อยางระมัดระวังทุกครั้ง 
ที่ทําการตรวจสอบเหตุการณดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการพัฒนาและจัดทํามาตรการ
เพ่ือการแกไขและปองกัน ผูจัดการที่มีประสิทธิภาพควรจะตองดูแลระบบทั้งหมด 
 
ข้ันตอน  3  ประการ   ในการควบคุมความสูญเสีย 
 แบบจําลองไมเพียงแตจะสะทอนใหเห็นถึงสาเหตุนานัปการเทานั้น แตยังชี้ใหเห็นถึง
โอกาสอันมากมายในการควบคุมอีกดวย ซ่ึงโอกาสดังกลาวอาจแบงออกเปน  3  กลุม  หรือ     
3 ขั้นตอนในการควบคุม ไดแก  
 
การควบคุมกอนการสัมผัสกับเหตุการณ   (PRE-CONTACT CONTROL) 
 เปนขั้นตอนซึ่งรวมเอาทุกสิ่งที่ตองทําเพื่อพัฒนา และจัดทําโครงการเพื่อหลีกเลี่ยง 
ความเสี่ยงปองกันความเสียหายจากการเกิดเหตุการณ   และวางแผนดําเนินการเพื่อลด     
ความเสียหายเม่ือเหตุการณเกิดขึ้น 
 การควบคุมกอนการสัมผัสกับเหตุการณเปนขั้นตอนที่บังเกิดผลมากที่สุด  ณ  จุดนี้   
เราจะพัฒนาโครงการที่ไดผลดีที่สุด  สรางมาตรฐานที่ใหผลมากที่สุด  คงไวซ่ึงผลตอบกลับของ
การกระทําที่มีประสิทธิภาพและจัดการใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานในการดําเนินการ เปาหมาย
ของขั้นตอนนี้ คือ “การปองกัน” อันเปนสวนหนึ่งของการควบคุม 
การควบคุมเมื่อสัมผัสกับเหตุการณ  ( CONTACT  CONTROL ) 
 อุบัติเหตุมักจะเกี่ยวโยงกับการสัมผัสกับแหลงของพลังงาน  หรือสสาร  ซ่ึงมีคาเหนือขีด
จํากัดพื้นฐานความทนทานของรางกายหรือโครงสราง  มาตรการในการควบคุมหลายๆ ประการ  
จะใหผลยังจุดและชวงเวลาที่มีการสัมผัส  ดวยการลดการแลกเปลี่ยนปริมาณพลังงาน หรือ  
การสัมผัสที่จะกอใหเกิดอันตราย ตัวอยางเชน 

- การแทนที่ดวยรูปแบบของพลังงานหรือสารที่มีอันตรายนอยกวา 
- ใชมอเตอรไฟฟาแทนเพลาและสายพาน  (SHAFT  AND  BELT) 
- ใชสารที่มีจุดติดไฟสูงหรือวัสดทุี่ไมติดไฟ 
- ใชของแข็ง ของเหลว นํ้า และกาซ ที่มีความเปนพิษนอย 
- ใชเครื่องชวยยกของหนักๆ แทนที่จะใชคนยก 
- ลดปริมาณของพลังงานที่ใชหรือที่ปลอยออกมา 
- หามวิ่งในสถานที่ทํางาน 
- ใชเครื่องมือที่มีแรงเคลื่อนไฟฟาหรือแรงดันต่ํา 
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- ลดอุณหภูมิในระบบน้ํารอนลง 
- ใชวัสดุซ่ึงไมจําเปนตองใชอุณหภูมิสูงในการผานกระบวนการ 
- ใชแผนรองกันกระแทกเพื่อลดความเร็วในการเดินเครื่อง 
- ควบคุมความเร็วของยานพาหนะ 
- ควบคุมความสั่นสะเทือนและสิ่งซ่ึงจะทําใหเกิดเสียง 
- กั้น ปดบัง และยอมสีเพ่ือลดความรอน แสงสวาง และแสงจาเกินไป 
- สรางเครื่องกีดขวางระหวางแหลงพลังงานกับผูคนหรือทรัพยสิน 
- ใชอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอันตรายสวนบุคคล 
- ทาครีมหรือโลชั่นที่ผิวหนัง 
- สรางแนวปองกันไฟ 
- หลุมหลบระเบิด 
- กองหรือกําจัดสารพิษออกจากอากาศ 
- สรางเครื่องกําบังหรือฉนวนปองกันเสียงดังจากเครื่องจักร  ความรอน  ความเย็นไฟฟา  

และกัมมันตภาพรังสี 
 

การแกไขพื้นผิวที่มีการสัมผัส 
- มีการรองรับจุดที่มีการสัมผัส 
- เสริมเครื่องกันกระแทกดวยการสรางเสาค้ํายันในบริเวณที่มีการขนยาย 
- ใชวัสดุหุมเหลี่ยม  มุมของเกาอ้ีทํางาน  เคานเตอร  เฟอรนิเจอร  และเครื่องมือตางๆ 
- ขัดพื้นผิวที่ขรุขระหรือมุมที่แหลมคมของเครื่องมือและวัสดุตางๆ ใหเรียบ 
- เก็บเศษวัสดุ  กลบหลุม  และสิ่งชํารุดตางๆ ใหพนจากพื้นที่ยานพาหนะใชสัญจร 

 
เพิ่มความแข็งแรงใหกับรางกายหรือโครงสราง 
- ควบคุมนํ้าหนักและสภาพรางกาย 
- ฉีดวัคซีนสรางภูมิคุมกัน 
- ใชยารักษาเพื่อชวยใหเลือดแข็งตัวในรายที่เปนโรคโลหิตไหลไมหยุด ฯลฯ 
- เสริมความแข็งแรงบริเวณหลังคา พ้ืน เสา ชานชาลา  อุปกรณยกของ  บริเวณขนถาย 

สินคา  ฯลฯ 
- เสริมความแข็งแรงใหโครงสรางของยานพาหนะ  เพ่ือใหมีแรงตานความสั่นสะเทือน 
- ชุบเครื่องมือ  เชน  ใบมีดที่ใชตัดใหแข็งขึ้น 
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 ขั้นตอนการสัมผัสกับเหตุการณที่เกิดขึ้น  อาจจะเกิดหรือไมเกิดความเสียหายก็ได  ขึ้นอยู
กับปริมาณของพลังงานหรือสารที่เกี่ยวของ  การควบคุมที่ไดผลจะมีการแลกเปลี่ยนใหมี
ปริมาณนอยลง  ซ่ึงมีผลใหเกิดความเสียหายเพียงเล็กนอยแทนที่จะรุนแรง  มาตรการ  
ดังกลาวไมไดปองกันการสัมผัสกับเหตุการณ แต มีสวนสําคัญยิ่ งในการควบคุม         
ความเสียหาย 

 
การควบคุมหลังจากการสัมผัสกับเกตุการณ  (POST – CONTACT  CONTROL) 
 หลังเกิดอุบัติเหตุ  หรือ หลัง “การสัมผัสกับเกตุการณ”  ปริมาณความเสียหายยอม  

ควบคุมไดในหลายวิธีดวยกัน  เชน  
- ดําเนินการตามแผนปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- ใหการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลอยางเหมาะสม 
- ดําเนินการกูภัย 
- ควบคุมเพลิงไหมและการระเบิด 
- เคลื่อนยายเครื่องมือ  วัสดุและอุปกรณที่เสียหายออกไป  และไมใชงานจนกวาจะ   

ซอมเสร็จ 
- ซอมแซมเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ที่ชํารุดโดยเร็ว 
- รีบเรงระบายมลภาวะในอากาศในบริเวณที่ทํางานออกไปโดยเร็ว 
- ชําระลางสิ่งที่หกลนออกมาอยางมีประสิทธิภาพ 
- ควบคุมการเรียกรองเงินชดเชย 
- ใชมาตรการขนยายและควบคุมความเสียหาย  เพ่ือรวบรวมของท่ีชํารุดแลวกลับมาใช

ประโยชนใหม 
- ฟนฟูสุขภาพพนักงานที่ไดรับบาดเจ็บอยางมีประสิทธิภาพและโดยรวดเร็ว 
 
 การควบคุมภายหลังการสัมผัสกับเหตุการณไมอาจปองกันอุบัติเหตุได  แตชวยลด   

ความเสียหายใหนอยลง  ทั้งยังใหเห็นความแตกตางระหวางการบาดเจ็บและการเสียชีวิต    
ความเสียหายแบบที่ยังนํากลับมาซอมแซมไดกับการสูญเสียโดยสิ้นเชิง  การรองทุกขกับ       
การฟองรอง  และระหวางธุรกิจหยุดชะงักกับการตองปดกิจการ 
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บทที่ 3 
 

การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ 
 

การปองกันอัคคีภัยเปนวิทยาศาสตรแขนงหน่ึง ซ่ึงตองอาศัยเวลาและความรูพ้ืนฐาน  
ในดานตางๆ เชน เคมี ฟสิกส วิศวกรรม เพ่ือความรูความเขาใจอยางลึกซึ้ง ดังน้ัน การออกแบบ
ระบบการปองกันอัคคีภัยควรเปนความรับผิดชอบของผูเชี่ยวชาญเทานั้น เพราะถามีระบบ   
การปองกันอัคคีภัยอยางมีประสิทธิภาพแลวยังชวยประหยัดคาใชจายในการปองกันอัคคีภัย    
อีกดวย 

เม่ือโรงงานจัดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยขึ้นแลว ก็เปนหนาที่ของเจาหนาที่และ        
ผูควบคุมงานที่จะดูแลใหระบบการปองกันอัคคีภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และใชงานได
อยางถูกตองเหมาะสม 

 
สาเหตุของการเกิดและแหลงกําเนิดอัคคีภัย 
 

เพ่ื อชวยให เจาหนาที่ และผูควบคุมงานได มีระบบการปองกัน อัคคี ภัยอยางมี           
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการเขาใจสาเหตุของอัคคีภัยจะชวยใหสามารถพบแหลงเกิดอัคคีภัยไดงาย 
และรายงานใหผูรับผิดชอบหาทางปองกัน 

 
 

ภาพองคประกอบของการเกิดเพลิงไหม 
 
การเกิดและการลุกลามของเพลิงไหมโดยทั่วๆไป เกิดขึ้นจากองคประกอบ 4 อยาง คือ 

เชื้อไฟ,อากาศ (ออกซิเจน), ความรอน (อุณหภูมิที่ทําใหเชื้อไฟลุกไหม) และปฏิกิริยาลูกโซ  
ทางเคมี สําหรับองคประกอบที่ 4 น้ัน เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเพลิงไหมแลว แตองคประกอบ      
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3 อยางแรกนั้น ถาอยูรวมกันเม่ือใดก็จะทําใหเกิดเพลิงไหมได ดังน้ัน การปองกันการเกิด      
เพลิงไหมก็คือ การควบคุมองคประกอบ 3 อยางแรก แตการจะระงับอัคคีภัยน้ันตองควบคุม     
องคประกอบที่ 4 ดวย เพราะฉะนั้น การออกแบบระบบการปองกันอัคคีภัยน้ัน จะตองมี       
การตรวจตราเสียกอนวา สาเหตุของการเกิดเพลิงไหมจะเกิดไดในบริเวณใดบาง และจะเกิด
ปฏิกิริยาลูกโซทางเคมีในลักษณะใดไดบาง เพ่ือจะไดเลือกใชอุปกรณดับเพลิงอยางถูกตอง
เหมาะสม 

โดยทางปฏิบัติ การควบคุมเพลิงไหม กระทําโดยควบคุมเชื้อไฟหรือความรอน วิธีที่ดี  
ที่สุดในการปองกันการเกิดความรอนสูงจนถึงจุดติดไฟนั้น กระทําไดโดยการตรวจตราและกําจัด
ไมใหมีแหลงกําเนิดความรอนสูง สําหรับการควบคุมเชื้อไฟน้ันทําไดโดยการดูแลโรงงาน       
ใหสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญในการเก็บรักษา    
สารที่ไวไฟอยางไรก็ตามแหลงกําเนิดเพลิงไหมที่พบเห็นอยูเสมอๆ ในโรงงานคือ 

(1) อุปกรณไฟฟา  อาจเกิดประกายไฟซึ่งมีความรอนสูงเนื่องมาจากสายไฟที่เปน
ฉนวนหุมเปอยลอกออก นอกจากนี้อุปกรณไฟฟาบางชนิดซึ่งไดรับการดูแลรักษาที่ไมเหมาะสม
อาจมีความรอนสูงในตัวของมันเอง เม่ือถูกตองกับฝุนละออง กาซ ไอของสารไวไฟ หรือเชื้อไฟ
อ่ืนๆ ก็อาจเกิดการลุกไหมได 

(2) ความเสียดทาน ของสวนประกอบของเครื่องจักรเครื่องยนต เชน ตลับลูกปน เพลา  
ซ่ึงทําใหเกิดความรอนสูงเม่ือถูกตองกับเชื้อไฟ เชน ฝุนผง ใยผา พลาสติก เปลือกแหงของ 
เมล็ดพืช สารเคมีบางชนิด ขี้เลื่อย ฯลฯ อาจเกิดการลุกไหม 
 (3) วัสดุไวไฟชนิดพิเศษ  เชน โซเดียม โปแตสเซียม ซ่ึงสามารถลุกไหมไดเองในน้ํา 
ฟอสฟอรัส ซ่ึงลุกไหมไดเองเม่ือถูกกับอากาศ หรือวัสดุอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถลุกไหมไดเอง เม่ือ
สัมผัสกับเชื้อไฟก็จะเกิดการลกุไหมขึ้น 
 (4) การเชื่อมและการตัดโลหะ  ซ่ึงจะเกิดประกายไฟตลอดเวลาที่ทํางาน เม่ือสัมผัส
กับเชื้อไฟก็เกิดการลุกไหมขึ้น 
 (5) เตาเผาซึ่งไมมีฝาปดหรือเปลวไฟที่ไมมีสิ่งปดคลุม  ถาในบริเวณใกลเคียงมี  
เชื้อไฟซ่ึงไมไดรับการระมัดระวังดูแล เม่ือเกิดการสัมผัสระหวางเปลวไฟกับเชื้อไฟก็จะเกิด   
การลุกไหม 
 (6) การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ  บริเวณที่มีไอของสารไวไฟ เชน นํ้ามันเบนซิน ถาไม
ระมัดระวัง อาจเกิดการจุดระเบิดและอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ ความรอนจากกนบุหร่ีที่ติดไฟ
และไมขีดที่ใชจุดไฟแลวอาจทําใหเชื้อไฟบางชนิดเกิดการลุกไหมไดโดยงาย 
 (7) วัตถุที่ผิวรอนจัด  เชน เหล็กที่ถูกเผา ทอไอนํ้า ฯลฯ เม่ือมีการกระทบระหวางผิว  
ที่รอนจัดกับเชื้อไฟอาจเกิดการลุกไหม 
 (8) ไฟฟาสถิต    คือการสัมผัสของประกายไฟซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการถายเทประจุ   
ไฟฟาสถิตกับเชื้อไฟอาจทําใหเกิดการลุกไหม 
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 (9) เครื่องทําความรอน  เน่ืองจากเครื่องทําความรอนจะมีทั้งเปลวไฟซึ่งเกิดขึ้นจาก
การเผาไหมของเชื้อเพลิงที่ใชทําความรอนและความรอนสะสมไวที่ตัวเครื่อง ถาเกิดการสัมผัส 
เปลวไฟ หรือความรอนกับเชื้อไฟก็ยอมเกิดการลุกไหมได 
 (10) การลุกไหมดวยตนเอง เชน พวกขยะ การสะสมของสารบางชนิด จะกอใหเกิด
ความรอนขึ้นในตัวของมันเองจนกระทั่งถึงจุดติดไฟ เม่ืออยูรวมกับเชื้อไฟก็ยอมเกิดการลุกไหม 
 
อันตรายจากอัคคีภัย 
 เม่ือพิจารณาถึงความปลอดภัยจากอัคคีภัยน้ัน สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ การรักษาชีวิตของ   
ผูประสพอัคคีภัย สวนเรื่องการรักษาทรัพยสินนั้น เปนเรื่องรองลงมา ดังนั้น เราตองเขาใจกอน
วาไฟทําใหคนเสียชีวิตไดอยางไร เพ่ือจะไดหามาตรการในการปองกันที่ตนเหตุของการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต ซ่ึงโดยทั่วไปแลว ไฟจะทําอันตรายแกผูประสบเหตุไดในสามรูปแบบคือ 

ความรอน  ไฟไหมทําใหเกิดความรอนไดอยางรุนแรง  โดยที่อุณหภูมิในพ้ืนที่ที่เกิด  
ไฟไหมอาจสูงถึง  500-1300 องศาเซลเซียส (ลองเทียบกับอุณหภูมิของน้ําเดือดเทากับ      
100  องศาเซลเซียส)  ซ่ึงความรอนที่อุณหภูมิขนาดนี้ จะสามารถทําลายเนื้อเยื่อของรางกายได
อยางรุนแรง การสูดอากาศที่มีความรอนน้ีเขาไปสามารถลวกและทําลายเนื้อเยื่อของปอดได   
ในทันทีและการสัมผัสกับความรอนสูงขนาดนี้ อาจทําใหเกิดการหมดสติไดอยางรวดเร็ว อยางไร   
ก็ตาม ความรอนก็เปนเพียงสวนอันตรายสวนหนึ่งของไฟไหม และ จากสถิติของประเทศ   
สหรัฐอเมริกา การเสียชีวิตจากเพลิงไหมบานนั้น หน่ึงในส่ีเทานั้นที่เกิดจากความรอน สวนอีก 
สามในสี่น้ัน การเสียชีวิตเกิดจากควันและกาซพิษ และ การขาดอากาศหายใจ 

การขาดอากาศหายใจ    ในการเกิดไฟไหม ออกซิเจนในบริเวณนั้นจะถูกใชไปใน
ปฏิกิริยาการเผาไหม ทําใหปริมาณออกซิเจนในอากาศลดลงอยางรวดเร็ว  โดยทั่วไปอากาศที่
เราหายใจมีออกซิเจนอยูประมาณ 21 %  ถาระดับออกซิเจนลดลงเหลือ  17  %  สมองจะเริ่มตื้อ 
และการควบคุมกลามเนื้อจะทําไดลําบากขึ้น ซ่ึงทําใหการคิดและการหนีไฟทําไดยากลําบาก
มากขึ้น ถาระดับออกซิเจนลดลงเหลือ  6-10 %  การหายใจจะหยุด  หลังจากเราขาดออกซิเจน
เพียง  4-6  นาที ก็อาจจะเกิดสมองตายได ดังน้ัน  จึงเห็นไดวาระยะเวลาที่เรามีการหนีไฟนั้น  
มีจํากัด  และเปนเวลาที่มีคามาก จึงจําเปนอยางยิ่งที่เราตองมีการเตรียมตัวใหพรอมและใชเวลา
ที่มีจํากัดนั้นใหคุมคาที่สุด 

กาซพิษและควัน    กาซพิษและควัน เปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตที่เกิดจาก
เพลิงไหม  โดยเฉพาะในกรณีที่ไฟไหมตอนกลางคืนขณะที่คนสวนใหญกําลังนอนหลับ คนที่
นอนหลับอยูและสูดเอากาซเขาไป อาจไมตื่นขึ้นมาอีกเลย หรือ อาจจะหมดสติทันทีที่ลุกขึ้นเพ่ือ
จะพยายามหนีไฟกาซพิษที่มักจะเกิดขึ้นในเพลิงไหมอาคารทั่วไปมี 4 ประเภท ไดแก 

- กาซคารบอนมอนอกไซด  เปนกาซที่มีพิษและจะเขาไปแทนที่ออกซิเจนในเลือด  
พบไดในไฟไหมทุกประเภท 
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- กาซไฮโดรเจนไซยาไนด เปนกาซพิษที่เกิดจากการไหมของผาไหม ผาขนสัตว ผา
ไนลอน และพลาสติกบางประเภท ที่มักจะพบในวัสดุทําผาหม เฟอรนิเจอร ผามาน 
และเสื้อผา 

- กาซไฮโดรเจนคลอไรด  เปนกาซที่เกิดจากพลาสติกที่มีคลอรีนเปนสวนผสม ทําให
เกิดการระคายเคืองในตา และ ระบบทางเดินหายใจ ทําใหเปนอุปสรรคตอการ    
หนีไฟ 

- กาซคารบอนไดออกไซด เปนกาซที่จะทําใหผูสูดตองหายใจเร็วขึ้น ทําใหสูดเอากาซ
พิษชนิดอ่ืนเขาสูรางกายมากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังมีควันซึ่งประกอบดวยอนุภาคขนาดเล็กที่จะบดบังแสง และทําใหความ
สามารถในการมองเห็นลดลง 
 ชนิดและปริมาณของกาซพิษ และควัน ขึ้นอยูกับวัสดุที่เปนเชื้อเพลิง ดังน้ัน การเลือกใช
วัสดุที่ไมกอใหเกิดควัน และ กาซพิษ นับวาเปนแนวทางที่สําคัญที่ชวยลดอันตรายที่เกิดจาก
ควันและกาซพิษได 
 
ลักษณะการเกิดอัคคีภัย 
 อัคคีภัย สวนใหญแลวจะเกี่ยวของกับวัสดุที่เปนเชื้อเพลิงของแข็ง และจะเกิดขึ้นตาม
ลําดับเปน 4 ระยะ ดวยกัน 
 
(1) ระยะเริ่มตน 
 การสลายตัวเนื่องจากความรอนของวัสดุที่ไหมไฟได จะเกิดอนุภาคเล็กๆ จํานวนมาก 
ซ่ึงอนุภาคเหลานี้มีทั้งอนุภาคของแข็งและอนุภาคของเหลว ซ่ึงประกอบดวย คารบอนซึ่งยังไม
ไหมไฟ ไอนํ้า และกาซตางๆ ซ่ึงเกิดขึ้นดวยการสลายตัวเนื่องจากความรอน 
 อนุภาคที่ไหมไฟเหลานี้ ในระยะเริ่มตนจะมีขนาดเล็กมาก นอยกวา 1 ไมครอน (หน่ึงใน
ลานของเมตร) ซ่ึงตาของมนุษยโดยทั่วไปแลวไมอาจมองเห็นอนุภาคที่เล็กกวา 5 ไมครอนได 
ดังน้ันการเกิดการเผาไหมในระยะเริ่มตนนี้จึงยังมองไมเห็น 
 
(2) ระยะเกิดเปนควนั 
 ถาเพลิงที่เกิดในเชื้อเพลิงที่เปนของแข็งยังคงดําเนินตอไป มันจะถึงระยะที่เกิดเปน  
ควันขึ้น การเผาไหมจะเพ่ิมขึ้นจนถึงจุดซึ่งทั้งปริมาณและมวลสารของอนุภาครวมตัวกันเพ่ิมขึ้น
จนเกิดเปนควันที่มองเห็นได ความรอนที่ออกมาจะเพิ่มขึ้นแตยังไมเพียงพอที่จะชวยให        
การลุกไหมดําเนินติดตอไปไดเอง 
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(3) ระยะเกิดเปลวไฟ 
 ระยะนี้เม่ือปริมาณความรอนมากพอที่จะจุดกาซ และอนุภาคที่ยังไมไหมไฟซ่ึงเกิดจาก
ความรอนใหลุกไหมขึ้น เม่ือไฟเขามาถึงระยะเกิดเปลวแลว มันจะเกิดพลังงานพอเพียงที่จะทํา
ใหเกิดการลุกไหมตอไปไดดวยตัวของมันเอง และความรอนจะสูงขึ้น ตราบใดที่ยังมีเชื้อเพลิง, 
ออกซิเจน และอุณหภูมิสูงเกินกวาจุดติดไฟของเชื้อเพลิงน้ันอยู 
 
(4) ระยะเกิดความรอนสูง  
 ระยะนี้เปนระยะสุดทายของเพลิง เปนชวงที่เกิดความรอนสูงตามมาอยางรวดเร็ว      
ถาเพลิงลุกลามขึ้นมาถึงขั้นนี้จะกอใหเกิดความเสียหายอยางมากมาย และยากที่จะดับลงได 
 อัคคีภัยเปนปรากฏการณธรรมชาติ ซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือสสารมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิ
วิกฤติจะเกิดปฏิกริยาทางเคมี เชน เม่ือถูกกับออกซิเจน จะเกิดความรอน เปลวเพลิง แสงสวาง 
ควัน ไอนํ้า คารบอนมอนอกไซด หรือผลตอเน่ืองอ่ืนๆ 
 
ประเภท (Classification)  ของอุปกรณตรวจจบัอัคคีภัยโดยอัตโนมัต ิ
 อุปกรณตรวจจับ  แบงเปนประเภทตาง ๆ ดังน้ี 

1. อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) คืออุปกรณตรวจจับอุณหภูมิหรืออัตรา 
การเพิ่มของอุณหภูมิสูงกวาปกติ 

2. อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector)  คืออุปกรณตรวจจับ อนุภาคที่เกิดจาก
การเผาไหมทั้งสภาวะที่มองเห็นไดและมองไมเห็น 

3. อุปกรณตรวจจับกาซเพลิงไหม (Fire Gas Detector)   คืออุปกรณตรวจจับกาซ 
ตางๆ ที่เกิดจากเพลงิไหม 

4. อุปกรณตรวจจับอ่ืนๆ คือ อุปกรณตรวจจับการเกิดอัคคีภัยในสภาพอื่นๆ นอกเหนือ
จากความรอน ควัน เปลวเพลิง หรือกาซที่กลาวขางตน 
  
ชนิดของอุปกรณตรวจจบั 

1. ชนิดเสน (Line Type)  เปนอุปกรณตรวจจับอัคคีภัย ลักษณะเปนเสนยาวตอ   
เน่ืองกัน ยกตัวอยางเชน อุปกรณตรวจจับอัตราการเพิ่มอุณหภูมิโดยทอลม อุปกรณตรวจจับ
ควันโดยลําแสง หรือ เคเบิลไวตอความรอน 

2. ชนิดจุด (Spot Type)  เปนอุปกรณตรวจจับอัคคีภัยที่ตําแหนงเฉพาะเปนจุดๆ    
ยกตัวอยางเชน  อุปกรณตรวจจับชนิดใชโลหะคู (Bi-metal) ชนิดใชโลหะผสมหลอมละลาย 
(Fusible Alloy) ชนิดใชอัตราการเพิ่มของลม (Pneumatic rate of rise)  ชนิดตรวจจับควัน  และ
ชนิดไฟฟาพลังความรอน (Thermoelectric)   
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3. ชนิดชักตัวอยางอากาศ (Air Sampling Type)  ประกอบดวย ตัวอุปกรณตรวจจับ 
ซ่ึงตอทอกระจายไปทั่วบริเวณที่จะปองกัน มีปมดูดอากาศตัวอยางจากบริเวณดังกลาวผานทอ
ไปยังกลองชักตัวอยาง ซ่ึงจะวิเคราะหอนุภาคตางๆ ที่เกิดจากเพลิงไหม 

 
สภาวะของการทํางาน 

1. ชนิดไมคืนสภาพเดิม (Non-Restorable) เม่ืออุปกรณทํางานตรวจจับสภาวะ  
เพลิงไหมแลวสารที่เปนองคประกอบจะถูกทําลาย 

2. ชนิดคืนสภาพเดิม (Restorable Detector)  เม่ืออุปกรณทํางานตรวจจับสภาวะ
เพลิงไหม สารเปนองคประกอบไมถูกทําลาย การคืนสภาพทําไดโดยบุคคลหรืออัตโนมัติ 
 
อุปกรณตรวจจับความรอน 

ความรอนเปนพลังงาน ทําใหสารมีอุณหภูมิสูงขึ้น และโดยนัยเดียวกันพลังงาน     
ความรอนจะเกิดขึ้นจากการเผาไหมของสาร 
 หลักการทํางาน 
 อุปกรณตรวจจับอุณหภูมิตายตัว (Fixed Temperature Deteclor)   

1. อุปกรณตรวจจับชนิดนี้จะทํางานเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึงระดับที่ตั้งไว 
2. ความรอนหนวง (Thermal lag)  ในขณะที่อุปกรณชนิดนี้ทํางาน โดยปกติแลว

อุณหภูมิของบรรยากาศรอบๆ จะสูงกวาอุณหภูมิตายตัวของอุปกรณ คาความแตกตางระหวาง
อุณหภูมิตายตัวกับอุณหภูมิของบรรยากาศรอบๆ เรียกวา “ความรอนหนวง” และเปนสัดสวนกับ
อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 

3. ตัวอยางของสารองคประกอบสําหรับอุปกรณชนิดอุณหภูมิตายตวั 
ก) โลหะคู (Bi-metallic)  ประกอบดวย โลหะ 2 ชนิด  ซ่ึงมี

คาสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวดวยความรอนที่ตางกัน 
จัดประกบติดกันในลักษณะที่ทําใหงอไปดานหน่ึงเม่ือได
รับความรอนและงอไปทางดานตรงขามเม่ือเย็นลง 

ข) ตัวนําไฟฟา (Electrical Conductivity)  สารองคประกอบ
เปนลวดความตานทาน ซ่ึงคาความตานทานจะเปลี่ยน
แปลงไปตามอุณหภูมิ 

ค) โลหะผสมหลอมละลาย (Fusible Alloy)  สารองคประกอบ
เปนโลหะผสมพิ เศษ  ซ่ึ งจะหลอมละลายเมื่อรอนถึง
อุณหภูมิพิกัด 

ง) เคเบิลไวตอความรอน  (Heat Sensitive Cable)  เปน
อุปกรณชนิดเสนชนิดแรกที่ประกอบดวยสายนํากระแส
จํานวน  2  เสน กั้นดวยฉนวนไวตอความรอนซึ่งจะออน
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ตัวลงที่อุณหภูมิพิกัดและทําใหสายทั้ง  2  เสนนั้นเปนตัว
สัมผัสทางไฟฟา ชนิดที่สองเปนสายเสนเด่ียว สอดอยู
กลางทอโลหะ โดยอัดสารพิเศษระหวางชองวางของสาย
กับทอ เม่ือสารนั้นรอนถึงอุณหภูมิวิกฤติจะเปลี่ยนสภาวะ
จากฉนวนไฟฟาเปนตัวนําไฟฟา ทําใหเกิดตัวสัมผัสทาง
ไฟฟาระหวางทอกับสาย 

จ) การขยายตัวของของเหลว สารองคประกอบเปนของเหลว 
ซ่ึงขยายตัวทางปริมาตรตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น 

 
อุปกรณตรวจจับอัตราการชดเชย (Rate Compensation Detector) 

1. เปนอุปกรณซ่ึงทํางานเมื่ออุณหภูมิของบรรยากาศโดยรอบสูงถึงจุดที่ตั้งไว โดย    
ไมขึ้นกับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 

2. ตัวอยางของอุปกรณชนิดนี้ไดแก อุปกรณตรวจจับเฉพาะจุด ประกอบดวย     
หลอดโลหะซึ่งจะขยายตัวตามยาวเม่ือรอน ถาการขยายตัวถึงจุดที่กําหนด จะทําให
เกิดแรงดันบิดตัวสัมผัส และภายในหลอดจะมีโลหะอีกชิ้นหนึ่งคอยสงแรงดานไมให
ตัวสัมผัสปด  แรงทั้งสองจะอยูในภาวะสมดุลย เม่ืออัตราการเพิ่มอุณหภูมิของ
อากาศโดยรอบสูงขึ้นชาๆ ทําใหความรอนสามารถผานไปถึงชิ้นโลหะภายในและ
เกิดแรงตานตัวสัมผัสใหเปดอยูจนกระทั่งอุณหภูมิสูงขึ้นถึงพิกัดที่กําหนด อยางไร  
ก็ตามหากอุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จนไมมีเวลาเพียงพอที่จะทําให    
ชิ้นโลหะภายในรอน ตัวสัมผัสจะปดในขณะที่ อุณหภูมิของอุปกรณยังต่ําอยู          
ผลไดรับคือการชดเชยความรอนหนวง (Com-pensates for Thermal Lag) 

 
อุปกรณตรวจจับอัตราการเพิ่ม (Rate of Rise Detector) 

เปนอุปกรณซ่ึงจะทํางานเมื่ออัตราการเพิ่มของอุณหภูมิสูงขึ้นเกินอัตราพิกัดที่ตั้งไว 
เชน 

ก) อุปกรณ ตรวจจับด วย อัตราการเพิ่ มความดัน ใน เสนท อ 
(Pneumatic Rate-of-Rise Tubing) อุปกรณตรวจจับชนิดนี้เปน
เสนยาว ประกอบดวย ทอที่มีเสนผาศูนยกลางเล็กๆ โดยปกติ
เปนทอทองแดง ติดตั้งอยูบนฝาเพดาน หรือขอบบนของพื้นที่ที่
ตองการปองกันอัคคีภัยปลายทอตอเขาเครื่องตรวจจับ ซ่ึง
ประกอบดวย ไดอะเฟรมและชุดของตัวสัมผัส ซ่ึงจะทํางานที่
พิกัดความดันที่ตั้งไว ระบบจะปดสนิท (Sealed) ยกเวนปรับแตง
การระบายอากาศได เพ่ือใหชดเชยตอการเปลี่ยนอุณหภูมิตาม
สภาวะปกติ 
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ข) อุปกรณตรวจจับดวยอัตราการเพิ่มของความดันของลมชนิดจุด 
(Spot-Type Pneumatic Rate of Rise Detector) อุปกรณชนิดนี้
ประกอบดวยกลองอากาศ (Air Chamber) ไดอะแฟรม ตัวสัมผัส
และรูระบายอากาศบรรจุรวมอยูในกลองเดียวกัน หลักการ
ทํางานเหมือนกับชนิด ก. 

ค) อุ ป ก รณ ต ร ว จ จั บ ด ว ย ผ ล ข อ ง ไฟ ฟ าพ ลั ง ค ว าม ร อ น 
(Thermoelectric Effect Detector)  ประกอบดวยองคประกอบไว
ตอความรอน ชนิดเทอรโมคัปเปล (Thermocouple)  หรือเทอร
โมไพล (Thermopile)  ซ่ึงศักยไฟฟาสูงขึ้นตามอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 
ศักยไฟฟาจะตรวจทราบ (Monitor) โดยอุปกรณควบคุม  และจะ
เริ่มสัญญาณเตือนภัย เม่ืออัตราการเพิ่มของศักยไฟฟาเร็วกวา
ปกติ 

 
อุปกรณตรวจจับควัน 
 ควัน  คือ อนุภาคที่เกิดจากการเผาไหมของสสารรวมตัวกันในบรรยากาศทั้งที่มองเห็น
ไดและมองไมเห็น 
 
หลักการทํางาน 

(1) อุปกรณตรวจจับควันโดยอาศัยหลักการเกิดไอออน (Ionization 
Smoke Detection Principle)  สวนใหญเปนอุปกรณชนิดจุด ประกอบดวย
สารกัมมันตภาพรังสี บรรจุอยูในกลองตรวจจับ (Sensing Chamber) เปน
ผลใหอากาศภายในกลองเกิดไอออนมีสภาพเปนตัวนํา และทําใหกระแส 
ไฟฟาไหลผานไดระหวางขั้วอีเลคโทรด เม่ืออนุภาคควันผานเขาในกลอง 
อนุภาคควันจะจับตัวรวมกับไอออนทําใหการเคลื่อนที่ชาลงและคาความนํา
ไฟฟาลดลง  อุปกรณตรวจจับจะเริ่มสัญญาณเม่ือคาความนําลดลงถึง     
จุดพิกัดที่กําหนดไว 

(2) อุปกรณตรวจจับควันโดยอาศัยหลักการบดบังไฟฟาพลังแสง 
(Photoelectric Light Obscuration Smoke Detection Principle)  
ประกอบดวยแหลงกําเนิดแสงที่ฉายลําแสงตรงไปยังอุปกรณไวแสง (Photo 
sensitive device)  อุปกรณตรวจจับและเร่ิมสัญญาณ เม่ืออนุภาคควันที่อยู
ระหวางแหลงกําเนิดแสงกับอุปกรณไวแสงบดบังและลดปริมาณแสงถึง   
จุดพิกัดที่กําหนด 
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อุปกรณตรวจจับที่อาศัยหลักการขางตน โดยปกติเปนชนิดจุด (Spot Type) 
สําหรับอุปกรณตรวจจับชนิดเสน (Line Type)  จะตรวจจับควันโดยการ
ฉายลําแสงผานบริเวณพื้นที่ที่ตองการปองกัน ไปยังอุปกรณไวแสง 

(3) อุปกรณตรวจจับควันโดยอาศัยหลักการกระจายไฟฟาพลังแสง 
(Photoelectric Light Scattering Smoke Detection Principle)  เ ป น
อุปกรณชนิดจุดประกอบดวยแหลงกําเนิดแสง และอุปกรณไวแสง โดยแสง
จากแหลงกําเนิดมิไดสองตรงยังอุปกรณไวแสง เม่ือมีอนุภาคควันเกิดขึ้นใน
บริเวณนั้น แสงจะกระทบอนุภาคควันแลวสะทอนไปยังอุปกรณไวแสง    
ทําใหอุปกรณตรวจจับควันเริ่มสัญญาณ 

(4) อุปกรณ ตรวจจับควัน โดยอาศั ยหลักบริดจความต านทาน 
(Resistance Bridge Smoke Detection Principle)  เปนอุปกรณชนิดจุด 
เม่ือมีอนุภาคควันและความชื้นจากเพลิงไหมตกกระทบตาขายบริดจไฟฟา
คาความนําไฟฟาของวงจรตาขายจะเพิ่มขึ้นถึงจุดพิกัด ทําใหอุปกรณตรวจ
จับเริ่มสัญญาณ 

(5) อุปกรณตรวจจับควันโดยอาศัยหลักกลองหมอกควัน  (Cloud 
Chamber Smoke Detection Principle)  เปนอุปกรณตรวจจับโดยการดูด
อากาศตัวอยางโดยใชปมเขาไปในกลองที่มีความชื้นสูงภายใน เม่ืออากาศ
เขาสูภายในความกดดันของอากาศจะลดลง ถาหากมีอนุภาคควันปนอยู
ความชื้นในอากาศจะกลั่นตัวเปนหมอกคลุมอนุภาคควัน ความหนาแนน
ของหมอกควันจะถูกตรวจวัดโดยหลักการของไฟฟาพลังแสงเมื่อความหนา
แนนหมอกควันสูงถึงจุดพิกัดจะทําใหอุปกรณตรวจจับควันเริ่มสงสัญญาณ 

 
อุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง 
 เปลวเพลิงจะเปนแสงเปลงออกจากกลุมกาซรอนจัดเนื่องจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง
เปลวเพลิงที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมของสารบางชนิด เชน กาซไฮโดรเจน จะไมสามารถมองเห็น
ดวยตาเปลา 
หลักการทํางาน 
 อุปกรณตรวจจับเปลวเพลิง (Flame Detector)  คือ อุปกรณที่ทํางานเนื่องจากพลังงาน
ของการแผรังสีในชวงที่มองเห็นได (ประมาณ  4,000  ถึง  7,700  อังสตรอม) และที่มองไมเห็น 

1. อุปกรณตรวจจับการกระพริบของเปลวเพลิง (Flame Flicker Detector)  คือ
อุปกรณตรวจจับเปลวเพลิงแบบไฟฟาพลังแสงซึ่งประกอบดวยกรรมวิธีที่ปองกันมิ
ให มีปฏิกิ ริยาตอบสนองตอแสงที่มองเห็น   จนกวาแสงนั้นจะถูกผสมคลื่น 
(Modulated) ใหเกิดความถี่ที่มีคุณลักษณะเหมือนการกระพริบของเปลวเพลิง  
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2. อุปกรณตรวจจับรังสีอินฟราเรด (Infrared Detector)  คืออุปกรณที่ทํางานเนื่องจาก
พลังงานของการแผรังสีในชวงที่มองไมเห็น (สูงกวา 7,700  อังสตรอม) 

3. อุปกรณตรวจจับเปลวเพลิงโดยไฟฟาพลังแสง (Photoelectric Flame Detector) 
คืออุปกรณที่ประกอบดวยเซลลพลังแสง (Photo cell)  ซ่ึงเม่ือไดรับพลังงานของ
การแผรังสีจะแปรคาความนําไฟฟาหรือเกิดศักยไฟฟา 

4. อุปกรณตรวจจับรังสีอุลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet Detector)  คืออุปกรณ ที่ทํางาน 
เน่ืองจากพลังงานของการแผรังสีในชวงที่มองไมเห็น (ต่ํากวา  4,000  อังสตรอม) 

 
อุปกรณตรวจจับกาซที่เกิดจากเพลิงไหม 
 กาซซึ่งเกิดจากการเผาไหมของสสาร คือ โมเลกุลที่ไมรวมตัวกันและอาจจะผสมกับ         
ออกซิเจน หรือ ไฮโดรเจนได 
 
หลกัการทํางาน 

(1)  สารกึ่งตัวนํา (Semiconductor) อุปกรณชนิดใชสารกึ่งตัวนําจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง
โดยอาศัยหลักการที่วา คุณสมบัติทางไฟฟาของสารกึ่งตัวนําเม่ือกระทบกับกาซผสม ออกซิเจน 
หรือไฮโดรเจน (Oxidizing or Reducing Gases)  จะเปลี่ยนคาความนําไฟฟา 
 (2) สารเรงปฏิกิริยา (Cataytic Element) อุปกรณชนิดนี้ประกอบดวยสารคงสภาพ    
ซ่ึงชวยเรงอัตราการผสมออกซิเจน (Oxidation) ของกาซเผาไหมเปนผลใหสารนั้นมีอุณหภูมิสูง
ขึ้นถึงพิกัดทํางาน 
 
การดูแลควบคุมแหลงกําเนิดอัคคีภัย 
 เกิดเพลิงไหมน้ันเกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาระหวางความรอน เชื้อไฟ และออกซิเจนใน
อากาศเมื่อทราบวาอะไรบางที่สามารถผลิตความรอนสูงพอที่จะติดไฟได ก็จําเปนตองควบคุม  
ไมใหมีองคประกอบอีก 2 อยางเขาไปอยูรวมดวย แตถาควบคุมไมไดทั้งสองอยาง ซ่ึงปกติเรา
ควบคุมออกซิเจนไมไดเพราะมันมีอยูในอากาศ เราก็ตองคอยดูแลควบคุมไมใหมีเชื้อไฟเขาไป
สัมผัสกับสิ่งที่ทําใหเกิดความรอนสูง  ขอแนะนําสําหรับการดูแลควบคุมแหลงกําเนิดอัคคีภัยน้ัน 
อาจทําไดโดยการลดความรอน และ/หรือ การกําจัดหรือปองกันไมใหมีเชื่อไฟที่จะไปสัมผัส  
ความรอน ซ่ึงกลาวโดยสังเขปไดดังน้ี 
 อุปกรณไฟฟา ควรใชสายไฟ มอเตอร สะพานไฟ ฯลฯ ที่เหมาะสมกับงาน ตองแนใจวา
การตอสายไฟทําอยางถูกตอง ควรมีการตรวจสอบสายไฟ และรอยตอสายไฟอยูเสมอๆ เพ่ือ
ความแนใจวาจะไมเกิดการชอต นอกจากนี้ การทําความสะอาดอุปกรณไฟฟาควรใชนํ้ายา
เฉพาะ และควรเปนชนิดที่ไมไวไฟ  การลดความเสียดทาน อาจทําไดโดยการใชสารสําหรับ 
หลอลื่นที่ไมไวไฟและเปนชนิดที่ไดรับการแนะนําจากผูสรางอุปกรณหรือฝายวิศวกรรม ควรมี
การทําความสะอาดอุปกรณเสมอๆ เพ่ือไมใหเกิดการสะสมของฝุนซึ่งอาจเปนเชื้อไฟ  วัสดุไวไฟ



 1 - 37  

ชนิดพิ เศษ  ควรเก็บรักษาใหถูกตอง  ซ่ึงควรเปนการเสนอแนะจากฝายวิศวกรรมหรือ            
ผูเชี่ยวชาญ  การเชื่อมและการตัดโลหะ ควรจัดเปนบริเวณแยกตางหากจากงานอื่นๆ ควรอยูใน
บริเวณที่มีการถายเทอากาศสะดวกและพื้นที่จะตองเปนชนิดทนไฟ แตถาหากจัดใหอยูแยก  
ตางหากไมได ก็ควรที่จะปฏิบัติตามกรรมวิธตีอไปน้ีคือ 

ก. ตองเปนบริเวณที่ฝายปองกันอัคคีภัยรับรองวาใชได 
  ข. ตองมีการจัดเตรียมบริเวณและหลักปฏิบัติสําหรับการปองกันอัคคีภัยอันอาจ
จะเกิดขึ้นจากเหตุตางๆ 
 การจัดเตรียมบริเวณสําหรับการตัดและการเชื่อมน้ัน ตองคํานึงถึงพ้ืนที่ทนไฟ         
การปองกันประกายไฟจากการเชื่อมหรือตัดไมใหกระเด็นไปบริเวณอ่ืนๆ โดยเฉพาะตองไมมี
เชื้อไฟอยูในบริเวณใกลเคียง และควรจัดหาอุปกรณสําหรับดับเพลิงไวในบริเวณนี้ดวย 
 การใชเตาเผาแบบเปดหรือเปลวไฟที่ไมมีสิ่งปดคลุม ตองมีการปองกันการกระเด็นของ
ลูกไฟตองไมเก็บสารที่เปนเชื้อไฟไวในบริเวณที่ใกลเคียง  รวมทั้งตองมีการถายเทอากาศ       
ที่เหมาะสม หัวแรงสําหรับเชื่อมหรือสิ่งที่ใหเปลวไฟโดยไมมีสิ่งปดคลุมไมควรทิ้งไวโดยไมมี  
การดูแล 
 การสูบบุหร่ีและการประจุไฟ ฝายจัดการควรจัดใหมีบริเวณสําหรับใหพนักงานสูบบุหร่ี 
ถาบริเวณใดที่สูบบุหรี่ไมไดควรจัดปายแสดงบอกไวและตองเขมงวดใหพนักงานทํา ตามบริเวณ
ที่อนุญาตใหสูบบุหร่ีควรจัดภาชนะสําหรับใสขี้บุหร่ี และจัดเตรียมบริเวณสําหรับปองกันการเกิด
อัคคีภัยที่อาจเกิดจากความเลินเลอ รวมทั้งประกาศหลักปฏิบัติในการใชบริเวณนี้เพื่อให
พนักงานเขาใจและใหความรวมมือปองกันอัคคีภัย ในบริเวณใดที่หามการสูบบุหร่ีควรหามจุดไฟ
ดวย สําหรับบริเวณที่ตองการจุดไฟ เชน การจุดไฟหัวแรงสําหรับเชื่อม ควรมีภาชนะสําหรับ   
ใสไมขีดหรือสิ่งที่ใชจุดไฟอ่ืนๆ ที่ใชแลว  วัตถุที่ผิวรอนจัดในกรณีของไฟ ทอไอนํ้า ทอนํ้ารอน 
ฯลฯ ไมควรเดินทอเหลานี้ผานสวนที่เปนพ้ืนหรือเพดาน ควรจัดใหผานผนังทนไฟ หรือมี     
การหุมหอดวยสารทนไฟและถายเทความรอนได สําหรับพวกโลหะที่ถูกทําใหรอนจัดควรบรรจุ    
ในภาชนะและผานไปตามอุปกรณที่จัดไวโดยเฉพาะเทานั้น 
 ไฟฟาสถิต ประจุไฟฟาสถิตสวนใหญเกิดขึ้นเนื่องจากการเสียดสีกันของสารที่ไมเปน   
ตัวนําซึ่งเม่ือเกิดการถายเทประจุไฟฟา ก็จะทําใหเกิดประกายไฟ และถาประกายไฟสัมผัสกับ    
เชื้อไฟก็อาจเกิดการลุกไหม การปองกันไมใหเกิดไฟฟาสถิตเปนไปไมได วิธีแกไขที่นิยมใช   
โดยทั่วไปก็คือ 

ก. การตอสายลงดิน (Grounding) 
 ข. การตอกับวัตถุที่ทําหนาที่เปนตัวรับประจุได (Bonding) 
 ค. รักษาระดับความชื้นสัมพัทธในระดับที่เหมาะสม 
 ง. การทําใหบรรยากาศรอบๆ  เปนประจุไฟฟา ซ่ึงจะทําหนาที่เปนตัวนําประจุไฟฟา
ออกจากวัตถุที่เก็บประจุไฟฟาสถิตไวในตัวมัน แตวิธีน้ีควรใชภายใตคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
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ทางดานนี้เทานั้นเพราะมิฉะน้ันกรรมวิธีในการทําใหเกิดประจุไฟฟา อาจเปนตัวกอใหเกิด    
การลุกไหมเสียเอง 
 เครื่องทําความรอน เชื้อเพลิงที่ใชสําหรับเครื่องทําความรอนควรมีจุดติดไฟที่อุณหภูมิสูง
บริเวณที่ติดตั้งเครื่องควรมีการระบายอากาศที่ดี เพราะเชื้อเพลิงถาเผาไหมไมสมบูรณจะเกิด
กาซคารบอนมอนนอกไซดซ่ึงเปนอันตรายตอคน ควรอยูหางจากสารไวไฟในกรณีที่มีเปลวไฟ 
ควรมีฝาปดกั้นที่ทนไฟและไมติดไฟ มีปลองสําหรับปลอยอากาศรอนหรือกาซที่เกิดจาก       
การ  เผาไหม พวกขี้เถาที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมไมควรตักออกจนกวาไฟจะมอดหมดแลว พวก
เครื่องทําความรอนที่ห้ิวหรือยายเปลี่ยนที่ได  ควรมีที่สําหรับห้ิวหรือการขนยายที่เหมาะสม 
 การลุกไหมดวยตนเอง เกิดจากปฏิกิริยาการสันดาปของออกซิเจนกับเชื้อไฟจนกระทั่ง
ติดไฟและเกิดการลุกไหมขึ้น สวนมากมักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีอากาศพอที่จะเกิดการสันดาป 
แตไมมากพอที่จะถายเทอากาศซึ่งจะทําใหเกิดความรอนสูง ดังนั้นในที่ที่เก็บสารที่อาจเกิด   
การสันดาปไดควรมีการถายเทอากาศที่เหมาะสม  และปราศจากเชื้อไฟที่อาจเรงปฏิกิริยา    
การสันดาป การใชถังขยะชนิดที่มีฝาปดมิดชิดสําหรับขยะที่เปอนน้ํามันหรือสีจะชวยปองกัน  
การลุกไหมดวยตนเองได 
 
การใชอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
 ระบบการปองกันอัคคีภัยที่สมบูรณแบบจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรวมถึงการดับเพลิง 
เพราะไมวาจะมีระบบการปองกันอัคคีภัยที่ดีอยางไร อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นไดเสมอ เม่ือเกิด  
เพลิงไหมสิ่งสําคัญสองสิ่งที่จะตองระลึกถึงเสมอก็คือ 
 (1) กดปุมเตือนอัคคีภัยทนัที่ ไมวาขนาดของเพลิงน้ันจะเล็กหรือใหญ  
 (2) พยายามดับเพลิงหรือควบคุมเพลิง ดวยเครื่องมือดับเพลิงที่เหมาะสมเพื่อลดภัย  
อันเกิดจากเพลิงไหมใหเหลือนอยที่สุด 
 
 การเตือนอัคคีภัย 
 ภายในโรงงานควรมีเครื่องเตือนภัยอันเกิดจากเพลิงไหมอยูในที่ที่ใชไดสะดวกและ   
เห็นไดงาย ถาเปนไปไดควรมีเครื่องเตือนภัยที่สามารถสงสัญญาณถึงหนวยดับเพลิง (ทั้งของ
โรงงานเองและของหนวยราชการ) นอกจากนี้พนักงานทุกคนควรไดรับการแนะนํา (ถาเปนไปได
ควรฝกดวย) สําหรับการรายงานการเกิดเพลิงไหมวาควรจะรายงาน อยางไร เม่ือไร และที่ไหน 
เพราะเมื่ออยูในสภาวะที่ตื่นตกใจ การไมคุนตอการรายงานเกิดเพลิงไหมจะทําใหเสียเวลาใน
การลดอัคคีภัย 
 เครื่องดับเพลิง 
 ผูควบคุมงานควรทราบถึงชนิดของเพลิง ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในบริเวณที่เขารับผิดชอบอยู 
รวมทั้งชนิดของเครื่องดับเพลิงที่จะตองใชสําหรับแตละชนิดของเพลิง โดยทั่วไป ชนิดของเครื่อง
ดับเพลิงซ่ึงจําแนกตามชนิดของเพลิงอาจแบงไดโดยสังเขปดังน้ี  
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 (1)  ชนิด A (Class  A)  เปนเพลิงที่ เกิดขึ้นจากการลุกไหมของสารที่ เปนเชื้อไฟ
ธรรมดา เชน ไมกระดาษ หรือเสื้อผา เครื่องดับเพลิงสําหรับเพลิงชนิดนี้คือ นํ้า หรือสารผสม  
ซ่ึงมีนํ้าเปนสวนประกอบสําคัญ 
 (2)  ชนิด B  (Class  B)  เปนเพลิงที่เกิดขึ้นจากการลุกไหมของเชื้อไฟประเภทที่เปน
ของเหลว ยางเหนียว นํ้ามัน สําหรับการดับเพลิงประเภทนี้ ทําใหโดยการปองกันไมใหมีอากาศ
เขาไปชวยในการลุกไหม ดังน้ันเครื่องดับเพลิงจึงเปนประเภทสารเคมีที่หนักกวาอากาศ       
เม่ือ  ฉีดเขาไปในเพลิงจะเปนตัวขัดขวางไมใหอากาศเขาไปสัมผัสกับตนเพลิงอีก เชน               
กาซคารบอนไดออกไซดเหลว 
 (3)  ชนิด C (Class C)  เปนเพลิงที่เร่ิมตนจากอุปกรณไฟฟา สารที่จะนํามาใชดับเพลิง
ตองเปนสารที่ไมเปนตัวนําไฟฟา และเนื่องจากเมื่อเกิดเพลิงแลว ตัวที่ทําหนาที่เปนเชื้อไฟมักจะ
เปนเชื้อไฟประเภท A  หรือ B  ดังน้ันสารที่จะใชดับเพลิงจะตองสามารถดับเพลิงสารประเภท
อ่ืนไดดวย 
 (4)  ชนิด  D  (Class  D)  เปนเพลิงที่เกิดขึ้นจากเชื้อไฟที่เปนโลหะ  เชน แมกนีเซียม, 
ลิเทียม, และโซเดียม เครื่องดับเพลิงและวิธีใชจะตองเปนชนิดพิเศษ 
 สําหรับการตัดสินใจซื้อหรือติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดใดยี่หอใดเปนการตัดสินใจของ  
ฝายจัดการอยางไรก็ดี เม่ือมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิง ก็ควรจะใหผูขายอธิบายถึงประโยชนและ
การใชเครื่องดับเพลิงนั้นแกผูควบคุมงานและพนักงานดวย เพราะในปจจุบันวิวัฒนาการของ
เครื่องมือดับเพลิงเจริญขึ้นเรื่อยๆ เครื่องดับเพลิงบางชนิดอาจใชไดเฉพาะชนิดของเพลิง      
บางชนิดอาจใชไดกับเพลิงทุกชนิด  เครื่องดับเพลิงบางชนิดอาจจะทําลายผลิตภัณฑบางอยาง 
เชน สิ่งทอ แตบางชนิดไมมีปฏิกิริยากับสิ่งทอ ฯลฯ 
 ดังน้ันการติดตั้งเครื่องดับเพลิงควรอยูในที่ที่เห็นไดงายใชไดสะดวกและติดตั้งในลักษณะ
ที่ใชไดสะดวก เชน ควรติดอยูตามผนัง  หรือเสา  และอยูสูงจากพื้นไมเกิน  5  ฟุต  สําหรับ
เครื่องดับเพลิงขนาดไมเกิน  40  ปอนด  และไมเกิน  3.5  ฟุต  จากพื้นสําหรับเครื่องดับเพลิง
ขนาดมากกวา  40  ปอนด  ผูควบคุมงานตองถือเปนหนาที่ที่ จะตองดูแลไมให มีสิ่ งใด             
ไปขัดขวางการเขาไปใชเครื่องดับเพลิง  บริเวณที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิงควรทาสีแดงเพื่อสังเกต
เห็นไดงาย ควรมีการตรวจสอบการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางสม่ํ าเสมอ เพราะ             
เครื่องดับเพลิงบางชนิดจะตองมีการบรรจุนํ้ายาใหมทุกๆ ระยะ และการละเลยอาจหมายถึง
ความสูญเสียจากอัคคีภัยอยางมหาศาล 
 
การปองกันอัคคีภัยในอาคารสูง 
 สิ่งแรกที่เราควรจะศึกษาและสํารวจ เม่ือเราตองเขาไปใชอาคารสูง  ไมวาจะเปนที่พัก
อาศัยถาวร โรงแรม หรือที่ทํางาน ก็คือทางหนีไฟ ซ่ึงทางหนีไฟก็คือเสนทางที่เราใชหรือ     
ออกจากอาคารเมื่อเกิดไฟไหมขึ้น  โดยทางหนีไฟของอาคารสูงจะประกอบดวยสวนหลัก     
สามสวน ไดแก 
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 1. เสนทางสูบนัไดหนีไฟ 
  2. บันไดหนีไฟ 
 3. ชองทางเปดสูภายนอก 
 
1. เสนทางสูบันไดหนไีฟ 
 คือ เสนทางจากจุดใดๆ ในแตละชั้นถึงบันไดหนีไฟของชั้นนั้น ซ่ึงนับวาเสนทางนี้เปน
สวนที่มีอันตรายมากที่สุดของการหนีไฟ เพราะตามหลักการในการปองกันอัคคีภัยน้ัน เม่ือทาน
ไดเขาไปสูบันไดหนีไฟแลว ถือวาทานไดเขาสูพ้ืนที่ปลอดภัยและจะสามารถหนีออกสูภายนอก
อาคารไดโดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาเสนทางสูบันไดหนีไฟดังน้ี 

ทุกจุดในแตละชั้น ตองมีเสนทางสูบันใดหนีไฟอยางนอยสองทาง  เพราะในกรณีที่
เสนทางใดเสนทางหนึ่งเกิดถูกปกคลุมดวยไฟหรือควัน  ผูใชอาคารยังมีเสนทางเหลืออีกอยาง
นอย 1 เสนทางเพื่อที่จะหนีไปสูบันไดหนีไฟ ดังนั้น ทานควรจะพิจารณาวา ตําแหนงที่ทานอยู
ในอาคารนั้นมีเสนทางสูบันไดหนีไฟมากกวา 1 เสนทางหรือไม เชน ในกรณีที่ทานไปพักใน  
โรงแรม และพบวาหองพักของทานนั้นอยูปลายทางเดินซึ่งเปนทางตัน และ มีทางเดียวเทานั้น 
ที่ทานจะหนีไปสูทางหนีไฟไดคือยอนกลับไปตามทางเดิม ทานอาจจะพิจารณาขอเปลี่ยนหอง 
ใหอยู ในตําแหนงที่ปลอดภัยขึ้น  หรืออาจจะพิจารณาไดวาโรงแรมที่ท านพักนั้น  อาจ               
มีความบกพรองเร่ืองการปองกันอัคคีภัย และ เลือกที่จะไปพักโรมแรมอื่นแทน 

เสนทางสูบันไดหนีไฟ ตองมีระยะใกลที่สุด และไมมีสิ่งกีดขวาง   ในการออกแบบ
อาคารเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่ถูกตองน้ัน ตองพยายามใหแตละจุดในพื้นที่มีเสนทาง    
สูบันไดหนีไฟที่สั้นที่สุดเพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นขณะหนีไฟ  ดังน้ันบันไดหนีไฟ         
ตองกระจายอยูในตําแหนงที่เหมาะสมและไมอยูใกลกันเกินไป โดยหลักในการพิจารณาอยาง
งายนั้น คือ ระยะจากจุดใดๆ ในอาคารถึงบันไดหนีไฟที่ใกลที่สุดไมควรเกิน 60 เมตร สําหรับ
อาคารที่มีการติดตั้งระบบหัวฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ  และไมควรเกิน 30 เมตร สําหรับอาคาร  
ที่ไมมีการติดตั้งหัวฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ  สําหรับบุคคลที่มีขอจํากัดดานการหนีไฟ เชน เด็ก 
และ คนชรานั้น ตองพิจารณาเรื่องเสนทางสูบันไดหนีไฟน้ีเปนพิเศษ เชน ในการพักในโรงแรม  
อาจจะเลือกหองที่อยูใกลกับทางหนีไฟมากที่สุด 

เสนทางสูบันไดหนีไฟ ตองมีปายบอกทางชัดเจน  ในอาคารสูงตองมีปายบอก    
เสนทางในการหนีไฟที่ชัดเจน และตองแยกออกจากปายบอกเสนทางสัญจรในเวลาปกติ โดย
ปายบอกทางนี้ตองมีแสงสวางแมแตในกรณีที่ไฟฟาดับ 
 
2. บันไดหนีไฟ 

บันไดหนีไฟเปนหัวใจหลักของเสนทางหนีไฟในอาคารสูง โดยมีหลักการที่สําคัญ คือ 
เม่ือผูใชเขามาสูบันไดหนีไฟถือวาปลอดภัย  ดังน้ันบันไดหนีไฟจึงตองมีระบบองคประกอบ     
ที่สําคัญหลายประการดังตอไปน้ี 
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ระบบปองกันไฟ  บันไดหนีไฟตองอยูในพื้นที่ที่สามารถปองกันไฟท่ีไหมอยูในบริเวณ
อ่ืนของอาคารได ดังน้ันผนังของปลองบันไดหนีไฟตองทําดวยวัสดุที่สามารถทนไฟได          
เชน คอนกรีตผนังอิฐ ผนังคอนกรีตบล็อค และตองแยกจากสวนอ่ืนของอาคารอยางเด็ดขาด 

ระบบปองกันควัน    ควันและกาซพิษถือวาเปนสาเหตุหลักของการตายจากอัคคีภัย  
ดังน้ันตองมีการปองกันไมใหควันและกาซพิษเขามาทําอันตรายผูที่กําลังหนีไฟอยูได  โดยทั่วไป
แลวบันไดหนีไฟในอาคารแบงออกเปนสองประเภท ไดแก 
 บันไดหนีไฟนอกตัวอาคาร   มีลักษณะเปนบันไดเปดโลงที่อยูหางจากตัวอาคาร     
พอสมควร บันไดหนีไฟดังกลาวเปนบันไดที่มีความปลอดภัยสูงและเหมาะสมกับการใชงาน     
ในประเทศไทย เน่ืองจากมีการระบายอากาศตามธรรมชาติและไมมีปญหาในการปองกันควัน 

บันไดหนีไฟภายในตัวอาคาร   มีลักษณะเหมือนเปนปลองบันได  ซ่ึงบันไดประเภทนี้
ถาไมมีระบบปองกันควันที่ดีแลวและควันสามารถเขาสูปลองบันไดไดแลว  ก็จะมีพฤติกรรม
เหมือนเปนปลองควันและปลองไฟที่จะนําความรอนและควันไฟไปสูสวนตางๆ ของอาคาร   
ดานบน และกอใหเกิดอันตรายแกผูใชเปนอยางมาก  เหมือนในกรณีของโรงแรมรอยัลจอมเทียน
ที่พัทยา 

 
สําหรับการปองกันควันเขาสูปลองบันไดน้ัน มีแนวทางในการทาํไดดังตอไปน้ี 
1. ตองมีการแยกปลองบันไดจากพื้นที่สวนอ่ืนของอาคารดวยผนัง หรือ ประตู          

ที่สามารถปองกันควัน และปดไดโดยอัตโนมัติเพ่ือปองกันไมใหมีการเปดทิ้งไว และ
เปนชองทางใหควันเขาสูปลองบันไดได 

2. มีระบบอัดอากาศในปลองบันได เพ่ือเพ่ิมความดันอากาศในปลองบันไดและปองกัน
ไมใหควันไฟเขาไปสูปลองบันได 

3. มีการทําโถงกันควัน (Smoke Lobby)  ซ่ึงมีลักษณะเหมือนเปนหองโถงเล็กๆ กั้น
กอนที่จะเขาสูบันไดหนีไฟ  โดยในหองโถงนี้จัดใหมีระบบระบายอากาศซึ่งอาจเปน
แบบธรรมชาติ หรือ แบบใชเครื่องยนตเพ่ือปองกันไมใหควันเขาไปสูปลองบันได 

 
ถาทางหนีไฟที่อยูภายในอาคารของทาน มีลักษณะเปนปลองบันไดโลงๆ และไมมีประตู

หรือผนังกั้นจากพื้นที่อ่ืนของอาคาร ตองระวังทางหนีไฟน้ันอาจไดรับอันตรายจากควันไฟได 
ประตูหนีไฟ    เสนทางเขาสูบันไดหนีไฟน้ัน ตองปดกั้นดวยประตูหนีไฟที่มีอัตรา    

การทนไฟที่เหมาะสม  โดยสวนประกอบที่สําคัญของประตูหนีไฟไดแก 
 1. บานประตู   สวนใหญทําจากเหล็ก อาจมีกระจกไดแตไมควรมีขนาดใหญมากนัก    
ถาประตูหนีไฟทําดวยไม หรือ วัสดุติดไฟอ่ืน ควรจะสงสัยไวกอนวาไมไดมาตรฐาน 

2. Door Closer   หรือ ตัวปดประตูอัตโนมัติ เพ่ือทําหนาที่ผลักประตูใหปดสนิท       
อยูตลอดเวลาเพื่อปองกันไมใหควันไฟสามารถเขาไปสูปลองบันไดหนีไฟได และชวยใน      
การรักษาความดันในกรณีที่ปลองบันไดมีการอัดอากาศขณะเกิดไฟไหม  ประตูหนีไฟที่ไมมี     
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Door Closer   อาจถูกเปดทิ้ งไวและเปนทางเขาของควันสูปลองบันได  หรืออาจทําให       
ระบบอัดอากาศไมสามารถรักษาความดันที่เหมาะสมในปลองบันไดไวได 

4. Panic Bar หรือ  Push Bar  เปนอุปกรณที่ใชผลักประตูใหเปดออก โดยสามารถใช 
ทอนแขนหรือลําตัวในการผลักใหประตูเปดออก โดยประตูหนีไฟไมควรเปนระบบลูกบิด    
ธรรมดา เพราะอาจจะไมสะดวกในการหนีไฟเนื่องจากผูที่หนีไฟอาจไดรับบาดเจ็บที่มือจน     
ไมสามารถเปดประตูได อาจมีการถือของ หรืออุมเด็กไว ทําใหการบิดลูกบิดทําไดยาก หรืออาจ
มีคนที่หนีไฟอีกเปนจํานวนมากดันตอเน่ืองมาจากดานหลัง ทําใหไมสามารถบิดลูกบิดประตูได 
 ทิศทางในการเปดประตูหนีไฟน้ัน ตองเปนไปตามทิศทางการหนีไฟเพ่ือทําใหสามารถ
เปดไดสะดวกในกรณีที่มีคนหนีไฟจํานวนมาก โดยในชั้นบนตองมีการเปดเขาสูปลองบันไดและ
ขณะที่ในชั้นลางสุดตองมีทิศทางการเปดออกจากปลองบันไดออกสูพ้ืนที่ปลอดภัยภายนอก 
 บันไดหนีไฟตองไมมีสิ่งกีดขวางและมีขนาดเพียงพอตอจํานวนผูใช    การหนีไฟ
ในบันไดหนีไฟตองสามารถทําไดโดยสะดวก  โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 

1. ตองไมมีการเก็บของในปลองบันไดหนีไฟ หรือ ใชปลองบันไดหนีไฟเพื่อจุดประสงค
อ่ืน 

2. การหนีไฟในปลองบันไดหนีไฟตองสามารถทําไดโดยสะดวก และไมมีสิ่งกีดขวาง 
เชน บานประตูหนีไฟ เม่ือเปดออกตองไมกีดขวางเสนทางการหนีไฟในปลองบันได 

3. บันไดหนีไฟของอาคารสูงไมควรเปนบันไดเวียน เพราะการหนีไฟทําไดลําบากและ
อาจเกิดอันตราย 

4. ขนาดความกวางและจํานวนบันได ตองเพียงพอตอการอพยพหนีไฟของคนที่อยูใน
อาคารทั้งหมดเมื่อทานตองใชอาคารสูงไมวาจะเปนโรงแรม คอนโดมิเนียม ที่ทํางาน สิ่งแรกที่
ทานควรจะทําเปนอยางยิ่ง ก็คือใชเวลาสัก 15 นาทีในการสํารวจเสนทางของการหนีไฟ
ในปลองบันไดหนีไฟ  โดยลองเดินลงมาจากชั้นที่ทานอยูจนถึงชั้นลางสุด เพ่ือใหทาน       
เกิดความคุนเคย และทราบวาเสนทางบันไดหนีไฟน้ีมีอุปสรรคหรือความปลอดภัยมากนอย
เพียงไร หรือวามีเสนทางอื่นที่ปลอดภัยกวาหรือไมในการหนีไฟ ซ่ึงการสํารวจดังกลาวอาจ
สามารถชวยชีวิตของทาน ครอบครัว หรือเพ่ือนรวมงานไดในกรณีที่เกิดเพลิงไหม เน่ืองจาก    
ในขณะที่เกิดเพลิงไหมเวลาทุกวินาทีมีความหมาย  ถาทานตัดสินใจมุงหนาไปในเสนทางที่ผิด 
ทานอาจจะพบกับอันตรายที่ไมคาดคิดและไมมีโอกาสที่จะกลับไปสูเสนทางที่ปลอดภัยได 

ระบบไฟฉุกเฉิน    ในปลองบันไดหนีไฟตองมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉินเพ่ือให        
แสงสวางในกรณีที่เกิดไฟดับ  โดยระบบไฟฉุกเฉินดังกลาวตองไดรับการดูแลใหอยูในสภาพดี
และพรอมที่จะทํางานตลอดเวลา 
 
3. ชองทางเปดสูภายนอก 

เม่ือทานหนีไฟลงมาตามปลองบันไดหนีไฟ  เสนทางนั้นตองนําทานสูที่ปลอดภัย      
ภายนอกอาคารโดยชองทางเปดสูภายนอกอาคารนั้น ควรมีลักษณะดังตอไปน้ี 
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1. ปลองบันไดหนีไฟควรเปดออกสูพ้ืนที่ปลอดภัยภายนอกอาคาร  โดยผูที่หนีไฟตอง
สามารถออกสูพ้ืนที่ปลอดภัยไดอยางตอเน่ือง  อยางไรก็ตามมีอาคารสูงหลายแหงที่ปลองบันได
หนีไฟเปดสูพ้ืนที่ภายในอาคารที่มีอันตราย เชน ตองมีการเดินผานหองเก็บของ หรือ หองครัว 
กอนที่จะถึงพ้ืนที่ปลอดภัยดานนอกอาคาร ซ่ึงถือวาผิดหลักการของการปองกันอัคคีภัย      
เน่ืองจากวาความปลอดภัยของผูหนีไฟลดลงเมื่อออกจากปลองบันได  ดังน้ัน ในกรณีที่ปลอง
บันไดหนีไฟเปดสูพ้ืนที่ในอาคาร ตองมีการปองกันพื้นที่ดังกลาวใหมีความปลอดภัยตอเน่ือง  
จนถึงพ้ืนที่ภายนอกอาคาร 

2. พ้ืนที่บริเวณทางออกตองเพียงพอสําหรับคนที่อยูในอาคาร  บริเวณที่ปลองบันได
หนีไฟเปดสูภายนอกอาคารนี้ ตองมีพ้ืนที่มากพอที่จะรับคนไดไมนอยกวาครึ่งหน่ึงของผูที่อาศัย
อยูในอาคาร 

3. การหนีขึ้นทางหลังคาควรเปนทางเลือกสุดทาย  สําหรับการหนีไฟขึ้นไปสูดาดฟา
น้ัน ตามหลักการแลว ไมถือวาเปนเสนทางในการหนีไฟที่ปลอดภัย เพราะการนําคนลงจาก  
ดาดฟาโดยอาศัยเฮลิคอปเตอรหรือรอกโรยตัวน้ัน ยังเปนวิธีการที่ไมมีความแนนอนและขึ้นอยู
กับหลายปจจัย เชน สภาพภูมิอากาศ   และสภาพของบุคคลที่ทําการหนีไฟดังนั้น วิธีดังกลาว 
จึงตองเปนทางเลือกสุดทายจริงๆ ในกรณีที่จะอพยพคนขึ้นดาดฟา ก็ตองม่ันใจดวยวาสภาพ
โครงสรางของพื้นดาดฟายังคงแข็งแรงพอที่จะรับนํ้าหนักของผูที่กําลังหนีไฟได 

 
4. ประตูทางออกตองเปดไดจากภายในตลอดเวลา  ประตูที่เปดออกสูภายนอกตอง

เปนประตูที่สามารถเปดจากภายในปลองบันไดไดตลอดเวลา และไมมีการติดตั้งกลอนดานนอก
ในอาคารสูงหลายอาคารมีการลอคประตูที่เปดออกจากปลองบันไดหนีไฟ เน่ืองจากกลัวเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย ซ่ึงการกระทําดังกลาวเปนอันตราย   ตอชีวิตของผูที่กําลังหนีไฟเปน
อยางมาก 
 
อุปกรณเสริมความปลอดภัยในอาคาร 
 นอกจากทางหนีไฟซ่ึงเปนสวนสําคัญที่สุดในการปองกันอัคคีภัยของอาคารสูงแลว
อาคารสูงตองมีอุปกรณเสริมสําหรับความปลอดภัยจากอัคคีภัยดังตอไปน้ี 
     ระบบหัวฉีดนํ้าดับเพลิงอัตโนมตั ิ
 เปนอุปกรณที่ชวยเพ่ิมความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูงไดเปนอยางมาก โดยมี
การเริ่มการพัฒนาในประเทศสหรัฐเอมริกาตั้งแตป ค.ศ. 1878  และมีการพัฒนามาอยาง       
ตอเน่ืองโดยมีลักษณะเปนหัวฉีดน้ําดับเพลิงที่จะทํางานโดยอัตโนมัติในกรณีที่ อุณหภูมิ          
ในบริเวณนั้น สูงกวาคาที่กําหนดไว  โดยหัวฉีดน้ําจะทําการพนน้ําออกมาเพื่อทําการดับเพลิง     
ที่อยูในพื้นที่ จากการเก็บขอมูลในตางประเทศในชวง  100  ป ที่ผานมาพบวา  ระบบนี้นับวา
เปนระบบที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการปองกันอัคคีภัย  อยางไรก็ดีการทํางานของระบบ     
หัวฉีดน้ําอัตโนมัติน้ีก็ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน มาตรฐานของอุปกรณที่ใช ปริมาณ  
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และแรงดันของน้ําที่สงใหกับหัวฉีดน้ํา การดูแลบํารุงรักษาระบบใหอยูในสภาพที่พรอมตลอด
เวลา  ซ่ึงเปนจุดที่ตองใหความสําคัญโดยเฉพาะในประเทศไทยที่อาจมีปญหาของระบบที่ไมได
มาตรฐาน และขาดการบํารุงรักษาในระยะยาว 
     ระบบตรวจจับและระบบแจงเหตุไฟไหม 
 ในอาคารสูงจะตองมีระบบตรวจจับการเกิดไฟไหม  ซ่ึงอาจเปนระบบตรวจจับความรอน
ระบบตรวจอัตราการเพิ่มความรอน หรือระบบตรวจจับควัน ซ่ึงเม่ือมีการตรวจจับวามีการเกิด
อัคคีภัยขึ้น ก็จะมีการสงสัญญาณไปยังหองควบคุมของอาคารเพื่อที่จะมีการดําเนินการตาม   
วิธีปฏิบัติที่ไดกําหนดไว  นอกจากระบบตรวจจับแลว ก็ตองมีระบบแจงเหตุซ่ึงมีลักษณะเปน
อุปกรณสําหรับใหผูประสพเหตุทําการแจงถึงการเกิดอัคคีภัย  โดยอุปกรณแจงเหตุดังกลาว   
ตองติดตั้งอยูในที่ที่เห็นไดชัด  และอยูในเนนทางของการหนีไฟเพ่ือที่ผูที่แจงเหตุจะไดสามารถ     
หนีไฟไดทันที่ที่แจงเหตุแลว 
     ระบบเครื่องดับเพลิงมือถือ 
 ในแตละชั้นของอาคารสูง ควรมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือขนาด 5.5  กิโลกรัม     
ไวโดยเฉลี่ยไมนอยกวา 1 เครื่องตอพ้ืนที่ 1,000  ตารางเมตรและติดตั้งเพ่ิมเติมในจุดที่ มี    
ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย เชน หองเก็บของ หองซักรีด เปนตน 
     ระบบทอยืนและสายฉีดนํ้าดับเพลิง 
 เปนระบบที่ใชจายน้ําสําหรับดับเพลิงในอาคารสูง โดยทั่วไปจะประกอบดวยสองสวนคือ 
มีหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 2 น้ิวครึ่ง  สําหรับพนักงานดับเพลิงหรือผูที่ไดรับการฝกฝน 
มาแลวฉีดน้ําดับเพลิงขนาดใหญและสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 ½ น้ิว หรือ 1 น้ิว สําหรับ       
ผูอยูอาศัยในอาคารใชจนกวาพนักงานดับเพลิงจะมาถึง โดยสายฉีดน้ําดับเพลิงนี้มีสองประเภท
คือ สายสงนํ้าแบบพับ (Hose Rack) มีลักษณะเปนทอพับแขวนไว โดยในการใชงานตองคลี่ทอ   
ทั้งหมดออกกอนจึงจะใชงานได  ซ่ึงอาจจะเปนอุปสรรคในการดับเพลิงที่อยูใกลกับตําแหนงของ
สายสงนํ้า และอีกประเภทเปนแบบสายยางฉีดน้ําชนิดแข็ง (Hose  Reel)  มีลักษณะเปนทอแข็ง
มวนอยูในลูกลอ และสามารถดึงออกมาใชตามความยาวที่ตองการ  ซ่ึงมีความสะดวกใน      
การใชงานมากกวาสายสงนํ้าแบบพับ 
     ประตูทนไฟ 
 ในอาคารสูงที่เปนที่พักอาศัย เชน โรงแรม คอนโดนิเนียมนั้น   มีเปนจํานวนมากที่
ประตูหองพักทําดวยไม ที่สามารถทนไฟไดไมเกิน 5  นาที  ซ่ึงนับวาเปนอันตรายเพราะประตู
ประเภทนี้ไมสามารถกันไฟไดทั้งในกรณีที่เกิดเพลิงไหมภายนอกหองและลามเขามาในหอง 
หรือ เกิดเพลิงไหมภายในหองและลามออกไปนอกหอง  ซ่ึงจะมีผลใหการลามของไฟและควัน 
ในอาคารสูงเปนไปอยางรวดเร็ว โดยทั่วไปแลวประตูที่กั้นหองพักอาศัยในอาคารสูงควรมีอัตรา
การทนไฟไมนอยกวา  30  นาที  ซ่ึงสามารถสอบถามไดจากผูผลิต 
 อุปกรณเสริมเพ่ือความปลอดภัยจากอัคคีภัยเหลานี้ เปนหนาที่ของวิศวกรและสถาปนิก
ที่จะออกแบบใหมีประเภทและจํานวนที่เพียงพอกับการใชงานในแตละอาคาร สําหรับผูใชอาคาร
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ทั่วไปนั้น หนาที่ของทานก็คือ ตรวจดูวาในอาคารสูงที่ทานอยูอาศัยหรือเขาไปใชงานนั้นมี
อุปกรณเหลานี้อยูครบหรือไม   ถามีไมครบตองตรวจสอบกับผูรับผิดชอบวาทําไมจึงไมมี     
การติดตั้งอุปกรณเหลานี้ นอกจากนี้อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยเหลานี้จะสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือมีการดูแลบํารุงรักษาที่ถูกตอง ดังนั้นทานในฐานะผูใชอาคารตอง     
คอยตรวจสอบวาทางอาคารมีการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณเหลานี้อยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบและมีกําหนดในการตรวจสอบอยางไร 
 
ขอปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม 
 ในกรณีที่ทานตองอยูในเหตกุารณไฟไหม  เวลาทุกวินาทีมีคาและการตัดสินใจของทาน
ในเสี้ยววินาทน้ัีนอาจมีผลตอชีวิตของทานและบุคคลอ่ืนอยางใหญหลวง  ดังน้ันทานควรมีการ
เตรียมตวัใหพรอมอยูเสมอ  โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิตนดังน้ี 

1. เม่ือทราบวาเกิดไฟไหม  ตองมีสติและประเมินสถานการณวาจะใชเสนทางใดใน 
การหนีไฟ 

2. ถาคิดวาเพลิงไหมมีขนาดเล็ก  และทานมั่นใจวาสามารถดับเองได ตองทําการแจง
เหตุเพลิงไหมหรือใหคนแจงเหตุเพลิงไหม  และ เร่ิมการอพยพผูคนกอนที่จะเริ่ม 
ดับไฟ  ไฟที่จะทําการดับเองนั้นตองมีขนาดเล็กและอยูในพื้นที่จํากัด  ทานตองอยู
ในตําแหนงที่สามารถหนีไฟไดอยางทันทีในกรณีที่ไมสามารถดับไฟได และตอง  
แนใจวาขณะที่ดับไฟตองไมมีควันเกิดขึ้นมาก  เพราะขณะดับเพลิงนั้นทานจะไมมี
อุปกรณชวยในการปองกันควันเลย 

3. การเปดประตูเขาไปในหองที่มีไฟไหมอยู  อาจทําใหควันและความรอนอยางรุนแรง
พุงเขามาในหองที่ทานอยูและทําอันตรายแกทานและผูอ่ืนได  ดังน้ันกอนที่จะเปด
ประตูใดๆ ก็ตามตองตรวจกอนวาประตูน้ันรอนหรือไม  โดยใชหลังมือสัมผัสลูกบิด
บานประตูวาอุณหภูมิสูงกวาปกติหรือไม  ถาอุณหภูมิไมสูงกวาปกติใหเปดประตู
ดวยความระมัดระวัง  เพราะไฟที่ดับไปแลวอาจลุกติดขึ้นมาอีกจากการไดรับ
ออกซิเจนจากการเปดประตู  ถาอุณหภูมิของประตูสูงกวาปกติ ใหใชเสนทางหนีไฟ
เสนทางอื่น 

4. หามใชลิฟตในขณะเกิดเพลิงไหมโดยเด็ดขาด 
5. ปดประตูในเสนทางที่ทานผานใหสนิท  เพ่ือลดการลามของไฟและควันไปยังสวน

อ่ืนของอาคาร 
6. ในกรณีที่ทานอยูในอาคารเตี้ย  ทานอาจใชหนาตางเปนทางหนีไฟ  แตกอนที่เปด

หนาตาง  ทานตองปดประตูทั้งหมดในหองใหเรียบรอยกอน  เพราะเมื่อเปด     
หนาตางอาจเกิดลมดูดทําใหไฟและควันพุงเขาสูหองที่ทานอยู 
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7. ในการหนีไฟ  ถาทางที่ทานหนีไฟปกคลุมดวยควันใหใชเสนทางอื่น  ถาไมมี     
เสนทางอื่นใหคลานต่ําๆ โดยใหหายใจในระดับ  30-60  เซนติเมตร (12-24 น้ิว)  
เหนือระดับพ้ืน 

8. ในกรณีที่ทานติดอยูในหองและไมสามารถหนีออกมาได  ใหปดประตูทุกบาน      
ใหสนิท  และใชผาเช็ดตัว ผาหม หรือเทปกาว ปดรอยแยกตามประตูและผนังทุกจุด  
ในกรณี ที่ ท านอยู ในอาคารสูงอย ากระโดดออกทางหน าต างโดยเด็ดขาด             
ใหพยายามแจงใหเจาหนาที่ดับเพลิงทราบวาทานติดอยูในหองโดยทางโทรศัพท  
หรือใหผาโบกทางหนาตาง 

9. ถาเสื้อผาของทานติดไฟ   อยาวิ่งเพราะจะทําใหไฟลุกมากขึ้นเนื่องจากเปน       
การเพิ่มออกซิเจนใหกับไฟ  ใหหยุดเคลื่อนที่ลมตัวนอนลงกับพ้ืน  เอามือคลุมหนา
ไว  และกลิ้งตัวเพ่ือดับไฟ  ในกรณีที่คนอ่ืนเสื้อผาติดไฟ  จับใหเขาลมลงและกลิ้งตัว
หรือใชผาหมผืนใหญคลุมตังเพ่ือดับไฟ 

10. ในกรณีที่มีบาดแผลไฟลวก  ไมใหใชวัสดุที่มีลักษณะเปนน้ํามันทาแผล เพราะจะทํา
ใหความรอนไมสามารถระบายออกและทําการบาดเจ็บเพ่ิมมากขึ้น  ควรทําใหบาด
แผลเย็นลงดวยการปลอยใหนํ้าเย็นไปผานแผลประมาณ 10-15 นาที และรีบไปพบ
แพทยทันที 

11. ในกรณีที่ทานอาศัยอยูในอาคารสูง  แตละอาคารอาจจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติเม่ือ
สัญญาณเตือนอัคคีภัยดังขึ้นที่แตกตางกัน  ใหปรึกษาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ
อาคารใหเขาใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัติที่ถูกตอง ความปลอดภัยจากอัคคีภัยน้ันเปน
เรื่องสําคัญที่เราทุกคนตองมีความเขาใจ  เพราะวาเปนภัยใหตัวที่อาจจะเกิดกับเรา
ไดทุกเวลา  การเตรียมตัวใหพรอมจะมีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งในการรักษาชีวิตของ
ตัวทาน  และครอบครัวของทาน 
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แผนผังแสดงการจัดตําแหนงของบันไดหนีไฟที่ไมเหมาะสม 
แตละหองพักมีเนนทางหนีไฟเพียงเสนทางเดียว คือตองวิ่งมาที่สวนกลางของอาคาร 

ถาเกิดไฟไหมในเสนทางหนีไฟ จะทําใหผูอยูอาศัยไมสามารถหนีไฟได 
 

 
ภาพแสดงการกําหนดเสนทางหนีไฟในอาคารสูง 

 
แผนผังแสดงการจัดตําแหนงของบันไดหนีไฟที่เหมาะสม  แตละหองพักมีเสนทาง    

หนีไฟสองเสนทางคือวิ่งออกทางซายหรือขวาของอาคาร  ถาเกิดไฟไหมในเสนทางหนีไฟ    
เสนทางหนึ่งผูอยูอาศัยสามารถเลือกใชเสนทางอีกเสนได 
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บทที่ 4 
 

กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน 
 

 การสงเสริมความปลอดภัยในโรงงาน  เปนกิจกรรมที่ มีความสําคัญยิ่งใน     
การสรางเสริมทัศนคติจิตสํานึก  ความรูและความเขาใจของพนักงานทุกระดับคือ  ตั้งแตฝายจัด
การวิศวกร ผูควบคุม จนถึงพนักงาน  น่ันคือเม่ือผูบริหารทุกระดับมีจิตสํานึกและรับผิดชอบใน
เรื่องความปลอดภัย และถือปฏิบัติเชนเดียวกับการบริหารงานดานอ่ืนๆ แลว  ก็ยอมจะหวังได
วา พนักงานจะไดรับการคุมครองดูแลทั้งในดานการปองกันอุบัติเหตและสุขภาพอนามัย และใน
อันดับถัดไปจะตองพยายามสงเสริมใหพนักงานทุกคนไดมีจิตสํานึกและทัศนคติ  ตลอดจนความ
รูในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย  และรวมมือในการดูแลใหสถานที่ทํางานนี้ปลอดภัยตลอด
เวลาทั้งน้ีเพราะการปองกันอันตรายจากงานเปนความ “ปรารถนา” ของบุคคล 

 การแบงความรับผิดชอบและหนาที่ในการทํางานของบริษัทนั้น  เร่ิมมาจากจุด
สูงสุดคือ ฝายจัดการจายงานมาสูผูควบคุมงานใหมีความรับผิดชอบภายในขอบเขตหนึ่งๆ และ 
หนาที่ตองดูแลควบคุมลูกนองใหทํางานเปนไปตามเปาหมายของบริษัท จากนั้น ผูควบคุมงาน 
ควรแจกจายงานพรอมทั้งความรับผิดชอบของงานแกพนักงานในสวนที่ตัวเองควบคุมอยู  
ทํานองเดียวกันเม่ือคํานึงถึงระบบความปลอดภัยของพนักงานฝายจัดการระดับสูงสุดจะเปน 
กําหนดนโยบายใหเกิดความปลอดภัยของพนักงาน จากนั้นผูควบคุมจะเปนผูรับสนองนโยบาย
ของฝายจัดการมาดําเนินการตอไป พรอมทั้งหาวิธีปฏิบัติใหแกลูกนองในสายงานใหเกิด    
ความสนใจแกมบังคับใหตองชวยกันดูแลความปลอดภัยของตัวเอง และสวนรวม พนักงานจะ
เกิดความสนใจในเรื่องความปลอดภัยไดนั้น จะเริ่มจากการสังเกตเห็นผูควบคุมงานมี        
ความกระตือรือรนในดานการดูแลความปลอดภัย มีความพยายามในการดูแลทุกขสุขของ
พนักงาน  การชี้แนะถึงอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นพรอมทั้งความเสียหายที่ตามมา มีการหมั่น  
ดูแลรักษาเครื่องจักรใหทํางานอยูในสภาพปกติ และเกิดความปลอดภัยอยูเสมอ ฯลฯ สําหรับ   
ผูควบคุมงานนั้น จะเกิดความสนใจในการดูแลความปลอดภัยก็อยูที่ฝายจัดการมีนโยบายหลัก 
ที่แนนอน มีความกระตือรือรนถึงความปลอดภัย มีการสนับสนุนชวยเหลือตามขอเสนอแนะที่   
ผูควบคุมงานเสนอมา จัดใหมีหนวยพยาบาล พรอมทั้งใหมีการตรวจรางกายพนักงานทุกคนเปน
ประจํา   ความสนใจ และรับแกไขปญหาตางๆ ที่เปนบอเกิดแหงอันตราย ฝายจัดการควรแสดง
ความจริงใจตอการดูแลความปลอดภัยใหปรากฎแกผูควบคุมงาน พรอมทั้งสรางทัศนคติที่ดีแก
พนักงานดวย 

 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยน้ีอาจมีหลายกิจกรรมทั้งที่เปนกิจกรรมที่ให
พนักงานปฏิบัติ และกิจกรรมจูงใจ เพ่ือสนับสนุนใหพนักงานไดปฏิบัติดวยความปลอดภัย     
อีกดวย ดังน้ี 
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(1)    ขาวสาร 
(2)    สนทนาความปลอดภัย 
(3)    การประกวดลดอุบัติเหตุ 
(4)    การประกวดความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
(5)    การประกวดคําขวัญ 
(6)    การประกวดพนักงานสวมเครื่องปองกัน 
(7)    การประกวดหัวหนางานตัวอยาง 
(8)    การประกวดความคิด 
(9) แถลงนโยบาย 
(10) ฝกอบรม 
(11) การพบปะรายบุคคล 
(12) ชมเชยพนักงานที่ไมเคยปวยในงาน 
(13) ตอบปญหาชิงรางวัล 
(14) ใหรางวัลและสิ่งตอบแทน 
(15) ตูรับความคิดเห็น 
(16) ทัศนาจรนอกโรงงาน 
(17) ประกวดพนักงานดีเดนดวนความปลอดภัยประจําป 
(18) รายงานสภาพงานที่ไมปลอดภัย 
(19) ปายประกาศและแผนปายความปลอดภัย 
(20) แผนปายสถิติอุบัติเหตุ 
(21) การแสดงผลงาน 
(22) การจัดนิทรรศการ 
(23) เลี้ยงสังสรรคฉลองความสําเร็จดานความปลอดภัย 
(24) การติดโปสเตอร 
(25) การติดสัญลักษณความปลอดภัย 
(26) ตั้งคณะกรรมการระดับพนักงาน เปนตน 

 
ในการดําเนินการนั้น ก็คงจะขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละโรงงาน และแตละ 

หนวยงานที่จะเลือกดําเนินการกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย ซ่ึงอาจจะกลาวถึงรายละเอียดใน
บางกิจกรรมดังน้ี 

1. การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 
วิธีที่ดีที่สุดวิธีหน่ึงที่จะจูงใจใหพนักงานเกิดความสนใจในการดูแลความปลอดภัยเพราะ

พนักงานมีสวนรับรู แสดงความคิดเห็นและชวยกันควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุขึ้น เพราะพวกเขา
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เปนผูใกลชิดกับงานโดยตรงยอมทราบสาเหตุอยางแทจริง นอกจากนั้นยังเปนการเสริมสราง
ความรูแกพนักงานและถายทอดไปยังผูรวมงานอื่นๆ ที่ไมไดเปนกรรมการอยางใกลชิด 

 หลักการที่จะชวยใหคณะกรรมการระดับพนักงานชวยกันดูแลความปลอดภัยให
ประสบผลสําเร็จก็คือ 

(1) สรางความตองการรวมกันในการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูคณะกรรมการ 
(2) แมวาผูควบคุมงานจะแจกจายหนาที่ดูแลความปลอดภัยใหแกคณะกรรมการ     

ก็ตามแตเขาก็ยังคงมีสวนรับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยอยูน่ันเอง 
(3) เพ่ือใหสอดคลองกับหนาที่ที่ได รับ (ตรวจสอบสภาพการทํางาน สังเกตจุด

อันตราย  สอบสวนอุบัติเหตุ และรายงานเสนอแนะ)  คณะกรรมการตองมีการกําหนดการที่    
แนนอนและตั้งเปาหมายไวดวย 

  (4)  ผูควบคุมงานควรทําการติดตอสั่งงานกับสมาชิกในแผนกของตนเอง ไมควร    
ยกเอาคณะกรรมการขึ้นมาอาง 

(5) ควรรับฟงขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  และหากขอเสนอแนะที่ดีมีคุณคาก็ควร
นํามาปฏิบัติ  แตถาอยูเหนืออํานาจของผูควบคุมงานตัดสินใจไดก็ควรเสนอใหระดับบริหารที่  
สูงกวาตัดสินใจ และหากขอเสนอแนะนั้นไมสามารถปฏิบัติไดก็ควรมีการชี้แจงแกคณะกรรมการ
ใหกระจาง 

(6) ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการควรจํากัดอยูแตเฉพาะเรื่องการดูแล
ความปลอดภัย คณะกรรมการไมควรเขาไปเกี่ยวของกับงานดานแรงงานสัมพันธ หรือเรื่องอ่ืน
ใดที่ไมเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุ  

(7) ควรมีการกําหนดเวลาในการหมุนเวียนเปลี่ยนคณะกรรมการ  เพ่ือใหพนักงานอื่น 
มีโอกาสบาง 

(8)  มีการเก็บบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
(9)  การประชุมควรเปนไปตามกําหนดและยอมใหผูสนใจเขาฟงไดดวย 

 
2. โปสเตอรเก่ียวกับความปลอดภัย 
โปสเตอรเกี่ยวกับความปลอดภัย  เปนเครื่องเตือนพนักงานใหหม่ันระมัดระวังใน      

การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย  ปกติผูควบคุมงานจะเปนผูกําหนดโปสเตอรและลักษณะภาพที่จะ  
ติดประกาศในแผนกใหสอดคลองกับนโยบายหลักในการดูแลความปลอดภัย สถานที่ใน       
การเลือกติดโปสเตอรควรอยูในที่เดนสะดุดตา  มองเห็นไดงาย และไมควรกีดขวางการสัญจร 
ระดับที่จะติดโปสเตอรที่ดีควรอยูระดับสายตาประมาณ  63  น้ิวจากพื้น ควรอยูในบริเวณที่มี
แสงสวางดี หรือในบางกรณี อาจตองมีไฟสองเฉพาะขนาดที่ใชติดโปสเตอรที่ดีควรมีความกวาง 
22  น้ิว  ยาว 30  น้ิว  หรืออาจจะใหญพอที่จะติดโปสเตอรได 1  แผน  ขนาดโปสเตอร      
มาตรฐานมีอยู  2  ขนาดคือ 
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 ขนาด  A  มีขนาด  8 ½  น้ิว  X   11  น้ิว 
 ขนาด  B  มีขนาด  17    น้ิว   X   23  น้ิว 
 
3. การเปดโอกาสใหพนักงานเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
ระบบการใหมีขอเสนอแนะนั้นเปนการสนับสนุนใหพนักงาน มีสิทธิออกความคิดเห็น

สวนตัวไดอยางเสรี  เปนการเพิ่มความสนใจและรูสึกเปนสวนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ความปลอดภัย  นอกจากนี้ผูบริหารและผูควบคุมงานสามารถรูรายละเอียดเพิ่มเติมจากจุดบอด
บางจุด  ซ่ึงตัวเองไมสามารถเขาไปถึง ตามปกติจะมีแบบฟอรมเสนอแนะ และตูเก็บขอมูล     
ดังกลาว  ควรจะรวบรวมขอเสนอแนะบอยๆ และรับรูทัน ผลของการตัดสินใจควรจะแจงให
ทราบทันที พรอมทั้งมีคําอธิบายสั้นๆ ใหพนักงานทราบในกรณีที่ไมสามารถยอมรับขอเสนอแนะ
น้ันได 

4. หลักสูตรปฐมพยาบาล 
 หลายบริษัทประสบผลสําเร็จในการจูงใจใหพนักงานดูแลความปลอดภัยโดยการจัดใหมี
หลักสูตรปฐมพยาบาล และมีการสาธิตตอพนักงานเปนครั้งคราว นอกจากนั้นควรรวม         
การปฐมพยาบาลเขาโครงการฝกอบรมพนักงานใหมดวย 
 5. การจัดประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 การประชุมของแผนกอาจจะมีการฉายภาพยนตร หรือมีรูปประกอบคําบรรยาย  โดย
ตองใหพนักงานอยางนอย  15-20  คนมองเห็น  หรืออาจเปนภาพสไลดไดก็ยิ่งดี  นอกจากนี้
อาจมีการนําอุปกรณปองกันอันตรายแบบตางๆ มาแสดงใหดูดวย  ในกรณีที่มีการประชุม    
มากกวาหนึ่งแผนกขึ้นไปก็ควรอธิบายนโยบายหลักการของบริษัทเกี่ยวกับความปลอดภัย  และ
บอยครั้งทีเดียวที่การประชุมมักจะจัดใหมีการมอบรางวัลแกพนักงาน หรือแผนกที่สามารถดูแล
ความปลอดภัยไดดี และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรายแรงจําเปนตองทําการชี้แจงใหพนักงาน    
เขาใจขอเท็จจริง ไมใชปลอยใหเปนขาวลือ ซ่ึงบางครั้งอาจจะนําความเสียหายมาสูบริษัทได 
  การประชุมความปลอดภัยก็เหมือนกับการประชุมแบบอ่ืนๆ ซ่ึงจะตองคํานึงถึง
อุปนิสัยของมนุษยบางดังน้ี 
  (1) คนเราจะไมอยากเขาประชุมหากหัวขอการประชุมน้ันไมเปนที่นาสนใจ 
  (2) คนสวนมากมักไมยอมอุทิศตนในการทํางานดานนี้ นอกจากจะตองมี      
ความสนใจอยางแรงกลาตอความปลอดภัย 
  (3) คนเราจะยอมรับความคิดเห็นเพียงอยางสองอยางเทานั้น หากมากกวานี้   
ก็จะกอใหเกิดความเบื่อหนายและไมยอมรับฟง 
  (4) คนเราจะอยูในสภาพไมยอมรับฟง  หากอยูในทาไมสบาย เชน ยืนนานๆ 
หนาว รอนเกินไป แสงจาเกินไป หรือมีเสียงมารบกวน หรือในกรณีที่ผูน้ันปวยไมสบาย 
  (5) ควรจัดการประชุมใหดี มีการตระเตรียมไวกอน เชน เตรียมภาพยนตร  
สไลด คําบรรยาย การแสดง ฯลฯ  และควรมีลําดับการประชุมที่ดีดวย  การประชุมเกี่ยวกับ
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ความปลอดภัยไมควรใหนานเกินกวา 30 นาที  ควรจะใหสั้นและงายๆ ยกเวนเรื่องที่นาสนใจ
จริง ๆ อาจผอนผันใหถึงหน่ึงชั่วโมง ผูควบคุมงานตองเปนผูเสนอหัวขอเรื่องในการประชุม 
 6. การประกวดคําขวัญความปลอดภัย 
 การจัดใหมีการประกวดคําขวัญความปลอดภัย เปนกิจกรรมที่สําคัญกิจกรรมหนึ่ง       
ที่จะเปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการรณรงคเพ่ือชวยเหลือสังคมที่ตนสังกัดอยูใน   
การที่จะเตือนใจเพื่อรวมงานใหไดมีความระมัดระวัง  และมีสติในขณะปฏิบัติงาน และในขณะ   
เดียวกันก็เปนการพัฒนาจิตสํานึก และทัศนคติของตัวพนักงานเองใหไดคิดใครครวญ และ    
ทบทวนถึงวิธีปฏิบัติงานของตนเองวาถูกหรือผิดหรืออยางไร แลวกลั่นกรองออกมาเปนขอความ 
หรือคําขวัญที่เปนการเตือน การใหระมัดระวัง ตลอดจนวิธีปฏิบัติตนอยางปลอดภัย เปนตน  
เพ่ือสงเขารวมประกวดตอไป ในการดําเนินงานนั้น  ปกติคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ความปลอดภัยของโรงงานจะเปนผูดําเนินการ โดยไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากฝาย     
จัดการโรงงาน ในอันที่จะจัดสรรงบประมาณใหและเขามีสวนรวม  คณะกรรมการอาจแตงตั้ง
คณะทํางานขึ้น เพ่ือยกรางกติกาการประกวด การประชาสัมพันธ การคัดเลือก และการตัดสิน 
กติกาการประกวดคําขวัญ  น้ันก็คงจะขึ้นอยูกับการยกรางของคณะทํางานหรือคณะกรรมการ
เปนหลัก 
 7. การแขงขันการลดอุบัติเหตุ 
 วิธีเปนที่นิยมในอเมริกา  เปนวิธีที่กอใหเกิดความในใจในการดูแลความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหน่ึง การแขงขันกันอาจจะแบงกันเปนแผนก โรงงาน ฝาย หรือ
ระหวางบริษัทที่เปนอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตามปกติจะจัดใหมีการประกวดในระยะเวลา  
6  เดือน หรือ  1  ป  การประกวดระหวางแผนกเปนการทาทายผูควบคุมงานมากที่สุด  เพราะ
เขาตองเปนผูชักจูงพนักงานในแผนกของตัวเองใหกระตือรือรนที่จะแขงขันกับแผนกอ่ืนใน    
การดูแลความปลอดภัย ในกรณีที่แตละแผนกมีความแตกตางกันทางดานขนาด (จํานวน
พนักงานตางกัน) ประเภทของการปฏิบัติงานก็อาจจะเปรียบเทียบกันไดดังน้ี 

- เปอรเซ็นตที่ลดลงของอัตราการเกิดอุบัติเหตุ (Frequency Rate)  ในชวงกําหนด
เวลาหนึ่ง 

- อีกวิธีหน่ึงคือ กําหนดแตมตอระหวางแผนก  แผนกใดมีการจายเงินทดแทนเนื่อง
จากอุบัติเหตุสูง ก็จะไดแตมตอสูง เปนตน เชน แผนก A ไดเงินทดแทน 600 บาท  
แผนก B ไดเงินทดแทน 400 บาท  และแผนก C ไดเงินทดแทน 300 บาท ดังนั้น
อัตราสวนที่จะนํามาเปนแตมตอคือ  600 : 400 : 300  หรือ 3 : 2 : 1.5  ผลการแพ
ชนะคือ Frequency  Rate มาหารดวยแตมตอ 

8. การสงเสริมการใชอุปกรณปองกันอันตราย 
   โดยหลักการดานความปลอดภัยน้ัน  การปองกันอันตรายที่แหลงหรือตนตอนั้น    
เปนความจําเปนที่ตองกระทํา  และใหถือวาการอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลนั้น  จะรอไว
เปนแหลงหรือสิ่งสุดทาย ทั้งน้ีเพราะทุกฝายตระหนักดีวา  พนักงานทุกคนนั้นไมนิยมที่จะใหมี



 1 - 53  

อุปกรณใดๆ มาปดปาก  ปดจมูก  สวมบนใบหนา ศีรษะ หรือเทา  โดยเกือบจะทุกคนจะบนวา 
อึดอัด รําคาญ  เปนตน  แตโดยขอเท็จจริงน้ัน การควบคุมหรือปองกันอันตรายที่แหลงกําเนิด
หรือตนตอของเหตุแหงอันตรายนี้มักจะกระทําหรือดําเนินการไดไมสมบูรณเต็มที่  หรืออาจ
กระทําไดในขอบเขตที่จํากัด  ดังน้ัน  อันตรายที่แฝงเรนอยูในลักษณะตางๆ จึงยังไมหมดไป 
และในที่สุดก็คงไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลได สําหรับ     
การดําเนินการปลูกฝงใหมีการใชอุปกรณดังกลาว  นับวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งฉะนั้น      
ผูที่เกี่ยวของและรับผิดชอบจะตองมุงรณรงคและสงเสริมอยางเปนระบบ  เพ่ือใหพนักงานทุกคน
ไดมีการสวมใสอุปกรณฯ จนติดเปนนิสัยในที่สุด  ในการดําเนินการอาจทําไดหลายวิธี  แตในทีน้ี
จะยกตัวอยางวิธีดําเนินการสงเสริมโดยการคัดเลือก พนักงานตัวอยางที่ใชอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล และการรณรงคใหมีการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ที่ทาง
บริษัทฯ จัดใหอยางกวางขวาง 
 9. การเสนอความคิดเรื่องความปลอดภัย 
 เพ่ื อใหการดํ าเนินการปองกัน อุบัติ เหตุ เปนไปอยางไดผล   และอาศัยความรู           
ความสามารถของพนักงานผูปฏิบัติงานอยูในลักษณะงานนั้นๆ ไดมีความคิดสรางสรรค  และ
เสนอความคิดนั้นเพ่ือนําไปปฏิบัติไดจริงๆ เปนการใหพนักงานมีสวนรวมในการปองกัน     
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแกตนเองและเพื่อนรวมงาน 

หลักการ 
(1) ใหพนักงานทุกระดับมีสิทธิสงความคิดเรื่องความปลอดภัย จะเปนรายบุคคลหรือ               

เปนทีมก็ได 
(2) การเสนอความคิดเรื่องความปลอดภัย อาจจะเปนการปรับปรุงเครื่องจักร วิธีการ    

ทํางาน คิดประดิษฐเครื่องมือใหม หรือปรับปรุงสภาพการทํางาน เปนตน 
(3) ความคิดที่เสนอนั้นสามารถนําไปปฏิบัติไดผลจริงตามที่เสนอ 
(4) พนักงานที่เสนอความคิดเรื่องความปลอดภัย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงจะได   

รับรางวัลชมเชยจากโรงงาน 
(5) คณะกรรมการปองกันอุบัติเหตุประจําโรงงาน จะเปนผูพิจารณาความคิดที่เสนอมา 
วิธีการ 
(1) ใหพนักงานแสดงความคิดเรื่องความปลอดภัย ผานทางคณะอนุกรรมการฯ ประจํา

หนวยงานของตนเองไดตลอดเวลา 
(2) คณะอนุกรรมการฯ สงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการ  เพ่ือใหปฏิบัติ     

ไดผลในการปองกันอุบัติเหตุตามที่เสนอมา 
(3) หากไดผลตามที่เสนอมา คณะกรรมการจะทําเรื่องเสนอผูอํานวยการโรงงาน เพ่ือ     

พิจารณาใหรางวัล 
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10. การตรวจสอบปญหาสภาพแวดลอม 
เพ่ือตรวจสอบปญหาการสัมผัสหรือเกี่ยวของกับปจจัยสิ่งแวดลอม  เชน  สารเคมี

อันตราย เสียง ความสั่นสะเทือน  ความรอน  รังสีชนิดแตกตัวหรือรังสีชนิดไมแตกตัว  เปนตน  
ซ่ึงปจจัยสิ่งแวดลอมเหลานี้อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยในระยะสั้น (กรณีเฉียบพลัน) 
หรือกอใหเกิดอันตรายในระยะยาว (กรณีเร้ือรัง) ได ดังน้ันจึงจําเปนตองตรวจสอบระดับของ  
การสัมผัสปจจัยสิ่งแวดลอมวามากนอยเพียงใด เพ่ือหาทางลดการสัมผัสลง นอกจากนี้ยังตอง
สืบคนใหไดวาสิ่งที่พนักงานสัมผัสหรือเกี่ยวของน้ันคืออะไร จะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของ
พนักงานอยางไร  ทั้งน้ีจะตองตรวจสอบวาการสัมผัสสิ่งที่อาจเปนอันตรายตางๆ น้ัน  ไดปฏิบัติ
ใหเปนไปตามาตรฐานหรือกฎหมายแรงงานของประเทศไทยแลวหรือยัง  อยางไรก็ดี การตรวจ
สอบปญหาสุขศาสตร    อุตสาหกรรม ที่อาจตองใชเครื่องมือและอุปกรณทางดานสุขศาสตร    
อุตสาหกรรมประกอบดวย 

11. การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย 
บางครั้งเรียกวา การวิเคราะหงานอันตราย ซ่ึงเปนวิธีการวิเคราะหและประเมินอันตราย

ของงานอยางเปนระบบ ทั้งน้ีเพราะวางานแตละงานนั้นประกอบขึ้นดวยขั้นตอนตางๆ แตละ   
ขั้นตอนนั้นอาจมีอันตรายแผงอยู การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัยน้ี  จะสามารถคนหา
อันตรายที่อาจมีอยูในแตละขั้นตอนได  แลวก็จะสามารถเสนอแนวทางในการขจัดอันตรายหรือ
ปองกันอันตรายนั้นได เทคนิคการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัยน้ีอาจมอบหมายใหผูจัดการ
แผนกวิศวกรรมหรือ หัวหนาผูควบคุมงาน ในแตละแผนกเปนผูดําเนินการได ทั้งน้ีจะตองมี  
การจัดอบรมผูที่จะดําเนินการเรื่องนี้เสียกอน 
 12. การสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ 
 เปนการดําเนินการเพื่อศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของการบาดเจ็บ     
การเจ็บปวยและอุบัติการณตางๆ ทั้งน้ีเพ่ือจะไดสามารถแกไขและขจัดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ําซาก   
ใหหมดไปได  ในการสอบสวนอุบัติเหตุน้ันควรพิจารณาทั้งสาเหตุทางตรงและสาเหตุทางออม
ของอุบัติการเสมอ เพราะบอยครั้งพบวาสาเหตุทางออมน้ันเปนเหตุสําคัญ (เชนขาดการฝก    
อบรม) ที่เปนเหตุทําใหเกิดสาเหตุทางตรงของอุบัติการณ แตตองพึงระลึกไวเสมอวา การสอบ
สวนอุบัติเหตุมิไดดําเนินการเพื่อหาผูกระทําผิดหรือเพ่ือตําหนิติติง แตมุงคนหาสาเหตุเพ่ือ     
หาทางแกไข ปกติการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ  จะดําเนินการโดยทีมงาน ซ่ึงประกอบดวย
ฝายจัดการวิศวกรรม  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน และผูชํานาญการในเรื่องที่      
เกี่ยวของเชน วิศวกรรม การซอมบํารุง  หรือการผลิต นอกจากนี้คณะกรรมการความปลอดภัย
อาจเขารวมในกิจกรรมนี้ดวยก็ได 
 13. การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไข เพื่อใหถูกตองตาม
กฎหมายวาดวยความปลอดภัยในการทํางาน 
 จากการสํารวจตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานจากรายงาน สถิติการประสบอันตราย จาก
ขอเท็จจริงตางๆ อาจพบปญหาความไมปลอดภัยตอพนักงานผูรับเหมาและบุคคลภายนอกที่  



 1 - 55  

เขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการในสถานประกอบกิจการ ซ่ึงปญหาทั้งหลายที่พบน้ันอาจจะ
เกิดจากการที่ไมไดปฏิบัติตามฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและการคุมครองแรงงาน 
ซ่ึงมีดวยกันหลายฉบับ คณะกรรมการอาจมีมติใหเสนอแนะมาตรการเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไข
ใหเปนไปตามกฎหมายเรื่องตางๆ เชน  

- การดูแลความปลอดภัยจากเครื่องจักร 
- การดูแลความปลอดภัยจากไฟฟา 
- การปองกันอัคคีภัย 
- การปองกันอันตรายจากความรอน 
- การจัดแสงสวางในสถานที่ทํางาน 
- การปองกันอันตรายจากเสียงดัง 
- การดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอนํ้า 
- การทํางานในสถานที่อับอากาศ 
- การจัดทําเขตกอสรางเพื่อปองกันอันตราย 
- การดูแลความปลอดภัยในการตอกเสาเข็ม 
- การดูแลความปลอดภัยในงานกอสรางที่เกี่ยวกับน่ังราน 
- การปองกันอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น การตกหลน และการพัง

ทลาย 
- การดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับลิฟทขนสงวัสดุ 
- การดแูลความปลอดภัยเกี่ยวกับปนจ่ัน 
- การปองกันอันตรายจากภาวะแวดลอม (สารเคมี) 
- การดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (ประดาน้ํา) 
- การดูแลเกี่ยวกับการทํางานที่ยาวนานเกินไปโดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานลวง

เวลาที่มากเกินสมควร 
- การดูแลการจัดสวัสดิการที่วาดวยการจัดใหมีนํ้าดื่ม หองน้ํา และสวม 
- การจัดใหมีแพทย และพยาบาลประจํา 
- การจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป 
14. การกําหนดระเบียบดานความปลอดภัย และมาตรฐานความปลอดภัยในการ

ทํางาน  กิจกรรมนี้อาจแยกออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
(1)  การกําหนดระเบียบดานความปลอดภัย โดยทั่วไปกฎระเบียบดาน    

ความปลอดภัยก็จะกําหนดขึ้นโดยอาศัยนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่หนวยราชการกําหนด
ใหสถานประกอบกิจการหรือบริษัทปฏิบัติซ่ึงกฎระเบียบความปลอดภัยเหลานี้เปนสิ่งที่บริษัทจะ
ตองติดประกาศหรือพิมพแจกจายใหพนักงานทุกคนไดทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
ประจําวัน กฎระเบียบความปลอดภัยที่จะกําหนดขึ้นปกติจะตอง 
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- ใชภาษาที่เขาใจงาย ไมใชศัพทแสงที่เขาใจยาก 
- ใชภาษาที่ตรงไปตรงมา และชัดเจนไมออมคอม 
- ใหมีการอธิบายความสั้นๆ เพ่ิมเติม เพ่ือปองกันการสับสน 
- เปนระเบียบที่มีความเปนกลาง 
- มีจํานวนขอเทาที่จําเปน ไมมากจนจําไมไหว 
ตัวอยางเชน 

θ ใช ปรับ แตง และซอม เครื่องมือเม่ือไดรับอนุญาตเทานั้น 
θ รับการปฐมพยาบาลทันที รายงานอุบัติการณ  การบาดเจ็บ และ     

การเจ็บปวยทันที แมวาจะเล็กนอยเพียงใดก็ตาม เปนตน 
(2) มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน  จะตองพิจารณากําหนดมาตรฐาน       

ความปลอดภัยในการทํางานขึ้น ซ่ึงในการกําหนดมาตรฐานนั้น อาจแตงตั้งและมอบหมายให
คณะบุคคลซึ่งอาจเปนคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูชํานาญการ เขามาชวย         
ดําเนินการยกรางใหก็ได อยางไรก็ตามในการกําหนดมาตรฐานนี้อาจกําหนดเปน  2  สวน คือ  

      (1) มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องจักรอุปกรณและการปฏิบัติ และ 
      (2) มาตรฐานของความรับผิดชอบของบุคคล ซ่ึงอาจยกตัวอยางใหเห็นได เชน 

θ การกําหนดมาตรฐานของครอบนิรภัยเครื่องจักร 
θ การกําหนดมาตรฐานของที่จัดเก็บเครื่องมือ 
θ การกําหนดมาตรฐานของการขีดสีตีเสนบริเวณที่ทํางาน 
θ การกําหนดมาตรฐานของการมีสวนรวมของพนักงาน 
θ การกําหนดมาตรฐานของการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
θ การกําหนดมาตรฐานของความรับผิดชอบของพนักงาน หองเก็บเคร่ือง

มือ ในการตรวจทดสอบเครื่องมือ ในการตรวจทดสอบเครื่องมือกอนนํา
ออกไปใช 

θ การกําหนดมาตรฐานของความรับผิดชอบดานความปลอดภัยของผู
บริหารระดับตางๆ 

 
15. จัดทําโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ 
การฝกอบรมนับไดวาเปนภารกิจหน่ึงที่มีความสําคัญยิ่งขององคกรในปจจุบัน ดังนั้น 

ภารกิจของคณะกรรมการในการจัดทําโครงการหรือแผนกการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ในการทํางาน รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัย
ของลูกจาง หัวหนางาน ผูบริหาร นายจาง และบุคลากรทุกระดับ จึงตองพิจารณาดําเนินการ   
ใหเปนรูปธรรม  โดยอาจพิจารณาแบงประเภทการฝกอบรม ดังน้ี 
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(1) การฝกอบรมการบริหารความปลอดภัย เปนหลักสูตรสําหรับผูบริหารและ
วิศวกร ระดับ ตางๆ  

(2) การฝกอบรมปฐมนิเทศ  สําหรับพนักงานใหม 
(3) การฝกอบรม เทคนิคความปลอดภัย ปกติจะจัดขึ้นสําหรับหัวหนาผูควบคุมงาน

และพนักงานทั้งหลาย ซ่ึงหลักสูตรอาจจะกําหนดขึ้นโดย 
- ผูผลิตเครื่องจักร / อุปกรณเทคนิค 
- กฎหมายของรัฐบังคับตองจัดการอบรมความปลอดภยัในเรื่องตางๆ 
- บริษัทหรือสถานประกอบการเปนผูกําหนดใหฝกอบรมเพื่ อให       

สอดคลองกับขอเสนอแนะของผูผลิตเครื่องจักร และใหเปนไปตาม
กฎหมายกําหนด 

(4) การฝกอบรมการปฏิบัติงานในบางจุด ที่มีความเสี่ยงอันตราย เชนงานที่มี
ลักษณะการใชอวัยวะที่ซํ้าซากจําเจ หรืออยูในอิริยาบถที่ไมดี  เปนตน 

 
16. การจัดทํานโยบายความปลอดภัย  
เน่ืองจากนโยบายเปนสิ่งที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเม่ือกาลเวลา และสถานการณ

เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นอาจศึกษานโยบายความปลอดภัยของบริษัทที่ประกาศใชอยูในปจจุบัน  
หากเห็นวาองคประกอบของนโยบายควรมีการปรับปรุงก็สามารถนําเสนอใหปรับปรุงเปลี่ยน
แปลงแลว ใหนายจางหรือผูบริหารระดับสูง เพ่ือพิจารณาลงนามในนโยบายความปลอดภัยฉบับ
ใหมตอไป 
 
 17. การคนหา การประเมิน  และการควบคุมอันตราย (Hazard Recognition, 
Evaluation and control)   
 การทําใหเกิดและการดูแลใหเกิดสภาพความปลอดภัยที่ดีน้ันจะตองทําการคนหา
อันตรายใหพบ และทําการประเมินอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แลวพัฒนาหนทางที่จะขจัดหรือ    
ควบคุมอันตราย ดังกลาว แลวจึงกําหนดแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมนี้นับไดวาเปนกิจกรรมที่    
สําคัญยิ่ง ซ่ึงจะประกอบดวยเทคนิคตางๆ ที่เปนเครื่องมือสําคัญในการคนหาและการประเมิน
อันตรายแลวจึงทําการควบคุมตอไป เชน การตรวจความปลอดภัย  (Safety inspection)      
การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety analysis) การสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบตัิการณ 
(Accident / incident investigation) การประเมินทางสุขศาสตร อุตสาหกรรม  (Industrial 
hygiene exposure assessment) การทบทวนระบบความปลอดภัย (System Safety review) 
และการควบคุมในทางวิศวกรรม การบํารุงรักษาเชิงปองกัน และการใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล 
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 18. การออกแบบสถานที่ ทํ างานและวิศ วกรรม  (Workplace Design and 
Engineering) 
 การทําใหสถานที่ทํางานมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ที่งายและประหยัดที่สุดคือ
การดําเนินการเมื่อกําลังอยูในขั้นตอนของการออกแบบอาคารสถานที่ กระบวนการผลิตและ 
การเลือกอุปกรณ ซ่ึงการออกแบบ “ความปลอดภัย” สําหรับสถานที่ทํางานนั้นมีความสําคัญ 
เทาเทียมกับการออกแบบเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูง การออกแบบสถานที่ทํางานที่คํานึงถึง   
ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยน้ัน จะชวยใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะ
สงผลใหเกิดผลผลิตที่สูงขึ้น ตรงกันขามกับสถานที่ทํางานที่ออกแบบโดยไมไดคํานึงถึง     
ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน ก็จะกอใหเกิดความเหนื่อยลา การบาดเจ็บ หรือ     
การเจ็บปวยมากขึ้น ผลสําเร็จของการมีสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนั้น เปน 
ผลพวงจากกระบวนการออกแบบ การประเมิน และการปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ืองตลอดเวลา
กิจกรรมที่เกี่ยวของที่จะตองนํามาพิจารณาดําเนินการประกอบดวย การทบทวนการออกแบบ
และการเริ่มตนผลิต (Design and start-up review)  ปจจัยการยศาสตร (Ergonomic factors)  
การสอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐาน (Codes and Standards) มีครอบนิรภัยเครื่องจักร 
(Machine safeguarding)  มีการเคลื่อนยายวัสดุอยางปลอดภัย (Material handling)  การใช
กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Automated processes)  มีมาตรการปองกันอัคคีภัยและการชวย
ชีวิต  (Life safety and fire protection)  เปนตน 
 

19. การมีสวนรวมของพนักงาน (Employee Involvement) 
การออกแบบและการควบคุมทางวิศวกรรมสามารถลดอันตรายในสถานที่ทํางานไดใน

ระดับหน่ึงเทานั้น ในปจจุบันสถานประกอบกิจการทั้งหลายเริ่มเขาใจแลววาทรัพยากรที่สําคัญ
ของบริษัทคือพนักงาน ไมใชเครื่องจักร และสถานประกอบกิจการเริ่มตระหนักแลววา พนักงาน
ทั้งหลายจะตองเรียกรองใหสถานที่ทํางานนั้นปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี ยิ่งพนักงานไดมี
โอกาสเขามารวมในการวางแผน การดําเนินการและการปรับปรุงสถานที่ทํางาน พนักงานก็จะ
เห็นถึงความจําเปนที่จะตองปฏิบัติงานใหปลอดภัยยิ่งขึ้น การแกปญหาความปลอดภัยและ    
สุขภาพพบวาบอยครั้งเกิดขึ้นจากพนักงานที่เคยไดรับอันตรายมากอน ดังนั้น การใหพนักงาน
เขามีสวนรวมในกิจกรรมความปลอดภัย เชน  การเขาเปนกรรมการในคณะกรรมการ         
ความปลอดภัย และการเขารวมกลุมกิจกรรมความปลอดภัยตางๆ  จะชวยสงเสริมให          
ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการกาวหนายิ่งขึ้น 

 
20. การจูงใจ พฤติกรรม และทัศนคติ (Motivation , Behavior  and Attitudes) 
การจูงใจมีเปาประสงคเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนปลงพฤติกรรมและทัศนคติ ในการทําให

สถานที่ทํางานปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีกวา กิจกรรมนี้จะมุงดําเนินการ   2  ดาน  ดานหนึ่ง
จะมุงจูงใจและกระตุนพนักงาน และอีกดานหนึ่งจะมุงเนนที่บทบาทของฝายจัดการในการเปน  
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ผูนําเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่ไมปลอดภัย หรือ ทัศนคติและ      
พฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตอง นอกจากนี้ก็ควรจะใชเทคนิคการจูงใจ  3  เทคนิค คือ การสื่อสาร 
(Communications) การใหรางวัล / การใหสินน้ําใจ / การยกยองชมเชย (awards / incentives / 
recognition) และการสอบถามพนักงานโดยใชแบบสอบถามหรือสัมภาษณ   (Employee 
surveys) 
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บทที่ 5 
 

ระบบการจัดการความปลอดภัย 
 

การจัดการหรือบริหารงานในสถานประกอบการ ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมประเภทใด   
ก็ตามที่ตองการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรจะตองถือวางานดานความปลอดภัยเปนเรื่อง       
ที่สําคัญเทาเทียมกันกับงานหลักดานอ่ืนๆ ซ่ึงจะตองควบคูกันไปหรือผสมผสานลงไปในงาน  
ทุกขั้นตอนจนไมสามารถแยกออกจากกันได โดยยดึหลักวางานดานความปลอดภัยเปนงานของ
พนักงานทุกระดับและทุกคนที่จะตองรับผิดชอบรวมกัน และเปนงานที่ตองกระทําตอเน่ืองไมมี 
ที่สิ้นสุด 
 ในการบริหารงานความปลอดภัยน้ัน โดยทั่วไปแลวจะยึดถือหลักการหรือกระบวนการ
บริห ารงานทั่ ว ไปนั่ น เอง  ซ่ึ งป ระกอบด วย  การวางแผนงาน  (Planning) การจัดการ  
(Organizing) การจัดหาและพัฒนาบุคลากร (Staffing)  การอํานวยการ (Leading)  และ           
การควบคุมประเมินผล (Controlling) โดยอาจสรุปพอเปนสังเขป ดังน้ี 
 

(1)   การวางแผนงาน  เปนการคิดหรือเตรียมการลวงหนาวาจะทําอะไรบางในอนาคต
ทั้งน้ีจะตองคํานึงถึงนโยบายของหนวยงานเปนหลัก เพ่ือวาแผนงานที่วางขึ้นไวน้ันจะไดมี  
ความสอดคลองตองกันในการดําเนินงานและใหการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองและสมบูรณ 
หรืออาจกลาวไดวา การวางแผนนั้นเปนการตัดสินใจวา จะทําอะไร ทําอยางไร ทําเม่ือไร และ
ใครเปนผูทํานั่นเอง 

(2)  การจัดการ เปนการจัดแบงสวนงาน บางครั้งก็อาจพิจารณารวมกับการปฏิบัติงาน
หรือวิธีการจัดการดวย  การจัดแบงสวนงานนี้จะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
เชน การจัดแบงงานเปนฝาย สวน กรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพของงาน 
หรือจัดตามลักษณะของงานเฉพาะอยางก็ได นอกจากนี้อาจพิจารณาในแงของการควบคุม และ
อาจพิจารณาในแงของหนวยงานและความรับผิดชอบ เชน หนวยงานหลักหรือสายงานบังคับ
บัญชา (Line)  และหนวยงานที่ปรึกษา หรือสายงานชวย (Staff) ทั้งน้ีตองใหมีการรวมมือ
ประสานงานทุกระดับทั้งในดานแนวนอนและแนวตั้งของหนวยอยางเหมาะสม 

(3)  การจัดหาและพัฒนาบุคลากร  เปนการจัดหาบุคคลหรือเจาหนาที่ปฏิบัติงานให 
สอดคลองกับการจัดแบงหนวยงานที่แบงไว โดยอาจรวมถึงการคัดเลือก การประเมิน       
ความสามารถและการพัฒนาบุคลกร  ทั้งน้ีเพ่ือใหบุคคลที่มีความรูความสามารถปฏิบัติงานให
เหมาะสมกับรวมถึงการที่จะเสริมสรางและธํารงสัมพันธภาพในการทํางานของพนักงานอีกดวย 

(4)  การอํานวยการ  จะรวมถึงการควบคุมงานนิเทศนงานศิลปะในการบริหารงาน เชน 
ภาวะผู นํ า (Leadership) มนุษยสัมพันธ  (Human relations) การจูงใจ  (Motivation)  และ       
การสื่อสาร (Communication)  เปนตน  อยางไรก็ดี การอํานวยการนี้ยังรวมถึงการวินิจฉัย    
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สั่งการที่เปนหลักอันสําคัญยิ่งอยางหนึ่งของการบริหารงาน และขึ้นอยูกับความสามารถของ     
ผูบังคับบัญชาเปนอยางมาก 

(5)  การควบคุม  เปนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวผูบริหารหรือ        
ผูจัดการจะตองคอยสอดสองดูแลอยูเสมอวา ผลการปฏิบัติงานเปนเชนไร  กาวหนาไปสู              
เปาหมายที่กําหนดไวมากนอยเพียงไร และจะตองทราบการปฏิบัติงานทุกขั้น เพ่ือที่จะสามารถ
แกไขสถานการณหรือปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น และจะเปนผลทําใหการปฏิบัติงานตองเบนไปจาก
แนวเดิมที่กําหนดไว 
 
แนวปฏิบตัิในเชิงบริหารเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 
 จากการวิเคราะหโครงการความปลอดภัยของสถานประกอบการ รวมทั้งหนวยงาน    
รัฐวิสาหกิจของประเทศตางๆ พบวา  สถานประกอบการที่มีประวัติความปลอดภัยดีเยี่ยมนั้น 
สวนใหญไดบริหารงานความปลอดภัยโดยอาศัยแนวปฏิบัติงานอยางนอย  7  ประการ คือ  

(1) ผูบริหารระดับสูงเปนผู นําในการกําหนดนโยบายและความรับผิดชอบดาน    
ความปลอดภัยในการทํางาน 

(2) การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยแกผูเกี่ยวของทุก
ระดับ เชน คณะกรรมการความปลอดภัย ผูจัดการโรงงาน วิศวกรผูควบคุมงาน 
หัวหนางาน ผูจัดการความปลอดภัย ในการทํางาน  เปนตน 

(3) การดูแลเกี่ยวกับสภาพการทํางานที่ปลอดภัย เชน จัดใหมีการตรวจความ       
ปลอดภัยการตรวจและซอมบํารุงทางวิศวกรรม  การจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ  
เปนตน 

(4) การจัดใหมีการฝกอบรมความปลอดภัยสําหรับผูเกี่ยวของ เชน พนักงานระดับ          
ผูบังคับบัญชา  หัวหนาผูควบคุมงาน และพนักงาน เปนตน 

(5) การจัดใหมีระบบการบันทึกการประสบอันตราย  เชน  การวิเคราะหอุบัติเหตุ       
การรายงานการบาดเจ็บ  การประเมินความสูญเสีย  เปนตน 

(6) การจัดใหมีระบบการปฐมพยาบาล การดูแลทางการแพทย  และการสงเสริม    
สุขภาพ  เชน  การบริหารการปฐมพยาบาล  การรักษาพยาบาลเมื่อไดรับบาดเจ็บ
หรือเจ็บปวย  การตรวจสุขภาพเมื่อเขาทํางาน  การตรวจสุขภาพเปนระยะ     
การตรวจสุขภาพประจําป  และการสงเสริมสุขภาพ 

(7) ดําเนินการรณรงคเพ่ือจูงใจใหพนักงานทุกระดับเกิดความรับผิดชอบในเรื่อง     
ความปลอดภัยรวมกนั 

 
อยางไรก็ดี  เพ่ือใหเห็นภาพรวมการบริหาร และการดําเนินงานความปลอดภัยใน      

การทํางานไดอยางชัดเจน  จึงอาจสรุปได  ดังภาพที่ 1 
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ภาพการบริหารงานดวยความปลอดภัย 
 
 

บทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับความปลอดภัย 
การดําเนินงานความปลอดภัยในสถานประกอบการจะสําเร็จและบังเกิดผลอยางจริงจัง

น้ัน ในเบื้องแรกจะตองไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากผูบริหารของบริษัท หรืออีกนัยหน่ึง   
ผูบริหารระดับสูงจะตองเปนผูริเริ่มงานดานนี้อยางจริงจัง  โดยจะตองมีความรูสึกรับผิดชอบใน
งานความปลอดภัยของหนวยงานและพนักงาน  และจะตองเปนผูกําหนดและประกาศนโยบาย
ความปลอดภัยอยางเดนชัด  นอกจากนี้  ผูบริหารจะตองคอยสอดสองใหมีการปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามนโยบายดังกลาวอยางตอเน่ืองอีกดวย 

ซ่ึงในเรื่องน้ี  นับวาสอดคลองกับกฎหมาย  คณะกรรมการความปลอดภัยฯ  ที่วาดวย
หนาที่นายจาง  ที่ตองใหการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมความปลอดภัยของคณะกรรมการ
และเปนผูออกคาใชจายที่จําเปนตอการปฏิบัติ 
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1. ความรับผิดชอบของผูบริหาร 
ความรูสึกรับผิดชอบของผูบริหาร นับไดวาเปนสวนที่มีความสําคัญมากที่จะทําให     

กิจกรรมตางๆ รวมทั้งการปองกันการประสบอันตรายดําเนินไปไดอยางราบรื่น  ทั้งน้ีเพระวาเม่ือ
ผูบริหาร  มีทัศนคติที่ ดีและมีความรูสึกรับผิดชอบตองานความปลอดภัยแลว  ยอมทําให         
ผูบริหารระดับลางมี ทัศนคติและความรับผิดชอบที่คลอยตาม  อันจะเปนผลใหพนักงานทั่วไปได
ปฏิบัติตามเปนลูกโซอีกดวย  แตอยางไรก็ตาม  หากผูบริหารไมไดมีความสนใจและไมมี        
ความรับผิดชอบอยางแทจริง ในงานความปลอดภัยดังกลาว ก็ยอมจะหวังไดยากที่บุคคลอื่นๆ 
จะดําเนินการในเรื่องน้ี  ปกติความรูสึกรับผิดชอบนี้ไมสามารถที่จะมอบหมายหรือออกคําสั่งให
ปฏิบัติไดโดยตรง  แตจะตองพยายามสรางและโนมนาวใหเกิดเห็นดีเห็นชอบ  รูสึกถึงประโยชน
อันมหาศาล  ในหนวยงานที่เพ่ิงจะเริ่มงานความปลอดภัยอยางมีรูปแบบจริงจังนั้น  ฝายบริหาร
และทุกๆ สวนของหนวยงานอาจมีความอึดอัดลังเล มีความขัดแยงหรือสงสัยอยูบาง  เน่ืองจาก
ความไมคุนเคย  ดังน้ัน  ฝายบริหารจะตองเตรียมแผนการตางๆ ไวใหพรอม  โดยเฉพาะ         
อยางยิ่งนโยบายจะตองชัดแจง  และใหความรู ความเขาใจแกทุกคนในหนวยงาน 
 ซ่ึงอาจสรุปความรับผดิชอบของผูบริหาร  ไดดังน้ี 

(1) รับผิดชอบในความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานทุกคน 
(2) กําหนดนโยบายความปลอดภัย 
(3) จัดตั้งระบบการบริหารความปลอดภัยในการทํางานของหนวยงาน 
(4) ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย  ในระดับตางๆ 
(5) กําหนดใหผูปฏิบัติงานทุกคน  มีสวนรวมรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย 
(6) จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานดานความปลอดภัย 
(7) รับทราบและสั่งการใหเปนไปตามนโยบายความปลอดภัยของหนวยงาน 
(8) มีสวนรวมในโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการความปลอดภัยและฝายตางๆ 

เสนอมา 
(9) ปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน 

 
2. การกําหนดนโยบายความปลอดภัย 
ความพยายามที่จะหยุดยั้งการประสบอันตรายทั้งของบริษัทใหญและบริษัทเล็กจะไม

บังเกิดผลอยางเต็มที่หากปราศจากนโยบายความปลอดภัยที่เดนชัด  แตกลับจะมีอุปสรรคที่จะ
ขัดขวางการดําเนินงาน   ดังน้ัน   หากฝายบริหารปรารถนาที่ จะเห็นความสําเร็จของ                
การดําเนินงานดานความปลอดภัย  จึงจําเปนจะตองกําหนดนโยบายความปลอดภัยขึ้น        
ซ่ึงนโยบายจะเปนเคร่ืองชี้เจตนารมยของฝายบริหารเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ในการทํางาน  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการมีคณะกรรมการความปลอดภัย  ผูบริหารก็ควรได
นํานโยบายดังกลาวเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย เพ่ือพิจารณารวมกัน  นโยบาย
ที่เห็นชอบรวมกันแลว  ผูบริหารสูงสุดจะตองลงนามกอนเผยแพรตอไป 
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โดยทั่วไปนโยบายความปลอดภัย  จะประกอบดวยขอความที่ (1)  เปนปรัชญาของ
บริษัทเกี่ยวกับความปลอดภัย (2)  ระบุความรับผิดชอบของบุคคลกรทุกระดับของบริษัท  และ 
(3)  กําหนดหรือชี้แนวทางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

 
นโยบายความปลอดภัย จะตองกะทัดรัด  ใชภาษาที่เขาใจงาย  มีความชัดเจน  และ
สามารถนําไปปฏิบัติได  นอกจากนี้ควรไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณอยู
เสมอ 
 

การมีนโยบายที่ดียอมทําให 
 งายตอการบังคับใหมีการปฏิบัติงานและการดูแลสภาพการทํางานใหปลอดภัย 
 งายสําหรับผูบังคับบัญชาทุกระดับในการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่
กําหนด 
 พนักงานทั้งหลายเขาใจและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เพ่ือความปลอดภัยตางๆ ได
อยางเหมาะสม 
 มีการบํารุงรักษาวัสดุ  ครุภัณฑตางๆ อยางเหมาะสม  ตลอดจนเปนแนวทางใน 
การพิจารณาเลือกและจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑไดเปนอยางดีอีกดวย 

 
ตัวอยางนโยบายความปลอดภัย  ที่บริษัทตางๆ ใชอยูเสมอ  มีดังน้ี 

 พนักงานทุกคนของบริษัท  จะไดรับการดูแลใหทํางานในสถานที่ทํางาน  และไดรับ
เครื่องมืออุปกรณที่เหมาะสมสําหรับงานนั้น  เพ่ือใหพนักงานไดทํางานปราศจากความหวาด
กลัวจากอันตรายตางๆ 
 
 3. การดําเนินนโยบายความปลอดภัย 

เม่ือไดมีการกําหนดนโยบายความปลอดภัยแลว  ผูบริหารระดับสูงควรไดชี้แจงนโยบาย 
ตอคณะกรรมการความปลอดภัยในการประชุมครั้งแรก   และควรจะไดมีการประชาสัมพันธหรือ
ประกาศนโยบายใหพนักงานทุกคนไดรับทราบ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรง
กับพนักงาน  การประกาศหรือประชาสัมพันธนโยบายความปลอดภัยน้ีอาจดําเนินการได     
หลายวิธี  เชน  การเรียกประชุมการสงจดหมายหรือหนังสือเวียน  จัดทําเอกสารแผนพับแจก  
การติดประกาศที่แผนปายประชาสัมพันธและการพิมพในอนุสารหรือวารสารของหนวยงาน  
นอกจากนี้ อาจติดไวตามสํานักงานของฝายจัดการตางๆ เพ่ือเปนการย้ําเตือนถึงภาระหนาที่
และความรับผิดชอบที่พนักงานทุกคนมีตอกิจกรรมตางๆ ของบริษัทอยางไรก็ตาม  ประสิทธิผล
ของนโยบายความปลอดภัยและโครงการความปลอดภัยน้ัน จะแตกตางกันไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับ        
การสนับสนุนของฝายบริหาร 
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 ดังน้ัน ฝายบริหารจะตองแสดงใหทุกคนเห็นถึงความสนใจจริง  และลงมือปฏิบัติเพ่ือ
สนองนโยบายนั้น  อยางจริงจังไมเชนนั้นแลว  นโยบายนั้น ก็คงไมตางอะไรกับเศษกระดาษ
แผนหน่ึง ซ่ึงผูบริหารอาจแสดงออกโดยการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและโครงการที่
กําหนด  การประกาศเกียรติคุณแกผูที่มีผลงานความปลอดภัยดีเดน การศึกษาทบทวนรายงาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยและเขารวมในการประชุม  งานเลี้ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย  และในงาน
อ่ืนๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการสนับสนุนดานความปลอดภัยของบริษัท  ฝายบริหารจะตองเปนผูนํา
ในการสรางความสนใจใหเกิดขึ้นอยูเสมอโดย 

1. ชี้ใหเห็นอยูเสมอ การผลิตและความปลอดภัยจะตองเปนของคูกันเพ่ือทําให            
การผลิตมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

2. การทําตนเปนตัวอยางที่ดี  เชน  กฎหรือระเบียบความปลอดภัยของโรงงาน
กําหนดวาพนักงานทุกคนตองสวมแวนตานิรภัย  หรืออุปกรณปองกันอ่ืนๆ ใน
บางแผนกงาน ฝายบริหารจะตองปฏิบัติตามกฎนั้นอยางเครงครัด  เพ่ือเปน      
ตัวอยางเม่ือมีโอกาสเขาเยี่ยมแผนกงานนั้นๆ 

3. ผูบริหารระดับสูงจะตองเขารวมประชุมกับคณะกรรมการความปลอดภัยและ
ประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยสมํ่าเสมอ 

4. ใหความสนใจในการดําเนินการเกี่ยวกับรายงานอุบัติภัยตางๆ 
5. เขารวมปรึกษาหารือกับหัวหนาแผนกหรือหัวหนาสวนตางๆ เพ่ือบททวนเกี่ยวกับ

ผลงานดานความปลอดภัยตางๆ 
6. จัดใหมีการสรางความสนใจและจูงใจเกี่ยวกับความปลอดภัย  โดยการสงจดหมาย  

การติดประกาศที่แผนปายประชาสัมพันธ  และการหารือเกี่ยวกับสถิติการประสบ
อันตรายของโรงงาน เปนตน 

 
การมอบหมายความรับผดิชอบดานความปลอดภยั 
  ผูบริหารระดับสูงเปนผูที่ มีความรับผิดชอบสูงสุด  โดยปกติแลวจะตอง             
มอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานลงไปยังผูบริหาร     
ทุกระดับ  อยางเปนลายลักษณอักษรโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับลางหรือระดับปฏิบัติการ  
คือหัวหนาผูควบคุมงานหรือหัวหนาแผนก  เปนตน  หัวหนาผูควบคุมงาน  นับไดวา เปนกุญแจ
สําคัญของโครงการความปลอดภัย  เพราะหัวหนาผูควบคุมงานเปนผูที่ใกลชิดกับพนักงานมาก
ที่สุด  สําหรับเจาหนาที่ความปลอดภัยจะปฏิบัติงานอยูในลักษณะสายงานชวย  เพ่ือชวยใน           
การบริหารนโยบาย  สนับสนุนและชวยเหลือทางวิชาการชวยในการฝกอบรม  และสนับสนุน
ทางดานวัสดุอุปกรณตางๆ 
 เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจน  จึงอาจกลาวถึงการมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบ         
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในระดับตางๆ ดังน้ี 
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 1. สายงานบังคับบัญชา (Line)  ระดับจัดการและวิศวกร  (โรงงาน / ฝาย)  มีหนาที่
และความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
 (1)  เปนประธานคณะกรรมการความปลอดภัยของโรงงาน / ฝาย 

(2) รับผิดชอบในความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานทุกคน 
(3)  วางแผนและกําหนดเปาหมายความปลอดภัย 
(4)  สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานดานความปลอดภัย 
(5)  ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัย 
(5) สั่งการและมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาเอาใจใสเร่ืองความปลอดภัยใน      

การทํางานและติดตามผลการดําเนินงานอยูตลอดเวลา 
(7)  ปฏิบัติตนใหเปนตวัอยางที่ดีในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน 

 
2. สายบังคับบัญชา (Line)  หนวยจัดการระดับกลางและวิศวกรความปลอดภัย  

มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 
(1)  นํานโยบายไปสูการปฏิบัตใิหเปนรปูธรรม 
(2) วางแผนดําเนินงานดานความปลอดภัยในสวนงาน ที่รับผิดชอบ 
(3) กําหนดวิธีการทํางานที่ปลอดภัย 
(4) สั่งการใหผูใตบังคับบัญชาสอดสองดูแลใหพนักงานปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 
(5) จัดใหมีการฝกอบรมแกพนักงาน  เพ่ือใหเกิดความรูและทัศนคติที่ถูกตองในเรื่อง

ความปลอดภัยในการทํางาน 
(6) วิเคราะหสาเหตุที่เกิดขึ้นและสั่งการแกไขทันที 
(7) จัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามลักษณะงานใหแกพนักงาน 
(8) ปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน 
 
3. สายงานบังคับบัญชา (Line)  ผูบังคับบัญชาระดับปฏิบัติการ   
ผูบังคับบัญชาระดับปฏิบัติการหรือหัวหนาผูควบคุมงาน และหัวหนางานนับวา เปน

บุคคลที่มีความสําคัญมากในการสนองนโยบายความปลอดภัยในการปองกันอุบัติภัยของ       
แผนกงานตางๆ ทั้งน้ีเพราะเปนผูที่ควบคุมการปฏิบัติงานตางๆ โดยตรง  ฉะน้ันหากผูบังคับ
บัญชาระดับปฏิบัติการนี้เขาใจนโยบายอยางถองแทยอมใหการสนับสนุนงานความปลอดภัย
อยางเต็มที่  ซ่ึงจะทําใหงานความปลอดภัยไดรับความสําคัญจากผูบริหารระดับปฏิบัติการนี้    
เทากับเรื่อง ผลผลิต ตนทุน และคุณภาพผลิตภัณฑ  ดังนั้น ผูบริหารระดับสูงควรจะตองให
ความสนใจตอบสนองและพิจารณาขอเสนอแนะของบรรดาหัวหนาผูควบคุมงานตางๆ ในการลด
ปญหาและอันตรายตางๆ ลงอยางฉับพลัน 
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สําหรับความรับผิดชอบที่ผูบังคับบัญชาระดับปฏิบัติการควรมีน้ัน  มีดังน้ี 
(1) ความรับผิดชอบในการดูแลใหผูใตบังคับบัญชาทํางานที่ปฏิบัติงานอยูเปนประจํา 

ดวยความปลอดภัย 
(2) ศึกษากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการทํางานอยางปลอดภัยที่บริษัทหรือโรงงาน

กําหนดไว เพ่ือนําไปปฏิบัติไดถูกตอง 
(3)  อบรมพนักงานผูใตบังคับบัญชาโดยเฉพาะพนักงานที่เขาทํางานในหนาที่ใหมให

ทราบถึงขอที่ตองปฏิบัติในการทํางานอยางปลอดภัย 
(4) รับผิดชอบในการรักษาปรับปรุง หรือรายงานและติดตามผลเพื่อใหสถานที่ทํางาน

อยูในสภาพที่ปลอดภัย  สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 
(5) รับผิดชอบใหผูบาดเจ็บไดรับการปฐมพยาบาลหรือชวยเหลืออยางถูกตองในทันที

ที่ประสบอันตราย 
(6) สอบสวนและรายงานอุบัติเหตุหรือการประสบอันตรายจากการทํางานของ

พนักงานทุกครั้งที่เกิดขึ้น  พรอมทั้งปองกันมิใหเรื่องทํานองเดียวกันเกิดขึ้นอีก 
(7) ใหเกิดความรวมมือกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน  และเสนอแนะ

การปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
(8) จัดใหมีการพบปะกับผูใตบังคับบัญชาเปนกลุมหรือทีละคน  เปนประจํา เพ่ือ

สนทนาในเรื่องความปลอดภัยเฉพาะเรื่อง 
(9)    สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาเสนอแนะใหความเห็นเกี่ยวกับความปลอดภยั 
(10)  จัดหาอุปกรณปองกันภัย  และดูแลใหผูใตบังคับบัญชาใชอุปกรณฯ ตลอดเวลา

ดังน้ัน  เพ่ือใหผูบังคับบัญชาระดับปฏิบัติการนี้ปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบดาน
ความปลอดภัยดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองจัดใหมีการฝกอบรมแกผูบังคับ
บัญชากลุมน้ีใหมีความรู ความเขาใจ และมีจิตสํานึกความปลอดภัยอยางเหมาะสม 
 
 4. สายงานชวย  (Staff)  - ผูบริหารและประสานงานความปลอดภัย 
 เพ่ือใหนโยบายความปลอดภัยสัมฤทธิ์ผล  และใหมีการดําเนินงานดายความปลอดภัย
อยางตอเน่ืองผูบริหารระดับสูงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดตั้งหนวยงานชวยขึ้นรับผิดชอบ  
ซ่ึงอาจเปนฝายหรือสวนความปลอดภัย โดยมีวิศวกรความปลอดภัยในการทํางาน (Safety 
professional) หรือผูบริหารและประสานงานความปลอดภัย  (Safety coordinator)  เปน           
ผู รับผิดชอบ   โดยอาจมีตํ าแหนงเปนผู อํานวยการความปลอดภัย  ผู อํานวยการฝาย           
ความปลอดภัย ผูจัดการความปลอดภัย เปนตน  ทั้งน้ีมิไดหมายความวาบุคคลในสายงานบังคับ
บัญชาจะพนหรือหมดความรับผิดชอบไป แตยังคงตองปฏิบัติงานความปลอดภัยควบคูไปกับ
การผลิตตามปกติดังไดกลาวแลว โดยใหมีการประสานงานกับอยางใกลชิดกันเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน 
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 วิศวกรความปลอดภัยในการทํางานจะเปนผูที่คอยใหคําปรึกษาแนะนําตอผูบริหาร และ
คณะกรรมการความปลอดภัย  ชวยบริหารนโยบายความปลอดภัยเพ่ือใหการดําเนินงานดาน
ความปลอดภัยบรรลุวัตถุประสงค รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานหรือกฎหมาย  
ความปลอดภัยซ่ึงเปนความรับผิดชอบที่กวางขวางมาก  ดังนั้น วิศวกรความปลอดภัยใน     
การทํางานจึงควรเปนผูที่ได รับการฝกอบรมหรือที่ประสบการณดานความปลอดภัยใน         
การทํางานอยางกวางขวาง และนอกจากนี้ยังควรเปนผูที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาอีกดวย และที่
สําคัญอีกประการหนึ่งคือฝายบริหารระดับสูงจะตองมอบความรับผิดชอบ และใหมีอิสระในการ
ทํางานอยางเหมาะสมดวย 
 
หนาที่ความรับผิดชอบทีส่ําคัญของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานควรประกอบ
ดวย 
 (1)   เปนเลขานุการของคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพ         
แวดลอมในการทํางาน ตามที่กฎหมายกําหนด 
 (2)   กําหนดแนวทางและปรับปรุงการดําเนินการปองกันอุบัติภัย  ตามความจําเปนและ
สถานการณใหเหมาะสมอยูเสมอ 
 (3)   ดําเนินการจัดสงขอมูลรายงานสถิติและสถานการณอุบัติภัยของหนวยงานใหโดย
ตรงถึงผูบริหารทุกระดับเปนประจําทุกเดือน ทุกสัปดาห หรือทุกวัน 
 (4)   ใหคําปรึกษา คําแนะนําตางๆ ดานความปลอดภัย และการปองกันอุบัติภัยแก  
ฝายบริหาร ผูจัดการ ผูอํานวยการ หัวหนาแผนก และบางหนวยงาน เชน งานทางดานจัดซื้อ 
จัดหางานวิศวกรรม และงานดานบุคคลกร 
 (5)   จัดระบบรวบรวมรายงานอุบัติภัย จัดทํารายงานที่จําเปน สอบสวนอุบัติที่รายแรง 
หรือเสียชีวิต  มีสวนรวมในการพิจารณาสอบสวนอุบัติภัย รวบรวมรายงานอุบัติภัยของ            
ผูควบคุมงาน ตรวจสอบแกไขปรับปรุงการปองกันอุบัติภัยของผูควบคุมงานใหอยูในแนวทางที่
ถูกตอง 

(6)   จัดหรือใหความรวมมือในการฝกอบรมการปองกันอุบัติภัย  ใหกับพนักงานทุกคน 
(7)   ประสานงานการปองกันอุบัติภัยกับหนวยงานทางแพทย รวมถึงการคัดเลือกและ

จัดพนักงานใหเหมาะสมกับหนาที่ที่ตองปฏิบัติ 
 (8)  ดําเนินการใหมีการตรวจตราสถานที่ทํางานเพื่อคนหาสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย
หรือวิธีการทํางานที่ไมปลอดภัย แลวแกไขเสียกอนที่จะเกิดอุบัติภัย ผูที่ตรวจตราก็คือ               
ผูปฏิบัติงานเองและสายงานชวยของหนวยงานนั้น  รวมทั้งคณะอนุกรรมการปองกันอุบัติภัย
ของหนวยงานนั้นๆ ดวย 
 (9)   ติดตอแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ขาวสาร กับหนวยงานอ่ืนๆ อยูเสมอ เพ่ือปรับปรุง
การปองกันอุบัติภัยใหกาวหนาทันสมัยอยูเสมอ 
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 (10)  จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบตางๆ พระราชบัญญัติหรือประกาศของทาง
ราชการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยโดยเครงครัดตลอดเวลา 
 (11)  หากจําเปนใหขอรับความชวยเหลือหรือคําแนะนําจากสถาบันความปลอดภัยใน
การทํางาน และศูนยความปลอดภัยในการทํางาน กองตรวจความปลอดภัย หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ ดานการปองกันอุบัติภัยและสุขภาพ 
 (12)  เริ่มโครงการหรือกิจกรรมที่กระตุนเตือนใหผูปฏิบัติงานสนใจและมีสวนรวมใน  
การปองกันอุบัติภัยอยูเสมอ 
 (13)  ดูแลสั่งการในสวนงานที่รับผิดชอบ ดําเนินการปองกันอุบัติภัยอยางมีประสิทธิ
ภาพและบังเกิดผลอยางจริงจัง โดยปกติแลวถาเปนหนวยงานใหญ  ผูบริหารความปลอดภัยอาจ
จะกระจายความรับผิดชอบลงไปใหวิศวกรผูรวมงานใหรับไปชวยดูแลใหอีกทอดหนึ่ง เชน        
การรับหนาที่และเลขานุการคณะอนุกรรมการปองกันอุบัติภัย เปนตน 
 (14)  ควบคุมหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยและการดับเพลิง  ตลอดจน
การฝกซอมทีมดับเพลิงใหพรอมอยูเสมอ 
  (15)  พิจารณามาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัตงิาน 

(16)  พิจารณาและใหความเห็นชอบหรืออนุมัติสําหรับการออกแบบเครื่องมือเครื่องใช 
ใหมกอนนํามาใชงานวา  ปลอดภัยเพียงพอแลวหรือไม 

(17) ใหคําแนะนําดานความปลอดภัยและการปองกันอุบัติภัยในการวางแผน และวาง
รายละเอียด  ขอกําหนดตางๆ สําหรับอาคารที่สรางใหม หรือการซอม ดัดแปลงโครงสราง
อาคาร 

(18)  รวมรางแผนปฏิบัติเม่ือมีเหตุฉุกเฉินขึ้น 
 

5. พนักงานทั่วไป 
พนักงานทุกคนในสถานประกอบการ เปนผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเกิดอุบัติภัย 

และไดรับผลจากอุบัติภัยน้ัน  ดังน้ัน พนักงานแตละคนจึงตองมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานดังน้ี 

(1) พนักงานระดับปฏิบัติการ  ควรใหความสนใจในการเขามีสวนรวมในงาน      
ความปลอดภัย  โดยสมัครเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการใน       
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ที่กฎหมาย
กําหนด 

(2) พนักงานทุกคนตองทํางานดวยความสํานึกถึงความปลอดภัยอยูเสมอทั้งของ   
ตนเองและผูอ่ืน 

(3) พนักงานทุกคนตองรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย  และอุปกรณปองกันภัย 
ชํารุดเสียหาย  ตอผูบังคับบัญชาหรือผูที่เกี่ยวของ 
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(4) พนักงานทุกคนตองเอาใจใสสนใจและปฏิบัติตามกฎขอบังคับในการทํางานอยาง
ปลอดภัยอยูเสมอ 

(5) พนักงานทุกคนตองใหความรวมมือกับบริษัทเกี่ยวกับขอปฏิบัติ ให เกิด         
ความ       ปลอดภัยในการทํางาน 

(6) เม่ือพนักงานมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยใหเสนอผูบังคับบัญชาหรือ               
ผูเกี่ยวของ 

(7) พนักงานทุกคนตองไมเสี่ยงตองานที่ยังไมเขาใจหรือไมแนใจวาทําอยางไรจึงจะ      
ปลอดภัย 

(8) พนักงานทุกคนตองใชอุปกรณปองกันภัยที่บริษัทจัดใหและแตงกายใหรัดกุม            
เหมาะสมกับงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 
การจัดองคกรความปลอดภัย 
 เน่ืองจากสถานประกอบการทั้งหลายมีขนาดและลักษณะโครงสรางแตกตางกันไป เชน 
อาจเปนหนวยงานใหญ  หนวยงานขนาดเล็ก  หนวยงานที่มีหนวยปฏิบัติงานอยูหลายแหง  
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  เปนตน ดังนั้น ในการจัดองคกรความปลอดภัยของแตละ
หนวยจึงยอมมีความแตกตางกันตามความเหมาะสม 
 นอกจากนี้ในกฎหมายที่วาดวยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ยังระบุดวยวาให          
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) เปนเลขานุการของคณะกรรมการ ซ่ึงตองมีภารกิจ
มากมาย เชน  การจัดการประชุม  การดําเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ  การฝกอบรม  
การติดตามผลความคืบหนา  เปนตน  นับไดวาเปนภารกิจที่มีปริมาณมากและตองดําเนินการ
อยางตอเน่ือง  จึงจําเปนตองมีหนวยงานขึ้นมารับผิดชอบอยางจริงจัง 
 จึงใครเสนอขอคิดเห็นไวเพ่ือเปนแนวทางประกอบการพิจารณาของผูเกี่ยวของพอ
สังเขป    ดังน้ี 
 1. หนวยงานขนาดใหญ 
 ในหนวยงานขนาดใหญ   ดังไดกลาวมาแลววาโดยทั่ วไปจะมีการจัดตั้ งองคกร              
ความปลอดภัยที่สมบูรณแบบ  คือ  อาจมีการจัดตั้งฝายหรือสวนความปลอดภัยขึ้น  โดยมี     
เจาหนาที่หรือวิศวกรความปลอดภัยในการทํางาน  ทําหนาที่เปนผูจัดการหรือผูอํานวยการ  
และมีบุคลากรระดับผูชวยอีกจํานวนหนึ่งเพ่ือชวยในการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย 
ความปลอดภัยของสถานประกอบการนั้น  ฝายความปลอดภัยน้ีจะมีการประสานงานอยางใกล
ชิดกับฝายตางๆ เชน ฝายการแพทย  ฝายจัดซื้อ  ฝายซอมบํารุง  ฝายการบุคคล  และโดย
เฉพาะอยางยิ่งฝายการผลิต 
 สําหรับบางบริษัทที่มีสถานประกอบการอยูในเครือจํานวนมาก  นอกจากจะมีหนวยงาน
ความปลอดภัยในแตละโรงงานแลว  เพ่ือใหมีการประสานงานกันอยางใกลชิด  และมีแนวปฏิบัติ
สอดคลองกันควรจะไดมีการจัดตั้งหนวยงานความปลอดภัยกลาง  ซ่ึงอาจจะเปนหนวยงานระดับ
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ฝายหรือสวนขึ้นที่สํานักงานใหญ  หนวยงานนี้อาจเปนหนวยใหบริการและคําปรึกษาแนะนํา         
เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทํางานทั้งหมดกับโรงงานหรือบริษัทในเครือ  โดยมีขอบเขต
ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

(1) เปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของฝายเลขานุการของคณะกรรมการ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ที่กฎหมายกําหนด 

(2) จัดหาและฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยของบริษัทหรือโรงงาน 
(3) ใหบริการทางดานวิชาการ  เชน  ระบบรายงาน  การใชเครื่องมือสํารวจภาวะ  

แวดลอม  จัดทําหรือจัดหาเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย  ฯลฯ 
(4) จัดหาอุปกรณและวิธีการสรางความสนใจของพนักงาน  เชน  โปสเตอร  คําเตือน

หรือคําขวัญเกี่ยวกับความปลอดภัย ฯลฯ  
(5) รวมกับศูนยอบรมในการหาความจําเปนและใหการฝกอบรมพนักงานทุกระดับ

เพ่ือเสริมสรางความเขาใจ  ความรับผิดชอบ  และความรวมมือ  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
ความปลอดภัยในการทํางาน 

(6) รวมประชุมและแสดงความคิดเห็นกับคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยทุกคณะของ
บริษัทในเครือ 

(7) เสนอแนะการแกไขปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยใน
การทํางานตอฝายจัดการของบริษัทในเครือ 

(8) ติดตอและประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานของ
บริษัทในเครือเปนประจําเดือนและป  เพ่ือเสนอฝายจัดการ 
 
 2. หนวยงานขนาดเล็ก 
 ในหนวยงานขนาดเล็ก ปกติผูจัดการสถานประกอบการนั้นอาจเปนผูรับผิดชอบงาน
ดานความปลอดภัยอีกหนาที่หน่ึงดวย  โดยมีหัวหนาผูควบคุมที่มีประสบการณ  และมีอํานาจ
หนาที่ในสายงานบังคับบัญชาเปนผูชวยหรือเปนผู รับมอบอํานาจไปปฏิบัติ  ซ่ึงในกรณีนี้           
ผู รับผิดชอบงานความปลอดภัยจะตองมีเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงาน  และไดรับ       
การสนับสนุนดานอุปกรณเครื่องใชตางๆ อยางเหมาะสม 
 หนวยงานขนาดเล็กปกติ  จะมีขอไดเปรียบหนวยงานขนาดใหญหลายประการใน         
การดําเนินงานความปลอดภัย  เพราะผูจัดการหรือหัวหนาผูควบคุมงานนั้น  จะมีความใกลชิด
กับพนักงานทราบปญหาตางๆ  ไดเปนอยางดี  การจัดอบรมความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน
ทําไดไมลําบาก  การเก็บขอมูล  และการวิเคราะหอันตรายสามารถทําไดรวดเร็ว  นอกจากนี้
โครงการสงเสริมความปลอดภัยและจูงใจพนักงานสามารถทําไดอยางมีประสิทธิผล  และใน
หนวยงานขนาดเล็กสามารถสรางสัมพันธภาพและความสามัคคีไดงายกวาหนวยงานขนาดใหญ 
 อยางไรก็ดี  หนวยงานขนาดเล็กเสียเปรียบหนวยงานขนาดใหญตรงที่อาจจะไมสามารถ
จัดใหมีองคกรที่สมบูรณแบบได  เชน  อาจจะขาดแคลนบุคลากรและการบริหารดานวิศวกรรม
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และดานการแพทย  แตหนวยงานขนาดเล็กก็อาจจะขอความรวมมือหรือความชวยเหลือดาน
ความปลอดภัยตางๆ จากหนวยงานอื่นได  เชน  สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน        
ศูนยความปลอดภัยในการทํางาน  กองตรวจความปลอดภัย  สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัด  หนวยบรรเทาสาธารณภัยมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันการศึกษาตางๆ รวมทั้ง
การวาจาง  ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม  และความปลอดภัยในการใหความชวยตรวจตราและให     
คําแนะนําเปนครั้งคราวได  สําหรับบริการทางดานการแพทยน้ัน  ทางโรงงานอาจทําสัญญากับ
ทางโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในทองที่ก็ได  และขณะเดียวกันก็ควรจะไดมีการสงพนักงาน
หรือหัวหนางานที่เหมาะสมเขารับการฝกอบรมปฐมพยาบาล  เพ่ือคอยชวยเหลือเม่ือเกิดกรณี
ฉุกเฉินขึ้น  หากสถานประกอบการสามารถที่จะมีพยาบาลสักหนึ่งคนอาจทํางานเต็มเวลาหรือ
ทํางานบางเวลาก็เชื่อวาจะชวยใหงานปลอดภัยมีความสมบูรณขึ้นมากพอสมควรทีเดียว 
   
 3. หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  เปนหนวยงานที่ตองดูแลความปลอดภัยของ
พนักงานและขาราชการ  และสาธารณชนทั้งหลาย  หนวยงานเหลานี้มีมากมายและพบวา        
มีแนวปฏิบัติที่คอนขางแตกตางกันในแตละหนวยงาน  บางหนวยอาจมีโครงการความปลอดภัย
ที่สมบูรณแบบ  แตบางหนวยอาจมีเพียงเล็กนอย  นอกจากนี้ยังพบวารูปแบบของการเก็บขอมูล 
การประสบอันตรายก็แตกตางกันอยางมาก  สําหรับในประเทศไทยนั้น  หนวยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่นับวามีความเกี่ยวของกับความปลอดภัยอยางมาก  ไดแก  การปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  การประปานครหลวง  กรมทางหลวง  
กรมการขนสงทางบกกรุงเทพมหานคร  เปนตน  รัฐวิสาหกิจสวนใหญจะอยูในขายที่ตองมี   
การแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตามกฎหมายพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  
สวนราชการนั้นกฎหมายไดยกเวนเอาไว  อยางไรก็ตามทั้งหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  
ควรจะไดมีการพิจารณาจัดตั้งองคกรความปลอดภัยขึ้น  เพ่ือใหรับผิดชอบงานความปลอดภัย
ตอไป  โดยจะเสนอรูปแบบของการดําเนินงานพอเปนสังเขปดังน้ี 

(1) ฝายบริหารระดับสูง  จะตองกําหนดและประกาศนโยบายความปลอดภัยที่ชัดเจน  
รวมทั้งแผนงานหลักใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ 

(2) จัดให มีหนวยงานที่ ดําเนินการดานความปลอดภัย  ซ่ึ งอาจจะเปนแผนก        
ความปลอดภัย กองตรวจความปลอดภัย หรือฝายความปลอดภัย ซ่ึงมีลักษณะเปนสายงานชวย  
โดยมีหนาที่ใหคําแนะนํา  ตรวจสอบวิเคราะห  และหาวิธีการแกไขปญหาอุบัติภัยตางๆ         
วางแผนและตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนของสวนงานตางๆ รณรงคเรงเราใหทุกสวนงานสนใจ
และปฏิบัติอยางจริงจัง  รวบรวมเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติภัยที่ เกิดขึ้นเปนศูนยกลาง            
การฝกอบรมดานการปองกันอุบัติภัยตางๆ  หนวยงานน้ีจะตองขึ้นตรงกับฝายบริหารระดับสูง  
และหากในหนวยงานราชการองคการใดแบงงานออกเปนฝายบริหาร  ฝายปฏิบัติการและอื่นๆ 
แลว  หนวยงานนี้จะตองขึ้นอยูกับฝายบริหาร 
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(3) จัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัยของสวนราชการ  หรือองคการนั้นๆ ซ่ึงถือ
เปนคณะกรรมการใหญระดับบริหาร  โดยมีงานหลักคือ  การพิจารณากําหนดนโยบายและ        
วางแผนหลักในการปองกันอุบัติภัย 

(4) สวนงานตางๆ มีอิสระในการดําเนินงานความปลอดภัยที่เหมาะสมแตตองให        
สอดคลองกับนโยบายและแผนหลัก 

(5) จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยหรือผูควบคุมงานความปลอดภัยขึ้นเพ่ือเปน        
ที่ปรึกษาเฉพาะงานที่สวนงานตามความจําเปนหรืออาจจัดไวที่สวนกลางก็ได 

(6) ใหความรูความปลอดภัยแกพนักงานและผูควบคุมงาน  การใหความรูอาจทําได
หลายวิธี  เชน  การจัดโครงการฝกอบรมเฉพาะอยาง  การติดประกาศคําขวัญตางๆ จัดทํา        
วารสารเวียนใหอาน  เปนตน  แตทั้งน้ีตองกระทําอยางตอเน่ืองและทันเกตุการณดวย 

(7) หนวยงานความปลอดภัยสวนกลาง  ที่ตั้งขึ้นอาจใหความชวยเหลือแกสวนงาน
ตางๆ ของหนวยงานตามความเหมาะสม 
 
คณะกรรมการความปลอดภัย 
 ดังไดกลาวในบทนํา  กระทรวงแรงงาน ไดออกประกาศเรื่อง คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  บังคับใหสถานประกอบกิจการที่
มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป  แตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพ
แวดลอมในการทํางานขึ้น  โดยใหมีองคประกอบของคณะกรรมการเปน  ทวิภาคี  คือ มีผูแทน
ระดับบังคับบัญชา (ฝายบริหาร)  และผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ  (พนักงาน)  ในสัดสวนที่
เทากัน  โดยใหนายจางหรือผูแทนนายจางเปนประธานคณะกรรมการ  และเจาหนาที่        
ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ   
 อน่ึง  เพ่ือใหมีการดําเนินงานความปลอดภัยอยางกวางขวางในทุกสวนงานและใน           
ทุกระดับสถานประกอบการ กิจการ  โดยคณะกรรมการความปลอดภัยอาจใหมีการแตงตั้ง     
คณะอนุกรรมการหรือ  คณะทํางานขึ้น  ในสวนงานระดับตางๆ และคณะทํางานเฉพาะกิจอีก     
ก็ยอมสามารถกระทําได 
 การจัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมใน            
การทํางาน  นับไดวาเปนกลวิธีหน่ึงที่ประสบความสําเร็จอยางมาก  ในการประสานความรวมมือ  
และความคิดเห็นของผูเกี่ยวของทั้งฝายปบริหารและฝายพนักงาน  ในการผลักดันใหเกิด         
ความปลอดภัยขึ้นในสถานประกอบการใหเปนไปตามเจตนารมยของกฎหมาย 
 
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัย 
 หนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมใน         
การทํางาน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน  เม่ือประมวลรวมจากรายละเอียดของกฎหมาย        
ดังกลาว  อาจสรุปหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยได ดังน้ี 
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(1) ประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง 
(2) รับฟงนโยบาย  แนวทางการดําเนินงานหนาที่ความรับผิดชอบ  และขอกําหนด        

ที่จักตองปฏิบัติจากนายจางในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก 
(3) องคประชุมตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง  โดยตองมีกรรมการซึ่ง

เปนผูแทนลูกจางระดับบังคับบัญชา  และผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ  เขารวมประชุมดวย         
ทุกครั้ง 

(4) เสนอมติ  รายงานการประชุม  หรือขอเสนอของคณะกรรมการตอนายจาง           
ภายใน  7  วัน  นับแตวันที่ประชุมมีมติ  เพ่ือใหนายจางดําเนินการแกไข 

(5) สํารวจความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน             
อยางนอย  เดือนละ  1  ครั้ง 

(6) สงเสริม  และสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัย  อาชีวนามัย  และสภาพ   
แวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

(7) รายงาน  เสนอแนะตอนายจางเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางแกไขปรับปรุงเพ่ือ
ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน  อยางถูกตอง  รวมทั้งมาตรการ
ทํางานที่ปลอดภัย  สําหรับลูกจาง ผูรับเหมา  และบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานหรือเขามา
ใชบริการในสถานประกอบกิจการ 

(8) กําหนด  ระเบียบดานความปลอดภัย  มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการเพื่อเสนอตอนายจาง 

(9) จัดทํานโยบาย  แผนงานประจําป โครงการ หรือกิจกรรมความปลอดภัย           
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน  เพ่ือปองกัน
และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย หรือการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางาน  หรือ
ความไมปลอดภัยในการทํางาน  เพ่ือนําเสนอตอนายจาง 

(10)   จัดทําโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดาน
ความปลอดภัยของลูกจาง  หัวหนางาน  ผูบริหาร  นายจางและบุคลากรทุกระดับ  เพื่อนําเสนอ
ตอนายจาง 

(11)   ติดตามผลความคืบหนาเรื่องที่เสนอนายจาง 
(12)   รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  ปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะใน      

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  เม่ือปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งป  เพ่ือนําเสนอตอนายจาง 
(13)   ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมใน        

การทํางานอื่น  ตามที่นายจางมอบหมาย 
(14)   ประชุมคณะกรรมการ  ตามที่นายจางเรียกประชุม  กรณีที่มีอุบัติเหตุ  อัคคีภัย

การระเบิด  หรือการรั่วไหลของสารเคมีที่เกิดขึ้น  เพ่ือดําเนินการชวยเหลือ  และเสนอแนวทาง
ปองกันแกไขตอนายจางโดยไมชักชา 
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  ความแตกตางระหวางการบริหารงานความปลอดภัยแบบดั้งเดิม 
(Tradition  Safety  Management : TSM ) กับการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม 
(Modern  Safety  Management : MSM ) 
 

แบบด้ังเดิม แบบสมัยใหม 
1. มองวางานความปลอดภัยเปนคาใชจาย (Cost) 1. ถือวาเปนการลงทุน (Investment) 
2. มุงที่การแกไข (Reaction)  เม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
    แลวก็แกไขที่สาเหตุที่เกิดในขณะนั้น 

2. ควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแลว  และควบคุม 
    อุบัติการณที่เกิดขึ้นแตยังไมถึงกับเปนอุบัติเหต ุ
    เพ่ือหาทางปองกัน (Prevention) 

3. มุงความเสียหายจากการบาดเจ็บและทรัพยสิน 
   เสียหาย 

3. มุงที่ความสูญเสียทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
    นอกจากความเสียหายจากการบาดเจ็บและ 
    ทรัพยสิน  เสียหายแลว  รวมถึงชื่อเสียงการ 
    หยุดชะงักของงาน 

4. มุงเนนวัดผลของโปรแกรมที่เกิดขึ้น (Output) 
   วัดสถิติอุบัติเหตุเปนสําคัญ 

4. มุงเนนวัดโปรแกรม หรือกิจกรรมที่ใสเขา 
    ไป (Input)  วามีประสิทธิภาพหรือไม  ครบ 
    ถวนและเพียงพอหรือไม 

5. หนาที่ความรับผิดชอบตกอยูกับผูปฏิบัติงาน 
    ดานความปลอดภัยอยางเดียว 

5. หนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของการบริหาร  
ตองใชระบบการบริหารในการแกไขปญหาใน
การตัดสินใจ  ผูบริหารจึงตองมีภาระหนาที่ตอ
ความปลอดภัยขององคกร  และผูรวมงานจะ
โอนหรือมอบหมายใหผูอ่ืนทําแทนไมได 
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บทที่ 6 
 

การสอบสวนวิเคราะหและรายงานอุบัติเหตุ 
 
การสอบสวนอุบัติเหต ุ
 
 อุบัติ เหตุหรือเหตุการณผิดปกติเปนสิ่งที่ เกิดขึ้นโดยไมคาดฝน  ซ่ึงจะทําใหเกิด           
ความสูญเสียหรือมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดความสูญเสียตอคน ทรัพยสิน  และกระบวนการผลิต 
ดังนั้น การรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุหรือเหตุการณผิดปกติที่เกิดขึ้นเปนสิ่งจําเปน และ        
เปนสวนหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยที่ผูคุมงานทุกคนจะตองใหความสนใจ และดําเนินการ  
ใหมีรายงาน  การสอบสวนอุบัติเหตุหรือเหตุการณผิดปกติ  เพ่ือมุงหาสาเหตุและแนวทาง       
การแกไขปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณผิดปกติขึ้นอีกในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค
ดังน้ี 

- หาเหตุที่แทจริงของการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณผิดปกติ 
- หามาตรการควบคุมและปองกันมิใหอุบัติเหตุหรือเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้นอีก 
- เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของมาตรฐานการควบคุมและปองกันอุบัติเหตุที่มีอยูใน

ขณะน้ัน 
- ลดและควบคุมความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น  โดยพิจารณาจากขอบกพรองใน         

การบริหารงานที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณผิดปกติ 
- เปนแนวทางใหหัวหนางาน ผูควบคุมงานดูแลผูใตบังคับบัญชาทุกคนใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย 
- ใชเปนขอมูลทางสถิติในการวิเคราะหแนวโนมของอุบัติเหตุหรือเหตุการณผิดปกติ

ในหนวยงานนั้นๆ เชน ลักษณะงาน อายุ ประสบการณการทํางาน เพศ เวลา 
สถานที่ อวัยวะของรางกายที่ไดรับบาดเจ็บและอ่ืนๆ 

 
1. คํานิยาม 
1.1 อุบัติเหตุ (ACCIDENT) หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นแลว ทําใหมีการ บาดเจ็บ 

พิการ ตาย และ/ หรือทรัพยสินเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทบของพลังงาน และ/หรือสสาร
ตางๆ ซ่ึงมีมากเกินขอบเขตที่รางกายและทรัพยสินจะทนทานได 

1.2 อุบัติการณ (INCIDENT/NEAR MISS) หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวโดยลําพัง
จะยังไมทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและ/หรือทรัพยสินแตถาละเลยปลอยใหสาเหตุดังกลาว
เกิดขึ้นบอยๆ หรือยังคงอยูอยางนั้น อาจนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุไดในที่สุด 
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1.3 การสอบสวน (INVESTIGATION) หมายถึง การสืบคน/สืบหาสาเหตุที่เปนตนตอ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุ/หรืออุบัติการณ 

 
2. ประเภทของอุบัติเหตุหรืออุบัติการณที่ตองรายงาน และสอบสวน 
อุบัติเหตุหรืออุบัติการณที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ จะตองมีการรายงานและดําเนินการ

สอบสวน เพ่ือหาสาเหตุ และแนวทางแกไขปองกันทุกเหตุการณ โดยอุบัติเหตุหรืออุบัติการณที่
ตองรายงานและสอบสวนมีดังน้ี 

2.1 การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน (บาดเจ็บเล็กนอย บาดเจ็บรุนแรง พิการ 
ทุพพลภาพ และเสียชีวิต) 

2.2 ไฟไหม 
2.3 การระเบิด 
2.4 คนงานตกจากที่สูง 
2.5 ทรัพยสินเสียหาย 
2.6 เหตุการณผิดปกติ ที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุ 
 
3. ใครตองเปนผูรายงานและรายงานอะไรบาง 
การรายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติการณที่เกิดขึ้น ควรเปนหนาที่ของพนักงานทุกคนที่    

พบเห็นหรืออยูในเหตุการณ โดยมีหัวขอที่ควรรายงานดังน้ี 
3.1 รายละเอียดเหตุการณที่เกิดขึ้น 
3.2 สถานที่เกิดเหตุ 
3.3 ผูบาดเจ็บ ลักษณะการบาดเจ็บ จํานวน 
3.4 ชื่อผูรายงาน 
3.5 การแกไขเบื้องตนที่ไดดําเนินการไปแลว (ถามี) 
 
4. ผูที่ทําหนาที่ดําเนินการสอบสวน 
เม่ือมีอุบัติเหตุหรืออุบัติการณเกิดขึ้น การสอบสวนเปนหนาที่และความรับผิดชอบของ

บุคคลดังน้ี 
4.1 หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชาระดับตน (THE LINE FOREMAN) เน่ืองจาก 

(1) มีความเอาใจใสในตัวผูใตบังคับบัญชา 
หัวหนางานจะตองมีหนาที่และความรับผิดชอบตองานที่ตนไดรับมอบหมายอีกทั้ง  

ยังตองดูแลผูใตบังคับบัญชาทุกคนอีกดวย ดังน้ันในการเกิดอุบัติเหตุกับผูใตบังคับบัญชาหรือ
สูญเสียตอทรัพยสิน/เครื่องมือ จนเปนผลทําใหเกิดการบาดเจ็บ เจ็บปวยหยุดงาน และทรัพยสิน
เสียหายแตละครั้ง หัวหนางานควรจะตองทําการสอบสวนรูจักตัวบุคคลและสภาพการทํางาน 

(2) หัวหนางานจะตองเปนผูวางแผนการทํางานในแตละวัน 
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ซ่ึงสามารถตัดสินใจในการเลือกเทคนิคตางๆ การสอนงาน การหามาตรฐานและ  
การจัดเวลาใหเหมาะสม ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้ผูสอบสวนสามารถใชเปนขอมูลได 

 
(3) รูวิธีการที่ดีและแหลงของขอมูลที่ตองการ 
หัวหนางานรูวาสามารถติดตอประสานงานกับกลุมงานอ่ืนๆ เพ่ือหาขอมูลไดอยาง

ถูกตองและรวดเร็วสําหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
(4) เริ่มตนในการแกไขและควบคุมปญหาได 
หัวหนางานสามารถตัดสินใจใหมีการปฏิบัติงานตอหรือไมในเหตุการณที่เกิดขึ้นและ 

สามารถควบคุมและแกไขสถานการณไดทันที ตั้งแตตนจนจบเหตุการณน้ันๆ 
(5) ไดประโยชนจากการสอบสวน 
หัวหนางานไดแสดงความคิดเห็นและรับทราบในเหตุการณที่เกิดขึ้น  ในการเขารวม 

ควบคุมเหตุการณ  เพ่ือการปองกันและแกไข และยังไดแสดงถึงความรับผิดชอบใหผูใตบังคับ
บัญชาทราบดวย 

4.2 ผูบริหารระดับกลาง (THE  MIDDLE   MANAGER)  ผูจัดการและวิศวกรความ
ปลอดภัย  ควรมีสวนรวมในการสอบสวนอุบัติเหตุในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) อุบัติเหตุรายแรง (MAJOR  ACCIDENT)  หรือเหตุการณที่อาจเกินความรุน
แรงได (HIGH  POTENTIAL  INCIDENT)   

เน่ืองจากในระดับผูบังคับบัญชาระดับตน  อาจจะตัดสินใจหรือรับผิดชอบในเหตุ
การณรายแรงไมได  ผูบริหารระดับกลางควรจะเขามามสีวนรวมในการสอบสวนและพิจารณา 

(2) เกี่ยวของกับพ้ืนที่ทํางานหลายพื้นที่ 
ผูบริหารระดับระดับกลางจะตองเปนแกนนําในการเรียกหนวยงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ

ในเหตุการณน้ีเขารวมสอบสวนอุบัติเหตุ 
(3) การเสนอขออนุมัติการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  
แนวทางการแกไขและปองกันอุบัติเหตุจากผลสอบสวน  บางครั้งจะตองมีผูรับผิด

ชอบในการนําเสนอพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ  หรืออนุมัติงบประมาณจาก  ผูบริหารระดับสูง
ขึ้นไป 

4.3 เจาหนาที่สนับสนุน (STAFF  PERSONAL)   
 บางครั้งการสอบสวนจําเปนตองได รับความรวมมือจากบุคคลที่ มีความชํานาญ    
เฉพาะเรื่อง เชน  ความรูเร่ืองโรคจากการทํางาน  อันตรายจากสารเคมี งานวิศวกรรม             
งานไฟฟา  ฯลฯ  เพ่ือใหทีมสอบสวนมีความรู  ความเขาใจมากขึ้น  บุคคลเหลานี้ไดแก         
เจาหนาที่ความปลอดภัยฯ  ระดับวิชาชีพ  วิศวกรความปลอดภัย  นักเคมี  เปนตน 
 หรือบางที่เราสามารถแบงแยกบุคคลที่จะทําหนาที่สอบสวนอุบัติเหตุ  ตามระดับความ
รุนแรงของอุบัติเหตุดังตอไปน้ี 
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ระดับความรนุแรง ผูมีหนาที่สอบสวน 
(1) อุบัติเหตทุีมี่การบาดเจ็บเล็กนอย 
       (ขั้นปฐมพยาบาลเบือ้งตน) 

(1)    หัวหนางาน 

(2) อุบัติเหตทุีมี่การบาดเจ็บตองนําสงแพทย   
       หรือโรงพยาบาล 

(2)   หัวหนางาน / ผูคุมงาน  และเลขานุการ    
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ  วิศวกร
ความปลอดภยั 

(3) อุบัติเหตทุีมี่การบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะ     
       หรืออุบัติเหตุรายแรงถึงขั้นเสียชวีติ 

(3)   หัวหนางาน / ผูคุมงาน  และคณะ
กรรมการ  ความปลอดภัยฯ  วิศวกร
ความปลอดภยั 

(4) อุบัติเหตทุีเ่กี่ยวกับเทคนิคเฉพาะ เชน 
      การระเบิดสารเคมีร่ัวไหล 

(4)   หัวหนางาน / ผูคุมงาน / คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ วิศวกรความปลอดภัย
และผูที่มีความรูเฉพาะเรื่อง (อาจเปน
บุคคลภายในหรือภายนอกสถานประกอบ
การก็ได) 

 
หมายเหต ุ  
 ผูมีหนาที่สอบสวนอุบัติเหตุจะตองรวมกันสอบสวน  โดยเฉพาะหัวหนางาน  และ           
ผูคุมงานจะเปนผูที่มีความเขาใจกับงานและผูปฏิบัติงานในกลุมเปนอยางดี 
 ปจจัยที่สําคญัเก่ียวกับการสอบสวนอุบัติเหตุ  ประกอบดวย 
 1. ประโยชน การสอบสวนอุบัติเหตุที่จะใหประโยชนสูงสุดนั้น  ควรจะดําเนินการใน      
ทันทีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยมิชักชา 
 2. สถานที่  กระบวนการสอบสวนอุบัติเหตุน้ันไมควรจํากัดเฉพาะการสอบสวนจาก   
ปากคําของพยานหรือผูเห็นเหตุการณเทานั้น  แตควรจะรวมถึงการตรวจตราสถานที่เกิดเหตุ
ประกอบดวย 
 3. การจัดอันดับความสําคัญ  ปญหาที่พบเสมอคืออุบัติเหตุรายใดจึงจะทําการสอบ
สวนและรายใดจึงจะสอบสวนอยางระเอียด  โดยหลักการแลวอุบัติเหตุทุกรายควรไดรับการสอบ
สวนแตในทางปฏิบัติบางครั้งก็เปนไปไดลําบากเพราะการสอบสวน  บางครั้งตองใชเวลามาก   
ในกรณีเชนน้ี การจัดอันดับความสําคัญของอุบัติเหตุที่ตองสอบสวนจึงเปนสิ่งจําเปน  ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับสถานการณของแตละโครงการในแตละหนวยงาน  กอสรางที่มีอุบัติเหตุมากอาจเลือก     
สอบสวนอยางละเอียดเพียงบางราย  แตตรงกันขามในหนวยงาน กอสรางที่มีอุบัติเหตุนอย     
ก็อาจจะทําการสอบไดทุกราย อยางไรก็ตามอาจมีวิธีดําเนินการได 2 ทาง คือ ทางแรกกําหนด
จํานวนวันที่ตองหยุดงานเนื่องจากการบาดเจ็บเปนเกณฑเชน รายที่ตองหยุดงาน 3 วันทํางาน 
จะตองมีการสอบสวนเปนตน สําหรับทางที่สองนั้น อาจกําหนดใหมีการสรุปการเกิดอุบัติเหตุ     
ทุกรายแลวใหเจาหนาที่ความปลอดภัยเปนผูคัดเลือกวาควรจะทําการสอบสวนอุบัติเหตุรายใด 
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 4. ผูทําการสอบสวน โดยปกติแลวผูบังคับบัญชาระดับหัวหนางานหรือผูคุมงาน    
ควรจะเปนบุคคลที่ทําการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะเปนผูที่ทราบถึงลักษณะงาน
เปนอยางดี แตเพ่ือใหการสอบสวนไดผลเปนที่นาเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูทํา       
การสอบสวนอุบัติเหตุ ควรไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ
เปนอยางดี และควรใหนักวิชาการดานความปลอดภัยที่มีประสบการณคอยตรวจสอบผล      
การสอบสวนเปนระยะๆ ดวย 
 สําหรับในหนวยงานกอสรางที่มีวิศวกรความปลอดภัยระดับประจําโครงการระดับควร
เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ดานการสอบสวนอุบัติเหตุดวย โดยจะตองทํางานและรวมมือ
อยางใกลชิดกับผูคุมงานหรือหัวหนางานของหนวยงานที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
 5. กระบวนการดําเนินงาน เพ่ือใหการสอบสวนไดผลดี ฝายจัดการควรไดพิจารณา
ดําเนินการดังน้ี กําหนดหลักการเกี่ยวกับวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับ
การสอบสวนอุบัติเหตุ ทั้งน้ีเม่ือไดรับแจงวามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นผูรับผิดชอบจะไดดําเนินการ        
สอบสวนโดยทันที  
  
 ขอมูลที่เก่ียวกับอุบัติเหตุ ในการสอบสวนอุบัติเหตุน้ัน ผูดําเนินการจะตองพยายาม  
ใหไดมาซึ่งขอมูล ดังตอไปน้ี 

1. ลักษณะการบาดเจ็บ 
2. อุบัติเหตุเกิดขึ้นอยางไร 
3. อุบัติเหตุมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติที่ไมปลอดภัยหรือสภาพงานไมปลอดภัย 
4. การสื่อขาวสารมีความบกพรองจนเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุหรือไม 
5. ปจจัยที่โนมนําใหเกิดการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัยหรือสภาพงานไมปลอดภัย 
6. ขั้นตอนการแกปญหาเพื่อปองกนัการเกิดอุบัติเหตุซํ้าอีกในอนาคต 
7. กําหนดการดําเนินงานเพื่อแกปญหา 
8. การแยกประเภทอุบัติเหตุ 
9. คาความสูญเสีย เปนตน 

 
ข้ันตอนการสอบสวนอุบัติเหตุ 

1. เม่ือเกิดอุบัติเหตุผูเห็นเหตุการณตองรีบแจงใหหัวหนางานหรือผูคุมงานทราบ เม่ือ
หัวหนางานหรือผูคุมงานทราบจะตองแจงตอผู มีหนาที่สอบสวนตามระดับ      
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

2. หัวหนางานหรือผูคุมงานเมื่อไดรับแจงแลว ใหรีบไปสถานที่เกิดเหตุพรอมปากกา 
บอรดแบบฟอรมบันทึกสอบสวนอุบัติเหตุ กลอง (ถามี) และตรวจสอบสถานที่        
เกิดเหตุดวยตนเอง พรอมทั้งใหผูรูเห็นเหตุการณเลาเหตุการณใหฟงเปนเบื้องตน 
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3. สอบสวน/สัมภาษณ คนงานที่ไดรับอุบัติเหตุหรือผูเห็นเหตุการณและบุคคลที่รูเห็น
เหตุการณอ่ืนๆ โดยยึดหลัก 5W + 1H คือ 

 WHAT เกิดอะไรขึ้น อะไรเปนตนเหตุ 
 WHY ทําไมจึงเกิดเหตุการณน้ันขึ้น 
 WHEN เวลาที่เกิดเหตุ 
 WHERE สถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณที่เกิดเหตุ 
 WHO ใครไดรับบาดเจ็บ ใครเห็นเหตุการณอีกบาง 
 HOW ไดรับบาดเจ็บอยางไร จะปองกันเหตุน้ันไดอยางไร 

 
การสอบสวนจะตองแจงใหคนงานที่ถูกสอบสวนทราบวา เปนการคนหาความจริงที่   

เกิดขึ้น  ไมใช  เปนการคนหาความผิด ทั้งน้ีอาจจะไมไดขอเท็จจริง หรือไมไดรับความรวมมือ
จากผูที่ใหสัมภาษณก็ได 

4. ถายภาพ  หรือเขียนภาพสถานที่เกิดเหตุอยางชัดเจน  เพ่ือนํามาประกอบการสอบ
สวนและวิเคราะหอุบัติเหตุ 

5. การตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติม เชน  มาตรฐานการทํางาน รายงานผลการตรวจสอบ
ความปลอดภัยการซอมบํารุงตลอดจนการฝกอบรม 

6. บันทึกผลการสอบสวนลงในแบบสอบสวนอุบัติเหตุ 
7. นําผลการสอบสวน  ไปดําเนินการวิเคราะหอุบัติเหตุตอไป 

 
หลักเกณฑการจัดทําใบรายงานการสอบสวนอุบัตเิหต ุ
คุณภาพของใบรายงานการสอบสวนที่ดี  จะนําไปสูการแกไขปญหาอยางรวดเร็ว  และมี

ประสิทธิภาพ  ดังน้ันใบรายงานการสอบสวนที่ดีจะตองพิจารณาถึงหัวขอดังน้ี 
1. มาตรฐานใบรายงานการสอบสวน 
ในแตละองคกร  จะมีใบรายงานการสอบสวนที่แตกตางกัน  แตละใบรายงานการสอบ

สวนควรที่จะประกอบดวยสวนสําคัญๆ ดังน้ี 
(1)  คําถามพื้นฐาน 
ไดแก  สูญเสียอะไรบาง  สาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณ  ศักยภาพความสูญเสีย  คืออะไร 

เกิดอะไรขึ้น  สถานที่ เกิดเหตุ เกิดขึ้นไดอยางไร  ควบคุมสถานการณที่ เกิดเหตุอยางไร         
สิ่งที่จําเปนตองดําเนินการตอไป  และในรายงานนี้สมบูรณและถูกตองหรือไม 

(2)  เน้ือหาสําหรับการพิจารณา 
เพ่ือสงใหผูบริหารระดับสูงรวมพิจารณาถึงแนวโนมของอุบัติเหตุและใหความรวมมือใน

การบริหารการควบคุมความสูญเสีย 
(3) หัวขอการติดตามการแกไขปญหา 
เพ่ือทราบถึงความกาวหนาในการแกไขปญหา 
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(4) การออกแบบใบรายงาน 
เพ่ือความสะดวกและงายในการกรอกเหตุการณที่มีผลทําใหเกิดความสูญเสีย 
2. การเขียนใบรายงานการสอบสวนที่ดี 
การเขียนรายงานการสอบสวนที่ดีจะตองติดตอสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจและมี         

ความกระจางและชัดเจนของปญหา การใชคําพูดที่รัดกุม รวบรัด และเขาใจ ใบรายงานควรแบง
สวนสําคัญๆ ดังน้ี 
 (1) แยกขอมูลและรายละเอยีดที่เกี่ยวของ  (IDENTIFY  INFORMATION)   

ใหรายละเอียดที่เขาในงาย  และระบุใหชดัเจนถึงคําเฉพาะและจํานวนตางๆ  
 (2) การประเมิน   (EVALUATION)   
 ประเมินถึงความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดซ้ํา  อุบัติเหตุเดิมที่ยังไมถูกแกไข 
 (3) รายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้น  (DESCRIPTION) 
 บอกรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง  การกระทําที่ไมปลอดภัย  หรือสภาพงาน
ที่ไมปลอดภัย  เปนตน 
 (4) การวิเคราะหสาเหตุ  (CAUSE  ANALYSIS)  
 เขียนรายละเอียดของสิ่งที่ไมปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งการกระทํา  และสภาพ
แวดลอมการทํางานที่ไมปลอดภัย  ซ่ึงรวมถึงสาเหตุพ้ืนฐานที่ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคลและ
ปจจัยในงานดวย 
 (5)  การวางแผนปองกันและแกไขจากการวิเคราะหอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  แลวทําการ         
รายงานเพื่อใหผูบริหารระดับสูงทราบตอไป 
 
การลมเหลวของการไมรายงานอุบัติเหตุ 
 ผูคุมงานหรือหัวหนางานบางคนอาจจะคิดวาการสอบสวนและการรายงานนั้นจะทําให
เสียเวลาในการทํางานของตัว  และเสียประวัติสําหรับผูถูกรายงาน  จึงพยายามหลีกเลี่ยง  และ
ปกปดการกระทําเชนน้ี  ซ่ึงเปนความคิดที่ไมถูกตอง  และจะเปนภัยตอตัวเองในภายหลัง  
เพราะเมื่อไมไดทําการแกไขใหถูกตอง  เหตุการณเหลานั้นก็จะเกิดขึ้นอีก  ทําใหเสียเวลาไปตาม
แกและผลงานของตัวเองก็จะตองหายดวย  และบางครั้งอาจพบวามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบอยครั้ง  
แตยังไงไมเคยมีเหตุการณที่รายแรงเกิดขึ้น  ผูคุมงานก็ไมเคยทราบมากอน  เพราะวาไมมีใคร
เคยรายงานมากอน   ถาเคยมีการรายงานและไดทําการสอบสวนหาสาเหตุแกไขมากอนหนานี้ 
ก็คงไมมีเหตุการณเชนน้ันเกิดขึ้นอีก  ซ่ึงปญหาเรื่องการไมรายงานนั้นเกิดขึ้นไดทุกหนวยงาน
นอกจากนี้คนงานสวนมากมักจะคิดวาหากรายงานใหผูคุมงานหรือหัวหนาทราบแลวจะทําใหมี
ผลเสียหายตามมา เชน 

1. เกรงวาตัวเองจะถูกทําโทษ 
 คนงานสวนใหญคิดวาการสอบสวนอุบัติเหตุจะเปนการจับผิดมากกวาการคนหา        
ความจริง ทุกคนก็กลัวที่จะถูกทําโทษ  ผูคุมงานมักจะโทษวาการกระทําที่ไมปลอดภัยของ        
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คนงานเปนความผิดจะตองทําการติเตียนและลงโทษนั้นหมายถึงผูคุมงานผูน้ันขาดการอบรมใน
เรื่องการบริหาร ผลที่ตามมาคนงานก็กลัวและไมมีการรายงานอุบัติเหตุเลย 

2. เกรงวาจะเสียประวัติการทํางานของตัวเองและสวนรวม 
ในกรณีมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการรณรงคเพ่ือลดอุบัติเหตุ (อุบัติเหตุเปนศูนย) ใน

สถานที่ทํางานจะทําใหผูปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงการถูกบันทึกไมวาจะเปนอุบัติเหตุเล็กนอย   
ทรัพยเสียหาย เพราะกลัวจะเสียประวัติการทํางาน 

3. เกรงวาตนเองจะเสียชื่อเสียง 
คนงานไมตองการเปนบุคคลหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุบอยๆ ในสายตาผูบังคับบัญชาเพราะ

นอกจากเสียประวัติและอาจทําใหตัวเองเสียชื่อเสียงในสายตาผูอ่ืนได 
4. เกรงวาจะตองไปพบแพทยเพื่อทําการรักษา 
เปนที่นาประหลาดใจวาคนสวนใหญกลัวที่จะพบแพทยเพ่ือทําการรักษามีคนจํานวน

มากที่เสียน้ิวมือ น้ิวเทา  หรือเสียชีวิตเพราะปลอยใหบาดแผลที่เกิดขึ้นลุกลามจนไมสามารถ
รักษาไดซ่ึงการบาดเจ็บเหลานี้ไมเคยไดรับรายงานเลย   

5. เกรงวาจะตองพบแพทย  หรือพยาบาลคนนั้นอีก 
คนงานนอกจากไมอยากรักษาแลวยังไมอยากจะไปพบแพทยหรือพยาบาล  เพราะกลัว

เสียเวลาหรือสามารถดูแลรักษาไดดวยตนเอง 
6. เกรงวาจะเสียเวลา 
คนงานสวนใหญจะทํางานอยางตอเน่ืองใหเสร็จไมคิดที่จะหยุดงานเพื่อปฐมพยาบาล

หรือซอมแซมสวนที่เสียหาย 
7. เกรงวาจะมีการเก็บขอมูลสวนบุคคล 
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากมีการเก็บบันทึกขอมูลของผูประสบอุบัติเหตุไวเทากับวาเปน            

ผูเสียหายเปนสิ่งที่หลายๆ คน  ไมตองการใหชื่อของตนถูกเก็บบันทึกในลักษณะเชนน้ี 
8. เกรงวาจะทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ 
หลายๆ คน ถามวา “ทําไมตองตอบคําถามมากมาย  เพ่ือแลกกับพลาสเตอรปดแผล

แผนเดียว” หรือ “ทําไมตองกรอกขอมูลมากมายในใบรายงานหรือแบบฟอรม  การสอบสวน  
อุบัติเหตุ” คําถามเหลานี้สามารถหยุดใบรายงานอุบัติเหตุได  แตไมสามารถหยุดอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้นอีกได 

9. เกรงวาจะเปนที่บาดหมางใจกัน 
คนงานสวนใหญจะมีความสัมพันธสวนบุคคลที่ดี  แตหากมีการรายงานการสอบสวน

อุบัติเหตุที่พาดพิงถึงกันแลวก็อาจทําใหผิดใจกันได 
10. ไมเห็นความสําคัญในการรายงาน 
คนงานสวนใหญมักไมสนใจที่จะรายงานอุบัติเหตุในทันที ไมเห็นความสําคัญของ        

การรายงาน  ไมเห็นประโยชนที่จะไดรับหรือการติดตามการแกไขปรับปรุง 
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การวิเคราะหอุบัติเหตุ 
 การวิเคราะหอุบัติเหตุจากการทํางานเปนกิจกรรมตอเน่ืองจากการสอบสวนอุบัติเหตุ  
เพ่ือนํามาวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริง  อันจะเปนแนวทางไปสูการปองกันและปรับปรุงแกไขมิให
อุบัติเหตุทํานองนี้เกิดขึ้นมาอีก 
 
การวิเคราะหสถานการณของการเกิดอุบัติเหตุน้ีจะชวยใหผูทีเ่ก่ียวของไดทราบถึง 
 (1)  แหลงและสถานที่ทํางานที่ เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง  จากวัสดุ  เครื่องมือ  และ        
เครื่องจักร และงานที่อาจจะทําใหเกิดการบาดเจ็บตางๆ  
 (2)  ลักษณะและขนาดของปญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหนวยงานตางๆ และระหวาง
อาชีพตางๆ  
 (3)  ความจําเปนในการปรับปรุงแกไขดานวิศวกรรมโดยการคนหาสภาพงานที่ไม   
ปลอดภัยที่อาจเกิดจากอุปกรณและวัสดุตางๆ  
 (4)  กระบวนการและวิธีการปฏิบัติที่ไมมีประสิทธิภาพที่มีสวนในการทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้น  เชน  การออกแบบที่ทํางานหรือวิธีการที่ลาสมัย  หรืองานที่คนงานตองออกแรงมากเกิน
ความจําเปน  ซ่ึงอาจแกไขไดโดยการใชอุปกรณทุนแรงชวย  เปนตน 
 (5)  การปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัยของพนักงานซึ่งจําเปนจะตองจัดใหมีการฝกอบรม  
เพ่ิมเติม 
 (6)  ความบกพรองของการจัดบุคคลทํางานอยางไมเหมาะสมในแงของความสามารถ
และขนาดรางกายจนทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้น 
 (7) ความจําเปนที่จะใหผูบังคับบัญชาระดับหัวหนางานไดใชเวลาในการทํางานดาน
ความปลอดภัยควบคูไปดวย  และเพื่อใหไดผลมากที่สุดควรจะไดจัดทําเอกสารและขอมูล     
เกี่ยวกับอันตรายตางๆ และการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัยในแผนกงานนั้นๆ ใหแกหัวหนางาน
อยางเต็มที่ 
 (8)  ผลการประเมินความกาวหนาของโครงการความปลอดภัยวาไดผลดีเพียงใด       
หลังจากที่ไดดําเนินงานดานการกําหนดมาตรการควบคุม การฝกอบรม  และอ่ืนๆ เพ่ือปองกัน
การบาดเจ็บในการวิเคราะหอุบัติเหตุ  มีประเด็นอยู 8 หัวขอ  ซ่ึงมีวิธีการเขียนผลการวิเคราะห 
ดังน้ี 

• ลักษณะการบาดเจ็บ  ใหระบุลักษณะการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น  เชน อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น  ทําใหผูบาดเจ็บมีลักษณะบาดแผลตัด  หรือทําใหเกิดอาการเคล็ดขัดยอก  เปนตน 

• สวนของรางกาย  ใหระบุอวัยวะของรางกายที่ไดรับบาดเจ็บจาก  อุบัติเหตุ  
เชน น้ิว มือ ตา ปาก ศีรษะดานทายทอย  เปนตน 

• ตนตอการบาดเจ็บ  ใหระบุวัสดุหรือสิ่งสัมผัสกับอวัยวะ  ทําใหไดรับบาดเจ็บ
รวมทั้งการเคลื่อนไหวที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ  เชน  การเอื้อมบิดตัวทําใหปวดหลัง  ตนตอ  คือ
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การเอื้อมบิดตัว  หรือการทํางานบนเสาไฟฟาและถูกไฟฟาชอต  ตกลงกระแทกกันสาดแลว   
ตกลงมาที่พ้ืนดิน  ตนตอการบาดเจ็บในที่น้ีคือ  กระแสไฟฟา  กันสาด   และพ้ืนดิน 

• ประเภทอุบัติเหตุ  ใหระบุถึงวิธีการที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ  เชน  การถูก
กระแทก  ถูกดึง  สัมผัสความรอน  ถูกไฟฟาชอต  ตกจากที่สูง  การเอื้อมบิดตัว  เปนตน 

• สภาพที่เปนอันตราย  ใหระบุสภาพที่มีศักยภาพกอใหเกิดอุบัติเหตุ เชน     
พ้ืนลื่น ไมมีการดครอบสวนที่หมุนไดของเครื่องจักร 

• ตัวเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ  ใหระบุตนเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  ตัวอยางเชน  
การตอสายไฟฟาบนเสา  และถูกไฟฟาชอต  ทําใหตกจากที่สูงลงมาตามที่พ้ืนดิน  ตัวเหตุ  คือ 
กระแสไฟฟา 

• สวนของตัวเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ  ใหระบุเฉพาะสวนของตัวเหตุที่ทําให
เกิดอุบัติเหตุ  เชน  ใบเลื่อยวงเดือน  สายพานของเครื่องจักร  เปนตน 

• การกระทําที่ไมปลอดภัย  ใหระบุการกระทําที่เปนสาเหตุของ  การบาดเจ็บ  
เชน  การไมสวมอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  การซอมแซมเคร่ืองจักรขณะ     
ใชงาน  เปนตน  ในการวิเคราะหแนวทางการปองกันอุบัติเหตุ  ใหพิจารณาแกไขปรับปรุง  หรือ
ปองกันที่องคประกอบของการเกิดอุบัติเหตุ  ไดแก  ตนตอการบาดเจ็บ  การกระทําที่ไม   
ปลอดภัย  และสภาพที่ไมปลอดภัยซ่ึงรวมถึงตัวเหตุและสวนของตัวเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ  
การแกไขเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยไดจะชวยปองกันอุบัติเหตุไดมาก 
 
ข้ันตอนการวิเคราะหสาเหตุของอุบัติเหตุ 

อาศัยลําดับการเกิดความสูญเสียตามทฤษฎีโดมิโนวิเคราะหหาสาเหตุของอุบัติเหตุ   
โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

DOMINO  THEORY : LOSS CAUSATION  MODEL 
 
 1.  หาปจจัยเกี่ยวของที่ทาํใหเกิดเหต ุ
 บันทึกปจจัยตางๆ  ที่อาจจะเปนสาเหตุทั้งหมดเทาที่จะทําไดไว  เพ่ือที่จะใชเปนขอมูล
ในการพูดคุยหรือประกอบในระหวางดําเนินการสอบสวน  ดังน้ี 

ขาดการควบคุม 

- ไมมีโปรแกรม 
-ไมมีมาตรฐาน 
-ไมปฏิบัติตาม 
  มาตรฐาน 

สาเหตุพ้ืนฐาน

- ปจจัยสวนบุคล
-ปจจัยในงาน 
 

สาเหตุเบื้องตน 

- การปฏิบัติหนา 
  ที่ตํ่ากวามาตรฐาน
-สภาพที่ตํ่ากวา 
  มาตรฐาน 

ชนิดของเหตุการณ 

- มีการสัมผัสกับ
พลังงานหรือสสาร 
 
 

ความสูญเสีย

- คน 
-ทรัพยสิน 
- กระบวนการ
   ผลิต 
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 1) บันทึกความสูญเสีย  ที่ เกิดขึ้นในแตละประเภทไว  เชน ชนิดของการบาดเจ็บ     
เจ็บปวยทรัพยสินเสียหาย  และกระบวนการผลิตที่สูญเสียไป 
 2) บันทึกถึงแหลงพลังงานหรือสสารตางๆ  ที่มีผลทําใหเกิดความสูญเสีย  จากน้ัน        
ก็เขียนถึงขอบกพรองของการขาดการควบคุมความสูญเสียลงไปดวย 
 2. สรุปหาสาเหตุเบื้องตน 
 วิเคราะหสาเหตุเบื้องตนโดยพิจารณาแยกเปนการปฏิบัติที่ต่ํากวามาตรฐาน  และสภาพ
ที่ต่ํากวามาตรฐาน  โดยบันทึกสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดไว  และพิจารณาอยางตอเน่ือง    
ทีละขอ 

3. สรุปหาสาเหตุพื้นฐาน 
วิเคราะหหาสาเหตุพ้ืนฐาน  โดยพิจารณาจากภายใตการปฏิบัติและสภาพที่ต่ํากวา      

มาตรฐาน  โดยแบงเปนปจจัยสวนบุคคลและปจจัยในงาน  และบันทึกสาเหตุพ้ืนฐานที่อาจจะ
เกิดขึ้นทั้งหมดไว  และพิจารณาอยางตอเน่ือง 
 4. กําหนดสาเหตุเฉพาะที่มีผลทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณผิดปกติ 
 บันทึกสาเหตุเฉพาะที่มีผลทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณผิดปกติไว  โดยรวมกัน
พิจารณาจากสาเหตุเบื้องตนและสาเหตุพ้ืนฐานที่ไดรวบรวมไว 
 5. มองถึงภาพรวมของระบบบริหารที่บกพรอง 
 พิจารณาถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณผิดปกติ  มีความเกี่ยวของกับ
ระบบบริหารหรือไมอยางไร  โดยตรวจสอบโปรแกรมมาตรฐานและการปฏิบัติวาเปนไปตาม
มาตรฐานที่ตั้งไวหรือไม ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะชี้ใหเห็นถึงขอแตกตางของการตรวจสอบถึงเหตุพ้ืนฐาน
กับกิจกรรมตางๆที่ดําเนินการอยูวาสามารถแกไขไดอยางถูกตอง  หรือเหมาะสมหรือไมเพ่ือ
ปองกันมิใหเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นอีก 
 
การพัฒนาหามาตรการปองกันและแกไข 
 เพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุการณในทํานองเดียวกันอีกหรือเกิดซ้ําควรจะมีบันทึกและขอแนะ
นําที่จําเปนในการพัฒนาแกไข  เพ่ือนําไปพัฒนาและหามาตรการปองกันและแกไขตามขั้นตอน  
ดังน้ี 

1. พิจารณาแนวทางตางๆ ที่ใชควบคุม 
มีหลายวิธีที่จะปองกันและแกไขในแตละสาเหตุพ้ืนฐาน  บางวิธีก็สามารถลดอุบัติเหตุที่

จะเกิดขึ้น  หรือลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ  หรือทรัพยสินเสียหายลง  ความเปนไปไดของ
การแกไขขึ้นอยูกับความยากงายในการแกไข  ความนาเชื่อถืองบประมาณ  และผลขางเคียงซึ่ง
ควรพิจารณาแนวทางการแกไขไวหลายๆ วิธี 

2. ลดความเสี่ยงของการเกดิอุบัติเหตซุ้าํๆ  อีก 
การประเมินความเสี่ยง  (RISK  EVALUATION) และความรายแรงของอุบัติเหตุที่แฝง

อยูซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นซ้ํา  สามารถที่จะใชแนวทางในการดําเนินการแกไขจากผลการรายงานสอบ
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สวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได  โดยประเมินจากความรุนแรงของเหตุการณโอกาสที่สามารถเกิดขึ้น
ไดอีก  และความนาจะเปนที่จะเกิดความสูญเสีย 

3. ลดความรุนแรงของความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึนได 
อุบัติเหตุที่ มีความสูญเสียเพียงเล็กนอย แตถาหากยังไมมีการแกไขปรับปรุง ก็มี         

แนวโนมที่จะเกิดความสูญเสียที่รุนแรงได  เชน  ลอหินเจียรแตก  เปนการสูญเสียเพียงเล็กนอย  
แตมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดความสูญเสียที่รุนแรงหรือเสียชีวิตได  ถาผูปฏิบัติงานสัมผัสกับเศษ
ของหินเจียร 

4. ดําเนินการแกไขอยางชั่วคราวทันท ี
ผูคุมงานควรมีคําถามวา “อะไรบางที่สามารถดําเนินการทันที  เพ่ือหยุดยั้งเหตุการณที่

อาจจะเกิดขึ้นอีก” ซ่ึงใชเปนแนวทางในการปองกันจากผลการสอบสวนอุบัติเหตุ  การแกไข
ปญหาชั่วคราวจะเปนเพียงการแกไขตามสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทํา  และสภาพการณที่ไม
ปลอดภัย  เชน  การเปลี่ยนอุปกรณเครื่องมือใชงานที่ชํารุด/เสียหาย  ความสกปรกของพื้นที่
ตองทําความสะอาดใหเรียบรอย  แตผูคุมงานตองจําไววาการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นนี้เปน         
การแกไขปญหาเฉพาะหนา  มิใชสุดทายของการแกไขของสาเหตุพ้ืนฐานของอุบัติเหตุ (BASIC  
CAUSE)  การแกไขปญหาชั่วคราวจะเปนการเริ่มตนสําหรับการแกปญหาสาเหตุพ้ืนฐาน  เชน  
ขาดความรูในการทํางาน  จําเปนตองใหความรูพนักงานทันทีกอนเขาจะมีโปรแกรมฝกอบรม
ประจํา  ซ่ึงเปนการแกไขปญหาในระยะสั้น 

5. ดําเนินการแกไขอยางถาวรทันททีี่ทําได 
การแกไขปญหาจําเปนตองทําอยางถาวร  จากสาเหตุพ้ืนฐานเรื่องปจจัยในงานและ

ปจจัยสวนบุคคล  จากสิ่งที่มองขามและการปลอยปละละเลยในเรื่องโปรแกรม  มาตรฐานและ
การปฏิบัติในการแกไขปญหาจําเปนตองใชเวลา  และอุปกรณ  ดังน้ันจึงควรมีการวางแผนที่ดี  
และมีขอแนะนําจากผูบริหารระดับสูง  การแกไขปญหาอยางถาวรเปนการหยุดอุบัติเหตุมิใหเกิด
ขึ้นอีกหรือถาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงก็จะลดความรุนแรงของปญหาลง 

6. เขียนรายงานการแกไขในใบรายงานการสอบสวน 
เม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณผิดปกติขึ้นจะตองรีบสอบสวนอุบัติเหตุน้ันทันที  พรอม

ทั้งเขียนใบรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุหรือเหตุการณผิดปกติ  หลังการสอบสวนแลวเสร็จ  
เพ่ือเปนการสรุปเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหมด  และเพ่ือใชเปนสื่อถึงหนวยงานที่เกี่ยวของได     
รับทราบ  โดยใบรายงานการสอบสวนควรถึงผูบริหารระดับสูงหลังจากเกิดอุบัติเหตุแลว 1 วัน
ทํางาน แตบางครั้งขอมูลในใบรายงานยังไมสมบูรณ  ผูคุมงานควรมีใบบันทึกขอความรายงาน
ใหทราบเบื้องตน  หลังจากขอมูลสมบูรณแลว  จึงสงตอไปภายหลัง 
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แผนปฏิบัตเิพื่อปองกัน  และลดความสูญเสียจากอุบัติเหต ุ
1. เทคนิคเพื่อคนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ          2. วิธีปองกันอุบัติเหตุ 
 

 
 
 
 

    

        อุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอนการสูญเสีย 

สาเหตุหรือ
อันตรายที่แฝง

หลังการสูญเสีย 

1. การระงับอัคคีภัย 
2. การวางแผนฉุกเฉิน 
3. การปฐมพยาบาล 
4. การแจงประสาน 

1. ตรวจสอบความปลอดภัย 
2. สํารวจทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
3. วิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
4. วิเคราะหงานเพื่อความผิดพลาดโดย 
    เทคนิคแผนภูมิตนไม 
5. สอบสวนอุบัติเหตุ 
6. วิเคราะหอุบัติเหตุที่อาจเกิดในอนาคต 
   โดยทบทวนจากอดีต 
7. การสังเกตวิธีการทํางาน 

1. นโยบายดานความปลอดภัย 
2. จัดองคการดานความปลอดภัย 
3. การออกแบบและการจัดระเบียบ 
4. การวางแผนปองกันอัคคีภัย 
5. การปองกันอันตรายตัวบุคคลเครื่องจักร 
    และกระบวนการผลิต 
6. การบํารุงรักษา 
7. การฝกอบรมพนักงาน 
8. มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน 
9. ประชุมความปลอดภัย 
10. การสงเสริมความปลอดภัย 
11. การตรวจรางกาย 

1. ใชสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
2. เงินทดแทน 
3. การสูญเสียทรัพยสิน 
4. การหยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุ 

3. วิธีวัดความสูญเสียจากอุบัติเหต ุ 4. วิธีวัดความสําเร็จ
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เกิดอุบัติเหตุ 
(ผูรูเห็นเหตุการณ)

หัวหนางาน / ผูคุมงาน

วิศวกรความปลอดภัย 

ไมมีผูบาดเจ็บ มีผูบาดเจ็บ 

สถานพยาบาล

สอบสวนและ
วิเคราะหอุบัติเหตุ 

จัดทํารายงานสรุป
อุบัติเหตุ 

ผูบริหารโครงการ เจาของงาน 

กท. 16 
สํานักงานประกันสังคม 

ผังแสดงขั้นตอนดําเนินการกรณีเกิดอุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน 
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ตัวอยางการรายงานอุบัติเหตเุบื้องตน 
วันที่รายงาน ..... เดือน ............................. พ.ศ. ...................... 

เรียน ............................ ผูจัดการโครงการ 
ช่ือ – สกุล ผูประสบอุบัติเหตุ .................................................... วันที่ประสบอุบัติเหตุ ........................ เวลา ........... 
ตําแหนง ........................ เพศ .................... อายุ .......................  สถานที่ประสบอุบัติเหตุ ............................. 
หนวยงาน .................................. ผูเห็นเหตุการณ ............................................................................ 
ผลที่ไดรับจากอุบัติเหตุ          ................ มีผูบาดเจ็บ        ...................ไมมีผูบาดเจ็บ     ................ สูญเสียอวัยวะ       
                                 ................. เสียชีวิต             ..................มีทรัพยสินเสียหาย   ............... ไมมีทรัพยสินเสียหาย   
อุบัติเหตุเกิดขึ้นไดอยางไร (แจงเหตุการณที่เกิดขึ้นใหชัดเจนโดย  บอกถึงสิ่งที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ  สิ่งที่ทําใหบาด
เจ็บ และสวนของรางกายที่ไดรับบาดเจ็บ)  .............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
สาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ 

ก. การกระทําท่ีไมปลอดภัยของผูประสบอุบัติเหตุ คือ 
..... 1. ปฏิบัติงานโดยไมมีหนาที่                                       ..... 9.  เก็บ บรรจุ ผสมอยางไมปลอดภัย 
..... 2. ไมตระเตรียมใหปลอดภัยไมใหสัญญาณหรือ        ..... 10. ยก เคลื่อนยาย จับยึด ไมถูกตองหรืออยาง 
           ใหสัญญาณผิด                                                                  ไมปลอดภัย 
..... 3. ปฏิบัติงานดวยความเร็วที่ไมปลอดภัย                    ..... 11. ปฏิบัติงานในบริเวณหรือตําแหนงที่ไมปลอดภัย 
..... 4. ดัดแปลงแกไขอุปกรณความปลอดภัย                    ..... 12. ปรับ ทําความสะอาด หลอล่ืนเครื่องจักร เคลื่อน 
                                                                                                     ไหว หรือมีกระแสไฟฟา  ความดันหรือมีสารเคมี 
..... 5. ใชอุปกรณหรือเครื่องมือที่ชํารุด                             ..... 13. ปฏิบัติงานผิดขั้นตอนหรือทํางานผิดวิธี             
..... 6. ใชเครื่องจักรที่ชํารุด                             ..... 14. หยอกลอ  หรือเลนขณะปฏิบัติงาน 
..... 7.ไมใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล                        ..... 15. อื่นๆ 
..... 8. ไมใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่กําหนดให 
 

ข. สภาพที่ไมปลอดภัย อันเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ คือ  
..... 1. อุปกรณ  เครื่องจักร  เครื่องมือชํารุด                      ..... 5. วิธีการทํางาน (ที่กําหนด) ไมปลอดภัย 
..... 2. แตงกายไมเหมาะสม                                              ..... 6. ขาดเครื่องกําบัง หรือเครื่องกําบังไมเหมาะสม 
..... 3. สภาพและสิ่งแวดลอมไมปลอดภัย                        ..... 7. เกิดจากสภาพภายนอกที่ควบคุมไมได 
..... 4. จัดเก็บวัสดุ                                                             ..... 8. อื่นๆ 
การแกไขเบื้องตนที่ไดปฏิบัติไปแลว .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
และรูปแบบ (แสดงบริเวณที่เกิดเหตุ)                                              ลงช่ือ ........................................................... 
                                                                                                                  (                                                         ) 
                                                                                                                              หัวหนางาน / ผูคุมงาน 
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ความเห็นและขอแนะของผูบริหารหนวยงาน / เจาหนาที่ความปลอดภัยหรือผูเกี่ยวของ 
1. ความเห็นและขอเสนอแนะของผูควบคุมงาน / วิศวกร 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                                                                              ลงช่ือ .......................................... 
                                                                                                                                         (.....................................) 
                                                                                                                                            ผูควบคุมงาน / วิศวกร 
 
2. ความเห็นและขอเสนอแนะของวิศวกรความปลอดภัยฯ  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                                                                              ลงช่ือ .......................................... 
                                                                                                                                         (.....................................) 
                                                                                                                                            วิศวกรความปลอดภัย 
คําชี้แจง 
1. หลังจากเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง (รุนแรงถึงขั้นหยุดงานหรือไมหยุดงานก็ตาม) ผูบังคับบัญชาขั้นตนเปนผูกรอก 
    แบบฟอรมนี้ใหมีรายละเอียดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  ภายใน  3  วันหลังจากเกิดอุบัติเหตุสงใหผูบริหาร 
    ระดับกลางเสนอความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อการแกไขปรับปรุง 
2. รายงานใหทําเปน  3  ฉบับ  ตนฉบับสงใหผูจัดการโครงการ  สวนสําเนาสงผูบริหารระดับกลางและ 
    ความปลอดภัยในการทํางาน   
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แบบบันทึกการสอบอุบัติเหต ุ
 
ช่ือสถานประกอบการ ........................................................................................................................ 
สถานที่เกิดอุบตัิเหตุ ........................................................................................................................... 
วันที่เกิดอุบัติเหตุ ............................................................................... เวลา ........................................ 
1. รายละเอียดผูบาดเจ็บ  
 ช่ือ ................................................. สกุล ......................................... อายุ ............................. 
 การศึกษา ............................................................ หนาที่งาน ............................................... 
 อายุงานในแผนก .......................... ป ........................ เดือน ................................................. 
2. ผลของอุบัติเหตุ  ทําเครื่องหมาย   ในชอง  (    )  หนาขอความ 
 (      )  ตาย  (       )  สูญเสียอวัยวะ 
 (โปรดระบุสภาพ) .................................................................................................................. 
 (       )  หยุดงาน ...................... ชม. / วัน  (       )  ไมมีการหยุดงาน 
3. การสูญเสีย  ทําเครื่องหมาย    ในชอง  (     )  หนาขอความ 
 (       )  คารักษาพยาบาล .......... บาท (       )  คาทดแทน .......... บาท 
 (       )  คาซอมแซม (เครื่องจัก  อุปกรณอ่ืนๆ ) ................................... บาท 
 (       )  คาใชจายอื่นๆ .......................................................................... บาท 
4. รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ (อุบัติเหตุเกิดขึ้นไดอยางไร) 
 ............................................................................. รูปแสดงการเกิดอุบัติเหต ุ
 ............................................................................ 
 ............................................................................ 
5. ขอมูลอ่ืนๆ .................................................................. 

............................................................................ 

............................................................................ 
 
 
 
 

ลงชื่อ ........................................... 
       (...................................) 

           ผูสอบสวน 
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แบบบันทึกการวิเคราะหอุบัติเหต ุ
 
ช่ือผูไดรับบาดเจ็บ ....................................................................................... แผนก ............................ 
วัน / เดือน / ป ........................................................................... เวลา ............................................ น.  
 
รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ (คราวๆ) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ลําดับ หัวขอการวิเคราะห ผลการวิเคราะห 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

ลักษณะการบาดเจ็บ 
สวนของรางกาย 
ตนตอการบาดเจ็บ 
ประเภทอุบัติเหต ุ
สภาพที่เปนอนัตราย 
ตัวเหตุทีท่ําใหเกิดอุบัติเหต ุ
สวนของตัวเหตุที่ทําใหเกิดอบุัติเหต ุ
การกระทําที่ไมปลอดภัย 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 
 
สรุปผลการวิเคราะหอุบัติเหตุและขอเสนอแนะสําหรับการปองกันแกไข .......................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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บทที่ 1 
 

ความปลอดภัยการใชเครื่องจักร 
 
 “อันตรายจากเครื่องจักร”  เปนเรื่องที่ เกิดขึ้นคู ไปกับการขยายตัวของงานภาค          
อุตสาหกรรมเกษตรกรรม  การกอสราง และอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะไมวางานประเภทใดก็ตาม      
ยอมจะตองเกี่ยวของและนําเอาเครื่องกล  เครื่องจักร  มาใชเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ              
ประสิทธิผลอยางสูงสุด  ซ่ึงเปนการทุนเวลาและแรงงานของทรัพยากรมนุษยอยางเห็นไดชัด  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เครื่องจักรที่ มีวิทยาการสมัยใหมปรับปรุงให มีความเร็วสูงขึ้นและ         
ประสิทธิภาพดีเยี่ยมนั้น  ยอมจะมีโอกาสที่จะทําใหเกิดอันตรายขึ้นซ่ึงอันตรายนั้นยอมทวี   
ความรุนแรงมากขึ้นตามวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ น่ันเอง 
 วัตถุประสงคของแนวปฏิบัติน้ีเพ่ือคุมครองและปองกันไมใหคนงานเกิดอันตรายตางๆ 
จากเครื่องจักร โดยการติดตั้งการดชนิดตางๆ ใหเหมาะสมกับเครื่องจักรนั้น ๆ ซ่ึงเปน         
การควบคุมอันตรายที่ตนเหตุหรือแหลงที่ทําใหเกิดอันตรายได 
 หากเครื่องจักรตางๆ   น้ันได รับการตรวจสอบความสมบูรณและไมชํารุดโดยมี        
การทดสอบเครื่องกอนหรือขณะใชงานทุกครั้ง  และอยูในสภาพที่ เหมาะสม  พรอมที่จะ       
เดินเครื่องหรือนํามาใชอยางปลอดภัยแลว  การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเร่ืองการปองกันอันตราย
จากเครื่องจักรนี้อยางถูกตอง  จะทําใหลดและควบคุมไมใหเกิดการประสบอันตรายตอคนงานได  
ซ่ึงจะเปนการลดความสูญเสียทั้งชีวิต  และทรัพยสินของเจาของสถานประกอบการและพนักงาน
ทุกคน  หากรวมมือกันปฏิบัติอยางจริงจัง 
  

สาเหตุของอุบัติเหตุจากเครื่องจักร 
 อุบัติเหตุจากเครื่องจักรสวนใหญที่เกิดขึ้นพบวามีสาเหตุหลักๆ ดังน้ี 
 1. เครื่องจักรไมมีเซฟการดที่เหมาะสม คือ เครื่องจักรบางเครื่องมีจุดที่นาเกิดอันตราย
แตนายจางก็มิไดมีการติดตั้งเซฟการดใหเหมาะสม เชน เครื่องปมโลหะที่ใชกันอยูจํานวนมากใน
ประเทศไทยและเครื่องจักรบางเครื่องไดมีการติดตั้งเซฟการดเฉพาะดานที่คิดวาพนักงานหรือ  
ผูเกี่ยวของจะไปสัมผัสหรือทํางานใกล  แตอีกดานหนึ่งไมมีเซฟการดทําใหชางซอมบํารุงที่    
เขาไปซอมไดรับอันตรายอยูเสมอ  นอกจากนี้เครื่องจักรบางเครื่องไดติดตั้งการดไวเรียบรอย  
แตปรากฏวารูตะแกรงของเซฟการดนั้นโตเกินไปบาง  ทําใหน้ิวมือผานเขาได 
 2. มีการถอดเซฟการดออกเพื่อซอมบํารุง  เม่ือเสร็จแลวมิไดใสการดกลับเขาที่เดิม  
กรณีน้ีไดกอใหเกิดปญหาอุบัติเหตุแลวบอยครั้ง 
 3. มีการปลอยปละละเลยเสมอวา  เครื่องจักรที่อยูในที่สูงไมจําเปนตองมีเซฟการด    
ซ่ึงนับไดวาเปนความคิดและความเขาใจที่ไมถูกตอง 
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 4. พนักงานขาดทัศนคติที่ปลอดภัย  คือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องที่เกี่ยวกับ  
การทํางานกับเครื่องจักร  ชอบมีการเสี่ยงอันตรายโดยไมจําเปน 
 5. พนักงานขาดการฝกอบรมเพื่อทํางานกับเครื่องจักรอยางเหมาะสมและปลอดภัย   
กอใหเกิดการทํางานแบบลองผิดลองถูกอยูเสมอ 
 
จุดอันตรายของเครื่องจักร 
 กลไกที่มีการหมุน 
 เครื่องจักรที่มีการหมุนนั้น  จัดวาเปนเครื่องจักรที่มีอันตรายมากประเภทหนึ่ง  ดังนั้น 
จึงจําเปนตองมีเซฟการด  ควรใชและดูแลเซฟการดใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะทําได  
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชเครื่องจักรนั้นๆ 
 สิ่งเล็กๆ นอยๆ เพลาไมวาอยูในแนวตั้งหรือแนวนอนที่โผลออกมาเพียงเล็กนอยอาจพัน
และดึงเอาเสนผม  ผากันเปอน  แขนเสื้อ  ชายเสื้อของผูเขาใกลและกอใหเกิดอันตรายได      
ดังนั้นสวนที่หมุนของเครื่องจักร  เชน  เพลา  ปุลเล  ฟลายวีล เกียร สายพาน คลัชท  หรือ
ระบบการสงถายพลังงานแบบหนึ่งแบบใดก็ตาม  จึงควรจะติดตั้งอยูในที่ซ่ึงไมควรมีคนผาน  
เขาไปในบริเวณนั้นบอยๆ ยกเวนผูที่จะเขาไปบํารุงรักษา  หรือตรวจตราดูแลตามความจําเปน  
และควรจะมีเซฟการดติดตั้งไวดวย 
 

ตัวอยางของเครื่องมือ  ที่จําเปนจะตองมีเซฟการดอยางใดอยางหนึ่ง  เชน  ดังภาพ 

 
 กลไกเครื่องจักรที่มีการหมุน   

 
 
 



 2 - 4 

 1. เพลา ปุลเล หรือปลอกตอเพลา  ที่ติดตั้งอยูต่ํากวา  8  ฟุตจากพื้น  หรือบริเวณที่
ทํางานตองมีเซฟการด 
 2. ปุลเล สายพาน หรือเพลาเปลือย จะตองสรางแผงปองกันคนเขาใกล  โดยจะตองมี
ระยะหางออกไปไมต่ํากวา 

2
13 ฟุต   ในแนวราบ  และ 9 ฟุต  ในแนวดิ่ง  โดยเฉพาะถาสายพาน

น้ันอยูเหนือทางเดิน  จําเปนตองมีตะแกรงกันไวโดยตลอด  เพ่ือปองกันมิใหสายพานกระเด็นมา
ถูกคนไดในกรณีที่สายพานขาด 
 3. เกียร ที่ปลอยเปลือยไวควรติดตั้งเซฟการดชนิดครอบ 
 4. หัวเพลาที่ยื่นโผลเขาไปในทางเดินเทาหรือบริเวณที่ทํางาน  ตองตัดหัวเพลาออกหรือ
ใชแผนวัตถุหรือปลอกเพลาที่ไมมีการหมุนครอบไวเสีย 
 5. คลัตชและเฟองขับแบบตางๆ ที่อยู เหนือพ้ืนระดับ ตั้งแต 9 ฟุตลงมาจะตองมี       
เครื่องกั้น หรือเซฟการดชนิดถาวร  ฯลฯ 
 เซฟการด  หรือแผนครอบหรือปลอกเพลา  ที่ติดตั้งไวปองกันอันตรายตางๆ เหลานั้น 
ควรเปนประเภทที่สามารถถอดออกไดงายหรือมีที่สําหรับหยอดน้ํามันเติมวัสดุหลอลื่น         
ทําความสะอาดไดงายแตควรจะเปนประเภทที่ตองประกอบเซฟการดเหลานั้นเขาที่เสียกอน   
จะสามารถเดินเครื่องมือน้ันๆ ได เปนดีที่สุด 
 
 กลไกประเภทการตัดและเจียรนัย 
 อันตรายของเครื่องมือประเภทน้ีอยูที่จุดที่จะตองทํางานและเปนจุดซึ่งสวนที่เคลื่อนที่
ของเครื่องมือผานจุดที่อยูกับที่  เชน  เครื่องตัดแบบกิโยตีน  เครื่องเลื่อย  เครื่องบด  เครื่องปาด  
เครื่องเจียรนัย  ฯลฯ ตัวอยางของการใชเซฟการดสําหรับเครื่องมือดังกลาว 
 1. เลื่อยวงกลมติดตั้งกับที่  ควรมีเซฟการดแบบฝาครอบใบเลื่อยซึ่งคลุมฟนเลื่อยอยู
ตลอดเวลา และสามารถปรับระยะเปด – ปดชองใหวัตถุที่ตองการเลื่อยผานได ตามความหนา
บางไดโดยอัตโนมัติ  และควรรออกแบบใหสามารถปองกันวัตถุกระเด็นยอนมาสูผูใชเครื่อง    
ไดดวย 
 2. เลื่อยวงกลมประเภทที่เปลี่ยนมุมตัดและเลื่อยขึ้นลง – ไปมาได  จะตองมีเซฟ
การดปดสวนบนทั้งหมดของเลื่อยไวตลอดเวลา  สวนฝาครอบใบเลื่อยน้ันควรปรับระยะเปดปด
ไดเองเชนเดียวกัน 
 3. เลื่อยสายพาน  ควรมีเซฟการดดานฟนเลื่อย  และควรเปนประเภทที่สามารถปอง
กันวัตถุกระเด็นยอนมาสูผูใชเครื่องไดดวย 
 4. เครื่องตัด หรือเครื่องบด หรือเครื่องเฉือน  ประเภทตางๆ ตองมีเซฟการด
ประเภทที่สามารถปดบังปองกันคมมีด  ไมใหมือของผูใชเครื่องมีโอกาสเขาใกลสวนนั้นไดโดย
เด็ดขาดในขณะที่ เครื่องกําลังทํางาน  ซ่ึงเครื่องปองกันนี้จะตองสามารถปรับระยะหาง          
ปด - เปด ไดตามความหนาของวัตถุที่จะตัดไดโดยอัตโนมัติ  และควรจะเปนประเภทโปรงที่ให  
ผูใชเครื่องมองเห็นการตัดไดชัดเจนดวย 
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กลไกเครื่องจักรประเภทการตัด 
 
 5. เครื่องเจียระนัย  จะตองมีเซฟการดที่แข็งแรง  เพราะไมเพียงแตปองกันมือของผูใช
เครื่องและปองกันเศษวัสดุกระเด็นเทานั้น  ยังตองสามารถปองกันอันตรายเนื่องจากเจียระนัย
เศษวัสดุแตกกระเด็นไดดวย  เน่ืองจากเครื่องเจียระนัยน้ีเปนเครื่องมือที่มักจะมีผูใชไมเปน     
มาใชงานเสมอๆ อันตรายจึงเกิดขึ้นไดบอยมาก  การติดตั้งเครื่องเจียระนัยจึงตองจัดใหมี     
ความปลอดภัยใหมาก  เชน สถานที่ตั้งตองม่ันคงแข็งแรง ไมสั่นหรือแกวง (เพราะอาจทําใหจาน
เจียระนัยแตกไดงาย) แทนรองรับวัสดุที่เจียระนัยตองแข็งแรง  แนนหนาและติดตั้งไวหางจาก
จานเจียรนัย 

16
1   น้ิวพอดี และฝาครอบจานเจียระนัยควรเปนเหล็ก สามารถปองกันการกระเด็น

ของเศษวัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูใชควรมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยที่เหมาะสม  
เชน  แวนตานิรมัย  หรือหนากาก หรือเครื่องชวยหายใจเปนตน 

6. เครื่องขัด  จะตองมีฝาครอบสําหรับดูดฝุนและเศษวัสดุที่ขัดออกมาไดอยางมี     
ประสิทธิภาพ  เพราะนอกจากเปนการปองกันผูใชแลว  ยังปองกันฝุนหรือเศษวัตถุดังกลาว
กระจายออกสูบรรยากาศไดดวย 
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กลไกเครื่องจักรประเภทที่มีการหนีบ 
 

 กลไกประเภทที่มีการหนีบ  
การทํางานกับเครื่องมือ ประเภทที่มีชิ้นสวนหมุนตั้งแตสองสวนขึ้นไป ไมวาจะสัมผัสกัน

หรือหางกัน  หรือสมุนสวนทางกัน  ก็ตาม จะมีจุดอันตรายเกิดขึ้นไดจากการหนีบ  ตัวอยางที่
เห็นไดงายๆ คือ เครื่องรีด โซและเฟอง  สายพานและปุลเล รอกตางๆ และเฟองขับตางๆ 
เปนตน เซฟการดสําหรับเครื่องมือประเภทน้ีบางชนิดอาจใชแบบฝาครอบปองกันไดแตบางชนิด
ไมอาจทําเชนนั้นได เชน เครื่องรีดตางๆ ซ่ึงจะมีเครื่องกั้นปองกันเฉพาะจุดที่สัมผัสเพื่อไมให  
น้ิวมือของผูใชเขาไปได  และควรมีระบบบังคับใหเครื่องหยุดทันทีโดยอัตโนมัติเม่ือมีสิ่งอ่ืนเขาไป
ในจุดที่สัมผัสหรือหนีบน้ันๆ  
 
 กลไกประเภทสกรู 
 อันตรายของกลไกประเภทสกรูก็คลายคลึงกับประเภทที่มีการหนีบ  ตางกันก็เพียงแต
ประเภทสกรูน้ันมีชิ้นสวนหมุนกับชิ้นสวนที่ไมหมุนหรือติดตั้งอยูกับที่ เชน เครื่องบดตางๆ 
เครื่องผสมตางๆ หรือ เครื่องสงวัตถุโดยใชสกรู  เปนตน เซฟการดสําหรับเครื่องสงวัตถุดวยสกรู
น้ันอาจออกแบบใหสามารถปองกันสวนใดสวนหน่ึงของรางกายเขาไปใกลเครื่องจักรสวนที่มี 
การเคลื่อนหรือหมุน  เชนแบบฝาครอบ  หรือแบบตะแกรงกั้นหรือถาหากตองมีชองสําหรับปอน
วัตถุ  ก็ควรใหสามารถปรับขนาดของชองไดตามลักษณะรูปรางและขนาดของวัตถุที่ปอนน้ันได 
สําหรับเครื่องบดหรือเครื่องผสม  โดยปกติมักจะใชฝาปดหรือฝาครอบ  แบบที่เม่ือเปดฝาครอบ
เครื่องจะหยุดทํางานทันทีโดยอัตโนมัติ  และเครื่องจะไมทํางานจนกวาจะปดฝาครอบให     
เรียบรอย 



 2 - 7 

 กลไกประเภทที่มีการพับ  งอ หรือ กดทับใหเปนรูปตางๆ  
 กลไกประเภทนี้มีใชกันอยางกวางขวาง  อันตรายที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปแลวจะขึ้นอยูวิธี
การใชและสภาพการใชเครื่องมือน้ัน เชน ขนาด  รูปราง  และลักษณะการกด หรือขนาด         
ความหนาและชนิดของวัตถุที่ใช (วัตถุดิบ)  หรือลักษณะของเครื่องบังคับ  หรือความถูกตอง
ของผลผลิตที่ตองการ  ตลอดจนระยะเวลาที่ใชเครื่องมือน้ันๆ เปนตน 
 

หลักการปองกันอันตรายจากเครื่องจักร 
 

พื้นฐานความปลอดภัยการใชเครื่องจักร 
 เครื่องจักรและมาตรการความปลอดภัย 
 การที่จะทําใหเครื่องจักรมีความปลอดภัยเพียงพอ สําหรับการใชน้ันสิ่งจําเปน คือ    
มาตรการดําเนินงานทางดานความปลอดภัยตามกระบวนการ  5  ขั้นตอนดังน้ี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

แสดงกระบวนการ  5  ข้ันตอนที่จะนําไปสูความปลอดภัยในการใชเครื่องจกัร 
 

ทําโดยการประเมินความเสี่ยงของเครื่องจักร
ทําโดยการวิเคราะหขอมูลอุบัติเหตุในอดีตและ
วิธีการประเมินทางดานความปลอดภัย 

ขจัดความเสี่ยงของเครื่องจักรโดยการควบคุม  
พลังงาน และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 

แยกสวนที่เปนอันตรายออกโดยการใชเซฟ
การด เชน รั้ว, ที่ปดลอม, ที่ปดครอบ เปนตน 

การปองกันจากสวนที่เปนอันตราย  โดยการใช 
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยตางๆ เปนตน 

ควรพิจารณาความปลอดภัยของงานมิไดทําเปน
ประจํา  หรืองานที่เปนจุดตอระหวางงานตางๆ 
เปนตน 

การประเมินและการ
วิเคราะห 

การขจัดสภาพอันตราย 

การแยกสวนที่เปนอันตรายออก 

การปองกันสภาพอันตราย 
(จากงานประจํา) 

การปองกันสภาพอันตราย 
(จากงานที่ไมไดทําประจํา) 
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1. ทําการวิเคราะหความเสี่ยง 
 ซ่ึงสามารถทําไดโดยการรวบรวมขอมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องจักรประเภท        
เดียวกัน  ในอดีตที่ผานมา  และทําการวิเคราะหความนาจะเปนของการเกิดอุบัติเหตุ โดยใช  
วิธีการประเมินทางดานความปลอดภัย  จากนั้นทําการประเมินความเสี่ยงของเครื่องจักรที่ใชใน
ปจจุบัน  และระบุระดับความเสี่ยงของเครื่องจักรแตละตัว ทั้งนี้ควรทําการประเมินความเสี่ยง  
ไมเฉพาะแตเครื่องจักรที่คาดวาอาจกอใหเกิดอันตรายเทานั้น  แตควรจะทําการประเมิน    
ความเสี่ยงของทั้งระบบการทํางานโดยรวมถึงเครื่องจักรอ่ืนๆ ดวย 
 
2. การขจัดสภาพอันตรายที่ข้ันตอนการวางแผน และข้ันตอนการออกแบบ 
 การปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรนั้น สามารถทําไดโดยการขจัดสภาพ
อันตราย  หรือความนาจะเปนที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุที่ขั้นตอนการวางแผน  หรือขั้นตอน     
การออกแบบเครื่องจักร  วิธีการดําเนินการสามารถแบงออกไดเปน  3  ขั้นตอน คือ 
 (1) ขจัดความนาจะเปนของการเกิดอุบัติเหตุ 
 ยกตัวอยางเชน เม่ือเกิดมีความเสี่ยงที่ทําใหมือ หรือน้ิวไปติดอยูในชองวาง  ใหลด      
ความกวางของชองวางลงใหเหลือนอยกวา  6  มิลลิเมตร  เพ่ือที่มือหรือน้ิวจะไมสามารถเขาไป
ติดในชองวางได 
 (2) ควบคุมพลังงาน 
 ลดพลังงานของเครื่องจักรใหต่ําลงมากพอที่จะไมทําอันตรายตอรางกายคน  
 (3) ปรับปรุงวธิีการปฏิบตัิงาน 
 เราสามารถจํากัดสภาพการทํางานที่อันตรายได  โดยการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน  
เม่ือวิธีการทํางานถูกเปลี่ยนไปโดยอาจเปลี่ยนการทํางานใหเปนระบบอัตโนมัติก็จะทําใหคนงาน
สามารถทํางานไดอยางปลอดภัยมากขึ้น  เพราะไมตองเขาถึงสวนที่เปนอันตราย  แตทั้งน้ี      
ควรพึงระลึกไวเสมอวาระบบการทํางานแบบอัตโนมัติน้ี อาจกอใหเกิดปญหาอ่ืนไดอีก 
 
3. การติดตั้งเซฟการด 
 เม่ือมาตรการดังกลาวขางตนนั้นยากแกการนํามาใชงาน  ใหใชอุปกรณปองกัน หรือที่
เรียกวา เซฟการด แทน เชน ร้ัวกั้น ที่ปดครอบ ที่ปดลอม เปนตน  เพ่ือที่จะแยกสวนที่อันตราย
ใหอยูตางหาก 
 
4. การปองกันโดยการใชอุปกรณความปลอดภัย 
 เม่ือมาตรการในขอ 2 ) และ ขอ3) น้ันยากแกการนํามาใชงานใหใชอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคล  เพ่ือที่จะปองกันจากสวนที่เปนอันตราย 
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5. การพิจารณาถึงความปลอดภัยของานที่ไมไดทาํเปนประจํา 
 ระหวางที่กําลังดําเนินการตามาตรการขางตนนั้น  นอกจากจะพิจารณาถึงความปลอด
ภัยสําหรับงานที่ทําเปนประจําแลว  ควรจะพิจารณาถึงงานที่ไมไดทําเปนประจําตางๆ เชน        
การติดตั้งเครื่องจักร  การจัดระเบียบ  การบํารุงรักษา  การซอมแซมเครื่องจักร  การตรวจสอบ  
การทําความสะอาด  เปนตน  และงานที่ตองประสานกับพนักงานสวนอ่ืนๆ ดวย 
 
เซฟการดและประโยชนของเซฟการด 
 เซฟการดคืออะไร 
 เซฟการดคืออุปกรณที่ออกแบบและติดตั้งไวที่เครื่องจักร  เพ่ือปองกันอุบัติเหตุและ
อันตรายในการใชเครื่องจักรนั้นๆ โดยทั่วไปแลวเซฟการดมักจะติดตั้งไวที่จุดที่มีการสงถาย 
พลังงานของเครื่องจักร การมีเซฟการดนั้นไมเพียงแตจะปองกันอันตรายเนื่องจากสาเหตุ       
ดังกลาวเทานั้น  แตเซฟการดยังสามารถชวยปองกันอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บเน่ืองจากสาเหตุ
อ่ืนๆ ไดดวย ซ่ึงกลาวไดวาเซฟการดสามารถปองกันอุบัติเหตุจากสิ่งตางๆ เหลานี้ได คือ 

• ปองกันอันตรายจากการสัมผัสถูกสวนของเคร่ืองจักรที่มีการหมุนหรือเคลื่อนที่
ไดโดยตรง เชน สวนที่เปนที่สงถายพลังงาน อาทิ เกียร ปุลเล และสายพาน  
ขอตอ หรือเฟองตางๆ หรือใบมีดตัด เฉือน ฟนเลื่อย ฯลฯ  

• ปองกันอันตรายจากขบวนการผลิต เชน เศษวัสดุกระเซ็นหรือกระเด็นใส
พนักงาน อาทิ การหลอม การเจาะ การกลึง หรือเจียร เปนตน 

• ปองกันอันตรายจากเครื่องจักรขัดของ  เน่ืองจากระบบสายไฟฟา ชํารุดหรือตอ
ไวไมถูกตอง  เน่ืองจากเคร่ืองจักรทรุดโทรมขาดการบํารุงรักษา  หรือการใช
เครื่องจักรผิดวัตถุประสงค  หรือเกินกําลัง  เปนตน 

• ปองกันอันตรายเนื่องจากความบกพรอง  ความพลั้งเผลอ  อันเนื่องมาจาก
ความวิตกกังวล ความเหนื่อยลา  หรือความประมาทของพนักงานผูใชเครื่อง
จักรได 

ทั้งน้ีเปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา การปองกันอุบัติเหตุน้ัน  ไมอาจจะกระทําแต
เพียงการแนะนําฝกสอนหรือใหการศึกษาแกพนักงานเพียงอยางเดียว  แตตองมีการวาง       
มาตรการปองกันไวดวย  เพราะไมมีใครที่จะสามารถระมัดระวังตัวไดตลอดเวลา 
 
คุณลักษณะของเซฟการด 
 คุณลักษณะของเซฟการดตามหลักเกณฑความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมของ ILO  
กําหนดไวดังน้ี 
 1.   มีลักษณะการทํางาน เพ่ือปองกันอันตรายที่เชื่อถือ / วางใจได 
 2.   สามารถปองกันผูใชเครื่องจักร หรือผูอ่ืนที่เขาใกลสวนอันตรายขณะที่เครื่องจักร
กําลังทํางาน 
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 3.   ไมสรางความรําคาญ   หรือกอให เกิดความไมสะดวกในการทํางานตอผู ใช         
เครื่องจักร 
 4.   ไมเปนที่กีดขวางตอขบวนการผลิต  หรือกระบวนการทํางาน 
 5.   ทํางานไดโดยอัตโนมัติ หรือตองใชแรง / ความพยายามนอยที่สุด 
 6.   สามารถปรับดัดแปลงใหเขากับลักษณะแรง และลักษณะของเครื่องจักรได 
 7.   ควรจะถูกติดตั้งอยูบนเครื่องจักร คือ มีสวนที่ติดตั้งอยูกับเครื่องจักรใหมากที่สดุ 
 8.   ไมเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนถายน้ํามัน การตรวจสอบ การปรับเปลี่ยนและ           
การซอมแซม 
 9.   มีอายุการใชงานที่ยาวนาน  โดยที่ไมตองทําการซอมแซม หรือบํารุงรักษาบอยครั้ง 
 10. ทนทานตอการทํางานตามปกติ  และตอการกระทบกระแทกอยางรุนแรงได 
 11.  มีประสิทธิภาพในการใชงานยาวนาน 
 12.  ไมเปนการเพิ่มจุดอันตรายใหแกผูใชงานขึ้นอีก  (โดยที่จะตองไมมีมุมแหลม          
ไมมีคม จุดหนีบ จุดยืน หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่สามารถกอใหเกิดอุบัติเหตุได) 
 13.  ตองปองกันอันตรายไดไมเฉพาะแตอันตรายทั่วๆ ไปที่คาดวาจะเกิดขึ้นเทานั้น แต
รวมถึงอุบัติเหตุที่ไมคาดวาจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานดวย 
 
ประโยชนของการมีเซฟการด 
 เซฟการดที่ไดรับการออกแบบมาอยางดีและถูกตอง มีการใชและบํารุงรักษาอยาง     
ถูกตองเทานั้นจึงจะกลาวไดวาเพื่อปองกันอุบัติเหตุและสามารถปองกันไดจริง  ผูบังคับบัญชาจะ
ตองระลึกอยูเสมอวาการมีและใชเซฟการดที่ถูกตอง เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน หรือ       
อีกนัยหน่ึงคือการปองกันการสูญเสียโดยเปลาประโยชนของกิจการนั้นได ซ่ึงจะสงผลให
พนักงานเขาใจและไววางใจ  ทั้งน้ีเพราะ 

• ตราบใดที่พนักงานยังมีความหวาดกลัว หรือไมกลาเขาใกลหรือไมกลาใช  
เครื่องจักร  แสดงใหเห็นวาความรับผิดชอบในผลผลิตของพนักงานนั้นไมเกิด
ขึ้น  แตเม่ือพนักงานวางใจในเครื่องจักรที่ตนใชแลว  ยอมมีความสนใจและ
ปฏิบัติหนาที่ไดดีขึ้น  ยอมสงผลใหผลผลิตดีขึ้น 

• การที่ มีการเอาใจใสดูแลเรื่องเซฟการดอยางจริงจัง  ยอมแสดงใหเห็นวา             
ฝายจัดการใหความสนใจและตั้งใจที่จะปองกันอุบัติเหตุและอันตรายใหแก
พนักงานอยางจริงจังเปนการกระตุนใหพนักงานสนใจและระมัดระวังรอบคอบ
ยิ่งขึ้น 

• การมีเซฟการดที่ดี เปนการสรางขวัญใหแกผูปฏิบัติงาน  ไดทํางานดวยความ
ม่ันใจรวดเร็วและปลอดภัย  โดยเฉพาะถาหากใหผูที่ปฏิบัติงานนั้นไดมีสวน
ออกความเห็นปรับปรุงใหมีการติดตั้งขึ้นใชแลว  จะทําใหเกิดความรูสึกเปน  
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เจาของยอมมีการใชและบํารุงรักษาสม่ําเสมอ เปนการสงเสริมและปลูกฝงจิต
สํานึกในดานความปลอดภัยในการทํางานไดอยางยิ่ง 

 
หลักเกณฑการออกแบบเซฟการด 
 การออกแบบเซฟการดสําหรับเคร่ืองจักร ปกติการออกแบบเพื่อติดตั้งและปองกันสวนที่
สงถายพลังงานนั้น  กระทําไดงายและสะดวกกวาการติดตั้งและปองกันที่จุดทํางานและโดย    
ทั่วไปเซฟการดที่ดีมักจะออกแบบและติดตั้งมาพรอมกับเครื่องจักร  อยางไรก็ดี ถาไมมีหรือ
ตองการจะปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้นอาจสรุปคุณลักษณะของเซฟการดที่ดี และรายละเอียด
อ่ืนๆ ของเซฟการดไดดังน้ี 
 
 1. คุณลักษณะของเซฟการดที่ดี 
 1.1 ควรเปนไปตามมาตรฐานสากล  หรือมาตรฐานของหนวยงานที่เกี่ยวของบัญญัติไว 
เชน กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงแรงงาน หรือ สถาบันตางๆ เชน ความสูงของเซฟการด 
ระยะหางที่ปลอดภัยระหวางจุดอันตรายกับเซฟการด ขนาดความกวางของชอง และตะแกรงที่
น้ิวมือ  มือและแขนจะสอดเขาไปไดอยางปลอดภัย และระยะหางระหวางสวนของเครื่องจักรที่จะ
ไมกอใหเกิดการหนีบหรือกระแทกนิ้วมือ มือ แขน เทา ขา หรือทั้งตัว 
 1.2 ควรเปนสวนประกอบของเครื่องจักรสวนหนึ่งและไมทําใหโครงสรางของเครื่องจักร
ขาดความคงทนแข็งแรง 
 2. การติดตั้งและใชเซฟการด 
 เม่ือหนวยงานไดตกลงใจที่จะใหมีการติดตั้งหรือใชเซฟการดอยางหนึ่งอยางใดแลว    
ถาเซฟการดนั้นไมไดติดตั้งมากับเครื่องจักรโดยตรงหรือตองการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง         
เสียใหม  ควรที่จะไดมีการหารือขอความคิดเห็นจากบุคคลหลายๆ ฝาย อาทิ ผูใชหรือควบคุม
เครื่องจักร ผูควบคุมงาน  ผูติดตั้งเครื่องจักร ชางไฟฟา ชางบํารุงรักษา ฯลฯ  ในการที่ออกแบบ
หรือทําอุปกรณเซฟการดมาติดตั้ง  ณ  จุดหนึ่งจุดใดเพื่อมิใหเปนอุปสรรคของการใชเครื่องจักร  
ความสะดวกในการปอนวัตถุดิบ  หรือความสะดวกในการบํารุงรักษาเปนตน  โดยเฉพาะ      
ถาตองการจะดัดแปลงจากเซฟการดที่ติดมากับเครื่องจักรแตเดิม  ควรอยางยิ่งที่จะไดหารือกับ
ผูผลิตเครื่องจักรนั้นๆ กอน 
 นอกจากนั้นแลว  ควรจะไดศึกษากฎเกณฑ  ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับ        
มาตรฐานของอุปกรณหรือเครื่องจักรนั้น  เพ่ือที่จะใหการดัดแปลง  ติดตั้งเซฟการดนั้นถูกตอง  
สอดคลองกับกฎเกณฑหรือกฎหมายของทองถิ่นนั้นๆ ดวย 
 การใชเซฟการดนั้นควรถือเสมือนวาเปนสวนหนึ่งของเครื่องจักรหรือเครื่องมือ  และ
ตองเขาใจอยูตลอดเวลาวา  แมจะมีเซฟการดสําหรับปองกันอันตรายอยูแลวก็ตาม  ผูใชจะตอง
มีมาตรการปองกันอยางอ่ืนๆ ควบคูกันไปดวย  โดยเฉพาะกรณีที่พบวา 
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• เซฟการดที่ติดตั้งมาพรอมกับเครื่องจักรหรือเครื่องมือน้ัน  ยังไมเพียงพอหรือ
ไมไดมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานทองถิ่นน้ันๆ 

• เม่ือเซฟการดนั้นอยูในสภาพที่ชํารุดทรุดโทรม  ถึงเวลาที่ควรจะมีการซอมแซม   
หรือเปลี่ยนใหมไดแลว 
 การมีและใชเซฟการดที่เหมาะสมและถูกตองน้ัน  จะเปนการกระตุนใหเกิดภาพพจนที่ดี
ในการทํางานดวยความปลอดภัย  ซ่ึงจะสามารถจูงใจใหมีการปองกันอันตรายดานอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น
อีกดวย  เชน  ในการใชเครื่องมือที่มีเซฟการดปองกันสวนของนิ้วมือและแขนไดแลวทําใหคิด 
ไดวา  เหตุใดจึงไมปองกันสวนอ่ืนๆ ของรางกาย  เชน ตา หู เทา ศีรษะ ฯลฯ  เสียดวย  หรือ 
ในกรณีที่ตองสวมแวนตานิรภัยเขาไปทํางาน  แสดงใหเราเห็นวาเรากําลังเขาใกลหรือทํางานกับ
สิ่งที่เปนอันตรายทําใหเราตื่นตัวระมัดระวังตัวในการทํางานมากขึ้น  เปนตน 
 

 
 

แสดงการใชสวิทซควบคมุประตูเครื่องจักรที่ถูกตอง   
 
 
เซฟการดชนดิลอคในตัว 
 เซฟการดแบบล็อคในตัว หรืออินเตอรลอคนี้  จะเปนกลไกการทํางานของเครื่องจักรที่
จะตัดการทํางานของเครื่องจักรทันที  เม่ือเซฟการดถูกปดออก และเปนเซฟการดที่ไมสามารถ 
เปดหรือถูกถอดออกได  ในระหวางที่เครื่องจักรกําลังทํางาน  กลไกนี้สามารถนําไปประยุกตใช
กับเครื่องบด  หรือเครื่องตัด เครื่องปมขึ้นรูป ฯลฯ เปนตน  และสามารถปองกันอันตรายของ 
รางกายไดไมเพียงแตปองกันการถูกหนีบหรือติดในลอหมุน หรือสายพานเทานั้นแตยังชวย  
ปองกันวัตถุที่อาจกระเด็นออกมาจากเครื่องจักรในระหวางการทํางานได  เซฟการดชนิดลอคใน
ตัวนี้ เปนเซฟการดที่ ใชปองกันภัยไดอยางมีประสิทธิภาพมาก  สําหรับเซฟการดแบบ             
อินเตอรลอคนี้  สวิทซไฟ  เชน Limit Switch น้ันจะมีใชอยางกวางขวาง  การใชงานของสวิทซน้ี
อยางถูกตองสามารถพิจารณาไดจากภาพประกอบดานบน  และเซฟการดแบบอินเตอรลอคนี้มี
ใชกันอยางแพรหลายกับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุนในปจจุบัน 
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กลไกการทํางานของเซฟการด 
 กลไกการควบคุมโดยทั่วไปที่ใช คือ กลไกการทํางานแบบที่ตองใชมือทั้งสองควบคุม  
โดยการกดปุม (กดสวิทซ)  หรือผลักคานดวยมือทั้งสองมือพรอมกัน  เพ่ือที่จะใหม่ันใจไดวา   
มือทั้งสองของผูใชเครื่องจักรนั้น  อยูหางจากเขตอันตรายหรือจุดอันตรายระยะหางอยางนอย  
300  มิลลิเมตร  และไดมีการเสนอแนะวาการกด  Switch  2  ปุมน้ี  ควรจะมีระยะเวลาหางกัน
ประมาณ  0.5  วินาที 
  

1. กลไกการล็อค 
 ถาในระหวางที่มีการหยุดทํางานของเครื่องจักรเพื่อทําการบํารุงรักษา  ตรวจสอบ  หรือ
ซอมแซม ฯลฯ  น้ัน  ไดมีพนักงานอื่นมากดสวิทซสั่งใหเครื่องจักรทํางาน  โดยที่ไมตั้งใจ        
การกระทํานี้อาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงขึ้นได  เพ่ือที่จะปองกันอุบัติเหตุดังกลาว  ควรใช
กลไกลอคเครื่องจักร ดังแสดงในภาพขางลาง หรือ กลไกแบบอินเตอรลอค 
 
 

 
  แสดงการลอคคัทเอาทไฟฟาในการซอมบํารุงเครือ่งจักร   

 
 ในตัวอยางนี้พนักงาน 3 คน  ยังคงคลองกุญแจไวที่ฝาครอบของสวิทซ (Power  
Switch) ดังน้ัน  ถาพนักงานทั้ง  3  คน  ไมไขกุญแจของตนเองออกมาจนกระทั่งเสร็จงาน  
บํารุงรักษา  ซอมแซม  ฯลฯ  พนักงานอื่นก็จะไมสามารถกดสวิทซสั่งใหเครื่องทํางานได 
 2. กลไกการหยุดอัตโนมัติ 
 กลไกการหยุดอัตโนมัติที่ใชควบคูกับอุปกรณการเบรคนั้นมีไวเพ่ือใชหยุดการทํางาน
ของเครื่องจักรอยางทันทีทันใด หรือหยุดเครื่องจักรในกรณีฉุกเฉินเม่ืออุปกรณเครื่องจักรอยูใน
สภาพที่เปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน 
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สายพาน 
 การใชในสายพานลําเลียงสิ่งของ  โดยการทําโครงสรางดังแสดงในภาพ  อุปกรณชนิดนี้
สามารถใชในการหยุดเครื่องจักรในกรณีฉุกเฉิน  หรือในกรณีที่เสนลวดหยอน  หรือขาด     
ออกจากกันได  อุปกรณหยุดการเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติแบบลําแสงที่ใชกับเครื่องบด หรือ      
เครื่องปมโลหะเปนสวนใหญ ฯลฯ  น้ันเปนอุปกรณปองกันอันตรายชนิดหยุดอัตโนมัติ  โดยที่
อวัยวะของรางกายไมตองสัมผัสกับเครื่องจักรเลย 
  

 
   แสดงการเปรียบเทียบการติดตั้งสวทิซหยุดฉุกเฉิน  

 
 ภาพบน  สวิทซหยุดเครื่อง  (Limit  Switch)  2  ตัว  มีติดตั้งไว  เม่ือดึงลวดไมวาจะดึง
ในทิศทางใดระบบการหยุดฉุกเฉินก็จะทํางาน สวนภาพลางไมถูกตองเนื่องจากติดตั้งสวิทซ 
ดานเดียว 
 3. กลไกหยุดการหมุน  (Overrun  Mechanism) 
 หากเราพิจารณาพลังงานของเครื่องจักรแลว  จะพบวาเครื่องจักรสวนใหญหลังจาก   
ปดสวิทซเครื่องแลวจะยังทํางานอยูดวยแรงเฉื่อย คือ จะยังไมหยุดนิ่ง  ในกรณีน้ีจําเปนอยางยิ่ง
ที่เซฟการดจะสามารถเปดออกไดเฉพาะในกรณีที่เครื่องจักหยุดนิ่งหลังจากที่ปดสวิทซแลว   
เทานั้น Overrun  Mechanism  น้ีมีไวเพ่ือจุดประสงคดังกลาว  กลไกนี้จะใชควบคุมไมให     
เซฟการดถูกเปดออกขณะที่เครื่องจักรยังทํางานอยู (ยังเปนอันตรายอยู) โดยการตรวจสอบ 
รอบหมุนของเครื่องจักร  จากนั้นตั้งเวลาที่แนนอนที่จะสามารถเปดเซฟการดไดหลังจากที่ปด 
สวิทซของเครื่องจักรแลว 
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กฎเกณฑเพื่อความปลอดภัยในทางปฏิบัติเก่ียวกับการซอมบํารุงเครื่องจักร 
 เครื่องจักรทุกชนิดเม่ือใชงานไปนานๆ ยอมมีการสึกหรอ ชํารุด ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิด
ความไมปลอดภัยในการทํางาน  เราสามารถปองกันการสึกหรอหรือชํารุดไดรอยเปอรเซ็นต   
แตเราก็สามารถลดอัตราการสึกหรอลงไดดวยการหยอดน้ํามันหลอลื่นหรือการอัดจาระบี  
เปนตน การหยอดน้ํามันหลอลื่น  หรือการอัดจาระบี น้ันจะตองกระทําสม่ําเสมอ  ดังน้ัน     
เครื่องจักรบางชนิดจึงออกแบบใหมีการหลอลื่นไดโดยอัตโนมัติอยงไรก็ตาม ถามีความจําเปน
ตองใชพนักงานกระทํา  จะตองมีมาตรการไมใหพนักงานหยอดน้ํามันตองเขาไปใกลสวนที่หมุน
ของเคร่ืองจักรในขณะที่เครื่องจักรทํางาน  มาตรการที่ดีที่สุดคือ  กระทําในขณะที่เครื่องจักร
หยุดทํางาน 
 การหยุดเครื่องจักรเพื่อซอมบํารุง  โดยเฉพาะถาปุมสตารทเครื่องอยูหางไกลจากจุดที่
จําเปนตองเขาไปซอมบํารุงแลว  ควรใชระบบลอคหรือระบบลอคเฉพาะตัว (ซ่ึงผูอ่ืนใชไมได)  
ทั้งนี้จะสามารถปองกันอันตรายจากการกระทําโดยรูเทาไมถึงการณของผูอ่ืนไดโดยเด็ดขาดใน
กรณีที่มีพนักงานตั้งแต  2  คนขึ้นไปทําการซอมบํารุงเครื่องจักรเดียวกันจะตองมีการตกลงกัน
อยางแนชัดวา  ผูใดจะเปนผูเดินเคร่ือง  เม่ือใดและไมควรใหมีผูอ่ืนที่ไมมีหนาที่เขาในบริเวณนั้น
ดวยมาตรการที่ถูกตองคือหลังจากซอมเสร็จแลว  ควรใหผูควบคุมงานตรวจสอบกอนเดิน 
เครื่องใหม  และเม่ือเรียบรอยแลวจึงใหผูใชเครื่องจักรรับชวงตอไป 
 กฎเกณฑในการปฏิบัติอยางงายๆ คือ 
 1.   ผูทําหนาที่บํารุงรักษา  หรือซอมแซมจะตองแจงใหผูใชเครื่องทราบวาตนกําลัง
บํารุงรักษาเครื่องจักร 
 2.   ตองแนใจเสมอวาในระหวางที่ทําการบํารุงรักษาหรือซอมแซมนั้นจะตองไมมีผูใด
สามารถเดินเครื่องจักรได  ถาไมไดรับอนุญาตจากตัวทานเอง 
 3.   ควรใชลอคเฉพาะตัวของทานลอคเครื่องจักรทุกครั้ง  โดยไมคํานึงวาผูอ่ืนลอคแลว
หรือไม  เพราะลอคของผูอ่ืนปองกันทานไมได 
 4.   ในระหวางที่ทานทํางาน  ควรแขวนปายแสดงใหผูอ่ืนทราบตลอดเวลาวาทานกําลัง
ทํางานซอมบํารุงอยู 
 5.   เม่ืองานเสร็จหรือหมดเวลาทํางานของผลัดของทาน  ตองปลดลอคเฉพาะตัวของ
ทานออกดวยตนเอง  อยาไหววานผูอ่ืนใหทําเพื่อทานเปนอันขาด  และตองแนใจเสมอวา  เม่ือ
ทานปลดลอคเฉพาะตัวทานออกแลว  จะไมกอใหเกิดอันตรายตอผูอ่ืนดวย 
 6.   ถาลอคเฉพาะตัวของทานหาย หรือกุญแจหาย  ตองรายงานทันที  และเบิกลอค
และกุญแจชุดใหมมาใช 
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มาตรการความปลอดภัยที่ข้ันตอนการออกแบบ 
 1. การวิเคราะหสภาพอันตราย 
 ในระหวางที่มีการออกแบบเครื่องจักรที่จะนํามาใชงานนั้นการประเมินสภาพอันตรายที่
อาจเกิดจากเครื่องจักรนั้นๆ  เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ดังน้ัน ควรที่จะทําการวิเคราะหถึง           
รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และทําการคาดการณถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ไดโดยควรจะเปนการรวมมือกันของหลายๆ ฝายที่จะทําการวิเคราะห  เชน  วิศวกรในฝาย
เครื่องจักร และวิศวกรในฝายซอมบํารุง  เปนตน 
 2.   มาตรฐานการปองกันอันตราย 
 ในการพิจารณาถึงความจําเปนในเรื่องนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของมาตรฐาน       
ความปลอดภัยของผูออกแบบ  ซ่ึงตองเปนไปตามมาตรฐานตางๆ ที่สากลยอมรับ อยางได     
ก็ตาม ถามาตรฐานที่นํามาใชไมมีความละเอียด  ก็จะทําใหการออกแบบไดไมดีเทาที่ควร          
ผลก็คือทําใหยากตอการปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยไดอยางไรก็ตามยังมีอีกหลายวิธีทีจะทําให
มีมาตรฐานปองกันอันตรายในจุดตางๆ ไดอยางถูกตอง 
 3.   การพิจารณาวิธีการทํางาน 
 เครื่องจักรนั้น  ควรจะตองถูกออกแบบใหปองกันอันตรายจากความบกพรองของ
พนักงาน  หรือลักษณะการทํางานที่ไมปลอดภัยของพนักงานได  นอกจากนั้นควรจะพิจารณา
ไมเพียงแตงานที่ทําเปนประจําเทานั้น  ควรจะพิจารณาถึงงานที่มิไดทําเปนประจําดวย  เชน  
งานซอมแซม  ซอมบํารุงเครื่องจักร  การตรวจสอบเครื่องจักร ฯลฯ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  
บอยคร้ังที่คนงานมักจะไมหยุดเครื่องจักรไมวาจะมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น  เม่ือเครื่องจักรมี        
การทํางานผิดพลาดคนงานที่ทํางานอยูกับเครื่องจักรนั้น  อาจยื่นมือเขาไปในสวนของ      
เครื่องจักรและเกิดอาการบาดเจ็บได 
 4.    โครงสรางภายนอกของเครื่องจักร 
 ความปลอดภัยของลักษณะภายนอกของเครื่องจักรนั้นหมายความวาเครื่องจักรจะตอง
ไมมีสวนที่เปนใบมีด  มุมคมอยูที่สวนนอกของเครื่องจักร  สวนที่เปนแหลงสงถายพลังงาน     
จะตองถูกปดกั้นไวอยางมิดชิด  จะตองมีพ้ืนที่วางรอบๆ เครื่องจักร  เพ่ือเปนสวนที่ปองกัน
อันตรายจากการถูกหนีบ  ถูกเกี่ยวพัน  จากเครื่องจักร  ทั้งนี้ยังรวมถึงมาตรการที่เครื่องจักร  
จะตองมีการดปองกันสวนที่เปนอันตรายเชน  สวนที่มีอุณหภูมิสูง หรือสวนที่วัตถุอาจกระเด็น
ออกมาไดในทางกลับกัน  ความปลอดภัยของโครงสรางของเครื่องจักรนั้นหมายความวา    
เครื่องจักรจะตองมีความแข็งแรง  และทนตอสภาพแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงไดดี  กลาวคือ  
มีการยึดติดกับของเครื่องมืออุปกรณสวนตางๆ อยางแข็งแรงมีระบบมาตรการปองกันการสั่น
สะเทือน  มีระบบลอคตางๆ  
 5.   การดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัย 
 จุดอันตรายตางๆ ที่จะตองทําการตรวจสอบดานความปลอดภัยที่ขั้นตอนการออกแบบ  
ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตนนั้น  พบวายังไมเพียงพอสิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งคือการดําเนินการ
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ตรวจสอบความปลอดภัยในทุกๆ ขั้นตอนของการทํางาน  แตเน่ืองจากหัวขอสําคัญใน         
การตรวจสอบนั้นมีหลากหลายประเภทดังน้ันจึงควรจะมีการเตรียมขอมูลเปนแบบตรวจ  
(Checking list) วาเราควรจะตองตรวจวิเคราะหในเรื่องใดบาง 
 
มาตรการความปลอดภัยที่ข้ันตอนการผลิต 
 1. ข้ันตอนการผลิต 
 ความปลอดภัยของเครื่องจักรนั้นขึ้นอยูกับขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตดวย  ดังนั้น 
เจาของสถานประกอบการควรจะทําการตรวจสอบดูวากระบวนการผลิตของเครื่องจักรที่ใชอยู
น้ัน  เปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุด  สําหรับคุณสมบัติของเครื่องจักรหรือไม  สถานที่ทํางานนั้น
เหมาะสมหรือไม (คือเปนสถานที่ทําใหเกิดการผิดพลาดในการผลิตไดงายหรือไม)  และควรที่จะ
พิจารณาหาสถานที่ใหมเพ่ือใชในการผลิต  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะ
เชนหมอนํ้า  เครน ฯลฯ  มาตรฐานโครงสรางของเครื่องจักรเหลานี้จะตองเปนไปตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน  และจะยังนําเครื่องจักรเหลานี้มาใชงานไมได     
ถายังไมไดรับอนุญาตจากหนวยงานทางราชการ  สวนเครื่องจักรชนิดอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไวเปน
เครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะ  ควรจะมีการกําหนดมาตรฐานโครงสรางใหเปนที่ยอมรับ 
 2. ข้ันตอนการตรวจสอบ 
 บทบาทของการตรวจสอบภายใตรูปแบบ  ดานความปลอดภัยน้ันมีเพ่ือจะทําใหสามารถ
ม่ันใจไดวาอุปกรณและเครื่องจักรตางๆ น้ันมีความปลอดภัยตอการใชงาน  และจุดมุงหมายนี้
เอง  จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีเจาหนาที่ซ่ึงจะเปนตัวแทนของคนงานโดยเจาหนาที่น้ีจะตอง
ไปในสถานที่จริง  และพิจารณาตามหลักการทางวิทยาศาสตร  ควรจะมีเครื่องมือตรวจวัดที่
สามารถเชื่อถือไดมาใชในการตรวจสอบ  นอกจากนั้นตองพิจารณาดูวาเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ
น้ันๆ มีวิธีการใชงานอยางไร  และทดสอบดูวาการตรวจสอบขางตนนั้นเปนไปตามสภาพการใช
งานจริงหรือไม  เพ่ือใหม่ันใจวาการตรวจสอบเปนไปอยางถูกตองและตรงตามวัตถุประสงค  
ควรทําการตรวจสอบ  โดยยึดหลักมาตรฐานความปลอดภัยซ่ึงเปนที่ยอมรับที่ตรงกับสภาพ
ความเปนจริงของสถานประกอบการ  โดยตองไดรับยินยอมจากเจาของสถานประกอบการนั้นๆ  
ใหตรวจดูวาที่สถานที่น้ันๆ อยูในสภาพที่ปลอดภัยหรือไม  วิธีการดําเนินการตรวจสอบเพื่อเปน
ขอมูลอางอิงในการกําหนดมาตรฐานตอไป 
 
วิธีดําเนินการตรวจสอบ 
 1.   การตรวจสอบเบื้องตน 
 1)  จุดมุงหมาย 
 เพ่ือปองกันการเกิดอันตรายกับผูเกี่ยวของกับเครื่องจักร  เชน  ผูที่ทําการเคลื่อนยาย  
บุคลากรที่ทําการติดตั้งเดินระบบเครื่องจักร  อุปกรณตางๆ  
 2)  ระยะเวลาการตรวจสอบ 
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 การตรวจสอบนั้นจะกระทําเม่ือเครื่องจักรไดติดตั้งในโรงงานแลว  พรอมที่จะทดสอบ
การทํางาน  ทางฝายเครื่องจักรกลและฝายซอมบํารุงไดกําหนดมาตรการความปลอดภัยสําหรับ
ใชเครื่องจักรนั้นๆ เรียบรอยแลว  ตารางเวลาการตรวจสอบนั้น  จะกําหนดโดยฝายรับผิดชอบ  
และทางฝายนั้นจะตองแจงใหฝายอ่ืนๆ รับทราบและเขารวมการตรวจสอบ 
 3)  ขั้นตอนการตรวจสอบ 
 หลังจากที่ทําการตรวจสอบลักษณะภายนอกของเครื่องจักรแลว  ใหตรวจสภาวะ         
การทํางานของเครื่องจักรโดยใหเครื่องจักรทํางานแตไมตอง load วัตถุดิบลงไป  จากน้ัน         
ทําการตรวจสอบความปลอดภัย  ตามขั้นตอนทั่วๆ ไป โดยใหตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต
อยางละเอียด 
 4)  การดําเนินการ 
 เครื่องจักรนั้นจะตองมีการควบคุมการทํางานโดยพนักงานจากบริษัทผูผลิตเครื่องจักร
น้ันๆ หรือเปนวิศวกรที่รับผิดชอบ  การสั่งใหเครื่องจักรทํางานนั้นจะตองเปนไปตามคําแนะนํา
ของหัวหนางานที่ไดรับมอบหมายงานจากวิศวกรของฝายที่เปนผูรับผิดชอบเครื่องจักร 
 5)  การเขารวมการตรวจสอบของฝายตางๆ  
 ฝายวางแผนงานหรือฝายเครื่องจักร  ฝายซอมบํารุงเครื่องจักรฝายควบคุมทางดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน  และฝายผลิตน้ันจะตองเขารวมการตรวจสอบทุกครั้ง  และอาจมี
ฝายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเขารวมดวยในกรณีจําเปน 
 6)  การรายงานผลการตรวจสอบ 
 ใหกรอกขอมูลที่จําเปนและสําคัญ  ในแบบรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย  
และรายงานผลการทํางานของเครื่องจักร  จากนั้นใหเผยแพรขอมูลน้ีในรูปแบบของหนังสือเวียน
ไปยังฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ  เอกสารการรายงานผลนี้จะถูกจัดทําโดยฝายที่เปนผูรับผิดชอบ 
การตรวจสอบเครื่องจักร 
 7)  มาตรการและการติดตามผล 
 หลังจากที่ทราบปญหา หรืออันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น  ควรจะทําการประชุมหารือกัน
ระหวางผูที่เขารวมการตรวจสอบเพื่อกําหนดเปนมาตรการในการแกไขปญหาโดยมาตรการนี้  
ควรระบุถึงวิธีการ  แผนการดําเนินงานและหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบมาตรการที่เสร็จสมบูรณ
แลว  ควรจะไดรับการตรวจสอบความถูกตองจากฝายที่รับผิดชอบ  ฝายความปลอดภัยใน    
การทํางาน  และฝายผลิต (ฝายที่เปนผูใชเครื่องจักร) 
 8)  การรับรองผล  การตรวจสอบ 
 ผูจัดการฝายควบคุมความปลอดภัยในการทํางานนั้น  จะตองรับรองผลการทดสอบ  
การทํางานของเครื่องจักร  และจะตองออกเปนเอกสารรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย  
การทํางานของเครื่องจักร 
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 2.  การตรวจสอบขั้นที่สอง 
 1)  จุดมุงหมาย 
 การตรวจสอบขั้นนี้ เปนการปฏิบัติกอนที่จะมีการใชงานเครื่องจักรในกระบวน         
การผลิตจริง  เพ่ือที่จะตรวจสอบความปลอดภัย  โดยยึดหลักสภาพในการทํางานจริง 
 2)  ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 การตรวจสอบขั้นนี้จะกระทําเม่ือคนงานมีความเชี่ยวชาญในการใชงานอุปกรณ  และ
เครื่องจักร  แลวในระหวางที่มีการทดสอบการทํางานของเครื่องจักร  ตารางเวลาการทํางานจะ
ถูกกําหนดโดยฝายที่รับผิดชอบโดยแจงใหฝายอ่ืนๆ รับทราบและเขารวมการตรวจสอบ 
 3)  ขั้นตอนการตรวจสอบ 
 เริ่มตนสั่งใหเครื่องจักรทํางาน  จากนั้นตรวจสอบสภาวะการทํางาน  ตรวจสอบ      
ความปลอดภัยของการทํางานทุกขั้นตอนอยางละเอียด 
 4)  การดําเนินการ 
 เครื่องจักรนั้นจะตองมีการควบคุมโดยคนงานที่อยู ในฝายผลิต (ฝายที่ เปนผู ใช      
เครื่องจักร)  การดําเนินการตรวจสอบการใชเครื่องจักรนั้นจะทําตามคําแนะนําของหัวหนางาน 
ที่ไดรับมอบหมายหนาที่จากวิศวกรของฝายที่เปนผูรับผิดชอบเครื่องจักร 
 5)  การเขารวมการตรวจสอบ 
 ฝายวางแผนงานหรือฝายเครื่องจักร  ฝายซอมบํารุงเครื่องจักร ฝายควบคุมทางดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน  และฝายผลิตน้ันจะตองเขารวมการตรวจสอบทุกครั้ง  และอาจมี
ฝายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเขารวมดวยในกรณีจําเปน 
 6)  การรายงานผลการตรวจสอบ 
 ใหกรอกขอมูลที่จําเปน/สําคัญ  ในแบบรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย  และ
รายงานผลการทํางานของเครื่องจักร  จากนั้นใหเผยแพรขอมูลน้ีในรูปแบบของหนังสือเวียนไป
ยังฝายตางๆ ที่ เกี่ยวของ  เอกสารการรายงานผลนี้จะจัดทําโดยฝายที่ เปนผู รับผิดชอบ           
การตรวจสอบเครื่องจักร 
 7)  มาตรการและการติดตามผล 
 หลังจากที่ทราบปญหา  หรืออันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น  ควรจะทําการประชุมหารือ
กันระหวางผูที่เขารวมการตรวจสอบเพื่อกําหนดเปนมาตรการในการแกไขปญหาโดยมาตรการ
น้ี  ควรระบุถึงวิธีการ  แผนการดําเนินงานและหนวยงานที่ เปนผู รับผิดชอบมาตรการที่       
เสร็จสมบูรณแลว  ควรจะได รับการตรวจสอบความถูกตองจากฝายที่ รับผิดชอบ  ฝาย        
ความปลอดภัยในการทํางาน  และฝายผลิต (ฝายที่เปนผูใชเครื่องจักร) 
 8)  การรับรองผลการตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักร 
 ผูจัดการฝายควบคุมความปลอดภัยในการทํางาน  จะตองรับรองผลการทํางานของ
เครื่องจักรสําหรับใชในการผลิตจริง  และจะตองออกเปนเอกสาร  รายงานผลการตรวจสอบ
ความปลอดภัย  และเอกสารการรับรองการใชงานเครื่องจักรดวย 
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 9)  ดุลยภาพระหวางเครื่องจักรกับการตรวจสอบ 
 ตามหลักการโดยทั่วๆ ไปแลว  เครื่องจักรที่ไมผานการตรวจสอบความปลอดภัยน้ัน   
จะไมอนุญาตใหใชงาน 
 
มาตรการความปลอดภัยในการบํารุงรักษา 
 1. การตรวจสอบและการซอมแซมเครื่องจักร 
 การตรวจสอบเครื่องจักรนั้นมีทั้งการตรวจสอบแบบประจําวัน คือจะทํากอนและระหวาง
การทํางานปกติ  การตรวจสอบเปนระยะ  ซ่ึงจะทําเปนชวงระยะเวลา  เชนจะทําทุกเดือน  และ
การตรวจสอบเปนพิเศษ  ซ่ึงจะทําหลังจากการเกิดภัยธรรมชาติ  เพ่ือที่จะทําใหการตรวจสอบ
น้ันเปนไปอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพควรจะใหความสําคัญในเรื่องดังตอไปน้ี 
 1)   การกําหนดเจาหนาที่ตรวจสอบ 
 กําหนดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบประจําแกเครื่องจักรทุกๆ เครื่อง  และลักษณะของ   
การตรวจสอบ 
 2)   การจัดทําแบบแสดงรายการแยกประเภทเครื่องจักร 
 จัดทําแบบแสดงรายการที่จะตองตรวจสอบ (แบบตรวจ)  และมาตรฐานที่ ใชใน       
การตรวจสอบเพื่อที่จะไดทําการตรวจทุกหัวขอไดครบถวน  ไมละเลยสิ่งใดไป  และวิธีการ  
ตรวจสอบจะเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน  นอกจากนั้นใหพิจารณาดูวามีหัวขอใด  เครื่องจักร
ใดที่จะตองตรวจสอบเปนพิเศษตามที่กําหนดในกฎหมายหรือไม  ถามีใหระบุลงไปในแบบแสดง
รายการหรือแบบสํารวจดวยจากนั้นใหเก็บแบบสํารวจนี้ไวเพ่ือเปนประวัติของเครื่องจักร  แตละ
เครื่องวามีการติดตั้งอยางไร  มีการดัดแปลงเครื่องจักร  หรือการซอมแซมเครื่องจักรอยางไร 
 3)   วิธีการตรวจสอบ 
 พยายามทําการตรวจสอบโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร เชน ใชเครื่องมือในการตรวจ
วัด การบันทึกผลการสอบทุกครั้ง  หรือการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงของเครื่องจักรตามอายุ
การใชงาน  จะทําใหสามารถวิเคราะหและประเมินผลไดถูกตองยิ่งขึ้นและขอมูลเหลานี้ยังเปน
สวนชวยในการติดสินใจวาควรจะซอมเครื่องจักรนั้นๆ  หรือควรจะดําเนินการอยางไรตอไป 

4)   ผลการตรวจสอบ  และซอมแซมเครื่องจักร 
 ผูควบคุมการทํางาน  ควรจะทําการสํารวจทุกครั้งวา  การตรวจสอบเครื่องจักรนั้นไดทํา
อยางเหมาะสมหรือไม  และไดทําการซอมแซมเครื่องจักรทันทีหรือไม  จากนั้นใหควบคุมดูแลให
ระบบการตรวจสอบนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.   การตรวจสอบตามขอบังคับ 
 ประเภทเครื่องจักรที่ถูกกําหนดอยูในขอบังคับที่จะตองมีการตรวจสอบ น้ันยกตัวอยาง
เชน  หมอนํ้า  ทอความดัน  ปนจ่ัน  เครื่องปมโลหะ  เครื่องอบแหง  และรถโฟลคลิฟท  เปนตน  
โดยการตรวจสอบลักษณะนี้ เรียกวา “periodical voluntary Inspection” สําหรับเครื่องจักร  
เหลานี้  ระยะเวลาการตรวจสอบ  สิ่งที่จะตองตรวจสอบ บันทึกผลของการตรวจสอบไดถูก
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กําหนดไวในตัวกฎหมาย ดังน้ันควรจะทําการตรวจสอบเครื่องจักรเหลานี้ใหไดตามเกณฑ   
มาตฐานในกลุมเครื่องจักรเหลานี้ เชนเครื่องปมโลหะ  และรถโฟลคลิฟท  น้ันจะตองถูก      
ตรวจสอบโดยเจาหนาที่ที่มีคุณสมบัติ / คุณวุฒิในการตรวจสอบ  หรือจากบริษัทตรวจสอบที่ได
มาตรฐานการตรวจสอบเชนน้ี  เรียก “การตรวจสอบแบบพิเศษ” (special voluntary inspection) 
 3.   การทําความสะอาดเครื่องจักร 
 1)   มาตรการในการทําความสะอาดเครื่องจักรแตละเครื่องน้ัน  ควรแสดงรายละเอียด
อยางชัดเจน 
 2)   ตองมีมาตรการปองกันอันตราย  ตอสวนของเครื่องจักรที่เปนอันตราย  เชน  ใบมีด  
สวนที่ยื่นออกมาจากตัวเครื่องในระหวางที่ทําความสะอาด 
 3)   ควรมีการกําหนดมาตรการที่จะสามารถ จัดการพื้นที่การปฏิบัติงานคับแคบหรือ 
พ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมทําใหมีสภาพความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได 
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บทที่ 2 
 

ความปลอดภัยการใชปนจั่น 
 
 ในการเคลื่อนยายวัสดุที่มีขนาดน้ําหนักมาก  และรูปทรงใหญ  แตกตางออกไปจะตอง
ใชเครื่องจักรทุนแรงในการเคลื่อนยาย ปนจ่ันเปนเครื่องจักรที่ใชในการเคลื่อนยายวัสดุที่มี         
ความสามารถสูง  สะดวกสบาย  และใชเวลานอย  แตปนจ่ันก็มีราคาแพง  และถาไมมีระบบ 
การบริหารจัดการที่ดีก็จะเกิดอุบัติเหตุไดมากเชนกัน 
 
สถิติอุบัติเหตุเกิดจากการใชปนจั่น 
 1.   ผิดพลาดเนื่องจากผูขับปนจ่ัน 

- ขาดประสบการณในการทํางาน 
- เลื่อนรัศมีแขนยาวเกินความสมดุลย 
- ยกน้ําหนักเกินคากําหนด 
- ปรับหมุนปนจ่ันขณะรถเคลื่อนที่ 
- ตั้งปนจ่ันไมไดระดับ 
- รถปนจ่ันกระดกหงายหลัง 

2.   ผิดพลาดจากพื้นที่ตั้งปนจ่ัน 
- ใชแผนรองขาตั้งไมเหมาะสม 
- พ้ืนดินที่ตั้งทรุด หรือลื่น 
- แผนรองขาตั้งออนตัว  หรือหัก 

3.   ใชกันโครงตั้งรถปนจ่ันผิดพลาด 
4.   เครื่องจักร  และโครงสรางไมดี 

- แขนยกผิดพลาด 
- เบรคไมดี 
- แขนยกหัก 
- กันโครงตั้งปนจ่ันเสีย 

5.   ลมแรง 
- ลมแรงทําใหปนจ่ันเสียสมดุลย 

(ขอมูลจาก Associated General Contractors U.S.A.) 
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จากตารางขางบน แสดงสถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการใชปนจ่ัน  เพ่ือใหผูที่เกี่ยวของไดใช
หนังสือเลมน้ีเปนแนวทางในการบริหารจัดการ  หรือวางแผนปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัย
กับการใชปนจ่ันไดอยางเหมาะสม  ในเบื้องตนของใหทานผูที่เกี่ยวของกับการใชปนจ่ันได   
คํานึงถึงหลัก  4  ประการ  ดังน้ี 

1. วางแผนใหพรอมกอนการยกทุกครั้ง 
2. พนักงานผูขับเครน , ผูผูกยึดวัสดุ หรือผูสงสัญญาณ   ตองเปนผูที่ มี   

ประสบการณผานการอบรม  ทดสอบ  และรับรองตามมาตรฐานที่กําหนดแลวเทานั้น 
3. การใช งาน   การตรวจสอบ   และการซอมบํ ารุง  ตองใหบุคคลที่ มี           

ความสามารถ ประสบการณ ผานการทดสอบ  และรับรองตามมาตรฐานกําหนดเทานั้น 
4. รู, เขาใจ, ปฏิบัติตามขอกําหนด และคุณลักษณะของปนจ่ันอยางเครงครัด 

 
หัวใจหลักของปนจ่ัน  ก็คือ  วางแผนการใชงานใหเกิดความปลอดภัย    โดยการคิด   

ลวงหนา, วางแผนปฏิบัติ  และบริหารจัดการ  ในแนวทางที่ เหมาะสมโดยการสั่งการให              
ผูรับผิดชอบแตละสวนไดดําเนินการในทันที่โดยมิรอชา  ในการเกิดอุบัติเหตุแทบทุกครั้งสาเหตุ
หลักใหญที่สุดจะเนื่องมาจาก  ไมมีการวางแผนกอนการปฏิบัติงาน  ในสวนผูที่เกี่ยวของ หรือผูที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับปนจ่ันจะตองรวมปรึกษาหารือถึงสิ่งตางๆ  ที่จะตองดําเนินการ  เพ่ือคนหาและ
หาแนวทางปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น  ซ่ึงสาเหตุหลักที่แสดงในเบื้องตนมีตัวเลขแสดงสูงสุด  
คือความผิดพลาดของผูขับปนจ่ัน  โดยขาดประสบการณในการทําหนาที่  เชนเดียวกับชางซอม
บํารุง, ผูผูกชิ้นวัสดุ หรือแมกระทั่งหัวหนาผูควบคุมงาน  ก็จะตองเขาใจและทราบในรายละเอียด  
หรือสาเหตุเปนอยางดี  ผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับปนจ่ันทุกคน  จะตองรูถึงรายการ หนาที่     
แนวทาง และวิธีการ ดวยความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ  ไมวาจะในเรื่องของความรู  
วิชาการ  หรือประสบการณการปฏิบัติ  ถาบางสิ่งบางอยางที่ทานยังไมเขาใจ หรือไมแนใจ       
จะตองสอบถามจากผูรูกอน  ฉะนั้นความปลอดภัยปนจ่ันจะตองเกิดจากการปฏิบัติที่เปนไปตาม
มาตรฐานทางวิศวกรรมหลักๆ 3 กิจกรรม  คือ การใชงาน การตรวจสอบ และการซอมบํารุงรักษา  
ปรับปรุงพัฒนา 
 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

1. ขาดระบบการจัดการที่ดี  ในเรื่องการวางแผน ควบคุม  กํากับดูแลระบบการทํางาน  
กฎระเบียบ  ขอกําหนดความปลอดภัย ฯลฯ 

2. ขาดการอบรมพัฒนาสงเสริมดานความรูความสามารถผูที่เกี่ยวของกับการใชงาน  
เชน  ผูควบคุมปนจ่ัน  คนสงสัญญาณ  คนยึดเกาะวัสดุ  หรือหัวหนางานก็ตาม 

3. ขาดการวางแผนกอนการทําการยกเคลื่อนยายวัสดุ  โดยการจัดบริเวณสถานที่กอน
จะทําการยกวัสดุ และสถานที่จัดวางไดทันทีเม่ือทําการยกวัสดุมาถึงโดยไมมีการปลอยใหลอยไว  
เน่ืองจากหาที่วางไมได 
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4. นายจางขาดการเอาใจใส หรือไมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับบุคลากร เชน  ไมมี        
การอบรมบุคคลที่เกี่ยวของกับปนจ่ัน  และขาดการดูแลเอาใจใสในระบบที่สําคัญของปนจ่ัน  เชน  
ขาดการตรวจสอบ, บํารุงรักษา  ตามระยะที่ผูผลิต, มาตรฐานทางวิศวกรรม  หรือแมกระทั่ง        
มาตรฐานกฎหมายกําหนด 
 
การแบงประเภทปนจั่น 
ปนจั่นอยูกับที่ (Stationary Crane) 

ปนจั่นเหนือศีรษะ  (Over  Head  Travelling  Cranc)   
ปน จ่ันเหนือศีรษะ สามารถแบงออกไดหลายชนิด  ตามลักษณะการใชงานและ           

การออกแบบการผลิต  ซ่ึงแตละชนิดสามารถนําไปใชงานในแตละพ้ืนที่แตกตางกัน  เชน         
ในอาคารโรงงาน, นอกอาคาร หรือพ้ืนที่กําลังกอสราง  มีลักษณะแสดง  ดังรูป 

 

 
 

แสดงปนจั่นเหนือศีรษะชนิดตางๆ  
 
ปนจั่นเคลื่อนที่ (Mobile  Crane) 
 รถปนจั่น 
 สามารถเคลื่อนที่ไปตามถนนหลวงไดอยางอิสระ  คลองตัว  ทําการยกเคลื่อนยายวัสดุ
ไดในทุกสถานที่  ซ่ึงจะใชงานภายนอกอาคารเปนหลัก 
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  แสดงปนจัน่ชนิดลอยาง   

 
การใชงานปนจั่น 
 เพ่ือปองกันไมใหเกิดอันตรายความสูญเสียแกนายจางและลูกจาง  จึงจําเปนตองปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑหรือขอกําหนดการใชงานอยางปลอดภัยจึงเปนหนาที่รับผิดชอบโดยตรงของ     
ผูใชงานหรือผูควบคุมปนจ่ันโดยตรง  ซ่ึงจะตองมีความพยายามและมีความสามารถใน            
การคาดเดาหรือพยากรณและหลบหลีกปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นใหปลอดภัยที่สุด  ปนจ่ัน   
จะตองจัดใหมีการตรวจสอบกอนการใชงานหรือขณะใชงานทุกวัน และทุกๆ ชวงเวลาตาม   
มาตรฐานกําหนดพรอมกับจัดใหพนักงานผูใชงานและระดับหัวหนางานที่เกี่ยวของกับปนจ่ัน   
ไดรับการอบรม  และทดสอบตามมาตรฐานกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด 
 
การเตรียมความพรอม 
 การนําปนจ่ันมาใชงานตามจุดประสงคจะตองมีการจัดเตรียมความพรอมดานตางๆ ให
เรียบรอย  เพ่ือปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  จนกลายเปนอุบัติเหตุ สูญเสียบุคลากร  
ทรัพยสิน  และเวลาในการทํางาน  จึงจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงาน  
ดังน้ี 
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 ระบบการจัดการ 
 เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยในการทํางานสูงสุด  ผูบริหารควรจัดใหมี
ระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใชปนจ่ันใหครอบคลุมถึงองคประกอบตางๆ ดังน้ี 
 1.   จัดหาบุคคลกรที่เหมาะสม  เชน พนักงานขับ  พนักงานสงสัญญาณ เกาะยึด     
ชิ้นสวนวัสดุ  และผูควบคุมงาน  ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 
 2.   จัดใหมีระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานกําหนด  เชน  กอนการใชงานหลังการ  
ใชงาน  โดยมีแบบตรวจเฉพาะ 
 3.   จัดใหมีระบบบํารุงรักษาและซอมแซมใหถูกตองตามมาตรฐานทางวิศวกรรม 
 4.   จัดใหมีสวัสดิการตางๆ รวมถึงการอบรมพัฒนาความรูความสามารถใหแกพนักงาน
อยางตอเน่ือง 
 5.   จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามความจําเปนใหลูกจางสวมใสใน  
การปฏิบัติงาน 
 6.   เลือกใชชนิดและขนาดของปนจ่ันใหเหมาะสม  และถูกตองกับขนาดรูปรางของวัสดุ  
และสภาวะแวดลอม 
 7.   จัดใหมีคูมือวิธีปฏิบัติงานที่ถูกตองแกผูเกี่ยวของ 
 8.   กําหนดแผนผัง  ตําแหนง  ขั้นตอน  และวิธีการในการยกแตละครั้งแลวแจงใหผูที่  
เกี่ยวของไดรับทราบและถือปฏิบัติ 
 9.   จัดทําแผนฉุกเฉินรองรับ  เชน  กรณีอัคคีภัย  หรือวาตภัย  เปนตน 
 10.  จัดใหมีถังดับเพลิงที่เหมาะสมประจําพื้นที่ปฏิบัติงาน  พรอมกับฝกอบรมใหรูจักวิธี
การใชงาน  และปองกันระงับอัคคีภัย 
 
ความพรอมของผูปฏิบัติ 
 ผูบังคับปนจั่น 

1.   จะตองผานการฝกอบรม  และทดสอบตามหลักสูตรผูบังคับปนจ่ันตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนด 
 2.   ผานการตรวจสุขภาพไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน  เชน  ความดัน
โลหิตสูง  สายตาไมปกติบอดสี  หูหนวก 
 3.   มีประสบการณในการทํางาน  และเปนผูบรรลุนิติภาวะแลว  อายุไมต่ํากวา  18  ป 
 4.   มีความสามารถเขาใจพิกัดน้ําหนักการยกและคาความปลอดภัย 
 5.   มีความรอบรูถึงประสิทธิภาพของปนจ่ัน  และสภาวะอาการผิดปกติไดในขณะ
ปฏิบัติงาน  และสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางถูกตองปลอดภัย 
 6.   สํารวจความพรอมของตัวเองกอนการปฏิบัติงาน  เชน  จิตใจรางกาย อุปกรณ  
ปองกันอันตรายสวนบุคคล  เปนตน 
 7.   ปฏิบัติตามผูที่ทําหนาที่สงสัญญาณโดยเครงครัด 
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ผูใหสัญญาณและผูผูกยึดวัสดุ (ถาหากจําเปนตองมี) 
 1.   มีประสบการณในงานยกของจนเปนที่ยอมรับในตําแหนงผูใหสัญญาณ  และ    
ผานการอบรมตามมาตรฐานกําหนด 
 2.   จะตองจัดใหมีผูสงสัญญาณตลอดเวลาที่ทําการยกเคลื่อนยายวัสดุ 
 3.   ผูสงสัญญาณจะตองแตงกายใหเหมาะสมถูกตองใชสีเดนชัด 
 4.   ตองสงสัญญาณใหเปนมาตรฐานสากลกําหนด เพ่ือผูบังคับปนจ่ันจะไดเขาใจ  
ความหมายอยางถูกตอง 
 5.   ตองจัดใหมีผูสงสัญญาณเพียงคนเดียว 
 6.   พนักงานผูกเกาะยึดชิ้นสวน  ตองผานการอบรมมีความชํานาญและทราบถึงสภาวะ
ของชิ้นสวนที่ทําการยกไดอยางถูกตอง  เกาะยึดชิ้นสวนอยางม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยไมมี
ความเสี่ยงจากการรวงหลน 
 
 หัวหนาผูควบคุมการใชปนจั่น 
 1.   ผานการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรผูควบคุมปนจ่ันตามหลักเกณฑ  และ     
วิธีการที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนด 
 2.   จะตองทําการตรวจสอบแผนงาน  บริเวณหนางาน  และวิธีปฏิบัติงาน  วามี             
ประสิทธิภาพถูกตองและปลอดภัยกอนการทํางานทุกวัน 
 3.   ตรวจสอบพนักงานผูใตบังคับบัญชาใหมีความพรอม  การแตงกาย  สวมใสอุปกรณ
ปองกันภัยสวนบุคคลกอนการทํางาน 
 4.   ควบคุม  กํากับ  ดูแล  ใหผูใตยังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎระเบียบการรถปนจ่ัน
อยางเครงครัด 
 
ความพรอมพื้นที่และอุปกรณ (สําหรับปนจั่นอยูกับที่) 
 1.   ตองทราบขนาดความสามารถของปนจ่ัน, นํ้าหนัก, ขนาด, รูปราง และระดับ
อันตรายของวัสดุที่จะยก 
 2.   จุดยึดเกาะดวยโซ  หรือสลิง  เพ่ือใหเกิดความสมดุลย  และยึดเกาะดวยความมั่น
คงแข็งแรง  ปองกันรวงหลนขณะยกเคลื่อนยาย 
 3.   จะตองจัดเตรียมพ้ืนที่สําหรับวางวัสดุใหเรียบรอยกอนทําการยก 
 4.   ไมมีวัสดุหรือสิ่งอ่ืนๆ กีดขวางเสนทางขณะทําการยกเคลื่อนยาย 
 5.   ถาวัสดุชิ้นใหญไมสามารถมองเห็นไดโดยรอบ  ตองใหบุคคลอื่นชวยสงสัญญาณ
ตลอดเวลา 
 6.   กําหนดเสนทางการยกเคลื่อนยาย  พรอมปายเตือนระวังอันตรายไวใหผูอ่ืนเห็นได
อยางชัดเจน 
 7.   ติดตั้งสัญญาณเสียงหรือแสง  เตือนใหผูอ่ืนทราบขณะใชงาน 



 2 - 28 

 8.   อุปกรณหรือชิ้นสวนที่หมุนได ตองจัดใหมีครอบปองกันจุดที่อาจกอใหเกิดอันตราย
ได 
 9.   จะตองติดตั้งสวิทซหรืออุปกรณตัดระบบ   เม่ือยกวัสดุขึ้นสูงสุด (Upper Limited  
Switch) 
 10.  ในกรณีที่ไมมีสวิทซตัดระบบต่ําสุด  เม่ือตะขอเลื่อนลงต่ําสุดจนถึงพ้ืนดินจะตองมี
ลวดสลิงเหลืออยูในดรัมไมนอยกวา  2  รอบ 
 11.  จะตองทําการตรวจสอบความพรอมกอนการใชงานทุกวันอยางนอยตองเปนไป
ตามผูผลิตกําหนด 
 
กฎระเบียบขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของปนจั่น 
 1.   หามบุคคลที่ไมไดผานการอบรม, ไมมีหนาที่ และรางกายไมพรอมใชงานปนจ่ัน 
 2.   หามใชปนจ่ันจนกวาทานจะคุนเคย  และเขาใจกับระบบ  และอุปกรณควบคุมตางๆ  
เปนอยางดีแลว 
 3.   ตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของใชปนจ่ัน 
 4.   ตรวจสอบระบบอุปกรณควบคุมทั้งหมดกอนเร่ิมทํางาน 
 5.   หามใชงานในกรณีที่ปนจ่ันนั้นจะตองปรับปรุง  หรือซอมแซม เม่ือเกิดมีสวนใดที่
เสียหาย  อาจกอเกิดอันตรายหรือไดรับรายงาน 
 6.   หามใชงานถาพบวาปนจ่ันอยูในสภาพไมสมบูรณ 
 7.   หามเปดเดินเครื่องใดๆ ทั้งสิ้น  ถาพบปาย “ เครื่องหยุดทํางาน” หรือ “กําลังซอม
แซมหามเปดสวิทซ” จนกวาผูมีหนาที่รับผิดชอบมาดําเนินการ 
 8.   หามปรับแตงหรือซอมแซมปนจ่ัน  ถาทานไมมีความรูความสามารถที่แทจริง 
 9.   จะตองตัดวงจรไฟฟาทุกครั้งกอนทําการซอมบํารุง  ตรวจสอบหรือปรับแตงอุปกรณ
หรือชิ้นสวนตางๆ 
 10.  หามใชลวดสลิงเปนสายดินสําหรับการเชื่อมโลหะ  หรือระบบไฟฟาอ่ืนๆ 
 11.  อยาใหลวดเชื่อมที่มีกระแสไฟฟา สัมผัสกับลวดสลิง 
 12.  หามพนักงานโดยสารไปกับปนจ่ันทุกกรณี 
 13.  ตองจัดใหมีการตรวจสอบ  รายวัน  รายเดือน  และรายป อยางถูกตองเหมาะสม
ตามมาตรฐานวิศวกรรมโดยมีแบบตรวจเปนหลักฐาน 
 14.  การซอมแซมปนจ่ันตองใชชิ้นสวนหรืออะหลั่ยที่มีคุณภาพสูง 
 15.  หามยกวัสดุที่มีนํ้าหนักมากเกินกวาพิกัดที่บริษัทผูผลิตกําหนด 
 16.  จะตองใชลวดสลิงยกอยางถูกตอง  และเหมาะสมตามมาตรฐานกําหนด 
 17.  ทุกครั้งที่ยกตองม่ันใจวาวัสดุอยูในแนวดิ่งเสมอ  และสังเกตุวาลอคปองกันลวดสลิง
หลุด (Safety Latch)  ของตะขอตองไมรับหรือสัมผัสน้ําหนักใดๆ 
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 18.  อยาใหสลิงยกเกาะเกี่ยวที่ปลายตะขอ  เพ่ือปองกันการบิดงอ หรือชุดตะขอ (Hook  
Block) เสียหาย 
 19.  ลวดสลิงที่ใชในการยกตองไมพับบิดตัว, สึกกรอน, เสนฝอยขาด หรือยืดมาก     
เกินไป 
 20.  หามใชงานในกรณีที่พบวาลวดสลิงไมอยูในสภาวะที่เหมาะสม  เชน  ไมอยูในรอง
หรือหลุดออกจากรอก  เปนตน 
 21.  ขณะทําการยกจะตองสังเกตการเคลื่อนที่ของวัสดุตลอดเวลา 
 22.  ขณะเคลื่อนยายวัสดุไปจะตองไมเบียดชนกระแทกหรือมีสิ่งของอ่ืนๆ กีดขวางทาง 
 23.  การปรับระยะความสูงต่ําของวัสดุบอยๆ ความถี่มาก  ขณะใชงานหรือการปรับ
ถอยหลังดวยความรวดเร็วกระทันหันจะเปนเหตุใหระบบเครื่องยกทํางานหนักเกินไป  ทําให
เครื่องจักรเกิดความรอนสงูเกินได 
 24.  อยายกวัสดุใหสูงมากขึ้น  ถาในกรณีวัสดุยังอยูในสภาพเอียงไมสมดุลย 
 25.  จะตองปรับหรือจัดเรียงวัสุดใหอยูในสภาวะสมดุลยตลอดเวลาการเคลื่อนที่ 
 26.  หามยกวัสดุผานขามศีรษะ  หรือหามมีคนอยูใตวัสดุที่กําลังยก 
 27.  ตองควบคุมใหวัสดุเคลื่อนที่อยางชาๆ ราบเรียบสม่ําเสมอ  โดยไมมีการโยกตัว
หรือกวัดแกวงไปมา 
 28.  สวิทซควบคุมการหยุดสําหรับปองกันกรณีฉุกเฉิน หามใชสําหรับหยุดวัสดุตาม
ปกติ 
 29.  หามปลอยวัสดุลอยอยูกลางอากาศโดยไมมีการควบคุม 
 30.  เม่ือหยุดใชงานใหปรับตะขออยูสูงจากพื้น  2  เมตร 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ขอควรปฏิบัติ 
 1.   ยกวัสดุขึ้นจากพื้นประมาณ  4  น้ิว  คางไวสักพักและสังเกตอาการผิดปกติตางๆ 
จนแนใจวาปลอดภัยจึงยกตอไปได 
 2.   งานยกของปนจ่ันทุกชนิดจะกระทําไดตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาผูควบคุม    
การใชปนจ่ันกอน 
 3.   นํ้าหนักวัสดุหลายชิ้นที่จะยกจะตองรวมน้ําหนักเปนกอนเดียวกัน   (Total  Weight) 
 4.   สลิงที่ใชในการยกวัสดุตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา 5  เทา 
 5.   จัดใหมีอุปกรณปองกันสลิงเสียหายตรงมุมคมของวัสดุที่จะทาํการยก 
 6.   ใหมีเชือกตง (Guy  rope)  เพ่ือชวยประคองขณะยกวัสดุที่มีขนาดยาว 
 7.   จุดยึดเกาะวัสดุจะตองอยูในตําแหนงสมดุลย  ม่ันคงแข็งแรง  ปลอดภัยไมเอียง  
และไมเสี่ยงตอการรวงหลนขณะยก 
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 8.   เลือกใชชนิดและขนาดของปนจ่ันใหถูกตองเหมาะสมกับขนาด  รูปรางและชนิดของ
วัสดุ 
 9.   การยกเคลื่อนยายวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง  จะตองเคลื่อนที่อยางชาๆ       
ราบเรียบและสม่ําเสมอ 
 10.  เม่ือใชสลิงยาวสุดแลวยังตองเหลืออยูในรอกอยางนอย  2  รอบ  และเม่ือเลิก     
ใชงานตองมวนกลับเขาที่อยางเปนระเบยีบจนหมด 
 11.  ขณะใชงานประจําวันเม่ือพบอาการผิดปกติ ตองรีบรายงาน  หัวหนาหรือ               
ผูเกี่ยวของทันที 
 12.  สลิงที่ใชผูกยึดชิ้นวัสดุตองมีมุมยกนอยที่สุด  หรือไมทํามุมกันเลย 
 
 ขอหามปฏิบัติ 
 1. หามใชปนจ่ัน (สําหรับปนจ่ันที่ติดตั้งอยูนอกอาคาร)  ทํางานในขณะลมแรงฝนตก  
ฟาคะนอง  สถานที่มืดมองไมเห็นวัสดุหรือไมชัดเจน 
 2. หามยกวัสดุหนักเกินพิกัดที่บริษัทผูสรางกําหนดไวในแผนภูมิพิกัดน้ําหนัก (Load 
Chart) 
 3. หามใชกําลังเครื่องจักรลากวัสดุเขาหาตัวในกรณีวัสดุอยูหางจากรัศมีของแขนยก  
หรือสลิงตะขอยกไมอยูในแนวนิ่ง 
 4. หามคนงานโดยสารไปกับวัสดุ  หรืออยูใตวัสดุที่กําลังยก 
 5. หามปลอยใหวัสดุด่ิงลงพื้นดวยตัวนํ้าหนักวัสดุเอง 
 6. หามทําการปรับแตงเครื่องจักร  หรืออุปกรณตางๆ  ขณะปนจ่ันกําลังทํางาน 
 7. หามบุคคลอื่นๆ  เขาไปในบริเวณรัศมีการยกขณะปนจ่ันทํางาน 
 8. หามเรงเครื่องยกวัสดุขึ้นอยางรวดเร็ว  หรือปลอยตกลงอยางรวดเร็วแลวเบรค       
กระทันหัน 
 9. หามยกวัสดุที่เกาะยึดลักษณะไมม่ันคงหรือเอียงไมสมดุลย 
 10. ขณะยกวัสดุเคลื่อนที่อยางชาๆ ราบเรียบ  หามไมใหวัสดุแกวงตัวกลับไปมา 
 11. หามใชอุปกรณการยกที่ชํารุด  เชน  ลวดสลิง, ตะขอ หรือขอตอสลิง  เปนตน 
 
 หยุดการใชงาน 
 1.   ทุกครั้งที่หยุดการใชงานตองไมมีวัสดุใดๆ  หอยแขวนอยูบนตะขอ 
 2.   ระบบเบรคของอุปกรณควบคุมการยกอยูในตําแหนงลอคไมใหเคลื่อนที่ 
 3.   คันบังคับควบคุมตางๆ  ตองอยูในตําแหนง  วาง (Neutral) หรือ ปด  (off) 
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อุปกรณการยก 
 การยกและเคลื่อนยายวัสดุโดยการใชปนจ่ันน้ันทุกครั้งจะตองอาศัยองคประกอบ           
หลายประการ  สิ่งที่สําคัญซ่ึงมักจะเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการยกเคลื่อนยายวัสดุคือ  
อุปกรณประกอบการยก  ซ่ึงจะประกอบไปดวยสิ่งตางๆ  เชน ตะขอ  สลิง  โซ  เชือก  และ    
ขอตอสลิง  เปนตน  ในที่น้ีจะกลาวแตอุปกรณการยกที่คุนเคยกันเทานั้น 
 
ตะขอ (HOOKS) 
 เปนอุปกรณยกสําหรับปนจ่ันทุกชนิดซึ่งจะตองออกแบบและติดตั้งมากับตัวปนจ่ันนั้นๆ  
ตามมาตรฐานกําหนดซึ่ งจะตองขึ้นอยูกับลักษณะและประเภทของานที่ ใชแบ งเปน                  
3 ลักษณะงาน  ดังน้ี 

- ตะขอใชสําหรับงานทั่วไป 
- ตะขอใชงานในเรือ (ใชสําหรับขนถายสินคาทางเรือ) 
- ตะขอสําหรับงานโลหะ  (ใชสําหรับงานขนยายโลหะทุกรูปแบบในโรงงาน            

อุตสาหกรรมรวมถึงลักษณะงานเกี่ยวกับความรอนสูง  และกรดหรือดางเปนตน) 
 การออกแบบรูปรางตะขอจะขึ้นอยูกับลักษณะการยึดเกาะวัสดุ  ความสะดวกสบายใน
การใชงาน  และความมั่นคงแข็งแรง 
 
ลวดสลิง  (Wire  Rope) 
 คุณสมบัติ 
 ลวดสลิงที่จะนํามาใชในงานยกตางๆ น้ัน  จะตองมีคุณสมบัติตางๆ ดังน้ี 
 1. ลวดสลิงที่นํามาใชในงานยกจะตองมีความแข็งแรงสูง  โดยกําหนดคาความปลอดภัย
ในการใชงานใหเปนดังน้ี 

- ลวดสลิงสําหรับโยงยึดอยูกับที่  =  3.5 
- ลวดสลิงวิ่งหรือเคลื่อนที่  =  6.0 
2. จะตองสามารถทนตอการโคงหักงอบิดตัวและสามารถกลับคืนตัวสภาพเดิมไดโดยที่

ลวดสลิงไมลา 
3. จะตองสามารถทนตอการเสียดสี  สึกหรอได 

 4. จะตองสามารถทนตอความเสียหาย, แรงกระแทก  หรือการแตกราวไดดี 
 5. เม่ือลวดสลิงรับนํ้าหนักเกลียวลวดตองตานทานการหมุนของวัสดุไดโดยไมคลาย
เกลียว 
 6.   จะตองทนตอการกัดกรอนไดดี 
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 โครงสรางลวดสลิง 
 โครงสรางลวดสลิงจะประกอบดวย 
 1.   เสนลวด  (Wire)  จะเปนเสนลวดขนาดเล็กสามารถทนแรงดึงไดสูง  มีสภาพดัดโคง
งอไดในลวดสลิงจะประกอบไปดวยเสนลวดฝอยเปนจํานวนมาก 
 2.   แกนเกลียว  (Center)  เปนเสนขนาดเล็กขนาดเล็กเชนเดียวกับเสนลวดใน 1 แตจะ
อยูตรงใจกลางของกลุมเกลียวโดยมีเสนลวดเชนเดียวกันลอมรอบ 4, 6, 8 หรือ 10  ก็ไดขึ้นอยู
กับการออกแบบ 
 3.   กลุมเกลียว  (Strands)  ในกลุมเกลียวสลิงจะประกอบไปดวยเสนลวดจํานวน 
หลาย ๆ เสน  มาทําเกลียวรวมกัน  เรียกวา กลุมเกลียว 
 4.   แกนลวดสลิง  (Core)  เปนแกนอยูในใจกลางของลวดสลิงซ่ึงสามารถใหการโคงงอ
และออนตัวตามลวดสลิงไดอยางดีมีดวยกันหลายชนิดไดแก 

- ชนิดแกนไฟเบอร  (Fiber  Core) 
- ชนิดแกนเสนลวด  (Independent  Wire  Rope  Core) 
- ชนิดกลุมเกลียวลวด  (Steel  Strand  Core) 
- ชนิดแกนมีปลอกหุม  (Armored  Core) 
5.   ลวดสลิง  (Wire  Rope)  จะประกอบไปดวยกลุมเกลียวหลายๆ  กลุมตั้ งแต          

6 กลุมเกลียวขึ้นไปมามวนตีเกลียวรวมกันลอมรอบแกนจนกลายเปนเสนลวดสลิงตามมาตรฐาน 
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  แสดงสวนประกอบโครงสรางลวดสลิง   

 
 คาปลอดภัย  (Safety  Factors) 
 เพ่ือปองกันมิใหลวดสลิงถูกใชงานในการยกน้ําหนักหรือแรงดึงมากเกินไปจนทําใหลวด 
สลิงขาด  ซ่ึงจะเปนตนเหตุของอุบัติเหตุ  เพ่ือปองกันการเสียหายดังกลาวจึงตองกําหนดใหมีคา
ความปลอดภัยเผื่อไวดังน้ี 
                                                                         
 
 
 
 
 
 

            แรงดึงถึงจุดลวดสลิงขาด 
คาความปลอดภัย   =     (Catalogue  Breaking  Strength  of  The  Rope) 
                                                   น้ําหนกัที่ยกไดอยางปลอดภัย 
                                               (Maximum  Safe  Working  Load) 
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 คาความปลอดภัยสําหรับลวดสลิงตองใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
 
  
                                                                                        
 
 

ขอพิจารณา  คาความปลอดภัยที่จําเปนจะตองมีเน่ืองจากเหตุผลตางๆ  ดังน้ี 
 ประการแรก   เพ่ือลดน้ําหนักยกของลวดสลิงใหต่ํากวาคาแรงดึงถึงจุดลวดสลิงขาดซึ่ง
สาเหตุอาจเกิดจากการสึกหรอ, ความลา, การกัดกรอน, การใชงานผิดมาตรฐาน, ขนาดเล็กลง
โครงสรางเสียหายตลอดจนคุณภาพของลวดสลิงไมดี  ประการที่สอง  จุดตอปลายลวดสลิง 
รวมถึงขอตอลวดสลิงตางๆ มีประสิทธิภาพต่ําไมแข็งแรงเพียงพอ  ประการที่สาม  นํ้าหนักที่
เพ่ิมขึ้นในขณะยกวัสดุเคลื่อนยายจากอัตราเรงขณะยกขึ้นแรงเฉื่อยเม่ือวัสดุเคลื่อนที่  (เริ่มตน
ยก, หยุด, แกวงโยนตัว, แรงกระตุก เปนตน)  ประการที่สี่  แรงดึงในลวดสลิงเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก
ความฝด, สนิม, จุดตางๆ ของลวดสลิงและรอกเปนตน  ประการที่หา  การยึดเกาะวัสดุเอียง                   
ไมสมดุลยขณะทําการยก  ประการที่หก  ความแข็งแรงลวดสิงลดลง  เน่ืองจากลวดสลิงถูก   
ใชงานหนักมากเกินกวาคาความปลอดภัยที่กําหนดไว  อยางไรก็ตามการใชงานลวดสลิงที่มี  
อยูแลวเราสามารถที่จะคํานวณหาคาแรงดึงถึงจุดขาดไดคราวๆ ดังน้ี 
 
  
 
  
 
 
 
และการคํานวณหาคาน้ําหนักที่ยกไดอยางปลอดภัยของลวดสลิง  ในกรณีที่ เราไมทราบ       
คุณสมบัติ หรือความแข็งแรงลวดสลิงใดๆ เลย  ก็ใหวัดเสนผานศูนยกลางของลวดสลิงนํามา
คํานวณหาคาน้ําหนักที่ยกไดอยางปลอดภัยคราวๆ ได 

นํ้าหนักที่ยกไดอยางปลอดภัย  =  Ø  ลวดสลิง (น้ิว)  X   Ø  ลวดสลิง (น้ิว)  X  7 
 
ตัวอยางที่ 1 ลวดสลิงใชงานขนาดเสนผานศูนยกลาง  ½  น้ิว 
  นํ้าหนักที่ยกไดอยางปลอดภัย =  ½  X  ½  X  7 
      =  1.75  ตัน 
 
 

น้ําหนกัที่ยกไดอยางปลอดภยั   =  แรงดึงถึงจุดลวดสลิงขาด 
                           คาความปลอดภัย 

คาโดยประมาณ 
 
แรงดึงถึงจุดลวดสลิงขาด      =      (เสนผานศูนยกลางลวดสลิง  มม.)2 

20 
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ตัวอยางที่ 2 ลวดสลิงใชงานขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 / 8  น้ิว 
  นํ้าหนักที่ยกไดอยางปลอดภัย =  5 / 8  X  5 / 8  X  7 
      =  2.73  ตัน 
 
ตัวอยางที่ 3 ลวดสลิงใชงานขนาดเสนผานศูนยกลาง 1  น้ิว 
  นํ้าหนักที่ยกไดอยางปลอดภัย =  1  X  1  X  7 
      =  7  ตัน 

การบํารุงรักษาลวดสลิง 
 ขอควรปฏิบัติและควรระวัง 
 ลวดสลิงก็คลายกับเครื่องจักรหรือปนจ่ัน  ซ่ึงจะตองมีความระมัดระวังในการใชงานและ
การดูแลรักษาอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอายุนานและกอเกิด    
ความปลอดภัยในการปฏิบัติ  จึงควรปฏิบัติตามขอกําหนดคือ ตองม่ันใจวาลวดสลิงที่นํามา    
ใชงานมีความเหมาะสมถูกตองแลว ตองผานการตรวจสอบ  และรับรองจากผูผลิตตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไมยกวัสดุที่มีนํ้าหนักเกินมาตรฐาน กําหนด  ขณะเริ่มยกวัสดุตองยกขึ้นอยางชาๆ       
ราบเรียบไมใหเกิดแรงกระตุกเนื่องจากจะทําใหลวดสลิงมีความแข็งแรงลดลงเลือกใชลวดสลิง
เสนใหญกวาปกติเปนกรณีพิเศษ  เม่ือจะตองใชยกลักษณะงานที่มีความเสี่ยงสูง เชน  

ก) ไมสามารถรูนํ้าหนักที่แทจริงของวัสดุที่ยก 
ข) ขณะปฏิบัติงานยกอาจเกิดแรงกระตุก (Chock  Load)  ไดทุกขณะ 
ค) ในสภาวะงาน  หรือพ้ืนที่เสี่ยงเกิดอันตรายสูง 
ง) ลักษณะงานที่อาจเกิดผลรายกับคนโดยตรง 
ปองกันลวดสลิงจากมุมคมของวัสดุที่จะยก ลวดสลิงที่นํามาใชสําหรับงานยกหามนําไป

ลากจูงรถ หามใชลวดสลิงฉุดหรือกลิ้งวัสดุนํ้าหนักมาก ตองจัดเก็บลวดสลิงไวในที่สะอาดและ  
ไมมีความชื้น หามใชลวดสลิงที่ปลายไมเรียบรอย, รอยหงิกงอ หรือถูกทับจนแบน ใหแนใจวา 
ดรัมมวนลวดสลิงและรองมูเลยมีขนาดเสนผานศูนยกลางถูกตองไดมาตรฐาน จะตองปองกัน
ลวดทับหักงอ  เม่ือหมุนถอยหลัง  กรณีลวดสลิงไมบรรทุกน้ําหนัก จะตองมีการซอมแซมหรือ
เปลี่ยน รอก, มูเลย หรือจุดตางๆ  เม่ือพบวาผิดปกติหรือแตกราวรองสึกลึก ตองแนใจวา     
รองมูเลยแตละตัวไดแนวตรงกันและทํามุมกันอยางถูกตอง ใหทําการเปลี่ยน  หรือซอมแซม   
แบริ่งในมูเลย  หรือลูกกลิ้งตามจุดตางๆ เม่ือมีอาการผิดปกติ อยาใหมวนลวดสลิงมากจน     
ลน ดรัม ดูแลไมใหลวดสลิงมวนขวางดรัม ปลายลวดสลิงจะตองยึดติดกับดรัมอยางถูกตองและ  
แข็งแรง แนใจวาลวดสลิงไมถูกลอคติดกับมูเลย  ถาเปนลวดสลิงเสนใหมควรใชงานเบาๆ      
ชั่วระยะหนึ่ง  กอนที่จะใชงานอยางเต็มความสามารถ ใหใชตาสลิงในการจับยึดหรือเกาะกับ
อุปกรณลวดสลิงทุกครั้ง ตลอดจนจัดใหมีการดูแลความสะอาดและมีการหลอลื่นลวดสลิงเปน
ประจําตามมาตฐานผูผลิตกําหนด 
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โซ  (Chain) 
 เปนอุปกรณประกอบการยกอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใชกันมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งจะใชกับ
การเกาะยึดวัสดุหรือชิ้นงานตางๆ  โดยปกติโซจะมีความแข็งแรงสามารถทนแรงดึงไดมากกวา
ลวดสลิงในขนาดความโตเทากันโดยทั่วไปโซจะมีองคประกอบตางๆ  ดังรูป 

 
     รูปแสดงสวนประกอบของโซ 

 
โซที่นํามาใชงาน โดยปกติจะตองทําการตรวจสอบรายละเอียดของโซทั้งหมดอยางนอย

เดือนละครั้งวาอยูในสภาพที่ดีสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยขอโซไมสึกหรอ  แตกราว  บิดงอ  
การบีบตัว  และยืดตัวออกเกินมาตรฐานเปนตนในการตรวจสอบโซจะตองทําการตรวจทุกขอ  
สิ่งที่ทําการตรวจมีดังนี้ 

ลางทําความสะอาดทั้งหมดดวยสารตัวทําละลาย  แลวนําไปแขวนไวทําใหแหงและอาจ
จะใชแวนขยายชวยสองดูขอโซบางขอหรือบางจุดที่สงสัยวาอาจจะแตกราว  ตรวจวัดความยาว
หลังจากใชงานแลวยืดยาวจากมาตรฐานเดิมไดไมเกิน  5  %   (ทั้งน้ีการวัดจะตองใชจํานวน   
ขอโซที่เทากัน  โดยเปรียบเทียบระหวางของใหมและของที่ใชแลว  ตรวจดูการบิดตัว  คดงอ
หรือความเสียหายของโซทุกขอ  ตรวจดูการแตกราวของขอโซทุกขอหัว-ทาย  และแนวตอขอโซ  
ตรวจดูรอยเจาะลึกเขาในเนื้อโซ  เน่ืองจากถูกวัสดุมีคมจิกลึกเขาเนื้อเหล็ก  รอยขาดแหวงตาม
ผิวโซ  รอยบาดหรือรอยขีดตามผิวอันเนื่องจากวัสดุคมหรือรอยตัด  ของแตละขอโซซ่ึงตรวจพบ
รายละเอียดดังกลาวกินลึกเขาไปในเนื้อโซมากหรือกวางควรยกเลิกการใชงาน  ตรวจดูรอยเวา  
รอยถูกทุบจนยุบ  และรอยการเสียดสีจนเปนเงาเหลานี้แสดงถึงสภาพการใชงานหนักมาก     
เกินไป  ตรวจดูรอยการกัดกรอนผิวโซอยางรุนแรงกินลึกเขาเนื้อโซ  ตรวจวัดขนาดเสนผาน 
ศูนยกลางหาความสึกหรอของหัวทายขอโซได 
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การใชงาน 
 ม่ันใจวาโซมีขนาดความแข็งแรงและคาความปลอดภัยตามมาตฐานเหมาะสมกับวัสดุที่
จะยก  ถาหากตรวจสอบแลวพบวาเสียหายใชการไมไดหรือเกิดการสึกหรอมากจะตองแยกออก 
ทําลายทิ้งหรือสงใหบริษัทผูผลิตทําการซอมแซมกอนทําการยกตองรูขนาดน้ําหนักของวัสดุและ
ขนาดความสามารถรับนํ้าหนักของโซ  ใหทําการยกอยางราบเรียบสม่ําเสมอไมใหเกิดแรง
กระตุก  ในการจัดเก็บกระทําอยางเหมาะสมถูกตองปองกันความเสียหายจากสนิมและ        
การกัดกรอน  เม่ือตองการใชงานหามบิด  พันหรือขดโซ  เพ่ือตองการใหสั้นลง  เม่ือใชโซรัด 
สินคาที่มีคมตองใชวัสดุรองมุมคมปองกันโซคดหรือขาด  หามใชอุปกรณประกอบโซที่ผลิตขึ้น
เอง  เชน  หวงโซ  เปนตน  มายกวัสดุ  หามทําการยกในขณะที่หวงโซถูกขัดแนนหรือขัดตัวไม
เปนอิสระ  หามทําการยกในขณะที่หวงโซถูกยึดแนนหรือขัดตัวไมเปนอิสระ  หามใชฆอนทุบโซ
หรือหวงโซหรือมีแรงอัดกระแทกโซอยางแรง  หามยกวัสดุโดยใชปลายตะขอ  หามนําโซไป
เชื่อมดวยแกสหรือไฟฟาหากเกิดปญหาจะตองเปลี่ยนใหมหรือสงใหผูผลิตทําการซอมแซม  
ตองทําการตรวจโซทุกขอเพ่ือดูการสึกหรอ  รอยบาก  รอยเซาะ  การยืดตัว  การบิดตัว  งอ  
หรือ  ขาด  ม่ันใจวา  ขอตอ  จุดตอ  ทุกแหงมีความแข็งแรง  คาความปลอดภัยถูกตอง  และอยู
ในสภาพที่ดีกอนทําการยก  และหามนําโซหรืออุปกรณตอโซถูกความรอนสูง 
  
การตรวจสอบ 
 มาตรฐานการตรวจสอบปนจ่ัน  เพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใชงาน  ซ่ึง
เปนไปตามขอกําหนดทางดานวิศวกรรมจะทําใหปนจ่ันมีอายุการใชงานยาวนานมีประสิทธิภาพ
และสมรรถนะในการทํางานสูง  ลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ  ลดจํานวนครั้งใน      
การซอมแซมลง  สามารถใชงานไดตามแผนงานหรือเปาหมายที่กําหนดไวมาตรฐานใน       
การตรวจสอบแบงออกได  ดังน้ี 
 
การตรวจสอบรายวัน 
 กอนจะเริ่มตนการใชงานในแตละวัน  ผูใชงานปนจ่ัน  จะตองทําการตรวจสอบกอนทํา
การยกในสภาวะไมมีนํ้าหนัก  โดยใหสังเกตสิ่งตางๆ  ดังตอไปน้ี 

1. ไมมีวัสดุสิ่งของตางๆ  กีดขวางเสนทางเคลื่อนที่ของปนจ่ัน 
2. สภาพผิดปกติและไมเหมาะสม  เชน  การคดงอของรางวิ่งทั้งหมด 
3. กดสวิทซควบคุมแลวสังเกตการเคลื่อนที่ขึ้น, ลง, ทิศเหนือ, ใต, ออก, ตก  ถูกตอง

ตามตําแหนงและทิศทางหรือไม 
4. ตรวจเช็คระบบเบรคทุกสวนอยูในสภาพปกติดี 
5. ตรวจเช็คสวิทซควบคุมการยกสูงสุดของตะขอ (Limit  Switch)  ทํางานปกติ  

(ตรวจหลังจากการตรวจระบบเบรค) 
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6. ตรวจรอกยกและตะขอ  มีสภาพปกติไมบิดงอผิดรูป  รอกและแกนตะขอหมุนรอบ
ไดอยางราบเรียบไมสะดุด 

7. ตรวจสอบเช็คน็อตล็อกแกนตะขอไมหลวม สลัก (pin)  ล็อกตางๆ อยูในสภาพที่ดี 
8. สภาพโซ  สลิง  และขอตอ  ทุกสวนอยูในสภาพที่ดีไมแตกราวหรือไมมีเสนฝอยสลิง

ขาด  สลิงไมหลุดออกจากรองมูเลย  หรือรอกตางๆ 
9. เม่ือปนจ่ันเคลื่อนที่ตองไมเกิดเสียงดังที่ผิดปกติ  การสั่นสะเทือนหรือหลวมคลอน 
10. สลิงที่มวนอยูในดรัมตองอยูในสภาพปกติเรียงเปนลําดับอยางเรียบรอยสวยงาม 
11. สลิงหรือโซ  มีสารหลอลื่นเคลือบอยูอยางเหมาะสมหรือไม 
12. ระบบการทํางานทุกสวนอยูในสภาพปกติสามารถใชงานไดโดยไมผิดปกติใดๆ 

 
หมายเหตุ 

โดยปกติแตละวันจะมีพนักงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาใชปนจ่ันหลายคน  ฉะนั้นใน
การตรวจสอบกอนการใชงานแตละวัน  ควรมอบหมายใหพนักงานคนเดียวตรวจประจําเครื่อง
ทุกวัน  โดยใชแบบตรวจตามแบบที่กําหนด 
 
การตรวจสอบรายเดือน 
 ลําดับและระบบระยะเวลาการตรวจสอบ 
 สําหรับการตรวจสอบรายเดือน  ชวงระยะเวลาจะแตกตางกันไปในแตละสวน  จึงควร
พิจารณาชิ้นสวนหรืออุปกรณที่มีความสําคัญที่กอใหเกิดความปลอดภัย  สวนที่ทําการซอมบํารุง
ยากลําบาก  และสวนที่มีความถี่การใชงานสูง เปนตน  เพ่ือดูวาเกิดการสึกหรอหรือเสียหาย
ระดับนอยลงหรือไม  และองคประกอบอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ  ตามคุณลักษณะที่บริษัทผูผลิต
กําหนดการตรวจที่เหมาะสมควรตรวจชวงหยุดการใชงาน  โดยกําหนดชวงเวลาที่กอใหเกิด
ประโยชนตอสถานประกอบการมากที่สุด  โดยตารางขางลางนี้  จะเปนแนวกําหนดที่จะกอเกิด
ประโยชนมากที่สุด  โดยความเกี่ยวพันระหวางชวงเวลาทํางานและจํานวนครั้งการเริ่มตอชั่วโมง 
 
ลําดับ จุดประสงคขอกําหนดมาตรฐานการตรวจ ชวงเวลาตรวจ 

A 
 
B 
 

C 

-  สวนประกอบหรือระบบที่มีผลเกี่ยวกับความปลอดภัย 
   ของปนจ่ัน 
- สวนประกอบหรือระบบที่เกี่ยวกับกลไกการซอมบํารุง 
   ทางวิศวกรรม 
- สวนประกอบหรือระบบที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไป  
เชน การสึกหรอ  การแตกราว  เสียหาย  หรือของเหลว
ตางๆ 

 
เดือนละครั้ง 

 
ทุก  3  เดือน 

 
 

ทุก  6  เดือน 
 

ตารางแสดงลําดับและระยะเวลาการตรวจ 
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การตรวจในชวงหยุดงานตามมาตรฐาน  จะเกิดประโยชนชวงมาตรฐานระดับกลาง   
เทานั้น  การตรวจในชวงหยุดงานควรจะสั้นที่สุด  ถาปนจ่ันมีความถี่ในการใชงานมากดังแสดง
ในตารางขางลางนี้ 
 

ประโยชนที่ไดรับ สูง ปานกลาง ต่ํา 
เปอรเซนตการใชงาน % 25 %  หรือมากกวา 25 %  -  10 % นอยกวา  10 % 
จํานวนครั้งทีส่ตารท ใน  1  

วัน 
มากกวา  1,500 1,500  -  400 นอยกวา  400 

 
ตารางแสดงระดับประโยชนจากการตรวจสอบ 

 
 (1)  เปอรเซนตการใชงาน %  =    

 
 
           

(2) จํานวนครั้งที่สตารทใชงานปนจ่ันแตละเครื่องนอยที่สุดประมาณ  5  ครั้ง  โดย           
ประเมินการใชงานวันละ  8  ชั่วโมง 

(3) อุณหภูมิหองขณะน้ัน  ไมเกิน  40ºC 
(4) สมมุติปนจ่ันใชงานภายใตสภาวะแวดลอมปกติภายในโรงงานหรือโกดังสินคา    

ภายใตองคประกอบอ่ืนๆ  เชน  อุณหภูมิ  และความชื้นบรรยากาศสูงกวาปกติ  
หรือสภาวะฝุน, สารไวไฟ, กรด  หรือดาง  เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลบวกเวลาการทํางานมอเตอรทุกตัวระหวาง 
1  ช่ัวโมง  (หนวยเปนนาท)ี 

60  นาที 
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บทที่ 3 
 

ความปลอดภัยหมอนํ้า 
 
 หมอนํ้า  หมายถึงเครื่องผลิตไอน้ําหรือนํ้ารอนใหมีอุณหภูมิและความดันสูงกวา
บรรยากาศปกติซ่ึงอยูภายในภาชนะปด  สรางดวยโลหะที่สามารถทนความดัน  ทนอุณหภูมิ
ภายใน  และภายนอกไดสูงโดยการถายเทความรอนที่ไดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง  ทําให
นํ้ารอนกลายเปนไอ  สามารถนําไอน้ําหรือนํ้ารอน ไปใชงานไดตามตองการ 
 
ประโยชนของไอน้ํา 
 ไอนํ้ามีคุณคามหาศาลสามารถนําไปใช ในครัวเรือน   บานพักอาศัย   โรงงาน             
อุตสาหกรรมการผลิตตางๆ มากมาย  สามารถแบงประโยชนการใชงานออกได  2  ลักษณะ 
ดวยกัน  คือ 
 1.   ความรอน  ไอนํ้าจะมีอุณหภูมิและความรอนสูงกวาอุณหภูมิของน้ําเดือดปกติ    
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับภายในหมอนํ้ามีความดันเทาไร  ซ่ึงไอนํ้าจะมีอุณหภูมิสูงเม่ือความดันภายใน 
หมอนํ้าสูง และไอน้ําจะมีอุณหภูมิต่ําเม่ือความดันภายในต่ํา  ทั้งน้ีในสภาวะไอน้ําอ่ิมตัว 
(Saturated steam)  สามารถนําความรอนจากไอน้ําไปทําอาหารใหสุก  ฆาเชื้อโรค  อบไม  
หรือซักผา กิจกรรมที่ใชความรอนจากไอน้ํา  ไดแก  โรงแรม  โรงพยาบาล  โรงงานผลิตอาหาร
กระปอง  เปนตน 
 2.  ความดัน  พลังงานความดันสูงที่ออกจากหมอนํ้า  จะนําไปขับดันลูกสูบในเครื่อง
จักร ไอนํ้าหรือนําไปเปาปกกังหันไอน้ําเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา  ประเภทกิจการที่ใชประโยชน
ทางความดันของไอน้ํา  ไดแก  โรงสีขาว  โรงเลื่อยจักร  โรงไฟฟา 
  
ประเภทหมอนํ้า 
 หมอนํ้าที่ใชกันมีหลายประเภทขึ้นอยูกับขนาด  วัตถุประสงคในการใชงานที่แตกตางกัน  
การจัดประเภทหมอนํ้าสามารถแบงไดหลายวิธี  ขึ้นอยูกับผูผลิตหรือผูใชจะเลือกวิธีใด โดย    
ทั่วไปแบงตามองคประกอบ 
 
การวิ่งของไฟ  หรือกาซรอน 
 การแบงแบบนี้ในปจจุบันนิยมใชกันอยางแพรหลาย  และคอนขางชัดเจน  แบงเปน     
2  ประเภท  คือ 
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 1.   หมอนํ้าประเภททอไฟ  ( Fire tube boiler) 
 เปนหมอนํ้าประเภทที่มีลักษณะใหกาซรอน  ซ่ึงเกิดการเผาไหมของเชื้อเพลิงไหลไป
ตามทอเหล็ก  ซ่ึงรอบทอเหล็กเหลานั้นจะมีนํ้าลอมรอบอยู  และใชทอเหล็กเปนตัวนําความรอน
ไปสูนํ้า 
 2.   หมอนํ้าประเภททอนํ้า (Water  tube boiler) 
 หมอนํ้าชนิดนี้มีลักษณะน้ําไหลวนเวียนอยูภายในทอ  โดยมีไฟเผาอยูรอบนอกทอ 
ความรอนจาการเผาไหมจะถายใหกับทอนํ้าตามลําดับ  ปกติมักออกแบบใหทําไหลเวียนเองตาม
ธรรมชาติคือ  นํ้ารอนจะลอยตัวขึ้นบน  และน้ําเย็นจะไหลลงลาง  ไอนํ้าที่เกิดขึ้นจะแยกออกจาก
นํ้าลอยขึ้นขางบนหมอนํ้าแบบนี้สามารถออกแบบใหรับความดันไดสูงๆ  โครงสรางภายใน
ประกอบดวยทอนํ้าจํานวนมาก  ซ่ึงตอไปรวมกันที่อยางนอย  2  แหง  บริเวณที่ทอนํ้าไป    
รวมกันน้ีเรียกวา  เฮดเดอร  หรือดรัม (Header  or  Drums)  ถาหัวทอนําไปตอรวมกันที่หมอ
สําหรับตกตะกอน  เรียกหมอน้ีวา  หมอนํ้าขุน  (Mud  drum)  ถาหากหัวทอไปรวมกันที่หมอ
พักไอก็เรียกวา  หมอไอ  (Steam  drum) 
 
ระบบการทํางานของหมอนํ้า 
 ระบบการทํางานของหมอนํ้าไมวาจะเปนหมอนํ้าชนิดใดก็ตาม  มีระบบการทํางานที่
สําคัญๆ อยู  3  ระบบ  ดังน้ี 
 1. ระบบเชื้อเพลิง  คือระบบการเผาไหมของเชื้อเพลิงใหเกิดความรอนขึ้น  สําหรับ   
สงผานไปยังนํ้าเพื่อผลิตไอน้ําตอไป  เชื้อเพลิงจะมีองคประกอบที่สําคัญๆ คือ คารบอน และ
ไฮโดรเจนอาจมีซัลเฟอรบางเล็กนอย  หลักการเผาไหมก็คือ กาซออกซิเจนจะเปนตัวชวยให 
เชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม  โดยจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น  ออกซิเจนจะรวมตัวกับคารบอนและ
ไฮโดรเจนเกิดเปนคารบอนไดออกไซด  และน้ําโดยจะใหความรอนออกมาดวย 
 ในกรณีเกิดการเผาไหมไมสมบูรณจะเกิดกาซคารบอนมอนนอกไซด  ซ่ึงเปนกาซพิษ  
และคาความรอนที่ไดจะนอย  ฉะน้ันจึงตองพยายามปรับใหการเผาไหมเกิดขึ้นอยางสมบูรณ  
โดยการปรับอัตราสวนระหวางอากาศกับเชื้อเพลิงใหพอเหมาะ  ในบางกรณีถาเชื้อเพลิงมี
กํามะถัน (ซัลเฟอร)  ผสมมาดวยจะทําใหเกิดกาซ ซัลเฟอรไดออกไซดดวย  ซ่ึงกาซนี้เม่ือ   
รวมตัวกับนํ้าจะกลายเปนกรดกํามะถันทําใหเกิดการผุกรอนอาจเปนอันตรายกับปลองควันและ
หลังคาบานเรือนได  ดังน้ันเชื่อเพลิงที่ใชจะตองมีสวนผสมของกํามะถันใหนอยที่สุด 
 2. ระบบอากาศ  ตามที่ไดกลาวมาแลววาการเผาไหมของเชื้อเพลิง  จะเกิดขึ้นไดตอ
เม่ือมีกาซออกซิเจนเปนตัวชวยในการเผาไหม  ซ่ึงออกซิเจนน้ีอยูในอากาศนั่นเอง  การเผาไหม
ของเชื้อเพลิงที่สมบูรณน้ันจะตองมีออกซิเจน (อากาศ) จํานวนที่พอเหมาะ จึงจะไดความรอนสูง
ที่สุด  และความรอนที่ไดน้ันจะมีการสูญเสียไปเนื่องจากสาเหตุตางๆ เชื้อเพลิงที่ใชจะตองทํา
การอุนน้ํามันเชื้อเพลิงใหไดอุณหภูมิที่เหมาะสม กรณีนํ้ามันเตาจะกําหนดไวระหวาง 90ºC -
110ºC ซ่ึงเปนไปตามคุณภาพน้ํามัน เกรด A B หรือ C อากาศที่ถูกสงเขาไปเผาไหมมีความชื้น
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สูงมากจะทําใหปริมาณความรอนต่ํากวามาตรฐานดวย กรณีการเผาไหมไมสมบูรณเพราะ
ปริมาณอากาศที่ใชในการเผาไหมนอยหรือมากเกินไป หรือกรณีการสงถายความรอนจากไฟ  
ไปสูนํ้าไมดีพออันเนื่องจากเกิดเขมาหรือตะกรันเกาะตามทอและพนังทางดานไฟและดานน้ํา  
จึงสงผานความรอนสูนํ้าไดนอยทําใหสูญเสียความรอนออกไปทางปลองควัน 
 3.  ระบบน้ํา   เม่ือไอน้ําที่หมอนํ้าผลิตออกมาถูกใชไป  จํานวนน้ําในหมอนํ้าจะลดลง  
จึงตองเติมนํ้าเขาไปแทนที่ดวยจํานวนที่พอเพียง  โดยอาศัยเครื่องสูบนํ้าเปนตัวชวย  และขณะ
ที่นํ้ากลายเปนไอน้ําไปเร่ือยๆ น้ัน  นํ้าสวนที่เหลือก็จะมีความเขมขนของสารละลายมากขึ้น              
จึงตองมีการระบายน้ําออกอยางสมํ่าเสมอเพื่อลดความเขมขนและควบคุมใหอยูในอัตราที่     
พอเหมาะนอกจากจะตองควบคุมความเขมขนของน้ําแลวยังตองควบคุมความเปนกรดเปน   
ดางดวย  โดยจะใหนํ้ามีคาเปนดางเล็กนอยประมาณ พี เอ็ช (p H)  ๘-๑๑ 
 ขั้นตอนของระบบน้ํา  จะเริ่มจากแหลงที่มาของน้ําแลวนํามาผานเครื่องกรองหยาบเพื่อ
ขจัดเอาพวกตะกอนและสารแขวนลอยออก  จากนั้นจะสงเขาเครื่องทําน้ําออน  เพ่ือทํา         
นํ้ากระดางใหเปนน้ําออน  และควบคุมความเขมขนของสารละลาย  นํ้าที่ไดจะเปนน้ําออนซึ่ง 
เหมาะสมกับหมอนํ้า  นํ้าที่ไดน้ีจะสงเขาสูถังพักน้ํา  และตอไปยังเครื่องสูบนํ้าเพื่อปอนนํ้าเขา
หมอนํ้าตอไปเม่ือผลิตไอน้ําไปใชงานแลวนํากลับมาสูถังพักรวมกับนํ้าที่ผานการทําน้ําออนแลว  
เราสามารถประหยัดเชื้อเพลิงไดเปนจํานวนมาก 

 
การติดตั้งสวนประกอบและอุปกรณหมอนํ้า 
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อุปกรณเพื่อความปลอดภัยสําหรับหมอนํ้า 
 ตามมาตรฐานโดยทั่วไปหมอนํ้าทุกเครื่องตองมีอุปกรณประกอบพื้นฐานที่สําคัญเพ่ือ
ชวยควบคุมใหหมอนํ้าทํางานดวยความปลอดภัย  มีอายุการใชงานยาวนาน  และทําใหมี     
ประสิทธิภาพดีขึ้นดวยอุปกรณประกอบที่สําคัญของหมอนํ้าไดแก 
 
 1. ลิ้นนิรภัย (Safety  valve) 
 ลิ้นนิรภัยเปนอุปกรณที่ทําหนาระบายหรือลดความดันไอนํ้าภายในที่สูงเกินกําหนดคือ
จะลดความดันไอน้ําสวนเกิน  เพ่ือปองกันไมใหหมอนํ้าระเบิดเนื่องจากความดันสูง โดย        
ลิ้นนิรภัยจะตองติดตั้งในตําแหนงดานบนสุดของตัวหมอนํ้าตรงสวนที่เปนไอน้ําเทานั้น   
 
 ขอกําหนดและการใชงาน 
 1. ในกรณีใชความดันนอยกวาที่บริษัทผูผลิตกําหนดใหปรับตั้งลิ้นนิรภัยเปดที่ความดัน
ไมเกิน  10 %  ของความดันใชงานปกติ 
 2.  ถาใชความดันปกติเทากับที่ผูผลิตกําหนดให  ตองปรับตั้งลิ้นนิรภัยเปดที่ไมเกิน     
3 %  ของความดันที่ใชงานปกติ 
 3.  ถาลิ้นนิรภัยมากกวา  1  ตัว  ควรปรับตั้งความดันใหเปดเรียงตามลําดับกัน  แตลิ้น
ตัวสุดทายตองปรับตั้งความดันใหเปดตาม  ขอ 1  หรือ  ขอ 2 
 4.  ถาหากหมอนํ้ามีขนาดพื้นที่รับความรอนมากกวา  50  ตารางเมตร  ตองมีลิ้นนิรภัย
ตั้งแต  2  ตัวขึ้นไป 
 5.  ขนาดการปลอยไอน้ําของลิ้นนิรภัย  จะตองสามารถปลอยไอนํ้าออกไดมากกวา   
1.2  เทาของอัตราการผลิตไอน้ําของหมอนํ้าเครื่องนั้น 
 6.  หามมีลิ้นเปด-ปด  ติดตั้งคั่นระหวางหมอนํ้ากับลิ้นนิรภัย 
 7.  ถาใชลิ้นนิรภัยแบบสปริงจะตองเปนชนิดที่มีกานสําหรับยกทดสอบได 
 8.  ทอตอระบายความดันหามใชทอลดขนาด 
 9.  ทอระบายความดันจะมีของอไดไมเกิน  2  แหง  และปลายทออยูในที่ปลอดภัย 
 10. ตองทําการตรวจสอบลิ้นนิรภัยอยางสม่ําเสมอ 
 11. ลิ้นนิรภัยที่นํามาใชตองมีเสนผานศูนยกลางหนาลิ้นไมนอยกวา  15  มิลลิเมตร 
 
 2.  มาตรวัดความดัน  (Pressure  gauge) 
 ทําหนาที่บงบอกหรือแสดงใหเห็นถึงระดับความดันไอน้ําภายในหมอนํ้า  ทําใหเราทราบ
ระดับความดันภายในที่แทจริงเพ่ือผูควบคุมจะไดตัดสินใจดําเนินการที่เหมาะสมและปลอดภัย  
มาตรวัดความดันที่ใชกับหมอนํ้าโดยทั่วไปแบงเปน  2  แบบ  ดังน้ีคือ 

2.1 แบบไดอะแฟรม  (Diaphragm) 
2.2 แบบบูรดอง (Bourdon tube) 
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ขอกําหนดและการใชงาน 
1. มีขีดสีแดงระดับความดันอันตรายอยางชัดเจน 
2. ขนาดเสนผานศูนยกลางหนาปทมมาตรวัดโตไมนอยกวา   100  มิลลิเมตร 
3. ตัวเลขบงบอกความดันสูงสุดบนหนาปทมเปน 1.5 ถึง 2 เทา  ของความดันใชงาน

ปกติ 
4. ถาหมอนํ้ามีอุณหภูมิใชงานถึง  200  องศาเซนเซียส  ทอตอมาตรวัดความดันตอง

ทําดวยเหล็กเทานั้น 
5. ทอตอกอนเขามาตรวัดความดันตองทําขดไสไก (Siphon) และบรรจุนํ้าไวภายในขด

เพ่ือปองกันมาตรวัดชํารุดเสียหาย  
6. ตองติดตั้งมาตรใกลกับหมอนํ้าและอยูในตําแหนงที่ผูควบคุมเห็นไดชัดเจนที่สุด 
7. ติดตั้งมาตรวัดทํามุมเอียงจากแนวดิ่งไมเกิน  30  องศา 
8. ตองติดตั้งมาตรในบริเวณที่มีอุณหภูมิไมเกิน  66  องศาเซลเซียส 
9. ตองทําการตรวจทดสอบความเที่ยงตรงอยางนอยปละครั้ง 

 
3. มาตรวัดระดับน้ํา  (Water level gauge) 

 เปนตัวถายทอดระดับนํ้าภายในหมอนํ้า  ใหผูควบคุมสามารถมองเห็นระดับนํ้าที่ถูกตอง
แทจริงจากภายนอก 
 
 ขอกําหนดและการใชงาน 

1. ตองทําการทดสอบระบายน้ํามาตรวัดระดับนํ้าอยางนอยทุกกะการทํางาน 
2. ปลายทอระบายตองอยูในที่ปลอดภัย 
3. หมอนํ้าที่มีขนาดพื้นที่รับความรอนมากกวา 3.7  ตารางเมตรขึ้นไป  ควรมีมาตรวัด

ระดับนํ้า  2  ชุด  อยูคนละดานกัน 
4. ทอนํ้าและไอน้ําที่เขามาตรวัดจะตองสั้นที่สุดเทาที่จะทําได 
5. ตองติดตั้งมาตรวัดอยูในตําแหนงที่ผูควบคุมมองเห็นไดชัดเจน 
6. ถามาตรวัดเปนแบบหลอดแกวกลม  ตองมีเครื่องปองกันหลอดแกวแตกจาการถูก

แรงกระทบ  หรือกระแทกภายนอก 
7. ถาเปนแบบหลอดแกวกลมเสนผานศูนยกลางภายในไมเล็กกวา  6  มิลลิเมตร  และ

ภายนอกไมเกิน  20  มิลลิเมตร 
 

4.  ชุดควบคุมระดับน้ํา  (Water  level  control) 
 มีหนาที่ควบคุมระดับนํ้าภายในหมอนํ้าใหคงที่สมํ่าเสมอ  ตลอดเวลาที่หมอนํ้าทํางาน
กลาวคือ เปนตัวควบคุมการตัดตอวงจรไฟฟาอัตโนมัติใหเครื่องสูบนํ้าทํางาน  สามารถสูบนํ้าเขา
หมอไอนํ้าไดเม่ือระดับนํ้าลดต่ําลงกวาระดับที่ตองการ  และเม่ือนํ้าเขาไปในหมอนํ้าสูงถึงระดับ 
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ที่ตองการแลว  จะตัดวงจรไฟฟาใหเครื่องสูบนํ้าหยุดทํางาน  หนาที่หลักของชุดควบคุมรับนํ้า   
มีดวยกัน  3  ประการ  ในการตัดและตอวงจรไฟฟา  คือ 
 1.  ควบคุมเครื่องสูบนํ้าใหสูบนํ้าเขาหมอนํ้าเม่ือระดับนํ้าต่ําลงถึงระดับที่กําหนด  และ
ตัดวงจรเครื่องสูบนํ้าใหหยุดทํางาน  เม่ือระดับนํ้าสูงระดับที่ตองการ 
 2.  ควบคุมระบบเชื้อเพลิง  โดยการตัดวงจรไฟฟาที่ควบคุมลิ้นปด-เปด  ดวยขดลวด 
แมเหล็กไฟฟาไมใหสงนํ้ามันไปยังหัวฉีด  จะทําใหไฟดับ  ในกรณีที่นํ้าลดลงถึงระดับต่ํากวาที่
กําหนด  สวนในกรณีของหมอนํ้าที่ใชเชื้อเพลิงแข็งจะนําไปควบคุมการปดเปดพัดลมที่ชวยใน
การเผาไหมเทานั้น 
 3.  ควบคุมสัญญานเสียงเตือนภัยโดยการตอเขากับวงจรไฟฟาเพื่อใหสัญญานเสียง   
ดังขึ้นในกรณีที่นํ้าภายในหมอนํ้าลดลงถึงระดับต่ํากวาที่กําหนด  เพ่ือเตือนใหผูมีหนาที่เกี่ยวของ
จะไดรูตัวและแกไขในกรณีฉุกเฉินไดทันทวงที 
 
 ชุดควบคุมระดับน้ําน้ีสามารถแบงออกไดหลายแบบ  ดังน้ี 
 4.1  แบบลูกลอย  (Float  type) 

ก. ชนิดสวิตซปรอท  (Mercury  switch) 
ข. ชนิดสวิตซแมเหล็ก (Magnetic  switch) 

4.2  แบบแทงอิเล็กโทรด  (Electrode) 
 4.3  แบบขยายตัวเนื่องจากความรอน  (Thermostatic  expansion) 
 
 ขอกําหนดและการใชงาน 
 1.  หมอนํ้าทุกเครื่องตองติดตั้งชุดควบคุมระดับนํ้าที่มีสัญญานเตือนภัยในกรณีระดับนํ้า
ลดต่ําลงถึงระดับอันตราย 
 2.  การติดตั้งชุดควบคุมระดับนํ้าใหทํางาน  เม่ือระดับนํ้าลดลงถึงระดับต่ําที่สุดแลว    
จะตองมีนํ้าอยูมองเห็นไดชัดเจน  ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นวา  นํ้าในระดับน้ีอยูในขั้นที่อาจเปน
อันตรายตอหมอนํ้าได 
 3.  ชุดควบคุมระดับนํ้าตองตอทอเขาโดยตรงกับเปลือกหมอนํ้า  โดยติดตั้งอิสระจากทอ
นํ้าและทอไออ่ืนๆ 
 4.  สัญญาณเตือนภัย  ตองติดตั้งไวในตําแหนงที่ผูเกี่ยวของกับหมอนํ้าสามารถไดยิน
เสียงอยางชัดเจน 
 5.  ตองทําการทดสอบชุดควบคุมระดับนํ้าอยางนอยวันละ  1  ครั้ง 
 
 5. สวิตซควบคุมความดนั  (Pressure  control  switch) 
 ทําหนาที่ควบคุมความดันมิใหความดันสูงหรือต่ํากวากําหนดโดยอาศัยความดันของ  
ไอนํ้าภายในหมอนํ้าที่มีความดันสูงเกินมากระทําตอเบลโลว (Bellows)  ใหยกตัวขึ้น  ทําให
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กระเดื่องสวิตซปรอทพลิกกลับตัดวงจรไฟฟา  ซ่ึงวงจรนี้จะไปควบคุมการทํางานของระบบ   
เผาไหมใหหยุดการเผาไหม  หากเม่ือความดันไอน้ําภายในหมอนํ้าลดลง  เบลโลวจะยุบตัวลง
ทําใหกระเดื่องสวิตซปรอทพลิกกลับมาตอวงจรไฟฟาเพื่อใหการเผาไหมดําเนินตอไป  ในกรณี
ของหมอนํ้าที่ใชเชื้อเพลิงแข็งในการเผาไหม  สามารถติดตั้งสวิตซควบคุมความดันนี้ได โดย 
การนําไปควบคุมสัญญาณเสียงเม่ือมีความดันสูงเกินกําหนดที่ตั้งไว  สัญญาณเสียงจะดังขึ้น  
จุดประสงคเพ่ือตองการใหเม่ือความดันสูงเกินความตองการแลวใหสวิตซตอครบวงจรไฟฟา 
เพ่ือสงสัญญาณเสียงได 
  
 ขอกําหนดและการใชงาน 
 1.  ตองปรับตั้งใหตัดวงจรการเผาไหมของเชื้อเพลิงกอนที่ลิ้นนิรภัยเปด 
 2.  ไมควรปรับตั้งชวงระหวางความดันตัดและความดันตอวงจรของระบบควบคุม    
การเผาไหมใหแตกตางกันนอยเกินไป 
 3.  ถามีมากกวา 1 ชุด  ควรปรับตั้งระดับการทํางานที่ความดันตางกัน 
 4.  ตรวจสอบระบบควบคุมความดันอยางนอยปละครั้ง 
 
 6. เครื่องสูบน้ํา  (Feed  water  pump) 
 ทําหนาที่สูบนํ้าสงเขาหมอนํ้าโดยไดรับสัญญาณไฟฟาจากชุดควบคุมระดับนํ้า  เพ่ือให
ระดับนํ้าภายในหมอนํ้าอยูในระดับปกติคงที่ตลอดเวลา   อาจแยกเปนระบบที่ใหเครื่องสูบนํ้า
ทํางานตลอดเวลาที่ใชหมอนํ้าหรืออีกระบบหนึ่งคือใหเดินๆ หยุดๆ อยางไรก็ตามโดยทั่วไปจะ
แบงตามลักษณะรูปรางของเครื่องสูบนํ้าไดแก แบบลูกสูบ  (Reciprocating pump) แบบ            
เทอรไบร  (Multistage turbine pump)  แบบหอยโขง  (Centrifugal pump) 
  
 ขอกําหนดและการใชงาน 
 1.  หมอนํ้าที่มีขนาดพื้นที่รับความรอนมากกวา 14 ตารางเมตร  ควรมีเครื่องสูบนํ้า        
2  เครื่อง  ตอคูขนานกัน 
 2.  เครื่องสูบนํ้าที่ใช  ตองมีอัตราการไหลของน้ํามากกวาอัตราการผลิตไอน้ําสูงสุดของ
หมอนํ้า 
 3.  เครื่องสูบนํ้าที่ใชตองสามารถทําความดันไดสูงกวา  1.5  เทา  ของความดันใชงาน
สูงสุดของหมอนํ้า 
 4.  ควรติดตั้งมาตรวัดความดันที่ทอทางออกของเครื่องสูบนํ้าเพื่อตรวจสอบอาการ    
ผิดปกติของเครื่องสูบนํ้า  และระบบน้ําเลี้ยงเขาหมอนํ้า 
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 7.  ลิ้นระบายน้ํา  (Blow  down  valve) 
 ทําหนาที่เปนทางระบายความเขมขน หรือสิ่งสกปรกที่ตกตะกอนอยูภายในหมอนํ้า      
ออกไปภายนอก  นอกจากนี้ยังสามารถชวยเปนทางระบายความดันฉุกเฉินไดในกรณีที่       
ลิ้นนิรภัยไมทํางาน 
 
 ขอกําหนดและการใชงาน 
 1. ขนาดลิ้นระบายน้ําตองมีพ้ืนที่หนาตัดไมเล็กกวาทอระบายน้ํา 
 2. ปลายทอระบายตองจัดใหอยูในสถานที่ปลอดภัยตอบุคคลอื่น 
 3. ทอระบายตองยึดใหม่ันคงแข็งแรง  เพ่ือปองกันทอสะบัดในขณะทํางาน 
 4. ลิ้นระบายน้ําควรเปนลิน้ชนิดปด - เปดเร็ว 
 5. ทอระบายตองตอติดกับหมอนํ้าโดยใชหนาแปลนซึง่สามารถถอดออกได 
 6. ทอระบายน้ําไมควรมีของอเกิน  1  แหง 
 7. ตองเปดระบายความเขมขนน้ําอยางนอยทุกกะการทํางาน 
 8. ในขณะระบายน้ํา  ถาระดับนํ้าต่ําลงถงึจุดอันตรายตองหยุดระบายทันท ี
 
 8. ลิ้นกันกลับ (Check  valve  or  non-return  valve) 
 ลิ้นกันกลับน้ีจะทําหนาที่ใหนํ้าหรือไอนํ้าวิ่งไหลไปทางเดียว  โดยไมใหนํ้าหรือไอนํ้า    
ยอนกลับมาอีก ลิ้นนี้จะติดตั้งที่ทอทางน้ําเขาของน้ําเลี้ยงเขาหมอนํ้า  โดยใหเครื่องสูบนํ้าเขา
หมอนํ้าไดทางเดียวถาเคร่ืองสูบนํ้าหยุดทํางาน  ความดันภายในหมอนํ้าจะไมสามารถดันน้ํา
ออกมาทางทอนํ้าเลี้ยงได  โดยลิ้นตัวนี้จะกั้นอยู  กรณีของการมีหมอนํ้าตั้งแต  2  เครื่องขึ้นไป  
หากตอทอจายไอน้ํารวมกัน  จะตองติดตั้งลิ้นกันกลับไวเพ่ือไมใหไอนํ้ายอนกลับเขาไปใน    
หมอนํ้าที่ไมไดใชงาน  ลิ้นกันกลับแบงออกเปน  4  ชนิด  คือ 
 1. ชนิดบานพับ (Swing  check  valve) 
 2. ชนิดลูกสูบ (Piston  check  valve) 
 3. ชนิดลูกปนกลม  (Ball  check  valve) 
 4. ชนิดยก  (Lift  check  valve) 
 
 ขอกําหนดและการใชงาน 

1. ขนาดพื้นที่หนาตัดของลิ้นกันกลับจะตองเทากับพ้ืนทีห่นาตัดของทอสงนํ้า 
2. หมอนํ้าทุกเครื่องจะตองติดตั้งลิ้นกันกลบัที่ทอสงนํ้าเขา 
3. จะตองติดตั้งลิน้ชักกันกลับไวที่ทอจายไอน้ําออกจากหมอนํ้า 
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9.  ลิ้นจายไอน้ํา  (Main steam  valve) 
ลิ้นจายไอน้ําโดยทั่วไปจะใชลิ้นจานหรือลิ้นแบง (Glove  valve)  ซ่ึงสามารถเปดแบง  

ไอนํ้าออกไดที่ละนอยๆ เพ่ือปองกันไมใหเกิดอันตรายจากการกระแทกของน้ําที่ตกคางจาก
การกลั่นตัวของไอน้ําตามทอจายไอน้ํา  การกระแทกของน้ํานี้เรียกกันวาปลองนํ้า (Water  
hammer) 
 
 ขอกําหนดและการใชงาน 
 1. หมอนํ้าที่มีความดันเกิน 13  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  (190 ปอนดตอตารางนิ้ว)  
หรือมีอุณหภูมิเกิน  220  องศาเซลเซียส  (430  องศาฟารเรนไฮต)  หรือสวนที่รับความดันมี
เสนผาศูนยกลางเกิน  200  มิลลิเมตร  (8  น้ิว)  หามใชลิ้นที่ทําดวยเหล็กหลอธรรมดา  
ทองแดง  ทองเหลืองหรือโลหะผสมอื่นๆ ตองใชลิ้นที่ทําดวยเหล็กที่หลอดวยเหล็กพืด (Steel  
casting) 
 2. การเปดจายไอน้ําไปใชงานในขณะที่ทอยังเย็นอยูตองเปดแบงไอนํ้าที่ละนอยเพ่ือ  
ปองกันปลองน้ําและความเครียดในเชิงความรอน 
 3. ทอจายไอน้ําจะตองหุมฉนวนโดยตลอด 
 4. หามเปดลิ้นจายไอน้ําอยางรวดเร็ว 
 5. ใหปดลิ้นจายไอน้ําเมื่อหยุดเตา  หรือเม่ือความดันลดลง 
 
 10.  หัวฉีด  (Burner) 
 ใชสําหรับฉีดน้ํามันใหเปนละอองฝอย  เพ่ือใหการเผาไหมสมบูรณยิ่งขึ้น  หัวฉีดโดย        
ทั่วไปมีใชกันอยู  3  แบบ  คือ 
 10.1  ใชแรงอัดจากปมนํ้ามัน  (Fuel oil pressure pump atomized)  แบบน้ีจะมีแรงอัด
ดันน้ํามันประมาณ  16  ถึง  25  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  โดยมีเครื่องอัดดันน้ํามันพนผาน
หัวฉีดอาศัยความดันสูง  พนนํ้ามันใหเปนละอองฝอย  แตแบบนี้มีขอเสียคือสึกหรอเร็วตอง
เปลี่ยนหัวฉีดบอย 
 10.2  แบบใชลมหรือไอนํ้า  (Air -  steam  atomized)   แบบน้ีอาศัยความดันจากลม
หรือไอนํ้าชวยดันน้ํามันพนผานหัวฉีดใหนํ้ามันกระจายตัวเปนละอองฝอย  ไอนํ้าที่ใชจะเปน   
ไอเปยกหรือไอนํ้าอ่ิมตัวก็ได  ความดันและปริมาณไอน้ําที่ใชกับหัวฉีดแบบนี้จะมีระบุไวกับ    
หัวฉีดแตละรุนและแตละขนาด 
 10.3  แบบถวยหมุน  (Rotary  cup)  แบบนี้จะอาศัยแรงเหวี่ยงน้ํามันตัวถวยรูปครึ่ง  
วงกลมเม่ือถวยหมุนดวยความเร็วสูง  นํ้ามันจะถูกเหวี่ยงสลัดออกจากตัวถวยแตละใบทําใหเกิด
เปนละอองฝอย 
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 ขอกําหนดและการใชงาน 
 1.  ลางทําความสะอาดหัวฉีดตามระยะเวลาที่กําหนด 
 2.  ทําความสะอาดชุดกรองนํ้ามันอยางสมํ่าเสมอ 
 3.  การทําความสะอาดหัวฉีดหามใชลวดเหล็กแยงรูหัวฉีด 
 4.  ปรับความดันและอุณหภูมินํ้ามันใหถูกตองกอนเขาหัวฉีด 
 5. ถาเกิดควันเขมาดําผิดปกติใหทําความสะอาดหัวฉีด 
 
 11.  เครื่องกับดักไอนํ้า  (Steam  trap) 
 เม่ือไอนํ้าไดถายเทความรอนแฝงออกไปแลวไอน้ําจะกลั่นตัวเปนหยดน้ําซึ่งไมมี
ประโยชนตอการถายเทความรอนใหแกระบบอีก  เพราะฉะนั้นจึงควรเอาน้ํานี้ออกไป หรือ       
สงกลับไปตมในหมอนํ้าแลวคอยนําไอกลับมาใชใหม  ในการแยกน้ําออกจากระบบการผลิตที่ใช 
ไอนํ้าทําไดโดยการใชเครื่องกับดักไอน้ําวิธีน้ีสามารถแยกน้ําออกจากระบบไดโดยอัตโนมัติ     
ไมตองใชคนควบคุม  การสูญเสียไอน้ําเกิดขึ้นนอยมากหรือไมสูญเสียเลย นอกจากนี้เครื่องกับ
ดักไอน้ําบางชนิดยังชวยขจัดอากาศและกาซตางๆ ที่ไมกลั่นตัวออกจากระบบ  ไดอีกดวย       
จึงชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการถายเทความรอนมากขึ้น  การใชเครื่องกับดักไอน้ํามีความสําคัญ
อยางมากตอประสิทธิภาพในการสงผานความรอนหากใชเครื่องกับดักไอนํ้าไมเหมาะสมกับงาน
แลวจะมีผล ดังน้ี 
 1)   ประสิทธิภาพของเครื่องอุปกรณถายเทความรอนต่ําลง  ผลผลิตไมไดตามตองการ
หรือตองใชเวลาในการผลิตมากขึ้น 
 2)   ไอนํ้ารั่วผานได  กอใหเกิดการสูญเสียโดยเปลาประโยชน 
 3)   คาบํารุงรักษาเครื่องกับดักไอน้ําสูง 
 
การบํารุงรักษาหมอนํ้า 
 การบํารุงรักษา คือ การดูแลเพ่ือใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา  ฉะนั้นการบํารุงรักษา  
หมอนํ้าจึงเปนการปองกันมิใหเกิดการสูญเสียโดยเปลาประโยชนและปองกันอันตรายอันอาจจะ
เกิดขึ้นไดตลอดเวลาการบํารุงรักษาหมอนํ้าเราจะแบงออกได  2  ภาคใหญ คือ 
 
การดูแลทางดานนํ้า 
 การเกิดตะกรันจับ  การเกิดขุมสนิม  การผุกรอน  การเกิดฟอง  การเกิดไอเปยก  และ
การเตนขึ้นลงของระดับนํ้าในหลอดแกว  เหตุการณทั้งหมดนี้  โดยปกติมักจะมีสาเหตุมาจาก
ความบกพรองในการดูแลทางดานน้ํา  การปรับคุณภาพของน้ําใหเหมาะสม  และการปลอย     
นํ้าทิ้งจากหมอนํ้า  ตามกําหนดการที่ถูกตองเปนเรื่องสําคัญที่จะชวยรักษาพื้นผิวสําหรับถายเท
ความรอนของหมอนํ้า มิใหเกิดตะกรัน  และจะชวยยืดอายุของหมอนํ้านั้นๆ จึงควรที่จะหา     
คําแนะนําที่เกี่ยวกับการปรับคุณภาพของน้ําจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องน้ีโดยเฉพาะ  ผูเชี่ยวชาญจะ
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วิเคราะหนํ้าที่ทานใชเลี้ยงหมอนํ้า  และแนะนําการใสนํ้ายาเคมีที่เหมาะสมโดยคํานวณจาก
ปริมาณของน้ําดิบที่ปอนเขาหมอนํ้า  เพ่ือที่จะลดความเขมขนของสารละลายในหมอนํ้า  ใหอยู
ในระดับที่เหมาะสม 
 
 1. ปองกันการผุกรอนและขุมสนิมอันเกิดจากออกซิเจน 
 การปองกันอันตรายนี้  มีอยูวิธีเดียวคือ  จะตองใชนํ้าเลี้ยงหมอนํ้าที่ไดปรับสภาพแลว
อยางถูกตองและเหมาะสมปลอยนํ้าทิ้งจากหมอนํ้า  เปดฝาหอยและชองคนลง  เพ่ือที่จะได        
ตรวจดูสภาพของจุบลูกหมู  ผนัง  และตัวเปลือกหมอนํ้าอยางนอยปละ  1  ครั้ง  (ควรจะทําปละ  
2  ครั้ง)  ตรวจดูผิวเหล็กทางดานน้ํา  (โดยเฉพาะทางดานหลังของหมอนํ้า) ใชไฟและกระจก
สองชวย  เพ่ือตรวจดูวามีรอยปูดบวม  รูขุมสนิม  หรือการกรอนของเนื้อเหล็กหรือไม           
ถาหมอนํ้ามีอาการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังที่ไดกลาวมานี้แลว  ทานควรจะรีบเปลี่ยนวิธีการ   
ปรับปรุงคุณภาพของน้ําที่ใชอยูน้ันอยางเรงดวน 
 2. ปองกันไมใหเกิดตะกรัน 
 การปองกันไมใหมีตะกรันจับเปนเรื่องสําคัญมาก  ตะกรันมีคุณสมบัติเปนฉนวนปองกัน
ความรอนผาน  จึงเปนเหตุใหเกิดความรอนที่ลูกหมู  ที่จุบ  หรือผนังได  และถาเปนเชนนี้แลว  
ก็จะเกิดมีจุบร่ัวที่ปลายหรือที่ตัวจุบเอง  เม่ือเกิดปญหาเชนที่วานี้แลว  ก็แปลวาทานควรจะ
พิจารณาวิธีการปรับปรุงสภาพน้ําเสียใหมตรวจดูภายในหมอนํ้านั้นและขจัดตะกรันออก        
ใหพยายามดูทางดานหลังของหมอนํ้า  เพราะโดยปกติแลวมักจะมีปญหาเกี่ยวกับตะกรัน     
ทางดานนี้มากกวาที่อ่ืนตะกรันภายในหมอนํ้าเปนเรื่องที่ทานควรรีบจัดการแกไขเปนการดวน 
 3. กําจัดการหมักหมมของโคลนตม 
 บางครั้งการใชตัวยาที่กําจัดตะกรันน่ันเองเปนเหตุใหเกิดการหมักหมมโคลนตมอยู      
ภายในดานลางสุดของหมอนํ้า  ซ่ึงอาจจะมองเห็นไดเม่ือเปดหมอนํ้าออกตรวจสอบใหใช       
นํ้าแรงๆ ฉีดลางโคลนตมออกจาก หมอนํ้า  
 4. ปองกันไอ “เปยก”  หรือละอองน้ําตามไปกับไอน้ํา 
 ไอ “เปยก”  เปนผลเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปน้ี 
 ก.   มีสารละลายอยูในหมอนํ้าเกินสมควร  เพราะไมไดปลอยนํ้าทิ้งทางทอระบายน้ํา        
ใตหมอ  (Blow down)   
 ข.   ไมมีระบบปรับสภาพน้าํใหเหมาะสมทําใหเกิดฟองมากไอน้ําเปยก 
 ค.   นํ้าภายในหมอนํ้ามีระดับสูงกวาปกติทําใหผิวนํ้าอยูใกลกับปากทางทอจายไอน้ําจึง
ทําใหนํ้าผสมปนไปกับไอไดงาย 
 ง.   มีการใชไอนํ้าอยางพรวดพราด  โดยเปดลิ้นปดเปดอยางรวดเร็ว  ทําใหนํ้าเดือด
อยางรุนแรงชั่วระยะหนึ่ง 
 จ.   ใชไอนํ้าเกินกําลังของหมอนํ้าเกือบตลอดเวลา  เพราะโรงงานขยายงาน  และ      
ตองใชไอนํ้าเกินกําลังการผลิตของหมอนํ้า 
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 ฉ.   มีนํ้าขังอยูในถังพักไอ (Header)  เพราะไมมีการระบายน้ําออกจากการกลั่นตัว   
ของไอ (Condensate) 
 ไอเปยก  หรือไอที่มีละอองนํ้าติดตามมาดวยมีอาการที่พึงจะสังเกตไดงาย เชน ทางฝาย
ผลิตจะแจงวาไอน้ําไมพอใช  เวลาที่ใชสูบนํ้าเขาหมอ  จะนานกวาที่เคย 
  

5.   ผนังสัมผัสน้ําดานหลังและหองเผาไหมภายในหมอนํ้า 
 หมอนํ้าที่มีผนังสัมผัสน้ํา  และหมอนํ้าที่มีหองเผาไหมอยูภายในตัวหมอนํ้านั้น   ซ่ึงมี  
ไฟเผาอยูดานหนึ่งและมีนํ้าอยูดานหนึ่ง  สวนนี้จะมีเหล็กยึดโยง  เพ่ือที่จะเสริมใหแข็งแรง        
ทนแรงดันได  เราจําเปนจะตองหม่ันตรวจดูวาบริเวณเหลานี้ไมใหมีตะกรันจับ  น้ันไมมีโคลนตม
หรือเศษผงตะกรันหมักหมมอยู  โคลนตมและตะกรันนี้จะทําหนาที่เปนฉนวนกั้น  ไมใหความ
รอนจากเปลวไฟผานไปหาดานน้ําไดสะดวก  และอาจจะทําใหบริเวณนั้นรอนจัดได  ควรใช  นํ้า
ฉีดลาง  โคลนตมออกใหหมดในขณะเดียวกัน  ควรตรวจดูวาหมุดยึดและเหล็กยึดยังอยูใน   
สภาพดี  ไมผุกรอน  เล็กลงจากรูปเดิม  ถาหากทานยังไมแนใจ  ควรใหวิศวกรผูตรวจสอบ
พิจารณาดูดวย 
 6.   ปะเก็น 
 ทานควรจะมีประเก็นสําหรับฝาหอยและฝาคนลอดเปนอะไหลไวเสมอ  ปะเก็นชนิดแผน
โลหะพันซอนกัน  (Spiral  metallic)  เม่ือถอดออกหลังจากใชงานแลวอาจจะยังใชไดอีก  ถายัง
มีสภาพดีอยูแตควรกลับเอาดานเรียบไปใชเปนดานอัดแทน  ปะเก็นชนิดอ่ืนๆ หากเปนไปได
ควรเปลี่ยนใหมทุกครั้งที่ร้ือออกฝาหอยควรจะปดใหสนิทอยาใหมีรอยรั่วซึมนํ้าที่ซึมออกมาจะทํา
ใหเน้ือโลหะของหมอนํ้าผุกรอน และจะทําใหเกิดหนาขาวตังขึ้นในบริเวณประเก็น  ทําใหอัด   
ไมคอยอยู  ถาการผุกรอนเกิดขึ้นมาก  ก็อาจจะซอมบริเวณฝาหอยนั้น  การซอมหมอนํ้าควรที่
จะมีวิศวกรควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดสําหรับหมอนํ้าและถังความดัน 
 7.   การเก็บหมอนํ้าไวโดยไมใชงาน 
 สําหรับการหยุดใชหมอนํ้าเพียงระยะเวลาสั้นๆ  (ต่ํากวา  3  เดือน)  ควรที่จะใสนํ้า    
ใหเต็มหมอนํ้า  แลวติดไฟจนมีไอ  เปดชองสูงสุดของหมอนํ้า  ทั้งน้ีจะชวยไลออกซิเจนสวนใหญ
ออกไป  เติมนํ้ายาเคมีลงไปตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเรื่องนํ้า  ปดลิ้นทั้งหมดและดับสวิทซ
ทุกๆ ตัว ปดฝาหนา - หลัง เพ่ือปองกันความชื้นไหลผานจุบหมอนํ้า 
 สําหรับการหยุดใชระยะยาว ควรศึกษาการปฏิบัติจากคูมือประจําหมอนํ้า  และทางที่ดี
ควรปรึกษาวิศวกรผูตรวจสอบหมอนํ้า  เพ่ือขอคําแนะนําที่ถูกตอง  กรณีอากาศแหง  การเก็บ
รักษาโดยวิธี “แหง”  อาจจะดีที่สุด  ปลอยนํ้าทิ้งเปดฝาหอยและฝาคนลอด  ผึ่งใหแหง  และใช
ถานปูนขาวหรือ ซิลิกาเจล  (Silica  gel)  วางไวบนจุบ  เพ่ือใชสําหรับดูดความชื้นที่ตกคางอยู
ภายในหมอนํ้า  แตอยางไรก็ตาม  ไมวาทานจะใชวิธีใด  ควรที่จะตรวจดูสภาพของหมอนํ้า         
ทั้งทางดานน้ําและดานไฟ  ในระหวางที่ไมใชงานนี้  และจากสถานการณที่แทจริง  อาจมี         
ความจําเปนที่จะตองแกไขวิธีการใหเหมาะสมกับสภาวะแตละแหง 
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การดูแลทางดานเผาไหม 
 
 1.   หองเผาไหม  ทอไฟ  และผนังสัมผัสไฟ 
 ใหตรวจดูอยางถี่ถวน  (โดยใชไฟฉาย)  ทางดานไฟของลูกหมูและจุบ  วามีลักษณะเปน
เม็ดพองบวม  หรือวาเปนรอยบุมบางหรือไม  ถามีก็อาจจะมีสาเหตุมาจากการผุกรอน  ซ่ึงเนื่อง
มาจากความชื้นในอากาศรวมตัวกับกาซกํามะถันที่ตกคางอยูในหองเผาไหมรวมตัวกลายเปน
กรดเมื่อหยุดใชหมอนํ้า  สภาพดังกลาวสามารถที่จะแกไขไดดังตอไปน้ี 
 ก. ทําให นํ้าที่จะสูบเขาหมอนํ้ามีอุณหภูมิสูงกวา 170 องศาฟาเรนไฮด (77 องศา
เซลเซียส)  เพ่ือไมใหไอนํ้ารวมตัวได 
 ข. ปรับแตงหมอนํ้าใหมใหระยะเวลาเดินของหมอนํ้ายาวที่สุดที่จะยาวไดการที่หมอนํ้า
เดินและหยุดบอยๆ เปนสาเหตุใหไอนํ้าในปลองรวมตัวเปนหยดไดงายขึ้น 
 ค. ในเม่ือทราบวาหมอนํ้าที่ใชอยู น้ันสามารถจะผลิตไอน้ําไดมากกวาที่ตองการใช       
มากมาย (ทําใหเดินๆ หยุดๆ บอยๆ)  ควรปรับแตงใหหัวฉีด  ฉีดน้ํามันนอยที่สุด 
 
 2. การทําความสะอาดทอ 
 ตรวจดูวาทอมีเขมาเกาะติดหรือไมเขมาจะเปนฉนวนกันความรอนไมใหผานไปสูทอและ
ผานไปยังนํ้าในหมอนํ้า ระยะเวลาที่ทานควรจะทําความสะอาดทอน้ัน  ขึ้นอยูกับเชื้อเพลิงและ
หัวพนไฟที่ใชผลิตหมอนํ้าบางรายอาจจะแนะนําใหทําความสะอาดสัปดาหละ  2  ครั้ง  แตถา
หมอนํ้าและอุปกรณที่ใชไดรับการออกแบบอยางดี  และไดมีการปรับแตงใหถูกตองแลว  อาจไม
จําเปนที่จะทําความสะอาดมากกวาปละครั้ง  เพ่ือที่จะประหยัดเวลาและแรงงานในการตรวจสอบ
สภาพในหมอนํ้า  ควรติดตั้งมาตรวัดอุณหภูมิไวที่ปลองควันใกลตัวหมอนํ้า  ถาอุณหภูมิสูงขึ้น
กวาปกติ  ก็หมายความวาจุบมีเขมาจับเร็วเกินควร  อาจเปนเพราะหัวพนจายน้ํามันใหมากและ
มีอากาศเขาไมพอ (เปนควัน)  ใหตรวจดูรอยรั่วที่ผนังบริเวณรอยทอ  ถามีคราบสีหมนๆ        
หยดลงมาเปนทางก็แปลวาจุบน้ันไมสนิทแนบกับผนัง  จึงควรที่จะเบงเสียใหมอยาใหซึมได  
การเบงทอน้ีถาทานมีชางที่ชํานาญก็อาจจะทําเองได  หาไมแลวควรปรึกษาวิศวกรที่บริการ      
หมอนํ้าของทาน 
 
 3. ปะเก็น 
 ใหพิจารณาดูวาประเก็นสําหรับฝาเตาหมอนํ้านั้น ยังอยูในสภาพที่ใชการไดหรือไม และ
มีการยึดไวดีพอหรือไม การปดรูร่ัวตางๆ ทางดานไฟสําคัญมากในการรักษาไมใหหมอนํ้าเสื่อม
คุณภาพ  ไมใหปะเก็นไหม  และไมใหเหล็กฝาเตารอนแดง หรือโกงงอ ประเก็นสําหรับฝาเตา
หากปดไมสนิท  ควรเปลี่ยนปะเก็นใหม 
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การตรวจสอบ 
 กอนที่จะมีการเดินเครื่องทุกครั้งผูควบคุมที่ดีจะตองหม่ันตรวจสอบหมอนํ้าและอุปกรณ
ชิ้นสวนตางๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางดี และปลอดภัย สิ่งแรกที่ผูควบคุมจะตอง       
ตรวจสอบคือ ระดับนํ้าภายในหมอนํ้าปกติหรือไม  หลอดแกวมีอะไรอุดตันหรือไม  โดย         
การทดสอบปลอยนํ้าใตหลอดแกวดูวาน้ํากลับคืนที่มาโดยเร็วหรือไม  ทั้งนี้รวมถึงชุดควบคุม
ระดับนํ้าและสวิทตตัดการทํางานเมื่อระดับนํ้าต่ํากวาปกติ ตรวจสอบการทํางานโดยการปลอย
นํ้าใตลูกลอยออกแลวดูวา สวิทตติดการทํางานของหมอนํ้าหรือไมตรวจสอบความดันไอน้ําและ
สวนตางๆ ที่เกี่ยวกับทางไฟ  รวมทั้งการตรวจสอบอุปกรณตางๆ ของหมอนํ้า  เชน  เครื่องสูบ
นํ้า หัวฉีด พัดลม ปมนํ้าเชื้อเพลิง พรอมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิที่ปลองควันไอเสีย ความดันไอน้ํา 
และสารหลอลื่นแตละจุด หลังจากการตรวจสอบสิ่งตางๆ  เหลานี้แลว ขั้นตอไปจะตองปฏิบัติให
เปนกิจวัตร คือ เปลี่ยนไสกรองน้ํามันและทําความสะอาดไสกรองในสวนที่จะใชในการติดเตา
หมอนํ้า ตอไปทําความสะอาดหัวฉีดและเขี้ยวหัวเทียนใหสะอาด และตรวจสอบการทํางานของ
ตาไฟสําหรับการจุดติดแลวทําความสะอาด  หลังจากนั้นประกอบเขาที่แลวทําการทดสอบการ
ทํางานอีกครั้งหนึ่งจากนั้นทําการตรวจสอบเกี่ยวกับชิ้นสวนตางๆ เปนกิจวัตรประจําวันแลว      
ผูควบคุมก็จะสามารถใชหมอนํ้านั้นๆ ไดอยางปลอดภัย กอนที่จะกลาวถึงลักษณะและประเภท
การตรวจสอบแบงตามระยะเวลาและ ความสําคัญในสวนของหมอนํ้านั้น  สิ่งที่จะละเลยมิไดคือ 
 
การจดบันทึกประจําวัน  
 1. จุดประสงค สําหรับการทํางานในแตละสวนของหมอนํ้ามีความสําคัญและแตกตางกัน
ตามอายุการใชงาน  ซ่ึงอุปกรณแตละชิ้นมีอายุการใชงานตามกําหนด แตบางอยางไมเปน       
ไปตามกําหนดซึ่งสวนมากจะเสียหายกอนถึงอายุการใชงาน ฉะน้ัน การจดบันทึกประจําวันเพ่ือ
เปนรายงานการทํางานสําหรับหมอนํ้าและความเอาใจใสของผูควบคุมเพ่ือเปนสถิติสําหรับใชใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของหมอนํ้าทั้งทางดานการใชเชื้อเพลิง และปริมาณการผลิตไอนํ้าแต
ละประเภทตอไปเพ่ือเปนตัวชี้ถึงสิ่งบกพรองในการทํางานของหมอนํ้าในแตละระบบ  ประการ
สุดทายคือ เปนประโยชนสําหรับการสอบสวนหาสาเหตุแหงการเสียหายของแตละระบบได 
 2.  สิ่งที่จดบันทึกประจําวนั 
  2.1 ปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช 
  2.2 ปริมาณของน้ําที่เขาหมอนํ้า 
  2.3 จํานวนชั่วโมงที่ใชงาน 
  2.4 อุณหภูมิของน้ําที่เขาหมอนํ้า 
  2.5 อุณหภูมิของน้ํามันที่อุนกอนเขาหัวฉีด 
  2.6 อุณหภูมิของปลองควนัไอเสีย 
  2.7 ความกระดาง  และคาความเปนกรดดางของน้ํา 
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การตรวจสอบรายวัน 
 1. ปลอยน้ําในหลอดแกวดูระดับนํ้า  โดยการระบายน้ําใตหลอดแกวออกกอนที่จะ      
ติดเครื่อง  เพ่ือดูแลปองกันหลอดแกวมิใหเกิดการอุดตัน หลังจากน้ําในหลอดแกวที่ถูกปลอย
ออกไปแลวใหปดลิ้นใตหลอดแกว  ระดับนํ้าในหลอดแกวจะตองขึ้นไปในระดับปกติอยางรวดเร็ว  
แตถาคอยๆ เพ่ิมระดับขึ้นอยางชาๆ แสดงวาทอทางน้ําเขาหลอดแกว  ใกลจะอุดตัน  ตองการ
แกไขหรือซอมแซมทันทีหรือเม่ือหยุดเครื่องครั้งตอไป  จุดประสงคในการระบายน้ําหลอดแกว
อีกประการก็คือ เปนการไลสิ่งสกปรกตามทอทางน้ําเขาหลอดแกวไปในตัวดวย  โดยอาศัยน้ํา
และความดันภายในหมอนํ้า 
 2. ปลอยนํ้าในลูกลอยควบคุมระดับนํ้า  ในกรณีน้ีควรเปดสวิตซไฟฟาที่แผงควบคุม        
เสียกอนแลวเปดลิ้นใตลูกลอย  ใหสังเกตดูขณะน้ําในหองลูกลอยกําลังลดลง  เครื่องสูบนํ้าจะ
ตองทํางานทันที  อันดับตอมาหัวฉีดหรือระบบเผาไหมจะตองหยุดลงเอง  และประการสุดทาย
สัญญาณเสียงจะดังขึ้น  เราจึงปดลิ้นใตลูกลอยสักครูสัญญาณเสียงจะดับเม่ือนํ้าจากหมอนํ้าไหล
เขามาในหองลูกลอยจนไดระดับปกติเครื่องสูบนํ้าหยุดทํางานและระบบเชื้อเพลิงจะเริ่มจุดติดไฟ
ดําเนินการเผาไหมตอไปเชนนี้แสดงวาระบบลูกลอยควบคุมระดับนํ้าสามารถใชงานไดอยางปกต ิ
 3. ปลอยระบายน้ํากันเตา (Blow  down)  เปดลิ้นใตเครื่องเพ่ือทําการระบายน้ําที่มี
ความเขมขนอันเนื่องจากสารตางๆ ที่เจือปนมากับนํ้าใหระบายออกไป  เพ่ือเปนการทําใหนํ้า
ภายในหมอนํ้าเจือจางลง  ระยะเวลาทําการระบายใหสังเกตน้ําที่ปลายทอระบายน้ํายังมี        
ความขุนสูงก็ใหระบายตอไปทั้งน้ีขอสําคัญที่สุดคือ  จะตองสังเกตระดับนํ้าที่หลอดแกวตลอด
เวลาขณะระบาย  ถาน้ําภายในหลอดแกวลดต่ําลงกวาระดับปกติมากก็ตองหยุดระบายทันท ี อีก
ประการที่ควรจะตองคํานึงถึงคือการตองการความดันและปริมาณไอน้ําไปใชงานวามีอุปสรรค
และปญาหรือไม 
 4. ทําความสะอาดตาไฟใหดึงชุดตาไฟ (โฟโตเซลส) ซ่ึงอยูดานขางหรือดานบนของ       
หัวฉีดออกมาเช็ดดวยผาสะอาด  เน่ืองจากการใชงานแตละวันอาจมีเขมาจับผิวหนาเลนสทําให
ไมสามารถรับแสงจากการจุดติดได  ซ่ึงจะเปนปญหาอีกประการหนึ่งที่หมอนํ้าไมสามารถ            
เดินเครื่องได 
 5. ปรับสภาพการเผาไหมใหดีอยูเสมอ  เปนการปรับปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงและ
ปริมาณลมที่เขาไปชวยในการเผาไหมวิธีที่งายที่สุดใหสังเกตไอเสียที่ปลายปลองควัน  ควรปรับ
ใหมีสีนวลจัดถามีควันดําแสดงวาปริมาณอากาศนอยไปหรือปริมาณน้ํามันมากเกินไป  ตาม
มาตรฐานควรใชเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหมของเชื้อเพลิง  โดยควันไอเสียจากโคนปลอง  
แลวนํามาวิเคราะหหาจํานวนเปอรเซนตของคารบอนไดออกไซด   ซ่ึงสามารถบอกถึง            
ประสิทธิภาพการเผาไหมไดเปนอยางดี  ดังจะแสดงใหเห็นในตารางขางลางนี้ 
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 ตารางแสดงประสิทธิภาพการเผาไหม  โดยการวัดคาปริมาณ  CO2 

 
ชนิดเชื้อเพลงิ สภาพการใชงาน 
กาซธรรมชาติ (%CO2) นํ้ า มั น โ ซ ล า 

(%CO2) 
นํ้ามันเตา (%CO2) 

A 
B 
C 
D 

10.0 
9.0 
8.5 
<9.0 

12.8 
11.5 
10.0 
<12.0 

13.8 
13.0 
12.5 
<12.0 

 
หมายเหตุ  A = การเผาไหมดีที่สุด 

B = การเผาไหมดี 
C = การเผาไหมพอใช 
D = การเผาไหมใชไมได 

 
การตรวจสอบรายสัปดาห 
 1. ทําความสะอาดที่กรองน้ํามันในกรณีใชนํ้ามันเตาหรือนํ้ามันโซลาเปนเชื้อเพลิงจะตอง
มีการถอดไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงออกมาลางดวยน้ํามันเบา  เชน  นํ้ามันโซลา  นํ้ามันเบนซิน  
หรือ นํ้ามันกาด  เน่ืองจากสิ่งสกปรกที่ปนมากับนํ้ามันเชื้อเพลิงทําใหไสกรองเกิดการอุดตัน       
นํ้ามันไมสามารถไหลผานเขาเครื่องปมนํ้ามันเชื้อเพลิงได 
 2. ตรวจประเก็นทนไฟหนาและหลังหมอนํ้า  โดยเปดฝาที่ปดหมอนํ้าดานหนาและ      
ดานหลังออกตรวจสอบสภาพประเก็นทนไฟโดยรอบฝาปด  และปะเก็นคั่นทางไฟกลับวาอยูใน
สภาพปกติหรือไม  สังเกตดูวามีรอยร่ัวของไฟหรือไม  ถามีจะปรากฎคราบเขมาดําพนออกจาก
จุดนั้นใหทําการแกไขหรือเปลี่ยนใหม 
 3. ตรวจดูประเก็นชองทําความสะอาด  ตามชองทําความสะอาดทุกชอง  เชน  ชองคน
ลอดดานบนหรือชองดานขาง  ถามีการรั่วซึมจะปรากฏน้ําเปยกชื้นตลอดเวลาหรือในขณะใชงาน  
จะมีไอพุงซึมออกมาตลอดเวลาถาสภาพน้ําไมดีในสวนที่อยูต่ํากวาระดับนํ้านะปรากกฎคราบ
ขาวๆ คลายเกลือขึ้นเกาะโดยรอบของปะเก็น  หรืออาจจะยอนลงทางลางใตหมอนํ้าก็ได  ใหทํา
การแกไขหรือเปลี่ยนปะเก็นใหม  ทั้งน้ีเม่ือถอดออกมาแลวใหสังเกตหนาที่สัมผัสกับปะเก็นวา
ราบเรียบสม่ําเสมอดีหรือไม  ไมโกงคดงอหรือบิดไปจากสภาพเดิม 
 4. ทําความสะอาดกระจกมองไฟ   กระจกสําหรับมองสังเกตสภาพการลุกไหมภายใน
หองเผาไหมอาจจะมีทั้งดานหนาและหลัง  หรืออาจจะมีเฉพาะดานหลังก็ได  เม่ือใชงานไปอาจ
เกิดเขมามาเกาะทําใหฝามัวหรือปดดําทําใหมองไมเห็นสภาพการเผาไหมภายใน  จึงตองทํา
ความสะอาดโดย  ถอดออกมาลาง  หรือเช็ดดวยผาสะอาด 
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 5. ทําความสะอาดหัวฉีด  ในกรณีของหัวฉีดชนิดใชลมหรือไอนํ้าชวยเปาน้ํามันผาน      
หัวฉีดเม่ือใชจะเกิดคราบยาง  หรือตะกรันของนํ้ามันเกาะจับติดแนนที่หัวฉีด  ทําใหเกิดการอุด
ตันหรือปริมาณการเผาไหมลดลง  หรืออาจจะทําใหเกิดไฟตีกลับจากหองเผาไหมไดใหถอดออก
แลวใชนํ้ามันโซลาเบนซิล  หรือนํ้ามันกาซลาง  ถามีการอุดตันใหใชไมไผปลายแหลมแยง          
รูหัวฉีดหามใชลวดโลหะ  เพราะจะทําใหรูหัวฉีดเสียหายการพนนํ้ามันจะไมเปนฝอยละออง     
การเผาไหมไมสมบูรณเกิดควันดํา  สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกวาปกติ 
 6. ทําความสะอาดเขี้ยวหัวเทียน  หัวเทียนที่ใชในการจุดติดไฟในการติดเครื่องเม่ือใช
นานๆ  อาจจะเกิดคราบเขมาจากการเผาไหมเกาะ  ทําใหกระแสไฟกระโดดขามไมสะดวก  เปน
อุปสรรคทําใหการติดเครื่องยากจึงจําเปนจะตองถอดออกมาลางทําความสะอาด  ปรับตั้งระยะ
หางเขี้ยวหัวเทียนตามกําหนดทุกๆ สัปดาห  และทําการตรวจสอบสภาพสายไฟ  และขอตอ
ปลายสายเขาหัวเทียนไมแตกราวฉนวนทุกจุดอยูในสภาพดี 
 7. ทดสอบระบบความปลอดภัย  ระบบควบคุมความดัน  เชน ลิ้นนิรภัย  ใหยกทดสอบ
เม่ือเริ่มติดเตามีไอนํ้าอยูประมาณ  70  %   ของความดันใชงานปกติ  โดยทดสอบวาสามารถ
ยกไดหรือไมใหไอนํ้าพุงอกจากทอระบายเพียงเล็กนอยก็ถือวาเม่ือความดันถึงจุดที่ลิ้นนิรภัย   
ตั้งไวมันก็จะสามารถเปดออกไดเอง ความดันภายในหมอนํ้าจะลดลง  และใหทําการตรวจสอบ
ระบบไฟฟาที่ใชควบคุมความดันและระดับนํ้าทุกจุด 
 8. จุดที่ตองอัดจารบี  ใหตรวจสอบตามจุดตางๆ  ที่มีการเคลื่อนไหวในขณะที่ใชงาน  
เชน  เครื่องสูบนํ้า  ชุดระบบควบคุมปริมาณการเผาไหม ชุดพัดลม  ตลอดจนกระทั่งเครื่อง       
อัดลม (ถามี)  ในตําแหนงที่มีจุดหัวอัดจารบีติดตั้งอยูจะตองทําการอัดเขาไปทุกจุด  หรือในบาง
ตําแหนงที่ไมใชจารบีอาจจะใชนํ้ามันหลอลื่นก็ได เชนเครื่องอัดลม ใชนํ้ามันหลอลื่นลูกปน         
กานสูบและขอเหวี่ยง 
 9. เปลี่ยนถายน้ํา ทําการเปลี่ยนถายน้ําภายในหมอนํ้าทั้งหมด  ถาทําไดเพ่ือใหนํ้าที่มี
ความเขมขนสูงไดระบายทิ้งออกไปและนําน้ําใหมที่มีสภาพดีมาแทน เน่ืองจากสารที่เจือปนมา
กับนํ้าเชน ความขุน  โคลน ตะกรัน สารแขวนลอยและสารละลายชนิดอ่ืนๆ เม่ือไมมีการระบาย
หรือเปลี่ยนน้ําใหม จะเปนการสะสมความเขมขนสูงขึ้น  ซ่ึงจะเปนผลเสียตอหมอนํ้าอยางมาก 
 10. ทําความสะอาดเครื่องกรองน้ํา  การทําความสะอาดเครื่องกรองนํ้า  ถาใชสารเรซิน 
กรองน้ํา ก็ไหคํานวณหาระยะเวลาจากตัวอยางที่กลาวมาแลวขางตน  อยางไรก็ตามในกรณีใช
สารกรองชนิดอ่ืนๆ ก็จะตองทําความสะอาดไมเกินสัปดาหละครั้งเชนกัน 
 
การตรวจสอบรายเดือน 
 1. ลางถังพักน้ํา  ถังพักน้ําที่ใชสําหรับจะปอนเขาหมอนํ้า  เม่ือใชงานนานจะมีสาร
แขวนลอยมากับนํ้าตกตะกอนอยูที่กนถังหรือผนังดานขาง  จึงตองทําความสะอาด โดย         
การปลอยนํ้าออกลางทําความสะอาด  แลวใชนํ้าแรงดันสูงฉีดไลสิ่งสกปรกที่ตกคางออกไป         
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อีกประการหนึ่งหมอนํ้าบางชนิดอาจจะมีจุดกรองหยาบอีกจุดหนึ่งกอนเขาเครื่องสูบนํ้าใหทํา   
การถอดใสกรองออกเพื่อทําความสะอาดดวย 
 2. ทําความสะอาดทอไฟ  การทําความสะอาดทอไฟตามปกติแลวใหสังเกตจากอุณหภูมิ
ที่ปลองควันเปนหลัก  ถามีอุณหภูมิสูงเกินปกติแสดงวาเขมาภายในทอไฟมาก ใหทําการเปดฝา
หนาและฝาหลัง  ใชอุปกรณแยงเพ่ือทําความสะอาดทอไฟทุกทอตลอดจนทอไฟใหญดวย  ทั้งน้ี
ถาการปรับสภาพการเผาไหมไมดีมีควันดํามากก็อาจจะตองทําความสะอาดถี่มากกวานี้  โดย
สังเกตจากอุณหภูมิที่ปลองควันไอเสียเปนหลัก  แตตามปกติไมควรเกินหนึ่งเดือน 
 3. ตรวจสอบสภาพอิฐทนไฟ  กระทําพรอมหรือกอนทําความสะอาดทอไฟโดยการตรวจ
สภาพอิฐทนไฟของผนังหนาหลังที่เปดออกทางชองไฟกลับที่ปากทางหองเผาไหมหรือคอเตา
สังเกตสภาพอิฐทนไฟอยูในสภาพที่ดีไมแตกราวหลุดหรือถลมทับตกลงมาปดบังทางไฟหรือ      
หองเผาไหมถาเกิดการเสียหายจะตองทําการแกไขซอมแซมใหม 
 4. ลางภายในหมอนํ้า  เปดชองทําความสะอาดบนและลางใชไฟฉายสองตรวจถาลงไป
ภายในไดก็จะเปนการดี   แตขอควรระวังเรื่องอากาศหายใจภายในดวย  ถาลงไมไดใหสังเกต
จากภายนอกแลวใชนํ้าที่ความดันสูงฉีดไลสิ่งสกปรก  โคลน  ตะกรันที่ตกคางเกาะตามผิวทอให
ตกลงขางลางพรอมเปดทางโบลวดาวนระบายทิ้งไป 
 5. ตรวจกําลังดันเครื่องสูบนํ้าทดสอบเดินเครื่องเครื่องสูบนํ้าแลวปดลิ้นดานหนึ่ง
พิจารณาจากเครื่องวัดความดันของเครื่องสูบนํ้า  ความดันจะตองขึ้นไดสูงถึง 1.5  เทาของ     
ความดันใชงานปกติถาความดันที่อานไดต่ําหรือเทากับความดันภายในหมอนํ้าขณะใชงานปกติ
ก็แสดงวาเครื่องสูบนํ้าประสิทธิภาพการทํางานไมเหมาะสม สําหรับหมอนํ้าตองทําการซอมแซม 
หาจุดบกพรองที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนเครื่องสูบนํ้าใหม 
 6. ตรวจสอบระบบไฟฟา  ใหตรวจสอบสภาพสายไฟฟาที่ใชงานหมอนํ้า  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเครื่องควบคุมความปลอดภัยเชน  เครื่องควบคุมระดับนํ้าและเครื่องควบคุมความดัน
ดวยไฟฟาขั้วตอสายไฟฟา  รีเลย  สวิตซ  หรือสะพานไฟใหตรวจสอบและทําความสะอาดทุกจุด  
อยาลืมวากอนทําการตรวจสอบและทําความสะอาดระบบไฟฟาทุกสวนตองแนใจวาไมมีกระแส
ไฟฟาอยูในวงจร 
 
การตรวจสอบรายป 
 การตรวจสอบประจําปสําหรับหมอนํ้าจะตองทําการตรวจสอบหมอนํ้า อุปกรณประกอบ
และเครื่องควบคุมสําหรับหมอนํ้าทุกชิ้นสวนเพ่ือความปลอดภัยในการใชงานในปตอไปและ    
จะตองทําการตรวจสอบเปนประจําทุกปโดยมีลายลักษอักษรเปนการรับรองโดยวิศวกรที่มี       
คุณสมบัติตามกฎหมายกําหนดซึ่งในที่น้ีจะกลาวถึงการตรวจสอบ  ประการที่สําคัญที่สุดที่อาจ
เปนสาเหตุใหหมอนํ้าระเบิดได  ดังตอไปน้ี 
 1. ตรวจสอบลิ้นนิรภัย  ใหถอดลิ้นนิรภัยออกจากหมอนํ้า  แลวถอดทําความสะอาด   
ทุกชิ้นสวน พิจารณาสภาพสปริง สลักหนาลิ้น บาลิ้น กานลิ้น สกรูลอก แหวนรอง และชิ้นสวน
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อ่ืนๆ วาอยูในสภาพปกติหรือไม แลวประกอบเขาดวยกัน ทําการทดสอบโดยทําขอตอแลวใช 
ปมมืออัดน้ําเขาไปปรับตั้งความแข็งของสปริงใหเปดที่ความดันไมเกิน  10  เปอรเซ็นต ของ
ความดันใชงานปกติ  ถาเปดจะมีนํ้าพุงออกมาที่ทางระบายใหปรับความดันเปดที่สกรูปรับตั้ง
ดานบน  เม่ือเปดใหตามตองการแลว  ใหทําการลอกสกรูดานบน  ปดฝาครอบ  และใชตะกั่ว 
บีบลอก  (ถามี)  ปองกันไมใหผูอ่ืนปรับตั้งอีก  ทั้งนี้จะตองกระทําโดยวิศวกรผูตรวจสอบ  เม่ือ
ตดิตั้งเขากับหมอนํ้าตองเปลี่ยนใชปะเก็นหนาแปลนแผนใหมดวย 
 2. ตรวจทดสอบมาตรวัดความดัน  ใหถอดมาตรวัดออกจากหมอนํ้านํามาทดสอบ     
ภายนอกโดย  สามารถทดสอบได  2  แบบ  คือ 

2.1 ทดสอบโดยเทียบกับมาตรวัดมาตรฐาน  โดยจะใชมาตรวัดความดันมาตรฐานติดตั้ง
ทอทรงกระบอกที่ผลิตขึ้นเฉพาะการทดสอบนี้  และนํามาตรวัดความดันที่ตองการทดสอบมา   
ติดตั้งกับทอทรงกระบอกนี้  หลังจากนั้นใหทําการอัดน้ําเขาทอทรงกระบอกปดดานหนึ่ง           
อีกดานหนึ่งอัดน้ําเขาโดยใชปมมือและเปรียบเทียบความดันที่แสดงที่มาตรวัดความดันทั้งสอง
แลวจดไวทุกๆ ชวงระดับความดันวามีความแตกตางกันมากหรือนอยขนาดใดเพื่อเปนขอมูลใน
การปรับคาความดันที่คาดเคลื่อน  โดยการเปดหนาปทมแลวปรับภายใน  จากน้ันจะตองทํา     
การทดสอบแบบเดิมอีกจนกวาจะไดความเที่ยงตรงตามตองการ 

2.2 ทดสอบโดยเทียบกับนํ้าหนักมาตรฐาน  โดยใชนํ้าหนักซึ่งออกแบบมาเปนพิเศษ  
ซ่ึงใชเทียบหนวยเปนความดัน  ภายในเครื่องทดสอบใชระบบไฮโดรลิก  เม่ือทําการทดสอบนํา
มาตรวัดความดันที่ตองการทดสอบมาติดตั้งกับขอตอของเครื่องวัดแลวใชนํ้าหนักทับบนจานรอง
หลังจากนั้นใหหมุนที่ดามเครื่องเพ่ิมความดันในระบบไฮโดรลิก  ลูกสูบไฮโดรลิกจะเริ่มยกตัวเม่ือ
ความดันภายในระบบเทากับนํ้าหนักที่ทับจานอยู  แสดงวาในตําแหนงนั้นเปนความดันเทากับ
นํ้าหนักบนจาน  ใหจดบันทึกไวทุกขั้นตอน  โดยการเพิ่มนํ้าหนักขึ้นที่ละชวงๆ จนกระทั้งเข็มขึ้น
สุดตัวเลข  มาตรวัดดันที่ตองการทดสอบโดยวิธีการเทียบกับนํ้าหนักมาตรฐาน  การจดขอมูล
และการปรับมาตรใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 2.1 
 3. ตรวจสอบชุดหลอดแกววัดระดับนํ้า  ใหเปดน้ําใตหลอดแกวทดสอบสภาพการอุดตัน
ถอดหลอดแกวออกเพ่ือทําความสะอาดทอ ทางน้ํา ลิ้นน้ําที่เขาหลอดแกว  ถาสภาพภายในทอมี
ตะกรันจับหนาใหเปลี่ยนทอใหม  ลิ้นไอน้ํา  ลิ้นน้ํา  และลิ้นระบายใตหลอดแกวจะตองอยูใน
สภาพที่พรอมสามารถใชงานไดเปนอยางดี 
 4.  ตรวจสอบระบบสัญญาณแจงอันตราย  ถาเปนระบบควบคุมความปลอดภัยดวย   
ไฟฟา  เชน  ระบบลูกลอยควบคุมระดับนํ้า  ใหตรวจสอบระบบไฟฟา  เม่ือระดับนํ้าลดต่ําลงจน
กระทั่งลูกลอยทํางานแลว  สวิตซปรอทหรือสวิตซแมเหล็กที่ขั้วลูกลอยทํางานจนกระทั่งสัญญาน
เสียงดังหรือไมทําความสะอาดทอทางน้ําที่เขาหองลูกลอยเพื่อปองกันกันการอุดตัน  สวนใน
ระบบควบคุมความดันใหถอดออกมาแลวทําการทดสอบ  โดยการใชปมมืออัดน้ําเพิ่มความดัน
เขาไปเม่ือความดันถึง  ใหตรวจสอบดูวาสวิตซปรอทพลิกตัวกลับตัดวงจรไฟฟาหรือไม  ถามี
สวิตซควบคุมความดันหลายตัวใหทดสอบทุกตัว  หลังจากตรวจสอบเสร็จตั้งเขาที่ เดิม         
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หามสลับที่กันจะตอง  ตรวจสอบสายไฟฟาเขาใหถูกตองพรอมทั้งปรับตั้งระดับความดันตัดและ
ความดันตอใหมดวย 
 5. ตรวจทดสอบทางระบายฉุกเฉิน  หรือทางโบลวดาวน  โดยปกติทางนี้ใชสําหรับ
ระบายความเขมขนของน้ําภายใน  หนาที่อีกประการหนึ่งคือ  เปนทางชวยลดความดันในกรณีที่
ลิ้นนิรภัยไมทํางาน เราสามารถเปดทางระบายนี้  ความดันจะลดลงไดเปนอยางดีจึงเรียกไดวา
เปนทางระบายฉุกเฉินดวย  ดังน้ันจะตองตรวจสอบปากทางออกของทางระบายนี้ไมใหมีตะกรัน
จับหนาจนปดปากทางระบายทอระบายจะตองยึดแนนกับพ้ืน หรือโครงอยางมั่นคงโดยตลอด  
เพ่ือในขณะระบายน้ําออกจะไมเกิดการสะบัดใหเกิดอันตรายได  ตลอดทอทางระบายหามใชทอ
ลดใหเล็กลง  และปลายทอตองระบายออกในที่ปลอดภัย 
 6. ตรวจสอบตะกรัน  เน่ืองจากตะกรันเปนฉนวนถามีความหนามากๆ จะทําใหเกิด   
ทอไฟยอยไดซ่ึงเปนเหตุใหหมอนํ้าระเบิดไดเชนกัน ฉะน้ันจะตองขจัดออกโดยการขูดออกหรือ
ใชสารเคมีลางซึ่งตามมาตรฐานไมควรมีความหนาเกินกวา 1.5 มิลลิเมตร  ซึ่งในกรณีน้ีอาจจะ
สังเกตไดจากอุนหภูมิปลองควันถาสูงผิดปกติอาจจะเนื่องมาจากตะกรันหนา 
 7. ตรวจสอบความแข็งแรงของหมอนํ้า ปฏิบัติโดยการอัดน้ําใหได 1.5 เทาของความดัน
ใชงาน  มีขั้นตอนดังน้ี 
 7.1 ระบายน้ําที่ตกคางอยูภายในหมอนํ้าใหหมด 
 7.2 เปดชองทําความสะอาดเขาไปภายในทําความสะอาดใหหมดโดยใชนํ้าความดัน
ประมาณ  50  ปอนด/ตารางนิ้ว  ฉีดเพื่อลางตะกอนหรือโคลนที่ตกคางอยูตามผิวทอ  ในกรณีที่
เปนตะกรันแข็ง  ลางดวยน้ําไมออกใหลางดวยกรดเกลือเจือจาง 
 7.3 เปดลิ้นไลอากาศ  ลิ้นหลอดแกววัดระดับนํ้า  ลิ้นมาตรวัดความดันนอกนั้นปดให
หมดทุกตัว 
 7.4 สูบนํ้าเขาภายในหมอนํ้าจนเต็ม  ใหมีนํ้าลนออกทางลิ้นไลอากาศแลวปดลิ้นไล
อากาศ 
 7.5 เพ่ิมความดันเพ่ือทดสอบการทํางานของลิ้นนิรภัยเม่ือทดสอบแลวใหถอดลิ้นนิรภัย
ออกแลวใชหนาแปลนพรอมปะเก็นปดไว 
 7.6 เพ่ิมความดันขึ้นไปได 1.5  เทาของความดันที่หมอนํ้าใชงานแลวรักษาระดับ       
ความดันนี้ไวอยางนอย 30  นาที  โดยเข็มวัดความดันไมลดลง ถาลดลงแสดงวามีจุดรั่วซึมตอง
แกไขใหเรียบรอย 
 7.7 ขณะรักษาความดันใหตรวจดูสภาพรั่วซึมเชน  รอยเชื่อมบริเวณหมุดย้ําปากทอไฟ  
ภายในทอไฟทุกจุดและใตหมอนํ้าตองแหงสนิท 
 
หมายเหตุ  การทดสอบความแข็งแรงนี้จะตองทําการทดสอบทุกป  อยางนอยปละ  1  ครั้ง  
โดยมีวิศวกรสาขาเครื่องกลประเภทสามัญวิศวกร  เปนผูรับรองผลการตรวจ  แลวสงสําเนาผล
การตรวจใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
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สรุปสาเหตุหมอนํ้าระเบิด 
 
 สาเหตุจากการสราง 
 1. ใชเหล็กผิดประเภท  ไมไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมกําหนด  เชน  ถาเปน       
มาตรฐานอเมริกาตองใช  Carbon-Silicon  Steel  No. ASTM A212 
 2. ขนาดความหนาของเหล็กไมเพียงพอ  ทําใหไมสามารถทนความดันไดตามที่คํานวณ
ออกแบบไว 
 3. ชนิดของลวดเชื่อมที่ ใช เกรดต่ํ าไปไม เหมาะสมกับเหล็กที่ทํ าหมอนํ้าทํ าให              
ประสิทธิภาพรอยตอแนวเชื่อมต่ํา 
 4. การเชื่อมตอไมดีผูเชื่อมไมมีประสบการณเพียงพอ  ทําใหเกิดจุดออนตามแนวเชื่อม 
ทั้งยังไมมีการตรวจสอบความแข็งแรงแนวเชื่อมและโพรงอากาศจากแนวเชื่อม เชน ใชเครื่อง
เอ็กซเรยแนวเชื่อม 
 5. เกิดรอยราวระหวางแนวเชื่อมหรือตามเนื้อเหล็ก  อันเนื่องมาจากความเครียด 
(Stress) ระหวางการเชื่อมเพราะหลังจากการเชื่อมแลวไมไดทําการอบเพื่อลดคลายความเครียด
ของเนื้อเหล็กหรือแนวเชื่อมตอ 
 6. ผูผลิตไมมีความรู ไมไดมีการออกแบบคํานวณตามหลักวิศวกรรม  และขาดเทคนิค
ในการสรางหมอนํ้า 
 
 สาเหตุจากการใชงาน 
 1. ปลอยใหนํ้าภายในหมอนํ้ามีความเขมขนของสารละลายที่เจือปนอยูในหมอนํ้าสูง   
เกินไป 
 2. มี ก า ซ เจื อ ป น เข า ไป ใน ห ม อ นํ้ าม าก เกิ น ไป  เช น  ก า ซ อ อ ก ซิ เจ น แ ล ะ
คารบอนไดออกไซด เปนตน ทําใหเหล็กเกิดการผุกรอน 
 3. สภาพน้ําที่ปอนเขาหมอนํ้ามีคา พี เอ็ช (pH) ต่ําเกินไปน้ําจะเปนกรดทําใหเกิด    
การกัดกรอนเน้ือเหล็ก 
 4. ลิ้นนิรภัยใชไมถูกขนาดเล็กเกินไป  ทําใหไอนํ้าระบายออกไมทัน   และไมเคยมี   
การทดสอบหรือปรับระดับความดันเปดสูงเกินกําหนด 
 5. เครื่องสูบนํ้าเขาหมอนํ้าชํารุด  หรือความดันของเครื่องสูบนํ้าต่ําเกินไปน้ําไมสามารถ
เขาหมอนํ้าไดทําใหนํ้าแหง 
 6. อุปกรณควบคุมความปลอดภัยชํารุด  เชน  ชุดควบคุมระดับนํ้า  ลิ้นนิรภัย  และชุด
ควบคุมความดัน  เปนตน 
 7. สภาพภายในหมอนํ้ามีตะกรันเกาะหนามาก  และเหล็กเกิดการผุกรอน  เน่ืองจาก
การใชงานมากเกินกําลัง  หรือไมมีการบํารุงรักษา 
 8. เกิดกรณีนํ้าแหง  หรือความดันสูงมาก  แลวแกไขไมได  หรือแกไขไมถูกตอง 
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 สาเหตุจากผูควบคุม 
 1. ไมมีความรูและประสบการณในการควบคุมหรือแกไขปญหาในกรณีเกิดปญหา     
ฉุกเฉินขึ้นเชน นํ้าแหง  และความดันฉุกเฉิน  เปนตน 
 2. ไมไดมีการตรวจสอบระบบควบคุมความปลอดภัยของหมอนํ้าเลย 
 3. ไมเอาใจใสดูแลสภาพน้ําที่ปอนเขาหมอนํ้า  โดยไมไดปรับสภาพน้ําใหไดตามกําหนด
สมํ่าเสมอ เชน  การลางเครื่องกรองน้ํา  และการเติมสารเคมีที่เหมาะสมใหไดมาตรฐานกําหนด 
 4. ละเลยไมเอาใจใสดูแลหมอนํ้าในขณะที่กําลังเดินเครื่อง  และไมไดมีการตรวจสอบ
กอนเดินเครื่องใชงานหรือการตรวจสอบตามระยะเวลา  เชน  ตรวจสอบรายวัน  รายสัปดาห  
เปนตน  หรือตรวจสอบตามที่บริษัทผูสรางกําหนดให 
 
 สาเหตุจากนายจาง 
 1. จางผูควบคุมที่มีคุณสมบัติไมถูกตองตามกฎหมายกําหนดหรือไมมีประสบการณ
เน่ืองจากเสียคาแรงถูกกวา 
 2. ไมยอมใหมีการหยุดการตรวจสอบความปลอดภัยในการใชงานตามกําหนดระยะเวลา
เกรงจะทําใหผลผลิตนอยลง 
 3. ไมยอมใหเปลี่ยนหรือซอมแซมอุปกรณหมอนํ้าในกรณีที่ผูควบคุมหมอนํ้าแจงให
ทราบถึงอาการผิดปกติ 
 4. ซ้ือหมอนํ้าเกามีอายุการใชงานมานาน  หรือชนิดราคาถูก  ไมไดมาตรฐานมาใชงาน 
 
 
 สาเหตุจากวิศวกรผูตรวจสอบ 

1. ขาดความรูความชํานาญเฉพาะดานหมอนํ้า หรือ ระบบถังความดันที่เกี่ยวของ 
2. มิไดทําการตรวจสอบอยางถูกตองตามมาตรฐานทางวิศวกรรมกําหนด 
3. วิศวกรผูตรวจสอบคํานึงถึงผลประโยชนทางธุรกิจมากกวาความปลอดภัยและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพของตัวเอง  โดยมิไดลงมือทําการตรวจสอบจริง หรือ เกิดความผิดพลาด 
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หมวดที่ 3 
 

ความปลอดภัยในงาน 
วิศวกรรมไฟฟา 
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บทที่ 1 
 

อันตรายจากไฟฟาและการปองกัน 
 

 ไฟฟานับเปนพลังงานสําคัญอยางหนึ่งที่มนุษยเปนผูสรางขึ้นและไดกลายเปนสิ่งจําเปน
ในชีวิตประจําวัน  เพราะเกือบตลอดเวลาไดใชประโยชนจากไฟฟานับตั้งแตการปฏิบัติภารกิจ     
ประจําวันจนกระทั่งถึงเวลาหลับนอนก็ยังคงตองใชไฟฟา และบางคนอาจจะไดใชไฟฟาในวาระ 
สุดทายของชีวิต  คือการฌาปนกิจ ดวยความรอนที่เกิดจากพลังงานไฟฟา 
 พลังงานไฟฟาไดกอใหเกิดประโยชนแกมวลมนุษยอยางมหาศาล ตามหลักฐานปรากฏ
วามนุษยเรา รูจักไฟฟามานานกวา  200  ปแลว และมีวิวัฒนาการมาโดยลําดับ พลังงานไฟฟา
ไดอํานวยประโยชน และความสขุตอมนุษยอยางมากมาย ถาปราศจากเสียซ่ึงพลังงานไฟฟาแลว
ก็ไมแนวาโลกของเราจะพัฒนามาถึงอยางที่เราเห็นกันอยูในปจจุบันหรือไม 
 พลังงานไฟฟาที่กลาวกันวามีคุณอนันตน้ัน ก็เปนที่รูจักกันทั่วไปแลวอาจจะมีโทษกอให
เกิดความเสียหายทั้งแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินได ถาผูใชไฟฟาไมเรียนรูถึงธรรมชาติ และ
อันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นได หรือใชไฟฟาดวยความประมาท ขาดความระมัดระวัง หรือโดยรูเทา
ไมถึงการณ ไฟฟาจึงอาจกอใหเกิด  “ ภัย ”  ขึ้นได และโดยธรรมชาติของพลังงานไฟฟาเราจะ
ไมเห็นตัวมัน จึงอาจกลาวไดวาไฟฟาอาจเปน  “ ภัยมืด ”  อยางหนึ่งของมนุษย 
 เม่ือไฟฟาอาจกอใหเกิด  “ ภัย ”  และจากอดีตไดกอภัยมาแลวอยางมากมายทั้งที่มนุษย
รูจักไฟฟาและใชประโยชนจากไฟฟามาเปนเวลานานแลวก็ตาม ดังนั้น เราจึงตองศึกษาเพื่อ     
ปองกัน  อุบัติภัยจากไฟฟามิใหเกิดขึ้น เพ่ือจะไดใชแตประโยชนของไฟฟาแตเพียงอยางเดียว 
  
นิยามศัพทเก่ียวกับไฟฟา 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจ จึงจําเปนตองทราบความหมายบางคําในทางวิชาการไฟฟา 
 

1. ไฟฟาสถิต  ( Static  Electricity ) 
 ไฟฟาสถิต หมายถึงไฟฟาที่ไมมีการไหลเคลื่อนที่ เกิดขึ้นจากการขัดสีของวัตถ ุเชน ใช
แทงอําพันถูกับผาขนสตัว อิเลกตรอนจากผาขนสัตวจะเกาะอยูที่แทงอําพันนั้นไฟฟาสถิตไมอาจ
นํามาใชเปนพลังงานได 
 

2. ไฟฟากระแส ( Current  Electricity ) 
 ไฟฟากระแส  หมายความถึง  ไฟฟาประเภทที่มีกระแสไหลไปตามตัวนํา (Conductor) 
ได ไฟฟากระแสแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ ไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ 
 1)  ไฟฟากระแสตรง  เปนไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาเดินทางเดียว มีขั้วไฟฟาบวก และขั้ว     
ไฟฟาลบคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง อิเลคตรอนหรือกระแสไฟฟาจะเคลื่อนที่จากขั้วลบไปขั้วบวก
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ในทิศทางเดียวกันตลอด ไฟฟากระแสตรงสวนใหญไดจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่พบมากไดแก 
แบตเตอรี่ จะใชประโยชนกันมากในวงจรอิเลคทรอนิกส 
 2)  ไฟฟากระแสสลับ เปนไฟฟาที่ใชกันอยูทั่วไปตามบานเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม 
ไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟา ไฟฟาชนิดนี้มีกระแสไฟฟาที่มีขั้วบวกและขั้วลบสลับกันอยูตลอด
เวลา การเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟาจึงมีทิศทางสลับกันไปมา 
 
ลักษณะอันตรายของกระแสไฟฟาที่มีตอชีวิตและรางกาย 
 จากการประมวลจากผูประสบอันตรายจากไฟฟาที่ผานมาแลวทั้งหมด พอสรุปไดวา  
ไฟฟาจะเปนอันตรายตอชีวิตและรางกายของมนุษยได โดย  3  ทางดังน้ี 
 1     เกิดจากการที่กระแสไฟฟาใชรางกายเปนทางเดินผานลงดิน   ธรรมชาติของ
ไฟฟานั้นถามีโอกาสผานลงดินไดจะไหลลงดินทันที เพราะระบบการจําหนายไฟฟาทั้งทางดาน
แรงดันไฟฟาสูงและแรงดันไฟฟาต่ํา จะมีการตอวงจรสวนหน่ึงลงดินไว ไฟฟาจึงพยายามจะไหล
ลงดินเพ่ือใหครบวงจรกับดิน 

กรณีน้ีเปนเหตุใหมนุษยไดรับอันตรายจากไฟฟามากที่สุด  อาจกลาวไดวากวารอยละ  
90  ของผูประสบอันตรายจากไฟฟาทั้งหมด  ประชาชนโดยทั่วไปเรียกการประสบอันตรายจาก   
ไฟฟาในลักษณะนี้วา “ ไฟดูด ” น้ันสันนิษฐานวาอาจจะดูจากลักษณะอาการที่มีการชักกระตุกก็
ได โดยขอเท็จจริงไฟฟาไมไดดูด แตเกิดจากกระแสไฟฟาไหลผานรางกายลงดิน คําวา “ ดิน ”  
มักจะเกิดความเขาใจสับสนกันเสมอวา “ ดิน ” หมายถึงเฉพาะพื้นดินทั่วไปที่เปนถนนพื้นสนาม  
พ้ืนไรนา  ที่ใชเปนทางเดิน  หรือปลูกพืช  ซ่ึงก็ถูกตอง  แตในทางไฟฟาคําวา “ ดิน ” ยังมี  
ความหมายรวมไปถึง  สิ่งวัสดุ  ที่เปนตัวนําไฟฟาที่ตอติดถึงดินดวย  เพราะฉะนั้นอาคาร
คอนกรีต  โครงเหล็ก  ตนไม  ฯลฯ  ที่ตอติด หรือขึ้นอยูบนดิน  ถือวาเปนดินทั้งสิ้น  ถาเรายืน 
หรือน่ัง  หรือสัมผัสอยูกับสิ่งดังกลาวถือวาเรายืน  น่ัง  หรือสัมผัสอยูกับดิน  ถาเราไมมีตัวกลาง
ที่เรียกวา  “ ฉนวน ”  เปนตัวกั้น  ระหวางอวัยวะของรางกายกับดิน  เม่ือมีสวนหนึ่งสวนใดของ
รางกายสัมผัสอยูกับดินดังกลาวแลว  กระแสไฟฟายอมผานตัวเราลงดินเกิดอันตรายได 
     กระแสไฟฟาจะไหลลงสูดินไดมากนอยพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความตานทานตอ      
การไหลของกระแสไฟฟาลงดิน  เชน  ถาเรายืนอยูบนพ้ืนดินที่เปยกชื้น  ยืนอยูบนโครงโลหะที่
ตอติดอยูกับดิน  กระแสไฟฟาก็จะผานลงดินไดมากกวาการที่ยืนอยูบนพ้ืนดินแหง  หรือยืนอยู
บนพ้ืนไมที่เปยกชื้นเพียงเล็กนอย  กรณีตัวอยาง  เชน  ตูเย็นไฟฟาที่ใชในบาน  เม่ือผลิตและ
เริ่มนํามาใชงานตูเย็นก็จะมีสภาพเรียบรอย  ฉนวนหุมสายดี  มอเตอรและคอมเพรสเซอรทํางาน
ปกติไมมีกระแสไฟฟารั่ว  ตูเย็นวางอยูบนขาไมซ่ึงเปนฉนวนเมื่อคนไปสัมผัสจับตองแม มือเปยก  
เทาเปยก ไมสวมรองเทา  ยืนอยูบนพ้ืนดิน  หรือพ้ืนคอนกรีต  ก็ไมไดรับอันตรายจากไฟฟา  
เพราะไมมีกระแสไฟฟาผานตัวลงดินได  แตตอมาเม่ือผานการใชงานนานขึ้นอาจจะเกิด     
ความชํารุดบกพรองที่ฉนวนหุมสาย  เชน  ขาดชํารุด  สวนที่เปนเนื้อโลหะทองแดงของสาย    
ไฟฟาไปสัมผัสกับโครงโลหะของตูเย็น  หรือเกิดไฟฟารั่วที่มอเตอรหรือคอมเพรสเซอร  ในกรณี
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เชนนี้ ทุกสวนที่เปนโลหะของตูเย็นจะมีไฟฟา  แตจะไมเกิดอันตรายตราบใดที่ยังไมมีการไหล
ของไฟฟาผานคนลงดินและกระแสไฟฟาที่ร่ัวที่ตูเย็นนั้นก็ไหลลงดินไมได เพราะขาไมที่รองรับ
เปนฉนวน  แตถามีผูใดผูหน่ึงจับที่สวนที่เปนโลหะ  เชน  มือจับประตูตูเย็น  ถาบุคคลผูน้ันยืน
บนดิน  แตสวมรองเทาพื้นยางอยางดี  รองเทาแหง  และพื้นรองเทาทนแรงดันไฟฟาไดสูงกวา
แรงดัน ไฟฟาที่ตูเย็น  (220 โวลต)  กระแสไฟฟาก็จะไมผานเขาที่มือของผูน้ัน  แตถารองเทา
เปยกน้ํา  หรือบุคคลผูน้ันไมไดสวมรองเทากระแสไฟฟาจะผานเขาทางมือผานลําตัวลงดินที่   
ฝาเทาหรือสวนใดก็ตามที่สัมผัสอยูกับดิน  เชนนี้บุคคลผูน้ันจะไดรับอันตรายจากการที่กระแส 
ไฟฟาไหลผานตัวลงดิน 
 2     เกิดจากการที่รางกายตอเปนสวนหนึ่งของวงจรไฟฟา   หรือกลาวอีกอยางวา  
กระแสไฟฟาแรงดันต่ําไหลผานรางกาย  แตไมผานลงดินเชนกรณีแรก  จะยกตัวอยางใหเห็น 
ไดชัด  เชนบุคคลผูหน่ึงยืนอยูบนพ้ืนที่เปนฉนวนอยางดี  แลวใชมือทั้งสองขางจับปลายสาย   
ไฟฟาสองเสนที่ตอออกจากรูปลั๊ก รูละเสน  หรือจับปลายสาย 2 ขาง  ของสายเสนเดียวกัน  ซ่ึง
บังเอิญขาดหรือใชมือจับสายที่มีไฟ  2  เสนพรอมกัน  ดังภาพที่  2  
 

 
 

การที่รางกายตอเปนสวนหนึ่งของวงจรไฟฟา 
 
 ทุกกรณีที่กลาวมาแลว  จะเห็นไดวากระแสไฟฟาไมไดผานรางกายคนลงดินเลย  แต
ผานอวัยวะของรางกายออกไปจนครบวงจร  บุคคลผูน้ันก็อาจจะไดรับอันตรายจนถึงเสียชีวิตได
เพราะกระแสไฟฟาทําอันตรายตออวัยวะภายในรางกายมนุษย ถาจะเปรียบเทียบใหเขาใจได
งายขึ้น  ขณะที่กระแสไฟฟาผานรางกายของมนุษยจนครบวงจร  แตไมผานลงดินนั้นรางกาย
ของมนุษยขณะนั้นทําหนาที่เสมือนเปนฟวส  ที่มีกระแสไฟฟาไหลตามปกติน่ันเอง  หรือถาจะ
เปรียบเทียบใหชัดขึ้นไปอีก  ขอใหพิจารณาหลอดไฟฟาแบบธรรมดาหรือที่เรียกวา  หลอดแบบ
มีไส (Incandescent Lamp) หลอดแบบนี้ไสหลอดทําดวยโลหะที่มีความตานทานตอไฟฟาสูง  
เชน ทังสเตน เม่ือกระแสไฟฟาผานเขาไปไสหลอดจะรอนแดงจนเกิดเปนแสงสวางขึ้น ทั้งไส
หลอดและฟวสเปนสิ่งที่ไมมีชีวิตจึงไมไดรับอันตราย แตรางกายมนุษยมีชีวิตจะไดรับอันตราย
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จากไฟฟา  อันตรายจากไฟฟาในลักษณะเชนน้ีเกิดขึ้นไดนอย  สวนมากเกิดกับผูที่ รูเทา        
ไมถึงการณและอาจเกิดขึ้นจากเจตนา 
 3.  ความรอนและแสงสวางที่เกิดข้ึนจากกระแสไฟฟาลัดวงจร  เม่ือเกิดการลัด       
วงจรของกระแสไฟฟา  สิ่งที่ เกิดขึ้นตามมาคือ เสียงดัง ประกายไฟฟา ซ่ึงใหแสงสวางมี         
ความเขมมากและความรอน 
 การลัดวงจรของกระแสไฟฟาจะรุนแรงเพียงใดนั้นมีปจจัยที่เปนองคประกอบหลายอยาง  
เชน   

3.1 ความตานทาน 
3.2 ปริมาณกระแสไฟฟาในวงจร 
3.3 แรงดันไฟฟา 
3.4 และระยะระหวางจุดที่เกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรกับตนกําเนิดของพลังงาน  

ไฟฟา 
 

มนุษยอาจจะไดรับอันตรายจากการที่กระแสไฟฟาลัดวงจรไดเปน 2 กรณี คือ  อันตราย
แกดวงตา  เน่ืองจากแสงสวางที่มีความเขมมาก หรือเศษโลหะที่หลอมละลายมีความรอนสูง
กระเด็นเขาตา  ซ่ึงอาจทําใหถึงตาบอดได  และเกิดบาดแผลไหมแกอวัยวะสวนใดๆ ของ      
รางกายสวนที่เขาไปใกล หรือสัมผัสกับจุดที่กระแสไฟฟาลัดวงจร  ตัวอยางการลัดวงจรของ
กระแสไฟฟา 
  กรณีที่  1  ซอมไฟฟาภายในบานโดยไมตัดไฟฟา หรือดับไฟฟากอน  ขณะจะ
นําสายเขาปลั๊กไฟฟา  ปลายสาย  2  เสนที่เตรียมไวเกิดไปสัมผัสกันเขาเกิดไฟฟาลัดวงจร 
  กรณีที่  2   ขณะยืนสกรู  นําสายเขาหรือออกจากสวิตชโดยไมตัดไฟฟา  ขณะ
กําลังทําอยูกับสายไฟฟาเสนหน่ึง  สวนปลายของไขควงพลาดไปถูกอีกเสนหน่ึงเกิดไฟฟา         
ลัดวงจร 
  กรณีที่   3  ใชคีมตัดสายไฟฟาซึ่งเปนสายคูและมีไฟฟา  จะเกิดไฟฟาลัดวงจร
ทันที 
  กรณีที่  4   ชางกอสรางดึงเหล็กเสนจากพื้นขึ้นเพ่ือจะไปใชบนอาคารที่กําลัง
กอสรางซึ่งอยูเหนือระดับสายไฟฟาแรงสูง  ขณะดึงขึ้นในแนวดิ่งเม่ือใกลจะหมดเสน  กลับดึง
ลากในแนวนอนเหล็กเสนกระทบใตสายแรงสูงซ่ึงพาดผานบริเวณนั้น เกิดไฟฟาลัดวงจร 
 
ผลของกระแสไฟฟาที่มีตอรางกาย 
 ไดกลาวมาแลววาไฟฟาเปนอันตรายตอรางกายของมนุษยในแงของกระแสไฟฟาไหล
ผานรางกาย และความรอนที่เกิดจากกระแสไฟฟาในเรื่องน้ีจะศึกษาผลของไฟฟาที่มีตอรางกาย 
ซ่ึงกลาวโดยสรุปไดวาเม่ือกระแสไฟฟาไหลผานรางกายมนุษยแลวจะเกิดผลตอรางกาย          
7  ประการดังน้ี 
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1. กลามเนื้อกระตุกหรือเกิดการหดตัว  ( muscular  freezing )  อาการเชนน้ี   
เราจะพบเห็นเสมอหรือบางคนเคยประสบมาดวยตนเอง  เชน  เวลาที่เผลอไปจับตองสิ่งที่มี   
ไฟฟารั่วอยูจะรูสึกมีอาการชักกระตุกทันทีถากระแสไฟฟาไหลผานรางกายลงดินได  แตถาเรา
หลุดออกมาไดหรือกระแสไฟฟาถูกตัดเสียกอนก็คงไมมีปญหาอะไร แตถาบังเอิญตองอยูใน
สภาพที่กระแสไฟฟายังคงไหลผานตัวอยูตอไป กลามเนื้อสวนตาง ๆ จะหดตัวมีอาการเกร็ง และ
ถากระแสผานเขาทางมือ หรือ ศีรษะและไหลออกลงดินทางมืออีกขางหนึ่งหรือทางเทา      
กลามเนื้อสวนทรวงอกจะหดตัวมากที่สุด จะเปนผลทําใหการทํางานของปอดมีอุปสรรค         
จนในที่สุดอาจจะทํางานไมได  ทําใหรางกายมีสภาพการขาดอากาศในการหายใจจนเกิดอาการ
สลบ ( asphyxiation ) ซ่ึงเปนผลตอเน่ืองทําใหการหมุนเวียนของโลหิตตองหยุดดวย 

2. ระบบประสาทเกิดอาการชะงักงัน   ( nerve block )  หรือเปนอัมพาตชั่วคราว                
( temporary paresis ) โดยเฉพาะระบบประสาทสวนกลางที่ควบคุมการทํางานของหัวใจซึ่งจะ
เปนผลทําใหการทํางานของหัวใจลมเหลว 

3. หัวใจหยุดทํางานทันที  ( cardiac arrest )  กรณีน้ีมักเกิดจากการที่กระแสไฟฟา
จํานวนมากไหลผานหัวใจในระยะเวลาอันสั้น และหัวใจอาจจะกลับทํางานไดดวยตนเอง  หรือ
หลังจากการใชวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก ( external cardiac  massage ) 

4. หัวใจเกิดอาการเตนกระตุกหรือเตนถ่ีรัว ( ventricular fibrillation )  กระแส   
ไฟฟาที่จะทําใหเกิดอาการดังกลาวเปนกระแสไฟฟาที่ มีปริมาณเพียงเล็กนอย  คือตั้งแต
ประมาณ  50  มิลลิแอมแปรหรือ  1  ใน  20  ของแอมแปรเทานั้น ปกติกลามเนื้อหัวใจของ
มนุษยจะมีการหดตัวและขยายตัวเปนจังหวะเทากับจังหวะการเตนของหัวใจ  โดยเปนไปอยาง
สมํ่าเสมอ  ชวยใหหัวใจทําหนาที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงสวนตางๆของรางกายไดตลอดเวลา  แต
ถามีกระแสไฟฟาผานหัวใจ  การเตนหรือการหดตัวและขยายตัวของกลามเนื้อหัวใจจะเปลี่ยนไป
เปนการเตนในจังหวะที่ผิดปกติ  เชน  มีอาการกระตุกหรือมีการเตนถี่รัว  นาทีละหลายรอยครั้ง
แตเปนการเตนที่ออนการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงสวนตางๆ  ของรางกายจึงทําไดไมเต็มที่  ทําให
สวนตางๆ ของรางกายขาดโลหิตไปเลี้ยงอยางสมบูรณ  โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนสมองของมนุษย
ตองการออกซิเจนที่ไปเลี้ยงรางกาย 

การแกอาการเตนถี่รัวหรือกระตุกของหัวใจ  จะใชวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก  
ไมได แพทยผูชํานาญเทานั้นที่จะชวยได  กลาวคือจะตองใชวิธีการปอนกระแสไฟฟาเขาไป
กระตุนหัวใจ โดยใชกระแสแรงดัน  และระยะเวลาที่เหมาะสม  วิธีการนี้เรียกวาการกระตุนหัวใจ
ดวยกระแสไฟฟา ( defibrillation ) หรือเรียกวา  การช็อตดวยไฟฟา 

5.  เซลลภายในรางกายเสียหรือตาย  กระแสไฟฟาที่ผานรางกายแมจะไมมีปริมาณ
มากพอจนทําใหเกิดบาดแผลไหมก็อาจทําใหเซลลในรางกายบางสวนเสียหาย  เซลลที่ถูก
ทําลายอาจจะเกิดการเนาเสียและลุกลามแผกวางออกไปเกิดเปนพิษแกเน้ือเยื่อตางๆได เม่ือ
กระแสไฟฟาไหลผานรางกาย  กระแสไฟฟาจะเลือกผานในเสนทางที่มีความตานทานตอกระแส
ไฟฟานอยที่สุด  ซ่ึงไดแก หลอดเลือด  และไขสันหลัง  จึงมักทําใหเกิดการแข็งตัวของโลหิตใน
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หลอดเลือด  และเสนประสาทในไขสันหลังไดรับอันตราย  อาการที่เปนผลจากไฟฟาในกรณีน้ี
อาจจะไมเกิดโดยทันที  แตอาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประสบอันตรายจากไฟฟาระยะหน่ึงแลว
ก็ได 

6.  เน้ือเยื่อและเซลลตาง ๆ ของรางกายถูกทําลาย  เน่ืองจากความรอนที่เกิดจาก
กระแสไฟฟาสวนของรางกายที่มักเปนอันตราย  คือสวนที่กระแสไฟฟาเขากับกระแสไฟฟาผาน
ออกลงดิน เชน มือจับเหล็กเสนไปสัมผัสถูกสายไฟแรงสูง ในขณะที่ยืนอยูบนดิน จะเกิดการลัด
วงจรของกระแสไฟฟาลงดินโดยผานเหล็กเสนผานมือผานรางกายลงดินที่เทา  สวนที่มีบาดแผล
ไหมเห็นไดชัดคือที่ฝามือและฝาเทา กระแสไฟฟาประมาณตั้งแต 200 มิลลิแอมแปรหรือ         
1 ใน 5 แอมแปรขึ้นไปทําใหเกิดบาดแผลไหมจะรุนแรงเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับปริมาณของกระแส
ไฟฟา เพราะถากระแสไฟฟามีปริมาณมากความรอนที่เกิดก็จะมีปริมาณมากดวย 

ผูใดรับอันตรายจากความรอนเนื่องจากกระแสไฟฟาที่มีปริมาณมาก  ถาไมเสียชีวิต    
ก็มักจะตองสูญเสียอวัยวะที่ เกิดบาดแผลไฟไหม  เชน  ตองตัดแขนและขาออก เปนตน         
ตัวอยางเชน  มีชางไฟฟาหลายรายที่ทํางานพลาดเกิดไฟฟาลัดวงจร  ความรอนและประกาย   
ไฟฟาทําใหเกิดบาดแผลไฟไหมที่ มือ  ใบหนา  หนาอก  ลําตัว  แผนหลัง  และเทา  การที่มี
บาดแผลแพรกระจายไปมากนั้นเพราะสวนของรางกายจะชุมไปดวยเหง่ือซ่ึงเปนตัวนําไฟฟาที่ดี     
ผูประสบอันตรายดังกลาวมักเสียชีวิต  เพราะพื้นที่ของบาดแผลไหมมีบริเวณกวาง  ซ่ึงตาม     
หลักการทางแพทยถาพื้นที่ของรางกายมีบาดแผลที่เกิดจากความรอนเกินกวา 1  ใน 3  ของ 
รางกายทั้งหมดแลวถือวามีอันตรายสูง 

7.  ดวงตาอักเสบ  จากแสงสวางที่มีความเขมสูง จากการเชื่อมโลหะหรือประกายไฟที่
เกิดจากไฟฟาลัดวงจรทําอันตรายตอดวงตา  อาจทําใหถึงกับตาอักเสบหรือตาบอดได 

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับผลของไฟฟาที่มีอันตรายตอรางกาย  คือเม่ือรางกายถูกกระแส
ไฟฟาไหลผานอาจทําใหกลามเนื้อหัวใจกระตุกหรือเตนถี่รัว  วิธีที่มีประสิทธิภาพและเปนที่         
เชื่อถือไดเทาที่รูจักกันมีอยูวิธีเดียวคือ  การทําใหอาการกลามเนื้อหัวใจเตนถี่รัวหมดไป โดยใช
กระแสไฟฟาจากเครื่องกระตุนหัวใจการชวยเหลืออยางรวดเร็วทันทีทันใด  และการกระทําอยาง
ตอเน่ืองดวยวิธีใชลมหายใจโดยตรงทางปาก  หรือ  ทางจมูก  และการนวดหัวใจจากภายนอก
จะทําใหผูประสบอันตรายยังคงมีชีวิตอยูจนกวาจะถูกนําสงโรงพยาบาลเพื่อรักษาดวยการใช
เครื่องกระตุนกลามเนื้อหัวใจดวยไฟฟา  หรือจนกวาจะนําเคร่ืองดังกลาวแบบชนิดมือถือมาชวย
เหลือผูประสบอันตรายได 
 
ปจจัยที่กอใหเกิดความรุนแรงของการประสบอันตรายจากไฟฟา 

ผูที่ประสบอันตรายจากไฟฟา มีผลการประสบอันตรายแตกตางกัน บางรายบาดเจ็บ  
เล็กนอย แตบางรายก็บาดเจ็บสาหัส อาจถึงแกความตายได มีปจจัยหลายอยางที่เปนตัวกําหนด
ความรุนแรงของอันตรายซึ่งพอจะสรุปได  ดังน้ี 

 



 3 - 8 

1.   ระยะเวลาที่กระแสไฟฟาผานรางกายหรือเวลาที่รางกายตอเปนสวนหนึ่ง   
ของวงจรไฟฟา 

การที่กระแสไฟฟาไหลผานรางกายคน   อันตรายยอมเกิดมากขึ้นเปนทวีคูณ            
ความรุนแรงของการประสบอันตรายจากไฟฟาจึงขึ้นอยูกับระยะเวลาที่กระแสไฟฟาไหลผาน 
รางกายหรือระยะเวลาที่รางกายตอเปนสวนหนึ่งของวงจรไฟฟา  แตระยะเวลาที่กลาวนี้  นาจะ
นับแตเริ่มมีอาการช็อคเพราะเมื่อรางกายเกิดอาการช็อค ระบบการหายใจ และการทํางานของ
หัวใจจะหยุดชะงัก  การหมุนเวียนของโลหิตจะสิ้นสุดลง  ดังที่ไดกลาวแลววาสวนของรางกายที่
ตองการออกซิเจนที่ไปกับโลหิตมากที่สุดคือสวนสมอง สมองมนุษยถาขาดออกซิเจนเพียง
ประมาณ  5  นาทีเทานั้น  สมองจะถูกทําลาย  อาจจะเกิดความพิการทางสมองหรือถึงแก   
ความตายได  ฉะน้ันเราจึงมีเวลานาทีทองเพียง 4 - 6 นาทีเทานั้น ที่จะชวยเหลือผูที่ช็อคไมวา
จะดวยเหตุจากกระแสไฟฟาหรือจากเหตุอ่ืนใดก็ตาม เม่ือไดทราบถึงผลดังกลาว จึงตอง
พยายามชวยใหผูประสบอันตรายจากไฟฟาพนจากการถูกกระแสไฟฟาผานรางกายโดยเร็ว     
ที่สุดเทาที่จะทําได  ไดมีผูศึกษาและรวบรวมขอมูลไววา 

ถาชวยใหคนพนจากการถูกกระแสไฟฟาผานรางกายไดภายในเวลาไมเกิน  1  นาที
โอกาสรอดชีวิตมีถึงไมนอยกวารอยละ  70  ไมเกิน  3  นาที โอกาสรอดชีวิตประมาณรอยละ 30  
ถาเกินกวา  4  นาทีโอกาสรอดชีวิตจะมีนอยลงไปอีก 

แตขออยาไดยึดถือขอมูลขางตนเพ่ือใชตัดสินใจวาควรจะชวยผูประสบอันตรายหรือไม 
เพราะบางรายอาจจะ “ ติดไฟ ”  หรือมีกระแสไฟฟาไหลผานรางกายอยูนานกวานั้น แตเขาอาจ
จะเพิ่งมีอาการช็อคกอนหนานั้นเพียงเล็กนอยก็ได  ฉะน้ันถาผูประสบภัยอันตรายจากไฟฟาจะ
ตองรีบชวยเหลือทันทีแตการชวยเหลือผูประสบอันตรายจากไฟฟานั้นจะตองกระทําโดยมี        
ความรอบคอบระมัดระวัง และทําอยางผูรู  ซ่ึงจะไดกลาวตอไป 

 
2. อัตราหรือปริมาณของกระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกาย 
เปนปจจัยที่ มีความสําคัญมาก  ถากระแสไฟฟาไหลผานรางกายในปริมาณมาก            

ความรุนแรงของการประสบอันตรายจะมากตามขึ้นไปดวย 
โปรดอยาเขาใจสับสนระหวางกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟา เพราะทั้งสองอยาง     

แตกตางกันแมจะเปนตัวทําใหเกิดอันตรายดวยกันทั้งคูก็ตาม แตตัวกระแสไฟฟามีบทบาท   
มากกวาแรงดันไฟฟา ปจจุบันไดมีการกําหนดปริมาณกระแสไฟฟาที่ถือวาเปนอันตรายไว   
แตกตางกันแตก็มีปริมาณที่ใกลเคียงกัน จากตารางที่กําหนดไวตอไปน้ีเปนที่ยอมรับกันวา
สามารถใชวัดความรุนแรงของอันตรายที่เกิดจากการถูกกระแสไฟฟาในระดับตาง ๆ ที่วงจร   
ไฟฟากระแสสลับซ่ึงมีความถี่ 60 ไซเกิล แรงดัน 120 โวลต จํานวนกระแสไฟฟาที่กลาวถึงมี
หนวยเปนมิลลิแอมแปร (mA) (หน่ึงมิลลิแอมแปรมีคาเทากับ 1 ใน 1,000 ของแอมแปร 
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณของกระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกายและผลที่       
เกิดขึ้น 
ปริมาณของกระแส (มิลลิแอมแปร) ผลที่มีตอรางกาย 
 นอยกวา      0.5 
        0.5-2 
        2-10 
        5-25 
  
 มากกวา      25 
        50-200 
        100 

- ไมเกิดความรูสึก 
- เริ่มเกิดความรูสึกวาถูกกระแสไฟฟา 
- กลามเนื้อหดตัว แตยังไมเสียการควบคุมตัวเอง 
- มีความรูสึกเจ็บปวดจากการถูกกระแสไฟฟา 
ไมสามารถขยับเขยื้อนได 
- เกิดอาการกลามเนื้อเกร็งและหดตัวอยางรุนแรง 
- กลามเนื้อหัวใจกระตุกอยางแรงหรือหัวใจเตนถี่รัว 
- ระบบการหายใจหยุดทํางาน (เปนอัมพาต) 

  
จากตารางดังกลาว   จะเห็นไดวาปริมาณของกระแสไฟฟ าตั้ งแต   0.5  จนถึง                    

100 มิลลิแอมแปรเปนผลทําใหเกิดความรูสึก จนถึงขั้นทําอันตรายตอชีวิตไดทันที ถาผูถูก
กระแสไฟฟาไมสามารถทําใหตนเองหรือไดรับการชวยเหลือจากผูอ่ืนใหหลุดพนจากวงจรไฟฟา
แรงดันต่ําเพียง 120 โวลต อัตราสวนระหวางกระแสไฟฟาในระดับที่ทําใหรางกายเกิดความรูสึก
วาถูกกระแสไฟฟากับกระแสไฟฟาระดับที่จะเปนอันตรายอาจนอยกวา 1 ตอ 5 ปจจัยน้ีเปนสิ่งที่
ตองจดจําไวสําหรับวงจรไฟฟาแรงต่ําที่มีกระแสไฟฟา เชนเดียวกันอัตราสวนของความตานทาน
ตอไฟฟาระหวางผิวหนังแหงและผิวหนังเปยกชื้นซึ่งอาจจะเนื่องจากน้ําหรือเหง่ือ จะมากกวา   
1 ตอ 5 ยิ่งไปกวานั้นการถูกกระแสไฟฟาแรงดันต่ําปริมาณเพียงเล็กนอยผานหัวใจอาจทําให  
ไดรับอันตรายมากกวาที่ไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟาแรงดันสูงทําใหเกิดอาการกลามเนื้อ  
หัวใจกระตุกอยางรุนแรงหรือเตนถี่รัว ซ่ึงไมมีทางแกไขหรือรักษาไดดวยวิธีธรรมดา การช็อคที่
เกิดจากกระแสไฟฟาที่มีแรงดันสูงมักทําใหการหายใจหยุดชะงัก และผูประสบอันตรายมักจะ
หลุดออกจากการติดไฟทันที ซ่ึงการปฐมพยาบาลดวยวิธีใหลมหายใจโดยตรงทางปาก หรือทาง
จมูกไดชวยชีวิตผูประสบอันตรายในกรณีเชนนี้ไวไดเปนจํานวนมาก จํานวนกระแสไฟฟาที่จะ
ไหลผานรางกายจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความตานทานของรางกายดวย 
 ศาสตราจารย ซี.เอฟ. แดลเซียล (C.F. Dalziel) แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สหรัฐ
อเมริกาไดศึกษาวิจัยในประเด็นที่วากระแสไฟฟาปริมาณเทาใดจะทําใหคนถึงแกความตายได 
เพ่ือจะนํามาเปนขอกําหนดดานความปลอดภัยในการใชไฟฟา ซ่ึงทําใหสามารถวางหลักเกณฑ
การปองกันอันตรายจากไฟฟารั่วโดยเครื่องตัดวงจร (circuit breaker) ตัดกระแสไฟฟาที่ร่ัวออก
เสียกอน ที่เวลาจะถึงจุดอันตรายของมนุษย 
 ความปลอดภัยตอสาธารณะและตอผูปฏิบัติงาน วิศวกรไฟฟาก็ไดมีกฎขอบังคับเพ่ือให
การกอสรางมีความปลอดภัย เชน ขอกําหนดความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา (National Electric 
Safety Code) ของสหรัฐอเมริกา หรือมาตรฐานของสํานักงานพลังงานแหงชาติของไทยเรา 
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เปนตน และยังมีกฎความปลอดภัย ซ่ึงกําหนดวิธีปองกันอันตรายใหแกผูปฏิบัติงานดวย     
นอกจากที่กลาวมาแลวนั้น ก็ยังพยายามหาทางใหปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีกเปนตนวา การทํางาน
โดยไมดับไฟ บางครั้งการทํางานไมสะดวก บางคนอยากทําเร็ว ทําใหพลาดได วิศวกรไฟฟา   
ก็ไดใชหลักของ ฟาราเดยมาทําเปนวิธีการทํางานไฟฟาโดยใชมือเปลาได 
 การถูกไฟฟาช็อคถึงขั้นอันตรายนั้นขึ้นอยูกับปริมาณของกระแสไฟฟาและระยะเวลาที่
กระแสไฟฟาไหลผานรางกาย อันตรายรายแรงถึงชีวิตนั้นเน่ืองจากอาการที่กลามเนื้อหัวใจ
กระตุกหรือเตนถี่รัว (Ventricular Fibrillation) กลาวคือ เกิดจากการหดตัวของกลามเนื้อที่ผนัง
หัวใจแตละสวนเปนไปโดยไมสัมพันธกัน หรือจากการที่ระบบประสาทสวนกลางตลอดจน
เน้ือเยื่อตาง ๆ ตามทางที่กระแสไฟฟาไหลผานถูกทําลายอยางรุนแรง จนเปนสาเหตุทําใหผูถูก
กระแสไฟฟาเสียชีวิตได จากตารางที่แสดงไวชี้ใหเห็นถึงผลของกระแสไฟฟาในระดับตาง ๆ    
ที่ไหลผานรางกายจากมือถึงเทา ซ่ึงหัวใจอยูในเสนทางการไหลนี้ดวย 
 กระแสไฟฟาช็อค ขนาด 50-500 มิลลิแอมแปร ทําใหเกิดอาการกลามเนื้อหัวใจกระตุก
หรือเตนถี่รัว แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ถูกกระแสไฟฟาไหลผานดวย จากการทดสอบ
ของศาสตราจารย ซี.เอฟ. แดลเซียล ไดทดลองกับสุนัขหลายตัว ปรากฏผลวากระแสไฟฟาที่ทํา
ใหเกิดอาการกลามเนื้อหัวใจกระตุกหรือเตนถี่รัว เปนอัตราสวนผกผันหรือแปรกลับกับรากที่ 2 
ของเวลาที่กระแสไฟฟาช็อคไหลผานรางกายโอกาสรอดชีวิตจากการถูกช็อคจนถึงชั้นที่กลาม
เนื้อหัวใจกระตุกหรือถี่รัวน้ันมีนอยมาก 
 ความแตกตางของระดับแรงดันไฟฟาที่ครอมตัวคนยอมเปนผลเพียงพอที่จะทําใหเกิด
การช็อค แตผลรวมของกระแสไฟฟาที่ไหลผานเปนตัวที่ทําใหเกิดอันตราย 
 ปฏิกิริยาตอบโตของรางกายที่มีตอการไหลของกระแสไฟฟาสลับ เราสามารถแบงออก
ไดเปน 3 ระดับ คือ 
 2.1 กระแสไฟฟาระดับที่รูสึกไดหรือรางกายเกิดปฏิกิริยารับรู (Perception of 
Reaction Current) กระแสไฟฟาที่อยูในระดับน้ี เปนกระแสสลับซ่ึงทําใหเกิดความรูสึกจ๊ักจ้ี 
หรือชาเล็กนอย มีผลทําใหเกิดอาการสะดุงตกใจ อาจจะทําใหเกิดปฏิกิริยาในกลามเนื้อโดยไม 
ตั้งใจซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายถึงบาดเจ็บได ผลการทดสอบในหองทดลองปรากฏวา แตละคน 
มีความรูสึกตอกระแสไฟฟาในปริมาณที่แตกตางกัน สําหรับไฟฟากระแสสลับ ขนาด 0.3        
มิลลิแอมแปร ความถี่ 60 เฮิรตช ถือวาเปนระดับต่ําสุดที่มีคนไมเกินรอยละ 1 จะเกิดความรูสึก
วาถูกกระแสไฟฟา โดยทั่วไปคนจะมีความรูสึกตอกระแสไฟฟาในปริมาณ 0.5 มิลลิแอมแปรขึ้น
ไป คาเฉลี่ยของกระแสไฟฟาที่รางกายรูสึกไดสําหรับผูชายประมาณ 1.1 มิลลิแอมแปร และ
สําหรับผูหญิงประมาณ 0.7 มิลลิแอมแปร กระแสไฟฟาระดับน้ีจะไมทําอันตรายตอเน้ือเยื่อ      
ภายในรางกายของมนุษย 
 2.2 กระแสไฟฟาระดับที่สามารถชวยตัวเองใหหลุดได  (Let-go Current) ซ่ึง        
ตอไปน้ีจะขอเรียกวา “กระแสปลอยหลุด” คือ กระแสปริมาณสูงที่เม่ือผานเขาสูรางกายแลวผูที่
ถูกกระแสไฟฟาสามารถชวยตัวเองใหหลุดพนออกมาไดโดยอาศัยผลโดยตรงจากการที่กระแส
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ไฟฟ าทํ าใหกลามเนื้ อหดตัว คาเฉลี่ยของกระแสปลอยหลุดสําหรับชายประมาณ  16             
มิลลิแอมแปร และสําหรับหญิงประมาณ 10.5 มิลลิแอมแปร กระแสไฟฟาระดับน้ียังไมเปน
อันตรายตอเน้ือเยื่อเชนกัน 
 2.3 กระแสไฟฟาระดับที่เปนอันตราย (Lethal Current) กระแสไฟฟาระดับที่ทํา
อันตรายถึงตายมีปริมาณมากกวา “กระแสปลอยหลุด” เพียงเล็กนอยเทานั้น กลาวคือ เม่ือ
กระแสไฟฟาเกินกวา 18 มิลลิแอมแปรไหลผานชองทรวงอก กลามเนื้อทรวงอกจะหดตัวบีบรัด
ปอดและทําใหการหายใจชะงัก ถายังปลอยใหกระแสไฟฟาดังกลาวผานรางกายตอไปจะทําให
หมดสติและตายในที่สุด อาการที่กลามเนื้อหัวใจเตนถี่รัวหรือกระตุก (Ventricular Fibrillation) 
เปนผลอีกอยางหน่ึงที่เกิดจากกระแสไฟฟาไหลผานหัวใจ ซ่ึงจะทําใหจังหวะการเตนของหัวใจ
ผิดไปจากที่ควรจะเปน หัวใจจะสั่นระริกและเตนออนลง ๆ จนโลหิตหยุดหมุนเวียน หัวใจที่         
ตกอยูในสภาพดังกลาว ถาไมไดรับการปฐมพยาบาลชวยเหลือทันทวงทีมักจะไมกลับทํางาน
เชนเดิมอีก 
 กระแสไฟฟาระดับที่จะทําใหเกิดอาการกลามเนื้อหัวใจเตนถี่รัวสําหรับมนุษยน้ัน ขึ้นอยู
กับสิ่งตอไปน้ี 

ก) ระยะเวลาที่กระแสไฟฟาระดับที่ทําใหเกิดช็อคไหลผาน 
ข) นํ้าหนักตัว 
ค) เสนทางการไหลของกระแสไฟฟา 
ง) ปริมาณหรืออัตราการไหลของกระแสไฟฟา 

กระแสไฟฟาช็อค (shocking current) ถาเกิดระดับที่ทําใหกลามเนื้อหัวใจเตนถี่รัวแลว
อาจจะทําใหหัวใจหยุดทํางานโดยสิ้นเชิง ทําใหเน้ือเยื่อในรางกายถูกเผาไหมอยางรุนแรง 
ทําลายระบบประสาทและยุติการหายใจ สภาพทั้งหมดนี้มีอันตรายถึงชีวิตทั้งสิ้น 

 
3. ความตานทานของรางกายตอไฟฟา 
ความตานทานของรางกายตอไฟฟา เปนปจจัยอยางหน่ึงที่จะทําใหอันตรายเกิดขึ้นมาก

หรือนอยเปนที่ทราบกันดีแลววากระแสไฟฟาจะผานทางส ู รางกายของมนุษยไดน้ันจะตองผาน
เขาทางอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง ที่พบมากที่สุด คือมักผานเขาทางมือ และออกลงดินทางมืออีก
ขางหนึ่ง หรือออกลงดินทางฝาเทา ขาหรือนอง แตการผานเขา และผานออกนั้นจะตองผาน   
ผิวหนัง 

ผิวหนังเปนตัวควบคุมปริมาณของกระแสไฟฟาใหไหลผานเขาไดมากหรือนอย        
กลาวคือ ถาผิวหนังมีสภาพแหงสนิทจะมีความตานทานตอไฟฟาสูงมาก แตถาผิวหนังเปยก 
หรือชื้นความตานทานจะลดต่ําลงเหลือเพียงประมาณรอยละ 1 ของผิวหนังแหง จากการศึกษา
พบวา 

ผิวหนังแหง มีความตานทาน 100,000-600,000 โอหมตอตารางเซนติเมตร 
ผิวหนังเปยก มีความตานทาน 1,000 โอหมตอตารางเซนติเมตร 
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12,000 
 1,000 

ความตานทานภายในรางกายจากมือถึงเทา 
(ไมมีผิวหนัง)   400-600 โอหมตอตารางเซนติเมตร 
ความตานทานระหวางชองหู ประมาณ 100 โอหมตอตารางเซนติเมตร 
โดยทั่วไปในทางปฏิบัติกําหนดคาความตานทานตอไฟฟาของคนที่ทํางานกับไฟฟาไว 

1,000 โอหม 
 
กรณีตัวอยาง ชางไฟฟาทํางานกับสายไฟฟาแรงดัน 12,000 โวลต มือพลาดไปถูกสาย

ไฟฟา ทําใหมีกระแสไฟฟาผานลงดินที่ฝาเทาซึ่งสัมผัสอยูกับเสาคอนกรีต กระแสไฟฟาที่ผาน
รางกายมีจํานวนเทาใด 

กฎของโอหม แรงดันไฟฟา = กระแสไฟฟา x ความตานทาน 
            ในที่น้ี   แรงดันไฟฟา = 12,000 โวลต 
ความตานทานของรางกาย       = 1,000 โอหม (ถือวารางกายเปยกชื้นดวยเหง่ือ) 
แทนคา             12,000  =  กระแสไฟฟา x 1,000 
 กระแสไฟฟา       =  = 12 แอมแปร  
 
1 แอมแปรมีคาเทากับ 1,000 มิลลิแอมแปร 
ฉะน้ันในกรณีน้ีกระแสไฟฟาไหลผานรางกายชางไฟฟา = 12 x 1,000  = 12,000       

มิลลิแอมแปร กระแสไฟฟาปริมาณ 12,000 มิลลิแอมแปรทําใหมีบาดแผลไหมรายแรงและ
ทําลายอวัยวะทุกสวน ความตานทานของรางกายตอไฟฟาในสภาวะที่ผิวหนังแหงและเปยกมีคา
แตกตางกันดังที่กลาวมาแลว ดังนั้น ผลของการประสบอันตรายจากการที่รางกายไปสัมผัสกับ
สิ่งที่มีไฟฟาจึงแตกตางกันมาก 

 
กรณีตัวอยาง เม่ือมือแหงสนิท สัมผัสตูเย็นที่มีกระแสไฟฟาที่ร่ัว กระแสไฟฟาก็จะผาน

รางกายไดนอย อาจจะมีความรูสึกเพียงเกิดอาการกระตุกเล็กนอย หรือจ๊ักจ้ี แตถามือเปยกไป
จับในสภาพเดียวกันจะรูสึกวามีความเจ็บปวดรุนแรงขึ้นเพราะปริมาณกระแสไฟฟาผานมือมาก
ขึ้นกวาครั้งแรกมาก 

จึงควรจําเปนหลักไววา ถารางกายโดยเฉพาะสวนมือและเทาเปยกหรือชื้นอยาจับตอง
หรือใชเครื่องใชไฟฟาเปนอันขาด โดยเฉพาะถายืนอยูบนดินหรือในท่ีเปยกชื้นจะยิ่งมีอันตราย
มากเปนทวีคูณ 

 
4. แรงดันไฟฟา 
ความรุนแรงขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟา ไดกลาวมาแลววาความรุนแรงของการประสบ

อันตรายจากไฟฟานั้นขึ้นอยูกับปริมาณหรืออัตราการไหลของกระแสไฟฟาเปนสําคัญ และ     
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240 
500 

ไดเนนวาอยาสับสนระหวาง “กระแสไฟฟา กับแรงดันไฟฟา” กระแสไฟฟามีหนวยวัดเปน
แอมแปรหรือมิลลิแอมแปร สวนแรงดันมีหนวยเปนโวลตหรือกิโลโวลต 

คําถามที่พบเสมอคือ กระแสไฟฟามีผลทําใหเกิดอันตรายมากที่สุด แรงดันไฟฟาจะไมมี
สวนเลยหรือ เพราะใคร ๆ ก็เกรงอันตรายจากไฟฟาแรงสูง ๆ กันทั้งน้ัน 
  คําตอบก็คือ แรงดันไฟฟามีสวนชวยใหเกิดอันตรายเชนกัน และเปนอันตรายอยาง  
มากดวย แตโอกาสที่คนจะประสบอันตรายจากแรงดันไฟฟาสูงมีไมมากนัก เพราะสวนใหญ  
แรงดันที่คนประสบอันตรายก็อยูในระดับตั้งแต ประมาณ 110 ถึง 400 โวลต เพราะเปนแรงดัน
ไฟฟาที่ใชงานทั่วไป และจากการศึกษาพบวาผูที่ประสบอันตรายจากไฟฟาแรงสูงกลับมีสถิติ
การเสียชีวิตนอยกวาที่ประสบอันตรายจากไฟฟาแรงดันต่ําเม่ือเทียบกับจํานวนผูประสบ
อันตรายที่เทากัน ทั้งน้ีพบวาผูประสบอันตรายจากไฟฟาแรงดันสูงมัก “ติดไฟ” ในระยะสั้นมาก 
เม่ือเปรียบเทียบกับผูที่ถูกไฟฟาแรงดันต่ํา ซ่ึงเวลาของ “ติดไฟ” มักจะยาวนานกวาและ 
 จากการศึกษาพบวา แรงดันไฟฟาตั้งแต 240 โวลตขึ้นไปสามารถทําใหผิวหนังที่สัมผัส
ทะลุเม่ือผิวหนังทะลุฉีกขาด จึงไมมีสิ่งที่จะเปนกําแพงตานทานกระแสไฟฟาที่จะไหลผานเขาสู
รางกายมนุษย ซ่ึงเราก็ทราบดีแลววา ความตานทานภายในรางกายที่ปราศจากผิวหนังมีคา
เทียบประมาณ 400-600 โอหม หรือเฉลี่ย 500 โอหม กระแสไฟฟาจึงผานรางกายไดมาก 
 
 กรณีตัวอยาง ผูประสบอันตราย ถูกไฟฟาแรงดัน 240 โวลต ทําใหผิวหนังทะลุอยาก
ทราบวากระแสไฟฟาที่ผานรางกายมีปริมาณเทาใด 
 
 การคาํนวณ แรงดันไฟฟา =  กระแสไฟฟา x ความตานทาน 
   แรงดันไฟฟา = 240 โวลต 
   ความตานทาน = 500 โอหม 
   กระแสไฟฟา = ? 
   กระแสไฟฟา (แอมแปร) =  
 
      =           =  0.48 แอมแปร 
            
     หรือ =  480 มิลลิแอมแปร 
 กระแสไฟฟาไหลผานรางกายมีปริมาณ 480 มิลลิแอมแปร 
 กระแสไฟฟาที่ผานหัวใจเกินกวา 50 มิลลิแอมแปรสามารถทําใหหัวใจเตนกระตุก หรือ
เตนถี่รัว ซ่ึงอาจทําใหตายได 
 แรงดันไฟฟาขนาดเทาใดเปนแรงดันที่ปลอดภัย จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร 
แพทย และวิศวกร พบวาแรงดันไฟฟาที่ถือวาปลอดภัยโดยแทจริงนั้น เปนแรงดันที่อยูระหวาง 
24-25 โวลต 

 แรงดันไฟฟา 
ความตานทาน 
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      แรงดันไฟฟา 
ความตานทานไฟฟา 
  25 
1,000 

 มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา  คือ 24 โวลต 
 มาตรฐานยุโรป (ฝรั่งเศส)    คือ 25 โวลต 
 เหตุใดจึงถือวาแรงดันไฟฟาประมาณ 25 โวลตเปนแรงดันที่ปลอดภัย คําตอบก็คือ    
แรงดันไฟฟาในระดับดังกลาวเมื่อรางกายไปสัมผัส ทําใหปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผาน      
รางกายนอยกวาปริมาณที่จะกอใหเกิดอันตรายได 
 กรณีตัวอยาง ผูประสบอันตราย รางกายเปยกชื้น ซ่ึงความตานทานของรางกายตอ  
ไฟฟาจะมีปริมาณ 1,000 โอหม สัมผัสกับสิ่งที่มีไฟฟาแรงดัน 25 โวลต บุคคลผูน้ันยืนอยูบนพ้ืน
คอนกรีต อยากทราบวากระแสไฟฟาผานรางกายเขามีปริมาณเทาใด และจะไดรับอันตราย  
หรือไม 
 
 การคํานวณ กระแสไฟฟา =              x 1,000 มิลลิแอมแปร 
               
     =                  x 1,000  = 25 มิลลิแอมแปร 
 
      กระแสไฟฟาจะผานรางกายของเขา 25 มิลลิแอมแปร เปนปริมาณที่ยังไมไดเกิดผลตอ
การทํางานของหัวใจ แตเกินระดับที่จะชวยตัวเองใหหลุดได 
 เม่ือศึกษามาถึงตอนนี้คงจะไดรับคําตอบวาเหตุใดทั้งที่มือเปยก ยืนอยูบนดินจับขั้ว
แบตเตอรี่รถยนต ซ่ึงมีแรงดันกระแสตรง 12 โวลตจึงไมรูสึกอะไรเลย คําตอบก็คือวา กระแส   
ไฟฟาจากแบตเตอรี่ที่ไหลผานตัวเขาลงดินจะมีเพียงประมาณ 12 มิลลิแอมแปรเทานั้น 
  

5. เสนทางหรืออวัยวะภายในรางกายที่กระแสไฟฟาไหลผาน 
 การที่กระแสไฟฟาไหลผานอวัยวะของรางกายจะเปนผลทําใหเกิดอันตรายดังที่ได 
กลาวมาแลว เพราะกระแสไฟฟามีผลตอระบบการหายใจ การทํางานของหัวใจ และระบบ
ประสาท ดังน้ัน ถาเสนทางของกระแสไฟฟาผาน สมอง หัวใจ และปอดยอมเปนอันตรายมาก 
หรือจะกลาวโดยสรุปวา ถากระแสไฟฟาไหลผานเขาทางศีรษะออกทางฝาเทาทั้งสองขาง จะมี
อันตรายมากที่สุด 
 กรณีตัวอยาง ชางไฟฟาคนแรก หัวเขาสัมผัสกับสิ่งที่มีไฟฟาแรงดัน 220 โวลต ในขณะ
ยืนอยูบนเสาไฟฟาคอนกรีตดวยเทาเปลา กับอีกรายหน่ึงยืนอยูในตําแหนงเดียวกันแตมือสัมผัส
กับสายไฟฟาแรงดันเทากัน รายหลังจะไดรับอันตรายรุนแรงกวา เพราะเสนทางการไหลของ
กระแสไฟฟาเขาทางมือผานหัวใจและลงดินทางฝาเทา สวนรายแรก เขาทางหัวเขาออกลงดิน
ทางฝาเทา เครื่องมือหรือการปฏิบัติทางการแพทยบางประการอาจทําใหกระแสไฟฟาผานเขาสู
อวัยวะบางสวนของรางกายไดงาย 
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เสนทางกระแสไฟฟา              ตัวคูณกระแส F 
 มือซายไปเทาซาย , เทาขวาหรือทั้งสองเทา  1.0 
 มือทั้งสองไปยังเทาทั้งสอง    1.0 
 มือซายไปยังมือขวา     0.4 
 มือขวาไปเทาซาย,เทาขวาหรือทั้งสองเทา  0.8 
 หลังไปมือขวา      0.3 
 หลังไปมือซาย      0.7 
 หนาอกไปมือขวา     1.3 
 หนาอกไปม ือซาย     1.5 
 ที่น่ังไปยังมือซาย,มือขวาหรือมือทั้งสอง   0.7 
 
  ตัวอยาง เชน ตองการทราบวาถามีกระแสไฟฟาไหลจากมือซายไปมือขวาจะมี
คากระแสเทาใดที่มีอันตรายเทียบเทากรณีมีกระแส 80 mA ไหลจากมือซายไปเทาทั้งสอง 
   
   I =   
         
       = 200  mA 

 
  ตัวอยางนี้แสดงใหเห็นวาเสนทางของกระแสไฟฟาที่ไหลระหวางมือซายไปยัง
มือขวาจะมีคาความตานทานสูงกวาเสนทางจากมือซายไปยังเทาทั้งสองเทาหรืออาจจะบอกได
วาเสนทางที่มีคาตัวคูณกระแสนอยจะมีผลตอการทํางานของหัวใจนอยกวาเสนทางที่มีคาตัวคูณ
กระแสมาก การบันทึกไฟฟาจากรางกาย เชน อี.ซี.จี. ตองใชครีมที่มีเกลืออิเล็กโทรดปดบน   
ผิวหนังเพ่ือลดความตานทานของผิวหนังใหกระแสไฟฟาผานไดงายขึ้นแตมีปริมาณจํากัด     
นอกจากนั้นวิธีทางการแพทยในปจจุบันมีการใชตัวนําไฟฟาบางประเภทสอดเขาไปในชอง
อวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เชน อาจใชหลอดสวมใสเขาไปในหัวใจเพ่ือตรวจวัดหาขอมูลตาง ๆ 
ซ่ึงจะทําใหกระแสไฟฟามีโอกาสผานหัวใจโดยตรง ทําใหเกิดอาการช็อคเพียงเล็กนอย ซ่ึงไมถึง
ขั้นที่จะเปนการช็อคระดับอันตราย เครื่องมือทางการแพทยทุกชนิดจึงกําหนดมาตรฐานไววา    
ถาใชเกี่ยวกับหัวใจโดยตรงกระแสไฟฟาตองไมเกิน 10 ไมโครแอมแปร และเคร่ืองมืออยางอ่ืน
ไมเกิน 50 ไมโครแอมแปร 
 1,000,000 ไมโครแอมแปร = 1 แอมแปร 
 กรณีตัวอยางที่ 4 เปนกรณีที่เกิดขึ้นจํานวนไมนอย คือการใชไฟฟาสองสวางแบบที่
เรียกวาสปอตไลตที่เปนแบบเคลื่อนที่ไดใชขาหนีบ หนีบติดตามที่ตาง ๆ สปอตไลตแบบ       
ดังกลาวนี้ถาเปนชนิดที่มีคุณภาพต่ํามักมีไฟฟารั่วที่ขั้วหลอดหรือที่ตัวขาหนีบเกิดอันตรายแก     
ผูใชมาแลวเปนจํานวนมาก 
 

80 
0.4 



 3 - 16 

สาเหตุและวิธีปองกันการเกิดเพลิงไหมและมาตรการควบคุมอันตรายจากไฟฟา 
1. สาเหตุที่เกิดเพลิงไหมเน่ืองจากไฟฟา 
 การที่เกิดเพลิงลุกไหมขึ้นไดน้ัน ตองมีองคประกอบรวมกันหลายอยางกลาวคือ ตองมี
ความรอนเชื้อเพลิง ออกซิเจน และปฏิกิริยาทางเคมี ถาปราศจากอยางหนึ่งอยางใด จะเกิด      
การลุกไหมหรือเกิดเพลิงไหมขึ้นไมได 
 ไฟฟาจะมีสวนรวมเปนองคประกอบของการเกิดการลุกไหมไดเฉพาะในเรื่องของ   
ความรอนเทานั้น เราทราบดีแลววา พลังงานไฟฟาเปลี่ยนรูปเปนความรอนได แตดังที่กลาว  
มาแลวความรอนอยางเดียวไมทําใหเกิดการลุกไหมไดตองมีองคประกอบอยางอ่ืนอีกดวย ดังน้ัน 
ถามีความรอนเกิดจากพลังงานไฟฟาแตไมมีเชื้อเพลิงและออกซิเจน ก็ไมอาจจะเกิดการลุกไหม
ขึ้นได 
 
สาเหตุการเกิดอัคคีภัยเนื่องจากไฟฟาจะสรุปได ดังน้ี 
 1.1 การเกิดประกายไฟฟาในบริเวณที่มีเชื้อเพลิงที่ไวไฟ ซ่ึงอาจจะเปนทั้งในรูป     
ของเหลวท่ีระเหยและติดไฟงาย เชน นํ้ามันเบนซิน แอลกอฮอล เปนตน หรือจะเปนในรูปกาซ
ไวไฟ เชน กาซที่ใชเปนเชื้อเพลิงหุงตม อาหาร หรืออาจจะเปนในรูปเสนใย เชน ปุยนุน เสนใยที่
เกิดจากปอ หรือเสนใยที่เกิดจากการทอผา สิ่งเหลานี้ลุกติดไฟไดงายมาก เพราะมีจุดวาบไฟต่ํา 
กรณีตัวอยางที่พบ ไดแก 
   ก. มีล ูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึงดึงปลั๊กพัดลม พัดลมซึ่งติดตั้งไวเหนือถัง
ใสทินเนอรประมาณ 0.50 เมตรออก ถังทินเนอรไมมีฝาปดลูกจางผู น้ันดึงปลั๊กออกโดยวิธี
กระตุกดึงที่สายไฟฟา โดยไมไดจับตัวปลั๊ก มีประกายไฟฟาเกิดขึ้นเล็กนอยในบรรยากาศที่มี  
ไอของทินเนอรเกิดเพลิงลุกไหมขึ้นโดยทันที 
   ข. รถบรรทุกกระสอบนุน แลนเบียดเสาไฟฟา สายไฟฟาที่เดินลงเครื่องวัดฯ ถูกกด
กระแทก เกิดไฟฟาลัดวงจรมีประกายไฟฟาลุกไหมนุน 
   ค. ในโรงงานอุตสาหกรรมปนนุน เกิดประกายไฟฟาสถิตลุกไหมนุน 
   ง. ในโรงงานอุตสาหกรรมทอผาแหงหนึ่งเกิดประกายไฟฟาสถิตลุกไหมฝุนเสนใยที่ใช
ทอเปนผา 
   จ. รานขายสุกี้ยากี้ มีกาซหุงตมร่ัวอยูตลอดคืนถายเทออกไปที่ใดไมไดในตอนเชามี   
ผูกดสวิตซกริ่งไฟฟามีประกายไฟฟาเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยที่ตัวกริ่งทําใหกาซที่ร่ัวอยูลุกไหมและ
เกิดการระเบิดอยางรุนแรง 
 1.2 การลุกไหมที่สายหรืออุปกรณไฟฟากอนแลวลุกลามไปไหมเชื้อเพลิงที่อยู
ใกลเคียง กรณีน้ีมักจะเกิดจากการใชกระแสไฟฟาเกินกวาอัตราที่กําหนดไวสําหรับสายและ
อุปกรณปองกันวงจรติดตั้งไวไมถูกตองเหมาะสม กรณีตัวอยางที่พบไดแก การใชสายไฟฟา
ชนิดคูที่สามารถรับกระแสไฟฟาไดสูงสุด 20 แอมแปร กับอุปกรณไฟฟาที่ตองการกระแส      
50 แอมแปร และใชฟวสปองกันวงจรขนาด 100 แอมแปร ในสภาพเชนนี้ สายไฟฟาชนิดคูตอง
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รับกระแสไฟฟามากเกินกวาอัตราที่กําหนดฟวสที่ใชปองกันวงจรจะไมขาดเพราะกระแสไฟฟา 
ที่ใชไมถึง 100 แอมแปร (ปกติตองติดตั้งไวไมเกิน 20 แอมแปร) สายไฟฟานั้นจะมีความรอน
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุด ฉนวนหุมสายถูกทําลายหมดสภาพความเปนฉนวนและเกิดการลุก
ไหมขึ้น และอาจเปนผลตอเน่ืองทําใหตัวนําไฟฟาหรือลวดทองแดงทั้งสองเสนสัมผัสและเกิด 
การลัดวงจร ซ่ึงในตอนน้ีอาจจะทําใหฟวสปองกันวงจรขาด แตกอนฟวสปองกันวงจรจะขาด
เพลิงที่เกิดลุกไหมฉนวนหุมสายอาจจะลุกไหมเชื้อเพลิงที่อยูใกลเคียงจนเปนอัคคีภัยไปแลว 
 1.3 การใชมอเตอรไฟฟาเกินกําลังและเครื่องปองกันมอเตอรไฟฟาเกินกําลัง    
ไมทํางานหรือที่เรียกวาใชโอเวอรโหลด ลักษณะเชนนี้มอเตอรไฟฟาตองการกระแสไฟฟา
มากกวาปกติ กระแสไฟฟาทําใหเกิดความรอนมอเตอรไฟฟาอาจไหม ถาเชื้อเพลิงไวไฟอยูใกล
อาจทําใหเกิดไฟไหมลุกลามตอไปได อีกกรณีหน่ึงมอเตอรไฟฟาไมทํางานหรือไมหมุนเม่ือสับ
สวิตชปลอยกระแสไฟฟาเขาไป หรือหยุดหมุนหลังจากที่ใชงานไปแลวระยะหนึ่ง แตไมไดตัด  
ไฟฟาออกอาจทําใหเกิดความรอนมากและเกิดการลุกไหมขึ้นได 
 1.4 อุปกรณไฟฟา ความรอนที่สะสมเพิ่มมากขึ้นจนทําใหถึงจุดติดไฟของสิ่งที่รองรับ
หรือสัมผัสอยู ซ่ึงมีตัวอยางหลายกรณีคือ 
   ก. บาลสาสตที่ใชกับหลอดฟลูออเรสเซนตที่มีคุณภาพต่ําจะมีความรอนสูงกวาชนิดที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน ถาติดตั้งไวกับฝาเพดานที่เปนไมอัดหรือกระดาษอัดหรือสิ่งรองรับที่อาจ
ติดไฟไดงาย ความรอนที่สะสมเพิ่มมากขึ้นจะทําใหสิ่งที่รองรับถึงจุดติดไฟเกิดเพลิงลุกไหมได 
   ข. หอหุมหลอดไฟเขาดวยผาหรือกระดาษ สิ่งที่ใชหอหุมน้ันจะรับความรอนเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ  ถาเปนสีขาวจะเริ่มเปนสีเหลืองกรอบและนานวันเขาจะเกิดการลุกไหมในที่สุด 
 กรณีเชนนี้ ฟวสปองกันวงจรไมอาจชวยไดเพราะกระแสไฟฟาในวงจรไมไดเพิ่มมากขึ้น
แตอยางใดเนื่องจากไมมีการลัดวงจรเกิดขึ้น 
 1.5 การมีกระแสไฟฟารั่ว กรณีที่มีกระแสไฟฟารั่วหมายถึงการรั่วลงดิน ซ่ึงถาสามารถ
ไหลลงดินไดโดยสะดวกก็จะไมมีปญหาเรื่องจะเกิดความรอนจากกระแสรั่วคงมีความเสียหาย
เกิดขึ้นจากการที่ตองเสียคาไฟฟาโดยไมไดใชประโยชนเลย แตถาการรั่วของกระแสไฟฟานั้นไม
สามารถลงดินไดสะดวก คือตองผานความตานทานที่สูง ยอมทําใหสิ่งที่กระแสไฟฟาไหลผาน
เพ่ือจะลงดินนั้นมีความรอนสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจจะถึงขั้นรอนแดง ซ่ึงถามีเชื้อเพลิงอยู
ใกล ๆ ก็แนนอนที่อาจจะทําใหเกิดเพลิงลุกไหมขึ้นได   
 1.6 ความรอนที่จุดตอสายเนื่องจากการตอสายไมสนิท ในกรณีที่จําเปนตองตอสาย
ไฟฟาไมวาจะเปนการตอโดยตรงหรือตอผานอุปกรณใด รอยตอน้ันจะตองใหแนนสนิท ถา
สามารถเชื่อมหรือบัดกรีไดก็ควรทํา การที่ตอไวหลวม ๆ จะเปนผลใหเกิดความตานทานตอ  
การไหลของกระแสไฟฟา ณ จุดนั้นสุดเม่ือมีปริมาณกระแสไฟฟาไหลผานมากจะเกิดความรอน
ที่จุดนั้นเพ่ิมมากขึ้นจนถึงขั้นรอนแดง อาจเปนเหตุใหเกิดเพลิงไหมไดถามีเชื้อเพลิงอยูใกล 
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 2. วิธีการปองกันการเกิดเพลิงไหมเน่ืองจากไฟฟา 
 ไดกลาวมาแลววา ความรอนและประกายไฟฟาเปนตัวการที่จะทําใหเกิดเพลิงไหม 
เน่ืองจากไฟฟา ในหลักการการปองกันโดยทั่วไปตองปองกันหรือขจัดที่ตนตอหรือสาเหตุ น่ันคือ
การปองกันอยาใหมีความรอนและประกายไฟฟาเกิดขึ้นจากไฟฟาในที่ที่ไมควรเกิด วิธีการ  
ปองกันที่สําคัญมีดังตอไปน้ี 
 2.1 ใชเครื่องปองกันวงจรไฟฟาที่ถูกตองและเหมาะสม สิ่งน้ีเปนหัวใจของการ   
ปองกันการเกิดเพลิงไหมเน่ืองจากไฟฟา หรือถาเราจะพูดใหแคบเขาสําหรับบานอยูอาศัยทั่วไป 
คือการใชฟวสปองกันวงจรอยางถูกตอง ซ่ึงถาใชฟวสอยางถูกตองแลวเม่ือเกิดกระแสไฟฟา   
ลัดวงจรฟวสจะทํางานทันที คือฟวสหลอมละลายและการขาดการไหลของกระแสไฟฟาจะหยุด
ทันที โอกาสที่จะทําใหเกิดการลุกไหมสายไฟฟาและเชื้อเพลิงที่อยูขางเคียงจึงหมดไป 
 2.2 ใชสายไฟฟาและอุปกรณไฟฟาตรงตามมาตรฐานที่กําหนด เพราะถาใชงาน
เกินกําลงัจะไมทําใหเกิดความรอนมากกวาปกติ 
 2.3 ปองกันอยาใหมีการกระทําที่จะเปนเหตุใหเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรขึ้น เชน
หลีกเลี่ยงจากการทํางานในขณะที่มีไฟฟา เชน ในการเดินสาย ติดตั้งอุปกรณไฟฟา เพ่ือความ
ปลอดภัยควรตัดวงจรไฟฟาออกกอนเพ่ือไมใหมีกระแสไฟฟา ก็จะไมทําใหเกิดการลัดวงจร 
สวิตชประจําเครื่องใชไฟฟาที่ใชกระแสไฟฟามากตองใชชนิดพิเศษที่จะไมทําใหเกิดประกาย   
ไฟฟา เม่ืออาหรือสับสวิตชน้ัน หรือถาจะมีประกายไฟฟาเกิดขึ้นก็ตองมีครอบโลหะปดปองกันไว
ไมใหมีโอกาสออกมาถูกกับเชื้อเพลิงไวไฟได 
 2.4 ตองไมเดินสายหรือติดตั้งอุปกรณไฟฟาในหรือใกลแหลงกําเนิดความรอน 
เวนแตจะใชสายและอุปกรณที่ออกแบบไวเปนพิเศษใหทนความรอนไดสูง เพราะสายหรือ
อุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งหรือเดินผานแหลงที่มีความรอนจะไดรับความรอนเพ่ิมมากขึ้นจนฉนวน
กรอบแตกและสูญเสียความเปนฉนวนจนเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรได 
 2.5 การตอสายทุกแหงไมวาจะเปนการตอโดยตรงหรือตอเขาอุปกรณไฟฟาจะ
ตองตอใหแนนสนิท เพ่ือไมใหเกิดจุดสัมผัสที่ไมดี เพราะจะทําใหมีความรอนสูงที่จุดนั้น 
 2.6 ตรวจสอบอยาใหมีไฟฟารั่วลงดินได 
 2.7 การติดตั้งอุปกรณไฟฟาและการเดินสายไฟฟาจะตองใชผูชํานาญ ในการติด
ตั้งครั้งแรกควรติดตั้งใหเต็มที่เพ่ือใหการไฟฟาไดตรวจสอบกอนใชงานและกอนจะติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟาที่มีขนาดใหญเพ่ิมเติมตองแจงหารือการไฟฟากอน แตถาติดตั้งเพ่ิมเติมเล็กนอยก็จะตอง
ใชชางผูชํานาญเพื่อติดตั้งใหไดตามมาตรฐาน 
 2.8 เลือกใชอุปกรณไฟฟาที่ผลิตไดมาตรฐานความปลอดภัย อุปกรณตองไดรับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมของประเทศไทย หรือของประเทศที่ได รับ         
ความเชื่อถือ อุปกรณสําคัญที่ควรระวัง ไดแก สายไฟฟา บาลลาสต และเครื่องใชไฟฟาที่มี
มอเตอรไฟฟา เปนตน 
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 2.9 ตองไมใหมีเชื้อเพลิงอยูใกลกับสายหรืออุปกรณไฟฟา สายและอุปกรณไฟฟา
ตองติดตั้งในที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวกเพื่อชวยระบายความรอน 
 2.10 ใหมีการตรวจตราอุปกรณไฟฟาเปนประจําในหวงระยะเวลาที่กําหนด เชน 
ปละหนึ่งครั้ง เพ่ือดูสภาพของสายและอุปกรณวายังอยูในสภาพเรียบรอยหรือไม เพราะแมแตจะ
ไมใชเกินกําลังสายและอุปกรณไฟฟาอาจจะชํารุดเสียหายได เชน ถูกสัตวกัดฉนวนหุม หรืออาจ
จะถูกบดอัด ทับกระแทก หรือเสียดสีกับของมีคมจนฉนวนหุมเสียหายได อุปกรณไฟฟาที่ใชงาน
มานาน เชน มอเตอรไฟฟาจะตองซอมบํารุงตามระยะเวลาที่กําหนด โดยปกติสายไฟฟาโดย  
ทั่วไปที่ไดมาตรฐานและใชงานตามอัตราที่กําหนดจะมีอายุยืนยาวมาก 
 2.11 เมื่อพบอาการผิดปกติจะตองรีบหาสาเหตุ ขจัดและปองกันแกไขทันที เชน    
มีกลิ่นเหม็นไหมภายในนั้นตองตรวจสอบและรีบแกไข 
 ไฟฟาแสงสวางมีการกะพริบเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะในตอนที่ใชกระแสไฟฟามาก เปน
อาการแสดงถึงวามีรอยตอสายแหงใดแหงหน่ึงไมแนนตองรีบตรวจสอบและแกไขเชนกัน 
 2.12 อุปกรณเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดโดยเฉพาะประเภทที่ใหความรอน เม่ือเลิกใช
ปดสวิตชประจําตัวเครื่องแลวจะตองถอดปลั๊กออกหรืออาสวิตชควบคุมออกทุกครั้ง เพราะถายัง
ปลอยใหมีไฟฟาเขาไปยังเครื่องไดโอกาสของการลัดวงจรยังจะมีอยู ในกรณีที่เครื่องใชไฟฟานั้น
มีหมอแปลงแปลงแรงดันไฟฟาติดตั้งไว เชน แปลงแรงดันจาก 220 เปน 110 โวลต ใชกับ   
เครื่องรับโทรทัศนจะตองตัดวงจรไฟฟาออกโดยการถอดปลั๊กหรืออาสวิตช 
 
หลักและวิธีปองกันอันตรายจากไฟฟาช็อตตามมาตรฐานสากล 
 ขอบเขตหลักและวิธีปองกันอันตรายจากไฟฟาซอตที่จะกลาวถึงตอไปน้ี จะหมายถึง
เฉพาะที่ใชกับแรงดันไฟฟากระแสสลับไมเกิน 1000 โวลต ความถี่ 50 หรือ 60 Hz ที่ใชติดตั้ง
หรือจายไฟในอาคารทั่ว ๆ ไป ในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรฐานปองกันอันตรายจากไฟฟาซอตน้ัน 
มาตรฐานสากล (IEC 364-4-41) ไดวางหลักการพื้นฐานในการปองกันอันตรายจากไฟฟาซอต
วาจะตองมีการปองกันอันตรายสําหรับการติดตั้งทางไฟฟารวมทั้งเครื่องใชไฟฟาในทั้ง 2 สภาวะ 
ไดแก สภาวะการใชงานปกติ และสภาวะที่มีสิ่งผิดปกติ เชน กรณีชํารุด หรือ ไฟรั่ว เปนตน  
หรืออีกนัยหนึ่งจะตองมีการปองกันอันตรายจากไฟฟาในทั้ง 2 กรณี ดังตอไปน้ี 

1. ปองกันการสัมผัสโดยตรง (Direct Contact) กับสวนที่มีไฟในสภาวะปกติ และ 
2. ปองกันการสัมผัสโดยออม (Indirect Contact) กับสวนที่มีไฟร่ัวเม่ือมีการชํารุด     

เกิดขึ้น 
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1. การปองกันอันตรายจากการสัมผัสโดยตรง 
 การปองกันการสัมผัสโดยตรงเปนมาตรการปองกันเบื้องตนที่จะตองมีในการใชไฟฟา 
ซ่ึงมีวิธีปองกันไดหลายวิธี โดยอาจจะเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได ดังน้ี 

1.1 หุมฉนวนสวนที่มีไฟ (Insulation of Live Parts) 
ฉนวนที่หุมจะตองมีความหนาเพียงพอและทนทานปลอดภัยในสภาวะการใชงานปกติ 

เชน สายไฟที่มีฉนวนหุม เปนตน 
1.2 ปองกันโดยมีสิ่งก้ันหรือตู (Barrier or Enclosures) 
เปนการปองกันมิใหสัมผัสสวนที่มีไฟฟาโดยไมตั้งใจ (เปนการปองกันที่คอนขางมิดชิด

แตอาจมีรูเล็ดลอดได ขนาดของรูตองสามารถปองกันไมใหน้ิวมือแหยเขาไปได) แตไมไดปองกัน
การสัมผัสอยางจงใจ เชน กรณีที่มีการเปดสิ่งที่กันหรือตูออก ตัวอยางของการปองกันแบบนี้เชน
เตารับ ตูแผงสวิตช สวิตชไฟ เปนตน 

1.3 ปองกันโดยมีสิ่งที่ก ีดขวาง (Obstacles) 
ปองกันการสัมผัสสวนที่มีไฟโดยไมตั้งใจตอวัตถุที่มีขนาดใหญขึ้นมา เพ่ือปองกันไมให

คนเขาไปใกล ปกติจะเห็นคอนขางเปดโลง เชน ร้ัวกั้น หรือ ลูกกรง เปนตน 
1.4 ยกใหอยูในระยะที่เอ้ือมไมถึง (Placing Out of Reach) 
ระยะที่เอ้ือมถึงคือ 2.5 เมตร ดานความสูง และ 1.25 เมตร ในแนวระดับหรือดานขาง 

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 2001 - 45 ไดกําหนด ระยะหางที่ต่ําที่สุด ที่ยอมไดวาปลอดภัยไวสําหรับ
ลักษณะตาง ๆ ไวคอนขางละเอียด) 
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1.5 ใชเครื่องตัดไฟร่ัวเปนการปองกันเสริม (Additional Protection by Residual 
Current Devices) 

เครื่องตัดไฟร่ัวสามารถใชเปนอุปกรณปองกันเสริมเพ่ิมเติมจาก 4 วิธีแรก ในสภาวะ 
การใชงานปกติ หามใชเปนวิธีปองกันหลักโดยไมมีวิธีใดวิธีหน่ึงขางตน ขนาดที่ใชตองมีขนาด
กระแสไฟฟารั่วไมเกิน 30 mA (มิลลิแอมแปร) (เฉพาะในมาตรฐานของประเทศอังกฤษจะ
กําหนดเพิ่มเติมวา เครื่องตัดไฟร่ัวตองตัดวงจรออกภายในเวลา 10 msec. ที่กระแสไฟรั่วขนาด 
150 mA อีกดวย 
 
2. การปองกันอันตรายจากการสัมผัสโดยออม (กรณีการใชงานที่ผิดปกติหรือชํารุด) 
 มาตรฐานไดกําหนดใหมีการปองกันอันตรายจากการสัมผัสโดยออมเพิ่มเติม นอกเหนือ
จากการปองกันสัมผัสโดยตรง 4 ขอแรก ดวยวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี 

2.1 มีการตอลงดินเปลือกหุมที่เปนตัวนําและมีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
ก) สวนที่เปนตัวนําไฟฟาที่อยูภายนอกของเครื่องใชไฟฟา และอยูในระยะที่จับตองได 

ตองมีการตอลงดินดวยระบบสายดิน (สายเขียว) ใหถูกตองตามระบบการตอลงดินของระบบ  
ไฟฟาที่ใชอยู 

ข) ภายในอาคารเดียวกัน จะตองมีการโยงหรือตอสวนที่เปนตัวนําเขาหากันเพ่ือใหมี
แรงดันไฟฟาเทากัน โดยใหตอไปที่ขั้วตอลงดินหลักซึ่งตอกับสายตอลงดินหลักกอนที่จะลงไปยัง
แทงหลักดิน เชน ตอเขากับขั้วดินที่เมนสวิตช เปนตน ตัวนําที่ตองตอใหมีแรงดันเทากัน เชน 

 สายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา (สายเขียว) 
ทอนํ้าโลหะ หรือรางโลหะอื่น ๆ รวมทั้งทอ gas 
เปลือกตัวนําของสายไฟระบบสื่อสาร 
เหล็กโครงสรางหรือโลหะอ่ืน ๆ รวมทั้งระบบปรับอากาศ 
ระบบปองกันฟาผา 

ค) มีอุปกรณตัดไฟอัตโนมัติที่จะตัดวงจรกระแสไฟฟาออก ในกรณีที่เกิดไฟร่ัวลงสวนที่
เปนโลหะหรือตัวนําที่อยูเปลือกนอกของเครื่องใชไฟฟาโดยจะตองตัดไฟฟาภายในระยะเวลา  
อันรวดเร็วกอนที่จะมีการสัมผัส หรือไมมีอันตรายตอการสัมผัส อุปกรณตัดไฟอัตโนมัติ ไดแก 
เครื่องปองกันกระแสเกินหรืออาจจะเปนเครื่องตัดไฟรั่ว (เครื่องตัดไฟรั่วหามใชกับระบบ TN-C 
ซ่ึงมีการใชสายดิน อุปกรณฯ และสายเสนศูนยรวมกัน) 

2.2 ใชเครื่องใชไฟฟาประเภท ll (Double Insulation) 
ดูรายละเอียดในหัวขอการแยกประเภทของเครื่องใชไฟฟา 
2.3 ใชในสถานที่ไมเปนสื่อตัวนํา (Non-conduction Location) 
สภาพพื้นที่ ๆ มีการใชไฟฟาตองไมอํานวยใหมีการสัมผัสพรอมกันอยางนอย 2 จุด

ระหวางเครื่องใชไฟฟา (ที่มีเปลือกหุมเปนตัวนํา หรือมีสวนของโลหะ) กับสวนที่มีแรงดันเทากับ
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ดิน หรือระหวางเปลือกหุมของเครื่องใชไฟฟา 2 เครื่อง เปนตน น่ันคือสภาพพื้นที่ตองไมมี   
การตอลงดินหรือตองเปนฉนวนทั้งหมดหรือมีระยะหางเพียงพอตามที่มาตรฐานกําหนด 

2.4 Earth-free Local Equipotential Bonding 
ภายในสถานที่จะตอโยงสวนที่เปนตัวนํา หรือที่เปนสื่อไฟฟาไดเขาหากันทั้งหมด    

รวมทั้งเปลือกของเครื่องใช แตตองไมสัมผัสหรือตอกับสวนที่มีแรงดันเทากับดิน (พ้ืนดิน) วิธีน้ี
ตองระมัดระวังอันตรายในขณะที่เขาไปยังสถานที่น้ี 

2.5 ใชระบบไฟฟาที่แยกจากกัน (Electrical Separation) 
วิธีน้ีมักจะใชกับอุปกรณไฟฟาเพียงไมกี่ชิ้น โดยออกแบบระบบจายไฟที่แยกเปนอิสระ

จากระบบจายไฟปกติโดยผานหมอแปลงแยกขดลวดชนิดปลอดภัย (Safety Isolating 
Transformer) หรือ เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ motor-generator ที่มีความปลอดภัยเพียงพอ 
 
การปองกันอันตรายทั้งสัมผัสโดยตรงและสัมผัสโดยออม มีอยู 2 วิธี ดังน้ี 

1. ใช เครื่องใชที่มีแรงดันต่ํ าที่ ไม เกิน  50V. (Safety Extra-low voltage หรือ 
SELV) โดยผานหมอแปลง Safety Isolating Transformer ซ่ึงเปนหมอแปลงที่แยกขดลวด
ดานไฟเขาและดานไฟออกอยางเด็ดขาด และมีฉนวนซึ่งแนใจวาแมขดลวดชํารุด ก็จะไมมีแรง
ดันดานไฟเขารั่วไปยังดานไฟออกได หมอแปลงชนิดนี้ตองเปนที่ไดมาตรฐาน IEC / BSEN 
61558-2-6  

2. ใชวิธีจํากัดพลังงาน (Limitation of Discharge Energy) 
วิธีน้ีจะใชวิธีจํากัดขนาดของกระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกาย ใหอยูในระดับที่จะไม

ทําอันตรายตอมนุษยหรือสัตว โดยปรกติจะเปนวงจรพิเศษที่มีการแยกจายเปนการเฉพาะ 
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บทที่ 2 
 

ระบบสายดิน 
 
 ดิน ในความหมายทางไฟฟานั้น ดินหรือพ้ืนดิน ก็คือตัวนําที่มีมวลขนาดใหญมาก 
สามารถรองรับประจุไฟฟาไดอยางมหาศาลโดยไมจํากัด และถือวามีศักดาไฟฟาเปนศูนย (0) 
หรือเปนกลางอยูเสมอ ดินแตละประเภทจะมีสภาพการนําไฟฟาหรือความเปนดินทางไฟฟา  
แตกตางกัน พ้ืนคอนกรีตที่แหงแมจะเปนตัวนําไฟฟาที่ไมดีนักแตก็ถือวามีศักดาไฟฟาเทากับดิน 
 การตอลงดิน ก็คือ การทําใหมีเสนทางใหประจุไฟฟาสามารถถายเท หรือเคลื่อนที่
ระหวางดินกับวัตถุที่มีศักดาไฟฟาแตกตางจากดิน และเนื่องจากดินเปนตัวนําที่มีขนาดใหญมาก 
สามารถรองรับประจุไฟฟาไดโดยไมจํากัด ดังนั้นวัตถุที่มีศักดาไฟฟาแตกตางจากดิน เม่ือถูก
เชื่อมโยงเขากับดิน (ที่เรียกวาการตอลงดิน) ก็จะมีศักดาไฟฟาเทากับดิน หรือมีศักดาไฟฟา 
เปนศูนย 
 ในการจายกระแสไฟฟา เพ่ือใหนําไปใชประโยชนไดน้ัน จําเปนจะตองใหมีความตาง
ศักดาไฟฟาระหวางสายไฟฟาหรือที่เราเรียกวาแรงดันไฟฟา ก็เพ่ือใหกระแสไฟฟาสามารถ  
ไหลผานไปได ในขณะเดียวกันอุปกรณที่ใชผลิตหรือจายกระแสไฟฟา เชน หมอแปลงไฟฟา 
สายไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เหลานี้ แมในสวนที่ไมถือวามีกระแสไฟฟาไหลผานก็จะมี
ความตางศักยทางไฟฟาเม่ือเทียบกับดินดวย ความตางศักยเทียบกับดินนี้อาจมีขนาดในระดับ
ตั้งแตเปนรอยโวลตจนถึงหลายหมื่นโวลต แลวแตระดับแรงดันไฟฟาที่ใชสําหรับสงหรือจาย 
พลังงานไฟฟานั้น ในเม่ือมนุษยผูใชไฟฟายืนอยูบนพ้ืนดินหรือพ้ืนทั่ว ๆ ไปซ่ึงถือวามีศักยไฟฟา
เทากับดิน เม่ือไปสัมผัสสวนตาง ๆ เหลานี้ก็จะเกิดอันตรายเนื่องจากความตางศักยอันน้ี การตอ
ลงดินจึงเขามามีบทบาทในสวนนี้ที่จะชวยใหสวนของวัตถุที่เราจะไปสัมผัสนั้นมีแรงดันเทากับ
ดิน และไมมีความตางศักยทางไฟฟาในขณะสัมผัส จึงเกิดความปลอดภัยสําหรับผูใชไฟฟาขึ้น 
นอกจากนี้การตอลงดินในสวนอ่ืน ๆ ยังเปนการชวยปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
อุปกรณไฟฟาในระบบสงจายไฟฟารวมทั้งเครื่องใชไฟฟาเองดวย 
 
 ประเภทของการตอลงดิน 
      การตอลงดินสามารถแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 4 ประเภท 

1 การตอลงดินของระบบไฟฟา (System Grounding) เปนการตอลงดินของระบบ
การจายกระแสไฟฟา เชน จะมีการตอลงดินที่เครื่องกําเนิดไฟฟา และที่หมอแปลงไฟฟา เปนตน 
การตอลงดินของระบบไฟฟามีอยูหลายชนิด แตละชนิดก็มีผลตอลักษณะและคุณสมบัติของ  
การจายไฟฟาแตกตางกันซ่ึงจะไมขอกลาวถึง สําหรับในประเทศไทย ระบบการจายไฟฟาแรงต่าํ 
มักจะมีการตอเสนศูนยหรือจุดเปนกลางของหมอแปลงลงดินโดยตรงโดยไมผานตัวตานทาน
หรือตัวเหน่ียวนํา (Solidly ground) หากหมอแปลงอยูนอกอาคารจะตองมีการตอลงดินของ
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ระบบไฟฟาภายในอาคารเพิ่มเติมทางดานไฟเขาของตูเมนสวิตชดวยการตอลงดินของระบบ  
ไฟฟา (กรณีตอโดยตรง) จะชวยจํากัดแรงดันในขณะจายไฟปกติหรือแมกระทั่งขณะเกิดการลัด
วงจรไมใหผิดปกติ ขณะเดียวกันอุปกรณปองกันกระแสเกินสามารถตัดวงจรไดภายในระยะเวลา
อันสั้น 

 
รูปแสดงการตอลงดินของระบบไฟฟา 
 

2 การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟา (Equipment Grounding 
System) เปนระบบการตอลงดินที่เชื่อมโยงสวนที่สามารถนํากระแสไฟฟาซึ่งปกติจะไมมีกระแส
ไฟฟาไหลผาน เชนเปลือกหุมหรือสวนที่เปนโลหะที่จับตองไดของเครื่องใชฯ ใหตอลงดินดวย 
วงจรสายดินชนิดนี้ (ตอไปจะเรียกวาสายดินเพ่ือความปลอดภัยหรือสายเขียว) ซ่ึงปกติจะไปตอ  
ลงดินที่ชุดตอลงดินของระบบไฟฟาในขอ 1 สายไฟที่ทําหนาที่ชวยตอลงดินในระบบน้ีมีชื่อเรียก
แตกตางกันดังน้ี 

Π Equipment Grounding Conductor (E.G.C.) 
Π Protective Conductor (สัญลักษณ P.E.) 
Π สายดินเพ่ือความปลอดภัย หรือ สายเขียว 
Π สายดินอุปกรณฯ หรือสายดินของอุปกรณไฟฟา 

 ระบบตอลงดินของอุปกรณไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟานี้ (ระบบสายเขียว) เปนระบบที่เรา
จะกลาวถึงและเนนเปนสวนใหญ ซ่ึงจะเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการใชไฟฟาโดยตรง 
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3 การตอลงดินของระบบปองกันฟาผา ในระบบปองกันฟาผา สายลอฟาก็คือ 
สายดินหรือสายไฟที่ตอลงดินที่ยกใหสูงเพ่ือปองกันฟาผาอาคารนั่นเอง การตอลงดินของระบบ
ปองกันฟาผาอาคารหรือสิ่งปลูกสรางรวมทั้งอุปกรณไฟฟาจะมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจาก
ระบบอ่ืน ๆ ซ่ึงจะไมขอกลาวถึงในที่น้ี 

4 การตอลงดินของอุปกรณอิเล็คทรอนิคสที่ไว (Sensitive Electronic Equipment 
Grounding) อุปกรณ อิเล็คทรอนิคสบางประเภท เชน คอมพิวเตอร หรือ อุปกรณสื่อสาร
คมนาคม จะมีลักษณะการตอลงดินที่พิเศษ หากตอไมถูกตองจะชํารุดไดงาย ซ่ึงที่จริงจะอยูใน
ประเภทการตอลงดินของอุปกรณไฟฟา แตที่แยกออกมาก็เพ่ือเนนใหเห็นความแตกตางซึ่งมี
วัตถุประสงคและความจําเปนของการตอลงดินแตกตางกัน ในที่ น้ีจะไมขอกลาวถึงใน          
รายละเอียด ตัวอยางของการตอลงดินประเภทนี้มีตัวอยางดังแสดงในรูปซ่ึงเปนตัวอยางการตอ
ลงดินที่ถูกตองและไมถูกตองของเครื่องคอมพิวเตอร 
 

 
 
ระบบสายดินของอุปกรณไฟฟา (สายเขียว) มีประโยชนอยางไร 
 การมีระบบสายดินของอุปกรณไฟฟา (สายเขียว) ซ่ึงตอลงดิน สวนที่เปนโลหะของ
เครื่องใชไฟฟาที่จับตองไดน้ันมีประโยชน ดังน้ี 

1. เพ่ือใหมีความปลอดภัยในขณะสัมผัสหรือใชเครื่องใชไฟฟา น่ันคือขณะสัมผัสจุด
สัมผสัจะมีแรงดันไฟฟาเทียบกับดินเปนศูนยไมวาในขณะใชงานปกติหรือขณะเครื่อใชมีไฟรั่ว 
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2. หากเครื่องใชไฟฟามีไฟรั่ว จะเกิดการลัดวงจรสูระบบสายดินฯ ทันที การมีระบบ 
สายดินอุปกรณจะทําใหกระแสลัดวงจรไหลไดสะดวก ซ่ึงอุปกรณปองกันกระแสเกิดและ / หรือ
เครื่องตัดไฟรั่ว (ถามี) จะตัดไฟโดยอัตโนมัติอยางรวดเร็ว ในทางตรงกันขามหากไมมีระบบ  
สายดิน เม่ือมีไฟรั่วอยูที่เครื่องใช กระแสไฟร่ัวไมสามารถไหลลงดินไดสะดวก อุปกรณปองกัน
กระแสเกิดจะไมตัดวงจรออก เม่ือเราไปสัมผัสจะถูกไฟดูดทันที เน่ืองจากจุดสัมผัสยังมีแรงดัน
ไฟฟาอยูและกระแสไฟฟาจะไหลผานรางกายลงดิน (เครื่องตัดไฟร่ัวจะตัดออกก็ตอเม่ือถูกไฟดูด
แลว) 

  
 
 
ขอควรระวังในการติดตั้งและตรวจสอบระบบสายดินอุปกรณฯ 

1. หามใชสายศูนยเปนสายเขียว หรือตอเปลือกหุมเขากับสายศูนย 
2. ภายในอาคารหลังเดียวกัน สายศูนยและสายดินตอรวมกันไดเพียงจุดเดียวที่

เมนสวิตช หามตอรวมกันที่จุดอ่ืนอีก 
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3. หามตอเปลือกหุมลงดินที่เครื่องใชโดยตรง โดยไมมีระบบสายดินอุปกรณฯ   
(จุดตอลงดินหามตอดานไฟออกของเมนสวิตช) 

4. เครื่องตัดไฟรั่วตองตอดานไฟออกของจุดตอลงดิน 
5. สายตอหลักดินควรใหสั้นที่สุดและไมควรมีการตอสายระหวางกลาง จุดตอกับ

แทงหลักดินตองม่ันคงแข็งแรง (ทางกล+ไฟฟา+การสึกกรอน) 
6. ระมัดระวังการตอสายผิดขั้ว 

 
จะเกิดอะไรถาใชสายศูนยแทนสายดิน 
(เดินสายเขียวที่ PLUG เอง แตเปลือกหุมหรือตัวเครื่องตอกับสายศูนย) 
 

  
 

1. ไมสามารถใชเครื่องตัดไฟร่ัว (ELCB) ได เพราะจะไมทํางานปลดวงจรเมื่อมีไฟฟา
ร่ัว 

2. เปลือกหุมจะมีแรงดันตลอดเวลา (ขึ้นกับ LOAD) 
3. ถาตอขั้วผิด (สลับขั้ว) จะมีไฟ 220 V ที่เปลือก ซ่ึงอันตรายมาก 
4. สายศูนยขาด แรงดันจะปรากฏที่เปลือกหุม 
แกไข    ตรวจสอบเครื่องใชกอนวาเดินสายเขียวไดหรือไม 

- เปลือกไมตอกับสายศูนย 
- INSULATION เพียงพอ 

 
เครื่องมือตรวจสอบการติดตั้ง 
1. MULTIMETER 
2. เครื่องวัดความตานทานการตอลงดิน 
3. RCD TESTER (ตรวจสอบเครื่องตัดไฟรั่ว) 

- จับเวลาทํางานที่ 0.5 l∆n , l∆n , 5 l∆n 
4. LOOP IMPEDANCE TESTER  
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- ตรวจสอบ LOOP IMPEDANCE ของวงจรเพื่อคํานวณกระแสลัดวงจร และเวลาที่ 
CB ทํางาน 

5. APPLIANCE TESTER (ตรวจสอบเครื่องใชไฟฟา) 
- ความตอเน่ืองของสายดินอุปกรณกับตัวเครื่องฯ 
- ตรวจสอบระดับฉนวนของ CLASS I และ CLASS II 

 
เครื่องอุปกรณไฟฟาที่ตองตอลงดิน กฎการเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟา ของ        
การไฟฟานครหลวง กําหนดใหเครื่องอุปกรณตอไปน้ีตองตอลงดิน 

ก. เครื่องหอหุมที่เปนโลหะของสายไฟฟา แผงเมนสวิตช โครงและรางปนจ่ันที่ใชไฟฟา 
โครงของตูลิฟทและลวดสลิงยกของที่ใชไฟฟา 

ข. สิ่งกั้นที่เปนโลหะ ร้ัวโลหะ รวมทั้งเครื่องหอหุมของเครื่องอุปกรณไฟฟาในระบบ  
แรงสูง 

ค. เครื่องอุปกรณไฟฟาที่ยึดติดกับที่ และที่ตออยูกับสายไฟฟาที่เดินถาวร สวนที่เปน
โลหะเปดโลงซึ่งปกติไมมีไฟฟา แตอาจมีไฟฟารั่วถึงไดตองตอลงดิน ถามีสภาพ
ตามขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี 
(1) อยูหางจากพ้ืนหรือโลหะที่ตอลงดินไมเกิน 2.4 เมตร ในแนวตั้งหรือ 1.5 

เมตร ในแนวนอน และบุคคลอาจสัมผัสได (ในขอน้ีถาวิธีการติดตั้ง หรือมี
วิธีการปองกันอยางอ่ืนที่ปองกันบุคคลสัมผัสโดยไมตั้งได ก็ไมตองตอ     
ลงดิน) 

(2) สัมผัสทางไฟฟากับโลหะอ่ืน (เปนโลหะที่บุคคลอาจไปสัมผัสได) 
(3) อยูในสถานที่เปยก หรือชื้น และไมไดมีการแยกใหอยูตางหาก 

ง. เครื่องอุปกรณไฟฟาชนิดยึดติดกับที่ตอไปน้ี ตองตอสวนที่เปนโลหะเปดโลงและ
ปกติไมมีกระแสไฟฟาลงดิน 

(1) โครงของแผงสวิตช 
(2) โครงของมอเตอรชนิดยึดติดกับที่ 
(3) กลองของเครื่องควบคุมมอเตอร แตถาใชเปนสวิตชธรรมดา และมีฉนวน

รองที่ฝาสวิตชดานในก็ไมตองตอลงดิน 
(4) เครื่องอุปกรณไฟฟาของลิฟทและปนจ่ัน 
(5) เครื่องอุปกรณไฟฟาในอูจอดรถโรงมหรสพ โรงถายภาพยนต สถานีวิทยุ 

และโทรทัศน ไมรวมถึงโคมไฟฟาแบบแขวน 
(6) ปายและอุปกรณประกอบซึ่งใชไฟฟา 
(7) เครื่องฉายภาพยนต 
(8) เครื่องสูบนํ้าที่ใชมอเตอร 
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จ. เครื่องอุปกรณไฟฟาที่ใชเตาเสียบ สวนที่เปนโลหะเปดโลงของเครื่องอุปกรณไฟฟา
ซ่ึงปกติไมมีไฟฟา ตองตอลงดินถาอยูในสภาพตามขอใดขอหน่ึง ตอไปน้ี 

(1) แรงดันไฟฟาวัดเทียบกับดินเกิน 150 โวลต ยกเวนมอเตอรที่มีการกั้น 
โครงโลหะของเครื่องใชไฟฟาทางความรอนซ่ึงมีฉนวนกั้นระหวางโครง
โลหะกับดินที่ถาวรและมีประสิทธิผล และเครื่องอุปกรณไฟฟาชนิดมือถือที่
ระบุวาเปนฉนวน 2 ชั้น หรือเทียบเทา เชน เครื่องเปาผม 

(2) เครื่องใชไฟฟาที่ใชในสถานที่อยูอาศัย ดังตอไปน้ี 
(2.1) ตูเย็น ตูแชแข็ง เครื่องปรับอากาศ 
(2.2) เครื่องซักผา เครื่องอบผา เครื่องลางจาน เครื่องสูบนํ้าทิ้ง และเครื่องใช

ไฟฟาในตูเลี้ยงปลา 
(2.3) เครื่องมือชนิดมือถือที่ทํางานดวยมอเตอร เชน สวานไฟฟา 
(2.4) เครื่องเล็มตนไม เครื่องตัดหญา เครื่องขัดถูชนิดในน้ํา ซ่ึงทํางานดวย

มอเตอร 
(2.5) ดวงโคมไฟฟาชนิดหยิบยกได ยกเวนชนิดที่เปนฉนวน 2 ชั้น 
(2.6) เครื่องใชไฟฟาที่ใชในสถานที่เปยกหรือชื้น หรือบุคคลที่ใชยืนอยูบน   

พ้ืนดินหรือพ้ืนโลหะ หรือทํางานอยูในถังโลหะหรือหมอนํ้า 
(2.7) เครื่องมือที่อาจนําไปใชในสถานที่เปยก หรือใชในบริเวณที่นําไฟฟาไดดี 
(2.8) ดวงโคมไฟฟาชนิดหยิบยกได 
 
ขอยกเวนที่ 1 เครื่องมือและดวงโคมไฟฟาชนิดหยิบยกไดที่อาจนําไปใชใน
สถานที่เปยก หรือใชในบริเวณที่นําไฟฟาได ไมตองตอลงดิน ถารับไฟฟา
จากหมอแปลงนิรภัย และแรงดันไฟฟาดานไฟออกไมเกิน 50 โวลต 

 
ขอยกเวนที่  2 เครื่องอุปกรณไฟฟาที่ระบุวาเปนชนิดฉนวน 2 ชั้น หรือ         
เทียบเทา 

 
การกําหนดชนิดและขนาดของสายดิน 
 สายดิน (Grounding Conductor) เปนคําโดยทั่ว ๆ ไป สายดินในวงจรไฟฟาแบงออก
ไดเปน 2 ชนิด คือสายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา (Equipment Grounding Conductor) และ
สายที่ตอกับหลักดิน (Grounding Electrode Conductor) ตามรูปขางลางนี้ 
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รูปสายตอหลักดิน และสายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา 
 
1. สายตอลงดิน ตองมีขนาดไมเล็กกวาที่กําหนดในตารางที่ 1 โดยกําหนดจากขนาด 
สายเมนเขาอาคาร สายเสนนี้ (เสนตอหลักดิน) ตองเปนสายทองแดงเทานั้น จะใชสายเดี่ยวหรือ
สายตีเกลียวก็ได แตตองไมมีการตอระหวางทาง แตถาใชบัสบารยอมใหตอได แตตองเปน    
บัสบารทองแดง เชนกัน สายที่ตอกับหลักดินน้ีไมกําหนดสี 
2. สายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา ตองมีขนาดไมเล็กกวาที่กําหนดในตารางที่ 2 โดย
กําหนดจากขนาดเครื่องปองกันกระแสเกินของแตละวงจร สายดินนี้อาจเปนสายหุมฉนวน หรือ
เปลือยก็ได ถาเปนสายหุมฉนวน ฉนวนหรือเปลือกตองเปนสีเขียวหรือเขียวแถบเหลือง ถาสาย
มีขนาดใหญกวา 10 ตร.มม. ใหทําเคร่ืองหมายแทนได เครื่องหมายใหทําที่ปลายสายและทุกจุด
ที่เขาถึงได อาจใชอุปกรณที่ใชเปนการเดินสายทําหนาที่เปนสายดินก็ได อุปกรณเดินสายที่ยอม
ใหใชทําหนาที่เปนสายดินมีดังตอไปน้ี 

ก. ทอโลหะหนา 
ข. ทอโลหะหนาปานกลาง 
ค. ทอโลหะออนที่ระบุใหทําหนาที่แทนสายดินได สําหรับทอโลหะออนที่ไมไดระบุ

ใหทําหนาที่แทนสายดินจะใชเปนสายดินได ถามีความยาวไมเกิน 1.8 เมตร ตัว
นําในทอใชเครื่องปองกันกระแสเกินขนาดไมเกิน 20 แอมแปร และใชกับเคร่ือง
ประกอบที่ระบุใหใชเพ่ือการตอลงดินได 

ง. เปลือกโลหะของสายเคเบิลชนิด AC , MI และ MC 
จ. เปลือกของบัสเวย (Busway) ชนิดที่ระบุใหใชแทนสายดินได 
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ตารางที่ 1 
ขนาดสายตอหลักดินของระบบไฟฟากระแสสลับ 
ขนาดตัวนําประธานสายเมนเขาอาคาร 
(ตัวนําทองแดง) 
ตร.มม. 

ขนาดต่ําสุดของสายตอหลักดิน 
(ตัวนําทองแดง) 
ตร.มม. 

ไมเกิน   35 10 (ควรรอยทอ) 
เกิน   35 แตไมเกิน   50 16 
เกิน   50 แตไมเกิน   95 25 
เกิน   95 แตไมเกิน 185 35 
เกิน 185 แตไมเกิน 300 50 
เกิน 300 แตไมเกิน 500 70 
เกิน 500 95 
 
ตารางที่ 2 
ขนาดสายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา (สายเขียว) 
พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของ 
เครื่องปองกันกระแสเกิน 
(แอมแปร) 

ขนาดต่ําสุดของสายดินของเครื่องอุปกรณ
ไฟฟา 
(ตัวนําทองแดง) 
(ตร.มม.) 

16 1.5 
20 2.5 
40 4 
70-100 6-10 
200 16 
400 25 
500 35 
800 50 
1,000 70 
1,250 95 
2,000 120 
2,500 185 
4,000 240 
6,000 400 
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หมายเหตุตอทายตารางที่ 2  
 หมายเหตุ 1 ในกรณีเดินสายควบ สายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา (ถามี) ใหเดินขนาน
กันไปในแตละทอสาย และการคิดขนาด ใหคิดจากพิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องปองกัน
กระแสเกินของสายแตละทอสาย 
 หมายเหตุ 2 กรณีเดินสายหลายวงจรในทอสายเดียวกัน แตใชสายดินของเครื่อง
อุปกรณไฟฟารวมกันในทอสายนั้น การคิดขนาดใหคิดจากพิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่อง     
ปองกันกระแสเกินที่ใหญที่สุดที่ปองกันสายในทอสายนั้น 
 หมายเหตุ 3 ในกรณีเครื่องปองกันกระแสเกินเปนสวิตชอัตโนมัติชนิดปลดวงจรทันที
หรือเปนเครื่องปองกันกระแสลัดวงจรของมอเตอร ขนาดสายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟาให
เลือกตามพิกัดของเครื่องปองกันการใชงานเกินกําลังของมอเตอร 
ขอยกเวนสําหรับตารางที่ 2  
 ขอยกเวนที่ 1 สําหรับสายพรอมเตาเสียบของเครื่องอุปกรณไฟฟาจากวงจรซึ่งมีเครื่อง
ปองกันกระแสเกินที่มีขนาดไมเกิน 20 แอมแปร สายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนตัวนํา
ทองแดง และเปนแกนหนึ่งของสายออน อาจเล็กกวาที่กําหนดไวในตารางที่ 2 ได แตตองไมเล็ก
กวาขนาดของสายวงจรและไมเล็กกวา 1.0 ตร.มม. 
 ขอยกเวนที่ 2 สายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา ไมจําเปนตองใหญกวาสายวงจรของ
เครื่องอุปกรณไฟฟานั้น 
 ขอยกเวนที่ 3 ยอมใหใชทอสาย เกราะหุมสายเคเบิล เปนสายดินของเครื่องอุปกรณ 
ไฟฟาได 
 
การใชสายดินรวมกัน 
 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย (ว.ส.ท. 200 - 45) กําหนดใหเครื่อง
อุปกรณไฟฟาใชสายดินรวมกันได ถาสายไฟฟาที่เดินไปเขาเครื่องอุปกรณไฟฟาเหลานั้น    
เดินรวมอยูในทอสายเดียวกัน การกําหนดขนาดสายดินใหคิดจากพิกัดหรือขนาดปรับตั้งของ
เครื่องปองกันกระแสเกินที่ใหญที่สุดที่ใชปองกันเครื่องอุปกรณไฟฟาที่จะใชสายดินรวมกัน 
 จากขอกําหนดนี้จะทําใหสายดินของแตละหองชุดของอาคารชุดสามารถใชสายดิน      
รวมกันได แตการตอตองทําใหถูกตองดวย การกําหนดขนาดสายดินจะกําหนดจากขนาดเครื่อง
ปองกันกระแสเกินตัวใหญที่สุดที่ใชสายดินรวมกัน 
 
การตอฝาก 
 การตอฝาก ทําเพื่อใหม่ันใจวามีความตอเน่ืองทางไฟฟาดี และสามารถรับกระแสลัด   
วงจรใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได จึงตองมีการตอผากตั้งแตที่เมนสวิตช และตามจุดตาง ๆ หลังจาก
เมนสวิตช เชน ทอสายไฟฟาโลหะ แผงสวิตช และกลองตอสายตาง ๆ เปนตน สายตอฝาก
กําหนดขนาด ดังน้ี 
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(1) สายตอฝากของเครื่องอุปกรณไฟฟาทางดานไฟเขาของเมนสวิตช และตอ
ฝากลงดิน (Main Bonding Jumper) สายตอฝากตองมีขนาดไมเล็กกวาขนาดสายตอหลักดิน
ที่กําหนดไวใน ตารางที่ 1 ถาสายเสนไฟเปนสายทองแดงมีขนาดโตกวา 500 ตร.มม. สายตอ
ฝากตองมีขนาดไมเล็กกวา 12.5% สายเสนใหญสุดดวย 

สายเมนเขาอาคารที่เดินในทอสาย หรือใชสายเคเบิลมากกวาหนึ่งชุดควบกัน แตละ  
ทอสายหรือแตละสายเคเบิลใหใชสายตอฝากที่มีขนาดไมเล็กกวาที่กําหนดในตารางที่ 1 โดยคิด
จากขนาดของสายในแตละทอสาย หรือแตละสายเคเบิล 

(2) สายตอฝากของเครื่องอุปกรณไฟฟาทางดายไฟออกของเมนสวิตช ตองมี
ขนาดไมเล็กกวาขนาดของสายดินของเครื่องอุปกรณไฟฟา ที่กําหนดไวในตารางที่ 2 

สวนที่เปนโลหะซึ่งปกติไมใชเปนทางเดินของกระแสไฟฟาของเครื่องอุปกรณไฟฟา   
ตอไปน้ีตองฝากเขาดวยกันและตอลงดิน 

ก. อุปกรณสําหรับเดินสาย เชน ทอสายไฟฟา รางเคเบิล และเปลือกเคเบิลที่เปนโลหะ 
ข. เครื่องหอหุมของเครื่องอุปกรณไฟฟา รวมถึงเครื่องหอหุมสายไฟฟาและเครื่องวัด     

ตาง ๆ กลองและอยางอ่ืนที่คลายกัน 
ค. ทอสายไฟฟาของสายที่ตอกับหลักดิน การตอฝากตองทําที่ทุก ๆ ปลายทอโดยตอ

ฝากทอสายไฟฟา กลอง และเครื่องหอหุม เขากับสายที่ตอกับหลักดิน 
 
เครื่องตัดไฟฟารั่ว (Earth Leakage Circuit Breaker : ELCB) 
 มีชื่อเรียกหลายแบบ ดังน้ี 

- เครื่องตัดไฟฟารั่วลงดิน 
- Earth Leakage Circuit Breaker : ELCB 
- Ground Fault Circuit Interruper : GFCI 
- Residual Current Device : RCD 
- Residual Current Circuit Breaker : RCCB 

 
หลักการของเครื่องตัดไฟรั่ว (ELCB) ก็คือ ในระบบจายไฟฟานั้น กระแสไฟฟาที่     

จายออกไฟเขาเครื่องใชไฟฟาจะออกยอนกลับแหลงจายไฟเทากันเสมอ หากสวนที่กลับไม   
เทากับสวนที่สงออกไป แสดงวาไดมีกระแสรั่วไหลไปทางอื่นแลว จากหลักการนี้ก็จะมีอุปกรณ
ตรวจจับกระแส หากเกิดการไมเทากันในจํานวนที่จะเปนอันตรายตอรางกายคนแลว ก็จะสงผล
ใหอุปกรณทํางานปลดวงจรจายไฟฟาอยางรวดเร็วภายในเวลาไดอยางปลอดภัย 
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เมื่อมีกระแสร่ัวลงดินซึ่งจะยอนกลับไปยังระบบไฟฟาตนทางจะทําใหกระแสไฟฟา I1 ไม
เทากับ I2’ แต I1 จะเทากับ I2’+I3’ 

 
ปจจุบัน ELCB ไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็วจนเปนที่ยอมรับและเชื่อถือได และได

กําหนดใหเปนอุปกรณเสริมความปลอดภัยที่สําคัญ โดยเฉพาะในที่ที่เสี่ยงอันตรายสูง เชน ครัว 
อุปกรณ  ไฟฟาในหองนํ้า เครื่องสูบนํ้า เตารับสนาม เปนตน และในที่ซ่ึงไมอาจติดตั้งสายดินได
สะดวก เชน ในสถานที่กอสรางบางพื้นที่ เปนตน 
 
เปรียบเทียบ ELCB กับสายเขียว 
กรณี ELCB สายเขียว  ELCB + สายเขียว 
ร่ัวปกติ ไมผานรางกาย 

CB ไมตัดวงจร 
ไฟไมผานรางกาย 
ไมตัดวงจร 

 

ไฟไมผานรางกาย 
ไมตัดวงจร 

ร่ัวผิดปกติ 
(ชํารุด) 

ไฟผานรางกาย 
CB ไมตัด (ไมสัมผัส) 
ตัดขณะสัมผัส 

ไฟไมผานรางกาย 
ตัดวงจรกอนสัมผัส 
(หรือขณะสัมผัส)* 

ไฟไมผานรางกาย 
ตัดวงจรกอนสัมผัส 
(หรือขณะสัมผัส)* 

หมายเหตุ* หมายถึง กรณีชํารุดขณะใชงาน 
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การตอลงดิน เมื่อหมอแปลงไฟฟาอยูนอกอาคาร 
 
อันตรายและการปองกันอัคคีภัย ความรอน อันเนื่องจากไฟฟา 

1. บุคคล และวัสดุอุปกรณ ตาง ๆ ที่อยูใกลอุปกรณไฟฟา จะตองมีการปองกัน
ความรอนที่เกิดจากอุปกรณไฟฟานั้น ๆ การแผรังสีความรอน ประกายไฟ ที่เกิดจากการทํางาน
ของอุปกรณไฟฟาทั้งภาวะปกติ และผิดปกติ ซ่ึงจะกอผลดังน้ี 

1.1 การจุดติดไฟเผาไหม ทั้งวัสดุ อุปกรณ หรือ ผิวหนัง-รางกาย 
1.2 การทําใหวัสดุ อุปกรณ เสื่อมสภาพเนื่องจากความรอน 
1.3 ความรอนที่แผจากเครื่องอุปกรณไฟฟาตาง ๆ อาจทําใหอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ 

ที่อยูใกลเคียงทาํงานผิดพลาดได 
 
2. หลักในการปองกัน 
2.1 อุปกรณไฟฟาตองเหมาะกับสถานที่ติดตั้ง เชน สถานที่ไวไฟ จะตองใชอุปกรณที่

ปองกันการระเบิด คือ ไมมีประกายไฟฟาออกมาสูภายนอก อุณหภูมิผิวอุปกรณไมสูงจนถึงขีด
อันตราย ปองกันไมใหสารไวไฟเขาไปในระบบไฟฟาได เปนตน 

2.2 มีการระบายอากาศระบายความรอนที่ดี 
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2.3 อุปกรณที่ จําเปนตองอยูใกลเคียงอุปกรณไฟฟาที่กอใหเกิดความรอนสูงกวา
อุณหภูมิหองปกติมาก จะตองทําดวยวัสดุที่ทนความรอนและสามารถทํางานไดปกติในภาวะ
อุณหภูมิสูงดวย 

2.4 มีอุปกรณครอบหรือแผงกั้นแยกที่เหมาะสม 
2.5 มีปายเตือนอันตรายที่บอกรายละเอียดที่ชดัเจนพอเพียง 
2.6 พ้ืนผิวอุปกรณไฟฟาจะตองมีความรอนที่ไมทําอันตรายตอผิวหนังรางกายคนได 

โดยมีอุณหภูมิไมเกินคากําหนดตอไปน้ี มิฉะนั้นจะตองมีการปองกันพิเศษ 
 
ลักษณะการสัมผัส วัสดุที่สัมผัส อุณหภูมิสูงสุด (OC) 
จับถือเพ่ือปฏิบัติงาน โลหะ 

อโลหะ 
55 
65 

ปกติสัมผัสถูกไดแตไมใช 
การจับถือเพ่ือปฏิบัติงาน 

โลหะ 
อโลหะ 

70 
80 

สวนที่ปกติจะไมสัมผัสถูก โลหะ 
อโลหะ 

80 
90 

 
2.7 อุปกรณในการทํางานปกติกอใหเกิดความรอนสูงกวาปกติ ซ่ึงรวมถึงการผลิต     

นํ้ารอน ไอนํ้า เปนตน จะตองมีอุปกรณตรวจจับความรอน (Thermal Sensor) คอยตรวจจับและ
ตัดไฟฟาออกทันทีที่ความรอนสูงผิดปกติ 
 
การปองกันกระแสเกิน (Over-current Protection) 
 จะตองติดตั้งเครื่องปองกันกระแสเกินซึ่งอาจเปน ฟวส สวิตชอัตโนมัติ หรือ Overload 
Relay เพ่ือปองกันความเสียหายและอันตรายอันเกิดจากกระแสเกิน ไมวาจากการใชอุปกรณ
มากเกินขนาดที่สายไฟฟาจะจายไฟฟาได หรือเกิดผิดปกติที่อุปกรณเครื่องใชไฟฟาหรือการใช
งานเกินกําลังหรือการชํารุดของอุปกรณหรือสายไฟฟาก็ตามชนิดและขนาดของเครื่องปองกัน
กับสายไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย ของ ว.ส.ท. ( ว.ส.ท. 
2000 - 45) หรือการไฟฟาประจําทองถิ่นน้ัน 
 
ระยะหางที่ปลอดภัย 
 สวนที่มีไฟฟาไมจําเปนตองไปสัมผัสถูกโดยตรง หากเราเขาใกลเกินระยะปลอดภัย
กระแสไฟฟาก็อาจกระโดดขามเขามารางกายเราได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขนาดของแรงดันไฟฟา 
สภาพอากาศชื้นหรือแหงผิดปกติ การมีลมแรงหรือมีฟาแลบฟารองอยูใกลเคียงก็ชวยใหเกิดการ
กระโดดของไฟฟาไดงายขึ้น อีกอยางหนึ่งที่ควรคํานึง คือ การทํางานใกลสวนที่มีไฟฟาโดย
เฉพาะสายไฟฟาแรงสูง การทํางานจะมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาอาจมีการพลั้งพลาดบาง 



 3 - 37 

ดังน้ันการกําหนดระยะหางขั้นต่ําไวจะชวยใหมีความปลอดภัยสูงและตอไปนี้เปนระยะหางขั้นต่ํา
ที่ปลอดภัยที่กําหนด ดังตอไปน้ี 
 

น่ังราน 

 
ระยะหางที่ปลอดภัย 
 ใกลไฟฟาแรงดัน         ตองหางไมนอยกวา 
 
 λ     เกิน     50    ถึง    12,000 โวลต  2.40 เมตร 
 λ     เกิน     12,000 ถึง     33,000 โวลต  3.00 เมตร 
 λ     เกิน     33,000 ถึง     69,000 โวลต  3.30 เมตร 
 λ     เกิน     69,000 ถึง   115,000 โวลต  3.90 เมตร 
 λ     เกิน   115,000 ถึง   230,000 โวลต  5.30 เมตร 
 

  

ปายโฆษณา 

 
ระยะหางที่ปลอดภัย 
 ใกลไฟฟาแรงดัน         ตองหางไมนอยกวา 
 
 λ     ******ไมเกิน 33,000 โวลต   3.00 เมตร 
 λ     เกิน     33,000 ถึง     69,000 โวลต  3.30 เมตร 
 λ     เกิน     69,000 ถึง   115,000 โวลต  3.90 เมตร 
 λ     เกิน   115,000 ถึง   230,000 โวลต  5.30 เมตร 
 

 
สัญลักษณสีของสายไฟฟา 
 ในระบบไฟฟา สายไฟฟาจะมีการเชื่อมโยงกระจายแยกเปนสายปอนและวงจรตาง ๆ 
ตอเน่ืองกันไป และสายไฟฟาจะมีหลายเสนตอชุด นอกจากจะตองนําเครื่องหมายหรือหมายเลข
ประจําชุดเพื่อปองกันความสันสนแลว สิ่งสําคัญที่สุดกอนอ่ืนใด ตองคํานึงวาในสายไฟฟาแตละ
ชุดจะประกอบดวย 
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1. สายจายไฟฟา 
- ระบบ 1 เฟส 2 สาย 
   ซ่ึงมีสายเฟส 1 เสน และสายศูนย 1 เสน 
- ระบบ 3 เฟส 4 สาย 
   ซ่ึงมีสายเฟส 3 เสน และสายศูนย 1 เสน 

2. สายดิน 
มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย (ว.ส.ท. 2001-30) ไดกําหนดสีของ
สายไว ดังน้ี 
- สายเสนไฟ สีดํา สําหรับวงจร 1 เฟส 
   สีดํา , แดง , นํ้าเงิน  สําหรับ วงจร 3 เฟส 
- สายศูนย สี เทาออน หรือ ขาว 
- สายดิน สี เขียว หรือ เขียวคาดเหลือง 

 
การลอคและแขวนปายที่สวิตช (Lock-Out , Tag-Out) 
 ในการเขาทํางานใด ๆ ไมวากับระบบไฟฟาหรือปรับปรุงสิ่งกอสรางหรือเครื่องจักรกล    
ใด ๆ บางครั้งจําเปนตองดับไฟบริเวณที่ทํางานออกกอนเพ่ือปองกันไฟฟาที่อาจดูดคนหรือ  
เพ่ือหยุดการทํางานของเคร่ืองจักร เครื่องอุปกรณไฟฟาตาง ๆ โดยปกติจะใชวิธีปลดสวิตชที่
จายไฟบริเวณนั้นออก แตก็พบบอย ๆ วาไดเกิดอุบัติเหตุรายแรงขึ้น เน่ืองจากมีผูที่ไมทราบ
เร่ืองไดสับสวิตชน้ันกลับเขาไปในขณะที่มีผูทํางานบริเวณนั้นอยู ดังนั้น จึงตองปองกันโดย   
การใสกุญแจ หรือ Patch Lock เพ่ือปองกันใหสับสวิตชไมได พรอมทั้งแขวนปายหามสับสวิตช
พรอมคําอธิบาย และชื่อผูปฏิบัติงานไว ปายนี้จะใชสัญลักษณสีแดงเปนหลัก หากในพื้นที่   
เดียวกันนี้มีผูปฏิบัติงานหลายชุดก็ตองคลองกุญแจเทาจํานวนชุด เม่ือชุดใดปฏิบัติงานเสร็จก็
ถอดกุญแจเฉพาะของตนเองออก จนกระทั่งชุดสุดทายปลดกุญแจตัวสุดทายออกแลวจึงสับ
สวิตชจายไฟฟาได 
 
ไฟฟาชั่วคราว 
 ในงานวิศวกรรมใด ๆ ก็ตามจะประกอบดวยงานติดตั้ง กอสราง ซอมบํารุงตาง ๆ หรือ
แมการควบคุมในงานปกติก็ตามมักจะเกี่ยวของกับการใชไฟฟาชั่วคราวอยูเสมอ โดยความรูสึก
ทั่วไปมักจะคิดวา การใชไฟฟาชั่วคราว ไมตองติดตั้งหรือดําเนินการใหดี คงทนถาวร เชน    
การติดตั้งเพ่ือใชเปนการถาวร ดวยเหตุผลวาใชไมนานก็ร้ือออกแลว ความคิดเชนนี้ถูกตองเพียง
เล็กนอยเทานั้น คือ ไมนานก็ร้ือออกแลว ดังน้ันการติดตั้งไฟฟาชั่วคราวจึงยินยอมใหติดตั้งแบบ
ร้ือออกไดงาย แตที่ไมถูกตองในสวนใหญก็คือ เรื่องความปลอดภัย ดังน้ันที่ถูกตองคือตองติดตั้ง
ใหดีมีความปลอดภัยเปนพิเศษที่เหมาะสมกับลักษณะชั่วคราวและการใชงานพื้น ๆ เชน การถูก
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กระทบกระแทก กดทับ ระมัดระวังเรื่องไฟฟารั่ว การชํารุดแตกหักของอุปกรณ ที่จะกอใหเกิด
อันตรายได ไฟฟาเพื่อการชั่วคราวแบงออกไดเปน 3 ประเภทดังน้ี 

1. ใชเพ่ือการกอสรางตาง ๆ เปนระยะเวลาชั่วคราวหลังจากการกอสรางอาคาร    
เสร็จสิ้นเรียบรอยก็จะรื้อออกยกเลิกการใชงาน 

2. ใชเพ่ือการประดับงานรื่นเริงงานฉลองตาง ๆ ซ่ึงถาใชงานชวงไมเกิน 90 วัน ก็ถือ
เปนงานชั่วคราวได หากเกินนี้ตองถือวาเปนไฟฟาถาวรตองติดตั้งใหถูกตองตามระบบไฟฟา
ถาวร 

3. งานฉุกเฉิน และงานทดสอบ เม่ือเสร็จสิ้นการใชงานตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว 
จะตองรื้อถอนทันที 
 

ลักษณะของการเดินสายไฟติดตั้งชั่วคราวมีกําหนดไวในบทที่ 14 ในมาตรฐานการ      
ติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย (ว.ส.ท . 2001 - 45) หลักการที่สําคัญในการปองกัน
อันตรายจากไฟฟาชั่วคราว พอสรุปไดดังน้ี 

- ตองมีอุปกรณประเภทฟวส หรือสวิตชอัตโนมัติที่เหมาะสม ทั้งที่สายเมน
และวงจรยอยตาง ๆ 

- การพาดสายลอยในสวนดีเปนสายปอน ตองพาดบนลูกถวยและอยูสูงจาก
พ้ืนไมต่ํากวา 2.5 เมตรระยะจับยึดไมเกิน 5.00 เมตร 

- สายไฟฟาวงจรยอย อนุญาตใหเดินลอยเกาะผนังได หามวางไปตามพื้นดิน 
หรือจะพาดไปบนลูกถวยฉนวนก็ได 

- หลอดไฟตองมีโครงครอบหลอด ปองกันการกระทบแตก ซ่ึงทําใหขั้วไฟฟา
เปนอันตรายได 

- การตอสาย เปนเรื่องสําคัญที่ตองคํานึงอยางมาก ตองหุมจุดตอดวยฉนวน
ที่เทียบเทาฉนวนสายไฟฟา และแนนหนาคงทน จุดตอน้ีไมตองใสในกลอง
แบบไฟฟาถาวรก็ไดแตตองไมอยูในที่เปยกชื้น ตรวจสอบงาย และตองสูง
จากพื้นไมนอยกวา 1.80 เมตร 

- ตองมีการตอลงดินตามระบบที่กําหนดในมาตรฐาน (ระบบสายเขียวมิใช 
ตอจากอุปกรณไฟฟาลงดินโดยตรง) 

- วงจรแสงสวาง เตารับ อุปกรณเคลื่อนที่หรือหยิบยกได ตองมีเครื่องตัด   
ไฟรั่วปองกันดวย (Earth Leakage Circuit Breaker) ทั้งที่ รวมถึงวงจร   
ไฟปายโฆษณาชั่วคราวดวย 

- ในสวนที่มีแรงดันไฟฟาเกิน 1,000 โวลต ตองระมัดระวังเปนพิเศษตองมี
การกั้นดวยรั้วที่เหมาะสมหรือวิธีอ่ืนที่ไดผลดีในการปองกันมิใหบุคคลอื่นที่
ไมมีหนาที่ ไมมีความรู เขาถึงได 
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บทที่ 3 
 

การชวยผูประสบอันตรายจากไฟฟา 
 
 ผูที่ถูกกระแสไฟฟาดูดจนหมดสติจะมีลักษณะสําคัญ คือ หัวใจหยุดทํางาน ปอดหยุด
การฟอกเลือดและทําใหการสูบฉีดโลหิตที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองหยุดชะงัก หากเกิน 4 นาที 
สมองจะสูญเสียสมรรถภาพ แมภายหลังชวยฟนขึ้นมาไดก็จะเปนเจาชายนิทรา คือมีชีวิตแต
สมองตายไมสั่งงานใด ๆ ตองนอนอยูเฉย ๆ แตไมตาย ดังนั้นการชวยชีวิตผูที่ถูกกระแสไฟฟา 
ที่ถูกวิธี คือ การเปาปากนวดหัวใจ (CPR) 
 

การชวยเหลือข้ันตนและการปฐมพยาบาล 
ความรุนแรงจากการประสบอันตรายขึ้นอยูกับกรรมวิธีในการใหการชวยเหลือในขั้นตน

และการปฐมพยาบาลดังไดกลาวมาแลววา ความรุนแรงของการประสบอันตรายขอหน่ึง ขึ้นอยู
กับระยะเวลาที่ผูประสบอันตรายไดรับกระแสช็อค ถาจะทิ้งระยะเวลายิ่งนานอันตรายยิ่งมาก 

การชวยใหผูประสบอันตรายพนจากการถูกกระแสไฟฟา หรือพนจากการที่กระแสไฟฟา
ไหลผานรางกายไดเร็วเทาใด จะมีผลดีเทานั้น แตการชวยคนประสบอันตรายจากไฟฟานั้น ตอง
มีความรูหรือประสบการณเรื่องของอันตรายจากไฟฟาดีพอสมควร และตองการความระมัดระวัง
สูง เพราะไฟฟาเปนสิ่งอันตรายที่มองไมเห็นเทาที่ผานมาพบเสมอวา เม่ือมีผูประสบอันตราย
จากไฟฟา ผูที่เขาชวยเหลือมักไดรับอันตรายตามไปดวย ซ่ึงสวนมากเปนคนในครอบครัว  
เดียวกัน เชน มารดาถูกไฟฟา บุตรและธิดาเขาชวยเหลือ จึงเกิดการ “ติดไฟ” กันหลายคนและ
มักมีขอถกเถียงกันเสมอวาใครจะไดรับอันตรายมากที่สุดหรือใครจะตาย ที่เดากันมากคือ      
คนแรกหรือคนสุดทายจะไดรับอันตรายมากที่สุด คําตอบที่ถูกตองคือตองใชผลที่กระแสไฟฟามี
ตอรางกายและปจจัยที่จะกออันตรายมากหรือนอย มาเปนตัววิเคราะหหลักสําคัญคือ จะตอง
พิจารณาถึงปริมาณกระแสไฟฟาไหลผานรางกาย ระยะเวลาและอวัยวะที่กระแสไฟฟาไหลผาน 

กรณีตัวอยางผูประสบภัยจากไฟฟาและการชวยเหลือ 
กรณีตัวอยางที่ 1 หญิงผูหน่ึงสัมผัสกับหมอหุงขาวไฟฟาซึ่งบังเอิญมีไฟฟารั่ว ยืนบน 

พ้ืนไมที่เปยกชื้น อยูในสภาพที่ปลอยไมหลุดชวยตัวเองไมได ผูเห็นเหตุการณเดินลุยนํ้าที่กําลัง
ทวมอยูมาชวย โดยจับแขนหญิงน้ัน เพ่ือจะดึงใหหลุดจากหมอขาว (แทนที่จะดึงปลั๊กไฟฟา) 
ชายหนุมน้ันจะมีกระแสไฟฟาผานรางกายลงดินจํานวนมากเพราะยืนอยูในน้ํา เขาไดรับ
อันตรายถึงชีวิตแตหญิงบาดเจ็บเล็กนอย 

ผูที่จะเขาชวยเหลือผูประสบอันตรายจากไฟฟาจึงตองมีความรูเรื่องแรงดันไฟฟา เชน 
สิ่งที่มีไฟฟานั้นควรจะเปนแรงดันสูงหรือแรงดันต่ํา มีความรูเรื่อง ฉนวนและตัวนํา เชน โลหะ
และรางกายมนุษยเปนตัวนําไฟฟา ฉะน้ันจึงตองใช ไมแหง เชือกแหง ผาแหง หรือสิ่งที่เปน
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ฉนวนเขี่ย คลอง หรือดึงผูประสบอันตรายใหแยกออกจากสิ่งที่มีไฟฟาและจะตองรูวากระแสไฟ
ฟาเดินในตัวนํา รวมทั้งนํ้าดวย รวมทั้งจะตองรูวาเครื่องตัดวงจรไฟฟาเปนอยางไร อยูที่ใด ฯลฯ 

หลักสําคัญที่สุดในการชวยผูประสบอันตรายจากไฟฟาคือ ตองชวยใหผูประสบอันตราย
พนจากสภาพการ “ติดไฟ” หรือมีกระแสไฟฟาผานรางกายใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได หรือลดเวลา
การติดไฟใหเหลือสั้นที่สุด และตัวผูชวยเหลือตองไมไดรับอันตรายดวยวิธีที่ดีที่สุดคือการ     
“ตัดไฟ” ใหเร็วที่สุด 
 
การชวยเหลือผูประสบอันตรายจากไฟฟาและการปฐมพยาบาล 
ผูที่จะชวยเหลือผูที่ประสบอันตรายจากไฟฟาตองรูจักวิธีที่ถูกตองในการชวยเหลือดังน้ี 

1. อยาใชมือเปลาแตะตองตัวผูที่ติดอยูกับกระแสไฟฟาหรือตัวนําที่เปนตนเหตุใหเกิด
อันตราย 

2. หาทางตัดกระแสไฟฟาโดยเร็ว (ถอดปลั๊กหรือปลดเบรกเกอรหรือเมนสวิตช) หรือ
ใชวัตถุที่ไมเปนสื่อไฟฟา เชน ผา ไมแหง เชือกที่แหง สายยาง หรือพลาสติกที่แหง
สนิทเขี่ยสายไฟใหหลุดจากตัวผูประสบอันตราย 

3. หากเปนสายไฟฟาแรงสูงใหพยายามหลีกเลี่ยง แลวรีบแจงการไฟฟานครหลวง   
ใหเร็วที่สุด 

 
การผายปอดโดยวิธีใหลมทางปาก 
 หากปรากฏวาผู เคราะหรายที่ชวยออกมานั้นหมดสติไม รูตัว หัวใจหยุดเตนและ         
ไมหายใจ ซ่ึงสังเกตไดจากอาการที่เกิดขึ้นดังนี้ คือ ริมฝปากเขียว สีหนาซีดเขียวคล้ํา ทรวงอก
เคลื่อนไหวนอยมากหรือไมเคลื่อนไหว ชีพจรบริเวณคอเตนชาและเบามาก ถาหัวใจหยุดเตน
และคลําชีพจรไมพบ มานตาขยายคางไมหดเล็กลง หมดสติไมรูตัว ตองรีบทําการปฐมพยาบาล
ทันทีเพ่ือใหปอดและ    หัวใจทํางาน โดยวิธีการผายปอดดวยการใหลมทางปากหรือเรียกวา  
เปาปากรวมกับการนวดหัวใจกอนนําผูปวยสงแพทยโดยมีขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

1. ใหผูปวยนอนราบ จัดทาที่ เหมาะสมเพื่อเปดทางอากาศเขาสูปอด โดยผูปฐม
พยาบาลอยูทางดานขางขวาหรือขางซายบริเวณศีรษะของผูปวย ใชมือขางหนึ่งดึงคางผูปวยมา
ขางหนา หรือดันใตคอหรือกับใชมืออีกขางดันหนาผากไปทางหลังใหหนาแหงนเปนวิธีปองกัน
ไมใหลิ้นตกไปอุดปดทางเดินหายใจ แตตองระวังไมใหน้ิวมือที่ดึงคางนั้นกดลึกลงไปในสวนเนื้อ
ใตคาง เพราะจะทําใหอุดกั้นทางเดินหายใจไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กเล็ก ๆ สําหรับเด็ก      
แรกเกิดไมควรหงายคอมากเกินไปเพราะแทนที่จะเปดทางเดินหายใจอาจจะทําใหหลอดลมแฟบ
และอุดตันทางเดินหายใจได 

2. อาปากผูปวยลวงสิ่งของในปากที่จะขวางทางเดินหายใจออกใหหมด เชน ฟนปลอม 
เศษอาหาร 
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3. ผูปฐมพยาบาลอาปากใหกวางหายใจเขาเต็มที่ มือขางหนึ่งบีบจมูกผูปวยให       
แนนสนิท ในขณะที่มืออีกขางหนึ่งยังคงดึงคางผูปวยมาขางหนาหรือดันใตคอแลวจึงประกบ   
ปดปากผูปวยพรอมกับเปาลมเขาไปทําใหลักษณะนี้เปนจังหวะ 12 - 15 ครั้งตอนาที (เด็กเล็ก 
20 - 30 ครั้งตอนาที) 

4. ขณะทําการเปาปาก ตาตองเหลือบดูดวยวาหนาอกผูปวยมีการขยายขึ้นลงหรือไม 
หากไมมีการกระเพื่อมขึ้นลงอาจเปนเพราะทานอนไมดี หรือมีสิ่งกีดขวางทางเดินหายใจในรายที่
ผูปวยอาปากไมไดหรือดวยสาเหตุใดที่ไมสามารถเปาปากได ใหเปาลมเขาทางจมูกแทน โดยใช
วิธีปฏิบัติทํานองเดียวกับการเปาปาก ในรายเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็กใชวิธีเปาลมเขาทางปาก
และจมูกไปพรอมกัน 
 
การนวดหัวใจ 
 เม่ือพบวาหัวใจผูปวยหยุดเตน โดยทราบไดจากการฟงเสียงหัวใจเตนและการจับ 
ชีพจรดูการเตนของหลอดเลือดแดงที่คอ ที่ขาหนีบ ที่ขอพับแขนหรือที่ขอมือ ตองรีบทําการชวย
ใหหัวใจกลับเตนทันที การนวดหัวใจใชวิธีการดังตอไปน้ี 

1. ใหผูปวยนอนราบกับพ้ืนแข็ง ๆ หรือใชไมกระดานรองที่หลังของผูปวย ผูปฐม
พยาบาลหรือผูปฏิบัติคุกเขาลงขางขวาหรือขางซายบริเวณหนาอกผูปวย คลําหาสวนลางสุดของ
กระดูกอกที่ตอกับกระดูกซี่โครง โดยใชน้ิวสัมผัสชายโครงไลขึ้นมา (คุกเขาขางขวาใชมือขวา
คลําหากระดูกอก หากคุกเขาขางซายใชมือซาย) 

2. เม่ือน้ิวสัมผัสชายโครงแลวเลื่อนน้ิวมาที่ตรงกลางจนกระทั่งน้ิวนางสัมผัสปลาย
กระดูกอกได ใหปลอยนิ้วชี้และนิ้วกลางวางบนกระดูกหนาอกตอจากนิ้วนาง 

3. วางมืออีกขางทับลงบนหลังมือที่วางในตําแหนงที่ถูกตอง แลวเหยียดนิ้วมือตรงที่
เกี่ยวนิ้วมือ 2 ขางเขาดวยกัน แลวเหยียดแขนตรงโนมตัวตั้งฉากกับหนาอกผูปวยทิ้งน้ําหนัก  
ลงบนแขนขณะกดกับหนาอกผูปวย ใหกระดูกลดระดับลง 1.5 - 2 น้ิว เม่ือกดสุดใหผอนมือขึ้น
โดยที่ตําแหนงมือไมตองเลื่อนไปจากจุดที่กําหนด ขณะกดหนาอกนวดหัวใจ หามใชน้ิวมือกดลง
บนกระดูกซี่โครงผูปวย 

4. เพ่ือใหชวงเวลาการกดแตละครั้งคงที่ และจังหวะการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ   
พอเหมาะกับที่รางกายตองการ ใชวิธีนับจํานวนครั้งที่กดดังน้ี หน่ึง และสอง และสาม และสี่ และ
หา... โดยกดทุกครั้งที่นับตัวเลข และปลอยสลับกันไปใหไดอัตราการกดประมาณ 80 - 100 ครั้ง
ตอนาที 

5. ถาผูปฏิบัติมีคนเดียว ใหนวดหัวใจ 15 ครั้ง สลับกับการเปาปาก 2 ครั้ง ทําสลับกัน
เชนนี้จนครบ 4 รอบ แลวใหตรวจชีพจรและการหายใจ 

6. ถามีผูปฏิบัติ 2 คน สลับกับการเปาปาก 1 ครั้ง โดยขณะที่เปาปากอีกคนหนึ่งตอง
หยุดนวดหัวใจ 



 3 - 43 

7. ในเด็กทารกหรือเด็กแรกเกิดถึง 1 ขวบ การนวดหัวใจใชเพียงนิ้วชี้และนิ้วกลาง   
กดบริเวณกึ่งกลางกระดูกหนาอก (บริเวณยอดอก) ใหไดอัตราเร็ว 100 - 200 ครั้งตอนาที โดย
การใชมือขางหนึ่งโอบรอบบริเวณหลังเด็กและใชน้ิวมืออีกขางหนึ่งกดหนาอก สําหรับการเปา
ปากสลับการนวดหัวใจในเด็กทารกใหทําการนวดหัวใจ 5 ครั้ง สลับกับเปาปาก 1 ครั้ง 
 

ในการนวดหัวใจตามที่กลาวมาทั้งหมดนี้ตองทําอยางระมัดระวังและถูกวิธี ถาทําไม   
ถูกวิธีหรือรุนแรงอาจเกิดอันตรายไดเชน กระดูกซี่โครงหัก ตับและมามแตกได โดยเฉพาะใน
เด็กเล็กยิ่งตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษการเปาปาก เพ่ือชวยหายใจและการนวดหัวใจเพ่ือ
ชวยในการไหลเวียนเลือดนี้ตองทําใหสัมพันธกัน แตอยาทําพรอมกันในขณะเดียวกันเพราะ       
จะไมไดผลทั้งสองอยาง 

เม่ือชวยหายใจและนวดหัวใจอยางไดผลแลว 1 - 2 นาที ใหสังเกตวาผูปวยมีหัวใจเตน
ไดเองอยางตอเน่ืองหรือไม สีผิว การหายใจ และความรูสึกตัวดีขึ้นหรือไมมานตาหดเล็กลงหรือ
ไมหากผูปวยมีอาการดังกลาวแสดงวาการปฐมพยาบาลไดผลแตถึงกระนั้นก็ไมควรเลิก           
ชวยเหลือจนกวาจะสงผูปวยใหอยูในความดูแลของแพทยดวย 
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บทที่  1 
 

อันตรายในงานกอสราง 
 

“อุบัติเหตุปองกันได  ถาไมประมาท”  ยังเปนคํากลาวเตือนใจไดดีในกิจการแทบ      
ทุกอยางที่เกี่ยวเนื่องกับอันตรายที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น  อันจะยังความเสียหายไมวาดาน
ชีวิตและทรัพยสินมายังบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรง  หรือโดยออม  หรือไมเกี่ยวของเลยก็เปนได  
เอกสารทางวิชาการเรื่อง “อันตรายจาการกอสราง”  น้ี  ไดรวบรวม  สรุป  และถายทอดถึง
อันตรายตางๆ  จากการกอสราง  รวมถึงชี้แนะถึงแนวในการปองกันอันตรายเหลานั้น           
จุดมุงหมายที่สําคัญของเอกสารชุดนี้ก็คือ  การใหบุคคลทั่วๆ ไป  โดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของ
กับวงการกอสรางไดหันมาตระหนักถึงอันตรายและความสําคัญในการปองกันอันตรายที่เกิดขึ้น
ในการกอสรางรวมทั้งการนํามาเปนหลักปฏิบัติในภาคสนามอยางแทจริง  การปองกันอุบัติเหตุ
รอยเปอรเซ็นตนั้นเปนไปไมได  แตการลดอุบัติเหตุใหนอยลงที่สุด  งานที่กาวหนาไปไดอยาง
รวดเร็วที่สุด  และหมายถึงผลตอบแทนที่ดีที่สุดตอทุกๆ คนในกิจกรรมการกอสรางนั้น 
 
 ความปลอดภัยในการเริ่มงานกอสราง  
 การใหมีความปลอดภัยน้ันควรกระทําตั้งแตเร่ิมดําเนินการกอสราง วิศวกรโครงการ  
หรือผูมีสวนเกี่ยวของในหนวยงานกอสรางแตละแหงควรที่จะใหมีการเตรียมการ  เพ่ือหา      
มาตรการตางๆ ที่จะนํามาใชเปนการปองกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นไดในบริเวณ
งานกอสราง  ความปลอดภัยแบงไดเปน  2  ประเภท  คือ ความปลอดภัยของสถานที่  และ
ความปลอดภัยตอบุคคล 
 (1) ความปลอดภัยของสถานที่  หมายถึงการจัดใหมีการปดกั้นบริเวณโดยรอบ   
สถานที่ที่จะดําเนินการกอสราง  หามผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของไปในบริเวณกอสรางเปนอันขาด   
ทั้งน้ีอาจจัดทําเปนรั้วโปรงหรือทึบก็ขึ้นอยูกับสถานที่ที่จะทําการกอสรางนั้นๆ แตโดยทั่วไปแลว
มักจะทําเปนรั้วทึบ  เพ่ือประโยชนในการควบคุมการเขาออก  ทุกคนที่ไมใชคนงานประจําที่จะ
เขาออกในบริเวณกอสรางจะตองขออนุญาตเสียกอนทุกครั้ง  หากสถานที่กอสรางอยูใกลชิดกับ
ทางเดินสาธารณะและเปนอาคารคอนขางสูง  จะตองทําหลังคาคลุมทางเดินนั้น  เพ่ือปองกัน
วัสดุที่อาจเล็ดลอดตกลงมา นอกรั้วไปถูกผูสัญจรไปมาได 
 นอกจากการทํารั้วหรือหลังคาคลุมดังกลาวแลว  ในบริเวณที่กอสรางควรจัดใหมีการติด
ปายเตือนภัยตางๆ เชน ปาย “ปลอดภัยไวกอน” หรือ “อันตราย หามเขาในบริเวณกอสราง” ซ่ึง
ใชกับบุคคลภายนอกและปายเตือนภัยอ่ืนๆ สําหรับผูที่ทํางานอยูในบริเวณกอสรางการติดตั้ง
ปายเตือนภัยเชนน้ีเปนสิ่งสําคัญไมนอยกวาการปองกันอันตรายวิธีอ่ืน  เพราะจะเปนสิ่งบอกให
คนงานที่เขาใกลปายนั้นรูสึกอันตรายที่อาจเกิดขึ้นวาเปนอันตรายชนิดใด เชน ปายระวังของตก  
ปายระวังเทา ปายอันตรายจากไฟฟา  และปายหามสูบบุหร่ีเปนตน  ปายเหลานี้ควรติดไวในที่
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เห็นไดอยางชัดเจนและเตือนภัยไดดี ปายที่ดีควรเนนปายที่มีขนาดโตพอสมควร  สีสะดุดตา 
อานงาย  และการใชเครื่องหมายหรือสัญลักษณตางๆ ควรเปนสัญลักษณที่สามารถเขาใจได  
ทันทีที่เห็นแมยังไมไดอานตัวอักษรที่ปาย 
 (2)  ความปลอดภัยตอบุคคล  หมายถึงการแตงกายและการสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลของผูที่อยูในบริเวณกอสราง  เพราะในบริเวณกอสรางนั้นจะเต็มไป
ดวยสิ่งระเกะระกะ  นับตั้งแตน่ังราน  ค้ํายัน  เศษไม  เศษเหล็ก  และอุปกรณนานาชนิดที่นํามา
ใชในงานกอสราง  ฉะน้ัน  คนงานทุกคนไมวาหญิงหรือชาย  ควรแตงกายใหรัดกุมที่สุด  ไมควร
แตงกายรุมรามจนอาจเปนเหตุใหเกิดอันตรายที่รายแรงไดคนงานหญิงควรนุงกางเกงแทน     
นุงผาถุงในขณะปฏิบัติงาน และไมควรปลอยใหผมยาวออกนอกหมวกแข็งที่สวมใสอยู คนงาน
ชายก็เชนเดียวกันแมจะนุงกางเกงอยูแลว  ก็ไมควรปลอยใหชายเสื้อหรือชายผาขาวมาที่ใช   
รัดเอวอยูเปนอุปสรรคในการทํางาน  หรือเปนตนเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  เพราะชายผาถุงก็ดี 
ชายเสื้อ หรือชายผาขาวมา รวมทั้งผมที่ยาวเกินควรอาจเขาไปเกี่ยวติดกับสวนของเครื่องจักร  
เครื่องมือกลตางๆ หรืออุปกรณอ่ืนๆ เปนเหตุใหเกิดอันตรายรายแรงได 
 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ควรจะตองสวมใสเม่ืออยูในบริเวณกอสราง
น้ันประกาศกระทรวงมหาดไทยวาดวยเรื่องความปลอดภัยระบุไววาผูที่เขาในบริเวณกอสรางจะ
ตองสวมหมวกแข็งทุกคน  แตในทางปฏิบัติกลับเปนขอที่ละเลยกันมากที่สุด  โดยอางวา       
ไมสะดวกในการทํางานบาง  คนงานไมยอมใชบาง  อยางไรก็ดียังมีบริษัทกอสรางหลายบริษัท
เหมือนกันสามารถจัดใหคนงานทุกคนทุกระดับไดใชหมวกแข็งเปนประจํา  ซ่ึงเปนสิ่งที่         
นาสรรเสริญ 
 อุบัติเหตุที่พบบอยที่สุดไดแก เศษไม เศษคอนกรีต ตะปู คอน ฯลฯ ตกโดนศีรษะ หาก
คนงานสวมใสหมวกแข็งอันตรายจากอุบัติเหตุดังกลาวก็คงจะไมรุนแรงมากหนัก  ในทํานอง
เดียวกันคนงานผสมคอนกรีตจะตองสวมถุงมือยางและรองเทายางหุมแข็ง  มิฉะน้ันอาจถูก       
ปูนซีเมนตกัดจนมือเทาเปอยจนตองหยุดงานได ที่จริงแลวไมควรใหคนงานใสรองเทาแตะ
ฟองน้ํา ในขณะทํางานเปนอันขาด  เพราะไมสามารถปองกันอันตรายใดๆ ไดเลย  ควรสวมใส
รองเทาพื้นยางหุมสน  หรือรองเทานิรภัยสําหรับในบริเวณงานที่มีความจําเปน 
  
อันตรายจากงานตอกเสาเข็ม 
 งานฐานรากโดยเฉพาะงานตอกเสาเข็มจัดเปนงานกอสรางสวนที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง   
ที่พึงตองใหความระมัดระวังอยางสูง งานตอกเสาเข็มหากทําดวยความประมาทสามารถยังผลให
งานอ่ืนๆ ลาชาและเกิดความสูญเสียตองานกอสรางสวนใหญไดมาก  คํากลาวที่วา “การวาง 
ฐานรากที่ ดี  เสมือนงานไดเสร็จไปเกือบครึ่ง” น้ัน หากนํามาใชกับงานตอกเสาเข็มแลว             
งานการกอสรางทั้งหมดจะสามารถรุดหนาไปไดอยางรวดเร็ว  ในที่น้ีจะกลาวถึง  ความปลอดภัย
ที่เกี่ยวกับงานฐานรากเสาเข็ม  และเครื่องตอกเสาเข็ม 
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 1. เสาเข็ม  นับแตการตั้งศูนยเสาเข็ม ควรไดแนวดิ่ง ยกเวนกําหนดเปนอ่ืน การตั้ง  
เสาเข็มเอียงอาจมีผลตอการเสียสมดุลของโครงสรางทั้งหมด  นอกจากนั้น  หากตอกเสาเข็ม
เอียงมากๆ เสาเข็มอาจหักทับคนงานได  รูที่เกิดจากการตอกเสาเข็มเสร็จแลว  (โดยทั่วๆ ไป 
จะกวางประมาณ     30 – 40  ซม.)  ตองกลบหรือปดทันทีเพ่ือกันคนตกลงไป  โดยเฉพาะ    
ในเวลากลางคืน  การกันเด็กเล็กๆ ที่รวมครอบครัวกับคนงานไมใหเขาไปในบริเวณดังกลาวนั้น  
ควรทําดวยความเขมงวด  การยืนบนเสาเข็มขณะชักลากเพื่อหาทางลัดในการขึ้นปนจ่ันตอง    
ละเวนเด็ดขาด  คนขับปนจ่ันที่ไมชํานาญอาจสวิงเสาเข็มตีหรือสะบัดคนรวงลงมาไดนอกจากนั้น
หวงยกที่ฝงในเสาเข็มอาจหลุดทําใหเสาเข็มลมลงมาทับเปนอันตรายตอชีวิตได 
 2. เครื่องตอกเสาเข็ม   นับแตการปนไตดวยตัวเปลาโดยปราศจากสิ่งอํานวย       
ความปลอดภัย  การตระเตรียมหมอนรองรับการกระแทกของตุม  เชน  ไมบนครอบเหล็ก       
การใชสลักแทนนอตเสียบตุม  ตองกระทําใหเรียบรอยและปลอดภัยกอนเริ่มทํางาน  แมแต
เครื่องตอกเอง  หากเกากําลังตอกตองดี  รวมทั้งการทรงตัวขณะตอกและหลังตอก  ตองยกเลิก
ตัวเครื่องตอกที่เกามากและเสียสมดุลในเวลาใชงาน  เน่ืองจากอาจลมลงได  ลวดสลิงหอยตุมที่
หมดสภาพการใชงาน  ตองเปลี่ยนทันที  อันตรายจากการที่ลวดสลิงขาดขณะรับแรงดึงอยางสูง
น้ันรายแรงมาก  แมสะบัดถูกใครอาจเสียชีวิตไดในทันที 
 นอกเหนือจากความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานตอกเสาเข็มแลว  ปจจัยอ่ืนที่ตองคํานึงถึง
น้ันคือ  ควัน  เสียงรบกวน  ความสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวของดิน 
 3. ควัน  เครื่องตอกชนิดดีเซล (Diesel  Hammer)  ที่ใชกันโดยมากกับงานตอกเสาเข็ม 
เหล็กควรเลือกชนิดใหเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของเสาเข็มและระดับดินที่ตอกลงไป  เครื่อง
ขับตุมตอกไมควรเกาเกินจนกอใหเกิดควันดําอยางมากมาย  สถานที่ตอกนั้นไมควรอยูใกลกัน
เกินไป  ซ่ึงอาจจะทําใหควันรวมตัวกันมากขึ้น  โดยปกติแลว  เครื่องจะทํางานเต็มที่ มี         
การสันดาปสมบูรณ  ควันนอยเม่ือเสาถูกตอกลงไปถึงชั้นดินแข็ง  การใชเทคนิคผสม  เชน        
ใช เครื่องตอกแบบไอน้ํา  (Steam  Hammer)  หรือเครื่องตอกธรรมดา  (Drop  hammer)       
ตอกเสาเข็มทอนแรกๆ จนถึงชั้นดินแข็ง  กอนใชเครื่องตอกชนิดดีเซล  สามารถชวยลดควันลง
ไปไดมาก  อีกทั้งยังเปนการถนอมรักษาเครื่องตอกอีกดวย  การกั้นผาใบขึงกั้นรอบบริเวณให   
สูงพอก็สามารถปองกันควันและไอน้ํามิใหรบกวนผูอาศัยใกลบริเวณได  ตามมาตรฐานสากล  
ควรจํากัดคาควันดําเฉลี่ยมิใหเกิน  0.140  มก./ม3   ตอ  24  ชั่วโมง 
 4. เสียงรบกวน  เสียงดังจากการตอกเสาเข็มมีความเขมสูงเปนจังหวะสม่ําเสมอ  
สามารถทําลายสุขภาพจิตของผูอาศัยใกลเคียง  การสะทอนกองของเสียงในซอกของอาคารสูงๆ  
ทําใหเกิดความรําคาญมากขึ้นไปอีก  กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดกวางๆ ใหมีการควบคุม
ระดับเสียงโดยเฉลี่ยไมเกิน  80  เดซิเบลเอ หากตอกติดตอกัน   7  ชั่วโมง  การใชเครื่องตอก
ชนิดเสียงเบาทําปลอกหุมเครื่องตอกลดแรงกระแทกหรือการใชเครื่องอัดอากาศ   (Air  
compressor)  เปาลมระบายความรอนของเครื่องหรือใชผาใบ  หรือผากระสอบขึงกั้นจะลด       
การสงผานของคลื่นเสียงเปนวิธีการที่ดีในการชวยลดความดังของเสียงใหนอยลง พยายามอยา
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ใชเครื่องตอกหลายๆ เครื่องในขณะเดียวกัน  เลือกเวลาในการตอกใหเหมาะสม  ไมควรตอกใน
เวลากลางคืนขณะที่ผูคนกําลังพักผอน  คนงานที่ทํางานใกลเครื่องตอกควรมีอุปกรณอุดหู  เชน  
ปลั๊กลดเสียง  (Ear plug)  หรือครอบหูเพ่ือลดเสียงดัง  การไดยินเสียงดังตลอดเวลาอาจทําให
สูญเสียการไดยิน  หรือหูหนวกได 
 5. ความสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวของดิน  ผลที่เกิดจากความสั่นสะเทือนและ
การเคลื่อนตัวของดินขณะตอกเสาเข็มที่เห็นไดชัดเจนก็คือการแตกราวและการชํารุดของอาคาร
ใกลเคียง  ผลจากการเคลื่อนตัวของดินที่ถูกแทนที่โดยเสาเข็มสามารถดันใหพ้ืนชั้นลางของ
อาคารใกลบริเวณโกงขึ้นมาได  และเรงการทรุดตัวของชั้นดินออนไดเร็วขึ้น 
 การแกปญหานั้น  ประการแรก  การตอกเสาเข็มควรมีอุปกรณวัดความสั่นสะเทือนไว
ดวย  เพ่ือมิใหเกิดคาที่กําหนดตามมาตรฐานสากล  สวนประการที่สองตองมีวิธีการทํางานเพื่อ
ลดผลการความสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวของดินนั้นโดยตอก  Sheet  pile  ใหมีความลึก
เพียงพอที่จะปองกันผลจากความสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวของดิน  การขุดคูขนาด           
2 เมตร  X   2 เมตร  ตลอดแนวที่มีอาคารก็สามารถลดคลื่นความสั่นสะเทือนได  อีกทั้งเปนที่
ระบายดินเม่ือเกิดการเคลื่อนตัว  และสามารถขุดลอกออกไดเปนระยะๆ สวนขั้นตอนการไลตอก
เสาเข็ม  ควรมีหลักเกณฑลดความสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวของดิน  ตุมตอกควรมีขนาด
เหมาะสมกับขนาดเสาเข็ม  การเจาะดินออกหรือเปลี่ยนมาใชเสาเข็มเจาะ  (Bored  pile)  หรือ
ใชเสาเข็มที่มีหนาตัดนอย ๆ  รูปตัว  H  ก็สามารถลดปญหาดังกลาวลงได 
 
อันตรายจากการทํารูเจาะขนาดใหญ 
 การทํารูเจาะขนาดใหญในงานกอสราง  มักจะเปนงานที่ขุดลึกลงไปเปนปลองเพ่ือเชื่อม
กับอุโมงคหรืองานใตดินอ่ืนๆ รวมทั้งงานเสาเข็ม  การขุดเพื่อซอมแซมหัวเสาเข็มและ          
เตรียมงานสําหรับทําฐานรากอาคาร  เหลานี้มักจะมีจุดที่ทําใหเกิดอันตรายไดมาก  ฉะน้ัน        
ควรมีมาตรการปองกันอันตรายตางๆ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  และสิ่งแรกที่
ตองระมัดระวังก็คือ การควบคุมงานอยางใกลชิดตลอดเวลาที่มีคนงานทํางานอยู  ผูควบคุมงาน
จะตองเปนผูที่รอบรูและมีประสบการณสูง  สามารถตัดสินใจไดรวดเร็ว  แกปญหาเฉพาะหนาได
อยางทันทวงที  หากจะใชผูควบคุมงานใหม  จะตองมีผูที่มีประสบการณและมีความชํานาญ  
คอยใหความชวยเหลือและคําแนะนําอยูดวยเสมอ 
 ผูมีประสบการณจะมีความรอบคอบในเรื่องเก่ียวกับความปลอดภัย  เชน  สนใจเกี่ยวกับ
สายไฟฟาทั้งที่อยูเหนือพ้ืนดินและเคเบิ้ลที่ฝงใตดิน  รูถึงสภาพของดินบริเวณที่จะทํางาน         
เปนอยางดี  ใหมีการขุดหรือเคลื่อนยาย  ตนไม  กอนหิน  หรือสิ่งกีดขวางตางๆ ซ่ึงอาจกอให
เกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงานออกไปใหหางจากบริเวณที่จะทํางานขุดรูเจาะนั้นๆ และจัดหา    
ผูใหสัญญาณประจําที่ระดับดินคอยติดตอประสานงานระหวางผูอยูใตดินและผูรวมงานบนดินอ่ืน  
รวมทั้งสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินซึ่งบังคับโดยผูที่ทํางานอยูใตดิน  สัญญาณนี้ควรจะมีการตกลง
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กันระหวางผูที่ประจําที่ระดับดินและผูที่ทํางานใตดินถึงสัญญาณตางๆ โดยเฉพาะสัญญาณ
อันตรายใหเขาใจกันดีทั้งสองฝาย 
 ประการตอมาในบริเวณที่ไมคอยมั่นคง  เชน  ดินเหลวหรือมีนํ้าไหลเขามาตลอดเวลา
ควรใชปลอกเหล็กชั่วคราวใหลึกพนชั้นดินออนเพ่ือปองกันดินทับผนังรูเจาะพังทลายในกรณีที่มี
นํ้าไหลเขาสวนลางของรูเจาะ  ถาจะใหคนลงไปทํางานจะตองมีเครื่องสูบนํ้าที่มีประสิทธิภาพสูง
ประจําตลอดเวลา  ปกติคนงานไมควรเสี่ยงลงไปในรูเจาะ  เม่ือเห็นวาผนังรูเจาะอาจจะพังทลาย
ลงมาได  โดยเฉพาะถาไมใชปลอกเหล็กชั่วคราวปองกัน  แตในกรณีที่วิศวกรเห็นวาผนังรูเจาะ
จะสามารถคงสภาพอยูไดโดยไมพังทลายเปนระยะเวลาพอสมควรและดินแข็งพอที่จะไมตองใช
ปลอกเหล็ก  หรืออาจใชเพียงทอนสั้นๆ ไวตรงปากรูเจาะ วิศวกรผูเชี่ยวชาญจะตองศึกษาและให
คํารับรองถึงความมั่นคงของผนังรูเจาะ  ซ่ึงคนงานจะสามารถลงไปทํางานไดดวยความปลอดภัย 
 อยางไรก็ดี  ไมควรใหคนลงไปทํางานในรูเจาะที่ปราศจากการปองกันดินพังเกิน       
12       ชั่วโมง  นับจากการเริ่มเจาะ  หรือเกิน  3  ชั่วโมง หลักจากที่เจาะเสร็จ การดําเนินการ
จะตองควบคุมโดยผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานนี้โดยเฉพาะ  และตองระมัดระวังให       
ความปลอดภัยทุกขั้นตอน  เชน  เตรียมอุปกรณสําหรับชวยเหลือทุกชนิดใหพรอมในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุ  และไมควรปลอยทิ้งรูเจาะที่มีผนังไมแข็งแรงเหลานี้ไวนานจนเกินไป  เพราะอาจ       
พังทลายไดทุกเวลาควรเตรียมปลอกเหล็กที่มีขนาดและความยาวไวใหมากพอเพื่อเตรียมไวใช
ทันทีที่ตองการ 
 โดยทั่วไป เสาเข็มชนิดเจาะหลอในท่ีจะตองมีระยะหางระหวางตนไมนอยกวา  3  เทา
ของเสนผาศูนยกลางของเสาเข็ม  ในทางปฏิบัติแลว  จะไมยอมใหทําเสาเข็มดังกลาวสองตน   
ติดตอกัน  โดยมีระยะหางกันนอยกวา  6  เทาของเสนผาศูนยกลางของเสาเข็ม  แตในบางกรณี
อาจมีความจําเปนที่จะตองทํารูเจาะสองรูติดตอกัน  ในกรณีเชนนั้น  ไมควรยอมใหคนลงไปใน  
รูเจาะหนึ่งในขณะที่รูเจาะอีกรูหน่ึงยังมีนํ้าหรือสารละลายเบนโทไนทหรือนํ้าโคลนที่เกิดจาก       
การเจาะหรือคอนกรีตที่ยังไมกอตัว 
 สําหรับขนาดรูเจาะที่ยอมใหคนลงไป  ควรมีเสนผาศูนยกลางมากกวา  0.75  เมตร  
และระยะเวลาทํางานในรูเจาะนั้นไมควรเกินหนึ่งชั่วโมง  การสงคนลงไปทํางานในรูเจาะจะตอง
กระทําดวยความรอบคอบโดยทําเปนกรงเหล็กหรือเครื่องห้ิวตัวและใชอุปกรณที่มีประสิทธิ์ภาพ
สูง  เชนปนจ่ันกวานหรืออุปกรณอยางอ่ืนที่เหมาะสม  ขณะที่คนยังอยูในรูเจาะก็จะตองเตรียม
อุปกรณดังกลาวไวใหพรอมตลอดเวลา  โดยผูควบคุมที่มีความชํานาญ 
 กอนที่คนงานจะลงไปในรูเจาะ  ควรจะขจัดบริเวณรอบๆ รูเจาะนั้นอยางนอยหน่ึงเมตร
ใหปราศจากเครื่องมือเครื่องใชตลอดจนวัสดุกอสรางที่วางเกะกะอยู  พยายามอยาใหมีอุปกรณ
หนักๆ อยูบริเวณปากหลุมเปนอันขาด  คนที่ทํางานอยูในบริเวณรูเจาะไมควรถือเครื่องมือที่อาจ
จะหลนไดงายๆ หรือไมควรสงเครื่องมือลงไปใหคนที่อยูในรูเจาะโดยวิธีโยนลงไป  รวมทั้ง
อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนตองใชอยูในบริเวณปากรูเจาะควรจะแนนหนา  ไมมี     
สวนหนึ่งสวนใดหลวมซึ่งอาจหลุดลงไปในหลุมเจาะได  สวนรูเจาะที่ใชงานเสร็จแลวหรือทิ้งไว
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เพ่ือเตรียมลงไปทํางานในวันตอไป  ตองกลบหรือปดไวเสียใหเรียบรอย  มิฉะน้ัน ก็ตองมีร้ัวหรือ
ราวกันตกกั้นไวที่บริเวณปากหลุม 
 การชวยเหลือคนที่อยูในรูเจาะเปนสิ่งสําคัญที่สุด  ที่จะตองมีผู รับผิดชอบในดาน         
ความปลอดภัยคอยประจําอยูตลอดเวลาบนพื้นดินบริเวณที่มีคนลงไปทํางานเพื่อคอยดูวาคนที่
อยูในรูเจาะยังเปนปกติดีหรือหมดสติไปแลว  หากวาคนงานหมดสติหรือเปนลมหรือบาดเจ็บ  
จะตองนํามาจากรูเจาะใหเร็วที่สุดแตตองนุมนวล  ขณะเดียวกันก็เรียกหนวยพยาบาลและหนวย
ฉุกเฉินตามความจําเปน  เม่ือนําคนปวยขึ้นจากรูเจาะแลว ควรจะนําทุกคนที่อยูในนั้นขึ้นมา   
ใหหมดจนกวาจะตรวจสอบจนเปนที่แนใจวาปลอดภัยดีแลวจึงจะอนุญาตใหลงไปทํางานตอได 
 ในสถานที่กอสรางแตละแหง  ควรมีหนวยพยาบาลและหนวยฉุกเฉิน  รวมทั้งหมายเลข
โทรศัพทฉุกเฉินสายตรงถึงโรงพยาลายที่รับคนไขฉุกเฉินที่อยูใกลสถานที่กอสรางมากที่สุด       
ชื่อนายแพทยที่จะติดตอไดพรอมทั้งคําแนะนําตางๆ ในการปฐมพยาบาล หมายเลขโทรศัพท
ของหนวยดับเพลิงที่อาจขอความชวยเหลือไดดึงขึ้นจากรูเจาะในกรณีที่ไมสามารถดึงขึ้นเองได  
พิมพติดไวในที่ๆ เห็นไดงาย 
 ในทางปฏิบัติ  ควรมีการฝกการชวยเหลือคนจากรูเจาะลึกๆ โดยผูชํานาญการนี้        
โดยเฉพาะภายในสัปดาหแรกของการทํางานและควรฝกเปนระยะๆ ทุก 3 เดือน รวมทั้งจะตอง
ตรวจสอบอุปกรณตางๆ ที่จะใชในการชวยเหลือคนงาน  เชน  อุปกรณกูภัย  เครื่องชวยชีวิต   
ฉุกเฉิน เปนตน  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลาและใหเปนที่แนใจวาสามารถลงไปได    
ลึกถึงระดับลึกสุดของรูเจาะ  กอนเริ่มงานทํารูเจาะขนาดใหญน้ีจะตองประกอบอุปกรณกูภัย
เหลานี้ใหพรอมและอยูในสภาพใชงานไดทันทีทุกอยาง 
 
อันตรายจากปนจั่นสําหรับยกของ 
 อันตรายจากปนจ่ันที่ใชสําหรับยกของนั้น  สวนใหญเน่ืองมาจากความรูเทาไมถึงการณ
และความประมาทของผูที่ทํางานเกี่ยวของกับปนจ่ันนั้นๆ เปนสําคัญ  อุบัติเหตุที่พบมากคือ  
อุบัติเหตุจากของที่ยกตกหลนมาจากปนจ่ัน  กระแทกถูกโครงสรางของอาคารหรือสิ่งกอสราง
เสียหาย  และบางครั้งก็หลนลงมาทับบุคคลผูซ่ึงปฏิบัติงานอยูในบริเวณกอสรางหรือผูซ่ึงไมมี
สวนเกี่ยวของกับการทํางานของปนจ่ันยกของนั้นเลย  มีอยูบางที่ตัวปนจ่ันเองไมสามารถรับ   
นํ้าหนักของที่ยกขึ้นไปเกินกวาตัวมันเองจะยกได  ทําใหโครงหรือตัวปนจ่ันเองหักลงมาทํา   
ความเสียหายใหแกทรัพยสินและชีวิตของบุคคลผูไมมีสวนเกี่ยวของ  รวมทั้งชิ้นสวนประกอบ 
ตัวปนจ่ันที่ขาดการดูแลเอาใจใสหลวมหลุดและหลนลงไปสรางความเสียหายเปนอันตราย      
แกชีวิตและทรัพยสิน 
 สําหรับในกรณีที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจ่ันยกของประสบอุบัติเหตุเองนั้นมักจะเกิดจาก
ความประมาท  และขาดการดูแลเอาใจใสตอสวนประกอบตางๆ ทําใหพลัดตกลงมาถึงแกชีวิต  
แมแตปนจ่ันลมลงมาทับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูน้ันเสียชีวิตไปก็มีอยูบางเชนกัน 



 4 - 8 

 โดยทั่วๆ ไปในขณะนี้  ปนจ่ันยกของที่นิยมใชกันอยูคือ  ปนจ่ันชนิดหอปนจ่ัน (Tower  
Crane)  และปนจ่ันขับเคลื่อน  (Mobile  Crane)  ซ่ึงลักษณะในการปองกันอันตรายจากปนจ่ัน
ยกของทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะคลายคลึงกัน  นับแตการติดตั้งประกอบชิ้นสวนตางๆ เขาดวยกัน  
ลักษณะการใชงาน  การตรวจสอบสภาพของชิ้นสวนหรือสวนประกอบตางๆ นับแตตัวโครง    
ตัวถวงน้ําหนัก  ลวดสลิงที่ใชสําหรับ ผูก ดึง  ยกสิ่งของตางๆ จนกระทั่งวิธีการในการติดตั้งและ
วิธีร้ือถอนปนจ่ัน  เคลื่อนยายปนจ่ันชนิดขับเคลื่อน 
 แตละขั้นตอนนับวาเปนสวนประกอบอันสําคัญในการที่จะตองยึดถือปฏิบัติเพ่ือปองกัน 
มิใหเกิดอันตรายสําหรับการนําปนจ่ันยกของทั้งสองประเภทเขามาใชในงานกอสราง  ผูที่ปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับปนจ่ันทั้งผูขับเคลื่อนผูใหสัญญาณ  และผูผูกมัดวัสดุของเพื่อใหปนจ่ันนั้นยก      
เคลื่อนยาย จึงมีความจําเปนที่จะตองเปนผูชํานาญงานโดยเฉพาะและมีความสัมพันธกันเปน
อยางดี  ในการสงสัญญาณชนิดตางๆ ทั้งยกขึ้นเดินหนา  ถอยหลัง  วางลง  หรือไปทางซาย 
หรือทางขวา  เหลานี้  จะตองเปนสัญญาณที่เขาใจกันเปนอยางดี  และควรเปนสัญญาณ        
มาตรฐานสากลที่ใชกันอยู 
 ในการติดตั้ง ร้ือถอน  ปนจ่ัน ยกของทั้งสองชนิดที่กลาวถึงนับวาเปนสวนสําคัญประการ
ที่ควรคํานึงถึงเปนอยางยิ่ง  ทั้งน้ีเพราะเปนปญหาแรกที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุอันตรายในการใช
ปนจ่ันที่ติดตั้งไมม่ันคงแข็งแรงถูกตองตามลักษณะของการใชงาน  ฉะน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะ
ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตอยงเครงครัด  อานคูมือการใชเครื่องใหเขาใจอยางแจมแจง 
การสรางฐานรองรับปนจ่ันตองแนนหนามั่นคงและไดระดับ  หรือการปรับพ้ืนบริเวณที่จะนํา
ปนจ่ันขับเคลื่อนเขาไปใชงาน  การตรวจสอบชิ้นสวนหรือสวนประกอบตางๆ ของปนจ่ันใหอยูใน
สภาพเรียบรอยแข็งแรงกอนจะนําเขามาประกอบติดตั้ง 
 การตั้งน้ําหนักถวงตองสมดุลกับความสูงของปนจ่ันและความยาวของแขนเหวี่ยง  
ตลอดถึงการดูแลรักษา  เอาใจใสตรวจสภาพของปนจ่ันใหสมบูรณพรอมที่จะใชงานดวย         
ความปลอดภัย  เชน  ดูแลเบรค  หลอลื่นตางๆ  รวมทั้งลวดสลิงที่นํามาใช  ทั้งน้ี  ตองกระทํา
อยางสมํ่าเสมอทั้งกอนจะมีการใชปนจ่ันและในการรื้อถอน  ก็จะตองทําตามขั้นตอนที่ผูผลิต
กําหนดไว  ไมควรรวบรัดขามขั้น  และเม่ือถอดชิ้นสวนตางๆ เสร็จแลว ควรตรวจสอบให
ละเอียดวามีสวนใดชํารุดเสียหายบาง  เพ่ือที่จะไดซอมแซมเสียกอน  กอนที่จะนําไปติดตั้งเพ่ือ
การใชงานในคราวตอไป 
 ในลักษณะของการใชงาน  โดยปกติปนจ่ันยกของนี้มีไวเพ่ือการยกในแนวดิ่งมิใชใชยาย
หรือลากในแนวนอน  และนํ้าหนักบรรทุกตองไมเกินน้ําหนักที่กําหนดไวใหยกได  ฉะน้ัน  ถาใช
ปนจ่ันไมถูกวัตถุประสงคอยางนี้แลวปนจ่ันอาจหักหรือพังลงมาได  ผูที่ทําหนาที่ขับปนจ่ันควรจะ
เปนผูชํานาญในการใชปนจ่ันยกของโดยเฉพาะและจะเปนผูที่สามารถควบคุมบังคับไมใหแขน
ของปนจ่ันหมุนเร็วเกินไป  จนอาจเหวี่ยงตีถูกผูอ่ืนหรือสวนของสิ่งกอสรางอ่ืนชํารุดเสียหาย  
ควบคุมลักษณะการดึงที่ไมกระตุนแรงเกินไปจนเปนเหตุใหสลิงที่ผูกห้ิวขาด  และถาแรง        
เกินขนาดแขนเหวี่ยงของปนจ่ันก็อาจจะหักลงมาได 
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 ผูขับปนจ่ันจะเปนผูที่ตองใหความระมัดระวังเปนอยางมากเม่ือมีการหมุนแขนเหวี่ยง
ผานหรือใกลสายไฟฟาแรงสูง  เพราะกระแสไฟฟาแรงสูงจากสายอาจกระโดดขามไปยังแขน
เหวี่ยงหรือลวดสลิงได  และผูขับปนจ่ันจะตองไมปลอยใหผูไมมีสวนเกี่ยวของไตขึ้นลงปนจ่ันใน
ขณะกําลังทํางาน  ไมปลอยใหผูฝกหัดบังคับเครื่องโดยลําพัง  จะตองปลดน้ําหนักที่บรรทุกออก
ใหหมดเม่ือจะตองทิ้งปนจ่ันไวในขณะพักงานหรือเลิกงานและจะตองตั้งแขนเหวี่ยงใหขนานกับ
ทิศทางลมเสมอ  รวมทั้งเก็บขอเกี่ยวไวในตําแหนงสูงสุดพรอมทั้งปดสวิทซควบคุมทั้งในหอง
ควบคุมขางบนและ สวิทซใหญขางลาง 
 ประการสําคัญๆ ผูบังคับปนจ่ันจะตองรายงานทันทีที่พบขอบกพรองแมเพียงเล็กนอย   
ในระหวางการตรวจสอบกอนเริ่มปฏิบัติงาน  เพ่ือใหวิศวกรที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบและ
แกไข  อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากขอบกพรองนั้น 
 นอกจากนี้  สิ่งที่ตองระมัดระวังเพ่ิมเติมสําหรับปนจ่ันชนิดขับเคลื่อน  ก็คือกอนจะ
เคลื่อนปนจ่ันควรจะลอคโครงสรางขางบนเสียกอนเพื่อปองกันการหมุนตัว  ขณะปนจ่ันเคลื่อนที่
จะตองยึดน้ําหนักบรรทุกที่แขวนไวกับตัวปนจ่ันใหแนนเพ่ือปองกันมิใหแกวงได    จะตองห้ิว  
นํ้าหนักบรรทุกใหแนนหนากอนจะยกขึ้น  ควรจะทดลองยกนอยๆ เสียกอนหากไมแนนจะได 
ผูกใหม  จะตองไมใชลวดสลิงยาวกวากําหนดที่ผูผลิตกําหนดไวเพราะจะทําพันไขวพับกันและ
ชํารุดเสียหายไดโดยงาย  และควรมีการตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่จะเคลื่อนปนจ่ันเขาไปทํางาน  
ถาเปนบริเวณดินออนอาจใชวิธีบดอัดใหแนน  วางลูกระนาดไม  ปูแผนเหล็กทั่วบริเวณ  หรือวิธี
อ่ืนที่เหมาะสม  และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดที่วางใหรอบปนจ่ันไมนอยกวา 0.60  เมตร  เพ่ือ
ไวใหคนหลบหลีกอันตรายจากการหมุนตัวของปนจ่ันขับเคลื่อน 
 
อันตรายจากรถตักดินและรถแทรคเตอร 
 อันตรายจากรถตักดินและรถแทรกเตอร  มีลักษณะคลายปนจ่ันขนของชนิดขับเคลื่อน  
ผูบังคับตองมีความระมัดระวังการขับเคลื่อน  อุบัติเหตุจากการทับหรือชนคนก็เคยปรากฏ     
อยูเสมอ  จึงตองหามไมใหผูปฏิบัติงานยืนดานหลังรถ  หรือในแนวรัศมีการเหวี่ยงตัวของกะบะ
ตักดิน  ในขณะที่รถตักดินกําลังทํางานหรือเคลื่อนที่  พนักงานขับรถจะตองไมสนทนากับผูใดใน
ขณะกําลังบังคับเครื่อง  หรือทิ้งรถไป  ในขณะที่เครื่องยนตยังทํางานอยู 
 พนักงานขับรถควรตรวจสภาพของรถ  สวนขับเคลื่อน  หามลอ  และระบบควบคุม   
ทิศทางเปนประจําทุกวันกอนนําไปใชงาน  ถาพบวามีชิ้นสวนใดชํารุดจะตองรีบซอมทันที  เม่ือมี
ความจําเปนที่จะตองขับเคลื่อนรถ  ลอดหรือผานเขาไปใกลสายหรืออุปกรณไฟฟา  พนักงาน  
ขับรถจะตองจัดใหรถมีระยะหางจาก  สายไฟหรืออุปกรณไฟฟาใหเพียงพอ  เพื่อไมใหสวนหนึ่ง
สวนใดของตัวรถแตะกับสายไฟหรืออุปกรณไฟฟานั้น 
 การใชรถแทรกเตอรไถดิน  ในบริเวณตอกเสาเข็มไวแลวน้ัน  อาจเปนเหตุทําใหเสาเข็ม
หนีศูนยเพราะน้ําหนักของตัวรถแทรกเตอรเอง  บางกรณีรถแทรกเตอรอาจดันตอมอจนเอียง  



 4 - 10 

เปนผลใหเสียหายใชงานไมไดตองเสียเวลาหลอใหมแมกระทั่งการขุดดินออกมาก  จนทําใหเกิด
การเคลื่อนตัวของดิน  อาจทําใหเสาอาคารหักเอียงทรุดหรือพังลงมาได 
 สําหรับการปองกันอันตรายใหแกพนักงานขับรถนั้น  ควรจัดสรางหลังคา  ตะแกรงหรือ
อุปกรณอ่ืนที่เหมาะสม  เพ่ือปองกันวัตถุหลนจากกะบะตักดินขณะยกสูงใกลกับตัวรถ  และ       
การจัดใหมีบันใดไตหรือเหยียบพรอมทั้งมีราวมือจับใหแกพนักงานขับรถใชในการขึ้นลงหอง
ควบคุมก็จะเปนการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยใหแกพนักงานขับรถไดเปนอยางดี 
 
อันตรายจากลิฟทชั่วคราว   
 ในสถานที่กอสรางที่เปนอาคารสูง  การยก  ยาย  สิ่งของวัสดุที่ใชงานกอสรางจาก    
ชั้นลางขึ้นไปปฏิบัติงานบนชั้นสูงๆ น้ัน  นอกจากจะใชกําลังคนแบกหามหรือใชปนจ่ันยกของ
แลวอาจใชลิฟทขนสงแทนก็ได  ลิฟทที่ใชในงานกอสราง  ควรแบงแยกออกเปนลิฟทสําหรับ  
ขนสงวัสดุอุปกรณโดยเฉพาะ  และลิฟทที่ใชสําหรับคนงานขึ้นลงระหวางชั้นในตัวอาคาร  ลิฟทที่
ใชสําหรับขนสงวัสดุไมควรใหคนงานใชโดยสารขึ้นลง  เวนแตผูที่มีหนาที่ควบคุมดูแลวัสดุที่   
ขนสงน้ีเปนการเฉพาะคราว 
 อันตรายที่เกิดจากลิฟท  สวนใหญมาจากการบรรทุกน้ําหนักที่มากเกินอัตราที่จะรับได  
ขาดการดูแลเอาใจใสกับสภาพของชิ้นสวน  และอุปกรณของตัวลิฟท  เชน  นอตยืดตามขอตอ
ตางๆ ของโครงลิฟท  ลวดสลิงฉุดดึงกะบะลิฟท  เปนตน  รวมทั้งความประมาทของผูขับลิฟท 
 การติดตั้งหอลิฟท  ทั้งภายนอกอาคารและภายในอาคารควรใหผูชํานาญการใน           
การติดตั้งเปนผูดําเนินการติดตั้ง  และมีวิศวกรควบคุมการติดตั้งอยางใกลชิด  ฐานของหอลิฟท
จะตองใหกวางพอที่จะรับนํ้าหนักของหอลิฟท  และนํ้าหนักบรรทุกในการขนสงคนงานหรือวัสดุ
ที่จะนําไปใชงานและควรกําหนดน้ําหนักที่แนนอนสําหรับการบรรทุกน้ําหนักที่ลิฟทสามารถ   
รับไดไวอยางชัดเจน  เพราะจะเปนการปองกันอันตรายจากการบรรทุกน้ําหนักที่เกินอัตราได
เปนเบื้องตน 
 ตัวหอลิฟทที่จะตองยึดโยงใหแข็งแรงกับตัวอาคาร  หรือยึดโยงดวยลวดสลิงกับแทน   
ตอมอกันการแกวงตัวขณะมีการใชงาน  สวนบนสุดของหอลิฟท  จะตองมีความแข็งแรงพอที่จะ
รับนํ้าหนักของรอก  นํ้าหนักหองบรรทุก  หรือกะบะ และน้ําหนักของที่จะยกในการสรางหอลิฟท
ที่สูงมาก  ควรสรางเปนสวนๆ โดยการสรางสวนลางสูงพอเหมาะกับการใชงาน  เม่ือสรางอาคาร
สูงขึ้น  จึงคอยสรางหอลิฟทใหสูงตาม  เพ่ือจะไดเสริมความแข็งแรงใหกับตัวหอลิฟทมากขึ้น  
ทางเดินซึ่งเชื่อมระหวางอาคารที่กําลังกอสรางกับหอลิฟทควรสรางราวกั้นหรือขอบกันตกไวดวย
เพ่ือปองกันอันตรายจากการพลัดตกของคนงานที่เดินเขาออกระหวางหอลิฟทกับตัวอาคาร  
สําหรับลิฟทที่ใหคนงานโดยสารขึ้นลง  จะตองปดกั้นหองโดยสารทุกดานยกเวนทางเขาออก  
ซ่ึงอาจทําเปนประตูสําหรับปดในขณะที่ลิฟทกําลังเคลื่อนที่  เครื่องยนตและเคร่ืองควบคุมลิฟท 
ก็ควรที่จะทําเปนหองมีหลังคาปดเพื่อปองกันอุบัติเหตุของตกใส  และประตูหองสามารถ        
ใสกุญแจไดเพ่ือปองกันผูไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไป 
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 ผูขับลิฟทเปนหัวใจที่จะกอใหเกิดอันตรายในการใชลิฟทเปนอยางมาก  เพราะเปนผูกุม
ชะตาชีวิตของคนโดยสารสิฟททั้งหมด  ฉะน้ัน  จึงตองใหมีคนขับลิฟทโดยเฉพาะประจําสําหรับ
ลิฟทแตละตัวตองเปนผูชํานาญในการบังคับลิฟทดวย  ผูขับลิฟทจะตองเปนผูตรวจสภาพของ
เครื่องบังคับ เบรค ลวดสลิงและตรวจสอบสภาพของหอลิฟทกอนการใชงานในแตละวัน หากพบ
ขอบกพรองใดๆ ตองรีบแจงใหวิศวกรผูเกี่ยวของกับทราบโดยดานเพื่อหาทางแกไข  และควรงด
การใชลิฟทจนกวาจะทําการแกไข  ซอมแซม  จนอยูในสภาพที่ดีพรอมแลวจึงใหมีการใชลิฟท
ตอไป 
  
อันตรายจากนั่งรานและค้ํายัน 
 สวนใหญมักมาจากการรูเทาไมถึงการณของผูสราง  ไมรูถึงความแข็งแรงที่เพียงพอใน
การรับนํ้าหนัก  จึงปรากฎอยูเสมอถึงการพังของนั่งรานและค้ํายันลงมาทับผูคนถึงแกชีวิต  
ฉะน้ันในการสรางนั่งรานหรือค้ํายัน  จึงตองมีวิศวกรที่เกี่ยวของคอยใหคําแนะนํา  ออกแบบและ
ควบคุมการสรางเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกคนงานผูขึ้นไปปฏิบัติงานบนน่ังรานหรือค้ํายัน
น้ันๆ และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการตรวจสอบสภาพของนั่งรานหรือค้ํายันอยางสมํ่าเสมอ  
ถาพบวานั่งรานสวนใดเกิดการชํารุดเสียหายหรือเกิดเหตุเกิดจุดออนเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม    
จะตองไดรับการซอมแซมทันที  และหามไมใหผูปฏิบัติงานใชน่ังรานนั้นจนกวาจะไดซอมแซม
เสร็จเรียบรอยแลว 
 ในการสรางนั่งราน  ไมวาจะเปนแบบแขวนลอยจากสิ่งม่ันคงเบื้องบนหรือรองรับจากพื้น
จะตองรับนํ้าหนักไดโดยปลอดภัยตามที่วิศวกรไดคํานวณออกแบบไว  มีราวกันตกตามแนวยาว
ดานนอกนั่งรานตลอดไปจนสุดปลายทางเดินบนนั่งราน  เวนไวแตชองที่จําเปนตองเปดเพื่อขน
ถายสิ่งของ 
 เสานั่งรานตองตั้งใหอยูในแนวด่ิง  และมีค้ํายันรับตามลําดับเพ่ือใหเสามั่นคงและรักษา
แนวด่ิงไว  ตงนั่งรานจะตองวางอยูบนคานนั่งรานโดยวางชิดแนบกับเสา ที่ใดซึ่งมีตงนั่งราน  
วางรับพ้ืนอยูไมตรงกับเสาจะตองเสริมไมคานชวยรองรับตามความจําเปน 
 สําหรับน่ังรานแขวน  เหล็กแขวน  รับจะตองเปนแบบมาตรฐาน  โดยมีฐานรับดานลาง
แบนเพื่อยึดนั่งรานที่พับขึ้นเพ่ือยึดรั้วกันตกมีหวงเพื่อรอยเชือกทําเปนราวกลาง  ดานปลายบน
ทําเปนขอหรือหวงไวแขวนกับขอเกี่ยว  ซ่ึงยึดไวกับสวนอาคารบนที่สูงที่แข็งแรงซึ่งยื่นล้ําออก
มานอกผนัง 
 น่ังรานทุกชนิดควรมีตาขายขึงไวเพ่ือดักวัตถุที่หลนลงมา  ตาขายนี้จะตองขึงใหระยะ
เลยแนวนั่งรานออกไป  เพ่ือปองวัตถุที่หลนลงมาจากขอบนั่งราน  และติดตัวตะแกรงดานขาง
ทางเดินบนนั่งรานเพื่อปองกันวัถุตหลนลงไป  จนเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานขางลาง  และไม
ควรกองวัสดุหรือเก็บกองสิ่งของไวบนนั่งรานเวนแตจะไมเปนที่วางพักชั่วคราว  เพราะจะเปน
การเพิ่มนํ้าหนักใหแกน่ังราน  และไมเปนการปลอดภัยหากวัสดุหรือสิ่งของนั้นตกลงไปถูก      
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ผูปฏิบัติงานที่อยูในชั้นต่ํากวา  วัสดุและเครื่องมือซ่ึงกองบนพื้นนั่งรานควรเก็บใหเรียบรอยเม่ือ
เสร็จงานในแตละวัน 
 
อันตรายจากไฟฟาและไฟไหม 
 อันตรายจากไฟฟา  ไฟฟาชอต  จากเครื่องมือหรืออุปกรณไฟฟาที่นํามาใชในงาน      
กอสรางแลวเกิดชํารุดเสียหายทําใหเกิดไฟรั่วจากเครื่องมือเหลานี้  อาจทําใหผูใชอุปกรณน้ัน     
ถูกไฟดูดตายได  ฉะน้ันอุปกรณไฟฟาตางๆ เชน สวานไฟฟา เครื่องสูบนํ้าชนิดจุมลงไปในน้ําที่
นิยมใชกันอยูอยางแพรหลาย  กบไฟฟา  เครื่องเชื่อมไฟฟา  เหลานี้เปนตน  หากอุปกรณไฟฟา   
ที่นํามาใชงานนั้นเกาหรือชํารุด  สายไฟฟาอาจรั่วอยูภายในหรือภายนอกเขาสูรางกายของ    
คนงาน  ผลก็คือพิการหรือไมก็ถึงตายได 
 ฉะนั้น  อุปกรณไฟฟาทุกชนิดที่จะนํามาใชงาน  ควรจะไดมีการตรวจสอบสภาพ        
ซอมแซมแกไขโดยผูรูหรือชางผูชํานาญโดยเฉพาะ  ในบางกรณีที่ไมสามารถซอมแซมใหอยูใน
สภาพที่ดีไดก็ควรจะเปลี่ยนใหม  ไมควรใชวิธีซอมหรือแกไขแบบชั่วคราวหรือขอไปที เชน       
ไฟรั่วที่สวานไฟฟาก็เอาผาเทปพันรอบมือจับอยางนี้เปนตน   เพราะเปนการแกที่ปลายเหตุ  
ควรจะตองหาสาเหตุของไฟฟารั่วน้ันใหพบ  แลวแกไขจนกระทั่งไมร่ัวอีกจึงจะนําไปใชงานได  
การเลือกใช อุปกรณ ไฟฟา  จึงควรเลือกแต อุปกรณ เครื่องมือ  ที่ ไดมาตรฐานและผาน            
การทดสอบรับรองความปลอดภัยในการใชงานจากสถาบันที่ไดรับความเชื่อถือจากวงการทั่วไป 
 แผงสวิทซไฟฟาชั่วคราว  และสายไฟฟาที่นํามาใชสําหรับการตอไฟฟาชั่วคราวเพื่อใช
ในงานกอสรางก็เปนตัวอันตรายสําคัญ  เชนกัน  แผงสวิทซควรมีหลังคาคลุมหรืออยูในที่รม   
ไมควรปลอยใหตากแดดตากฝนอยูกลางแจง  เพราะความชื้นที่คางอยูอาจเปนสื่อทําใหไฟฟา 
ลัดวงจรได  เม่ือมีคนงานไปเชื่อมตอสายไฟฟาเพื่อใชงานก็อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได  การใช
ลวดใหญหรือลวดทองแดงแทนฟวสแทนที่จะเปนผลดีกลับเปนผลรายเพราะทําใหกระแสไฟฟา
ไหลผานมากขึ้น  จนสายไฟที่ใชอยูไมสามารถทนทานรับได  ฉนวนหุมสายเกิดความรอนละลาย  
ทําใหไฟฟาลัดวงจรชอต  ถูกคนงานได 
 ที่อันตรายอยางมากและพบบอยที่สุดก็คือการนําสายไฟฟาเกา  ชํารุดจนฉนวนหุมสาย
แทบจะไมมีเหลือมาใชกับไฟฟาชั่วคราวในบริเวณกอสราง สายไฟฟาเกาชํารุดนี้  หากพาดใน
บริเวณชื้นแฉะ  และเปนบริเวณที่คนงานตองเดินผาน  อาจทําใหเหยียบเขาไปในรัศมีจนถึง   
แกชีวิตได  บางครั้งคนงานที่แบกวัสดุที่เปนโลหะ  เชน  เหล็กเสนไปกระทบถูกเขาอาจถึง      
เสียชีวิตไดในทันที  การตอสายไฟ  และรอยตอตางๆ  ก็ตองกระทําใหเปนที่เรียบรอยดวย     
การตอที่ถูกวิธี  มีฉนวนหุมรอยตอใหทั่วถึง  มิฉะนั้นแลวรอยตอเหลานี้ก็มีคาเชนเดียวกันกับ
สายไฟที่ชํารุดแลวนํามาใชงานนั่นเอง 
 สําหรับในกรณีที่จะตองทํางานใกลชิดกับแนวสายไฟฟาแรงสูงจะตองใหความระมัดระวัง
เปนพิเศษ  เพราะสายไฟฟาแรงสูงทําใหเกิดอันตรายไดโดยที่ไมตองถึงกับสัมผัสกับสายไฟโดย
ตรง  เพียงอยูในรัศมีนอยกวา  3  เมตร ก็เปนอันตรายไดแลว  ฉะน้ัน หากมีการทํางานกอสราง
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ใกลกับสายไฟฟาแรงสูงควรแจงใหการไฟฟานําฉนวนมาหุมสายไวเสียกอน  กอนที่จะทํางาน    
ถึงบริเวณน้ัน  อยาไดทําเองเปนอันขาดเพราะเปนอันตรายอยางมาก  และเปนการผิดกฎหมาย
ดวย 
 อันตรายจากไฟไหม  ที่ เกิดขึ้น ในระหวางการกอสรางนั้ น  สวนใหญ เกิดจาก             
ความประมาทพลั้งเผลอหรือรูเทาไมถึงการณ  ซ่ึงปกติอุบัติเหตุเหลานี้จะปองกันไดหาก         
ผูรับผิดชอบจะเขมงวดตอการปฏิบัติงานของคนงานเกี่ยวกับเรื่องน้ี  เชน  ไฟไหม  ที่เกิดจาก   
ไฟฟา  โดย  ไฟฟาชอต  เพราะกระแสไฟลัดวงจรจากแผงสวิทซที่ไมเรียบรอยบาง  ใชสายไฟที่
เกาชํารุดตอไฟไปใช  และการใชฟวสที่ไมใชฟวส  เชน ลวดทองแดงมาเปนตัวสะพานเชื่อมไฟ
บางเหลานี้  ถามีการดูแลอยางเขมงวดแลวปญหาไฟไหมจากกระแสลัดวงจรก็จะปองกันได      
ตั้งแตตนเหตุ  ในบริเวณที่ใกลกับกองวัสดุที่ติดไฟหรือเปนเชื้อเพลิงไดอยางดี  เชน  ขี้กบ  กอง
กระดาษบริเวณเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง  หรือวัสดุไวไฟอ่ืนๆ ก็เปนบริเวณที่สามารถเปนตนเพลิงได
เปนอยางดี  การเชื่อมและตัดโลหะใกลๆ กับบริเวณนี้ควรมีการปองกันและเตรียมการไว      
ลวงหนา  เพราะสะเก็ดไฟหรือประกายไฟจากการเชื่อมและตัดอาจกระเด็นไปตกลงในกองวัสดุ
เหลานั้นได  การทิ้งใหเครื่องเชื่อมไฟฟาที่ไมไดปดไฟ  และปราศจากคนดูแลอยูใกลกับกองวัสดุ
ไวไฟเหลานี้ก็เปนสาเหตุของไฟไหมไดเชนกัน เพราะความรอนจากตัวเครื่องอาจทําใหเกิด     
ไฟฟาชอตและก็เกิดไฟกระเด็นเขาหาวัสดุไวไฟเขา 
 ฉะนั้น การเก็บวัสดุไวไฟหรือสารติดไฟงายตางๆ  จึงควรจัดเก็บไวใหเปนที่เปนทาง  
และปองกันมิใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณน้ัน  ทางที่ดีควรแยกออกจากบริเวณที่เปน
พักอาศัยของคนงานดวยเพราะอาจกอใหเกิดโศกนาฎกรรมขึ้นไดจากความสะเพราของคนงาน
บางคนที่ชอบทิ้งกนบุหรี  หรือกานไมขีดที่ยังไมดับสนิทเขาไปในบริเวณนั้น  จนทําใหไฟไหม 
ลุกลามไปถึงอาคารบานพักอาศัยของคนงานได  อันตรายจากไฟไหม  ปองกันไดถาไมประมาท 
  
อันตรายจากการกอสรางและการรื้อถอนที่ผิดวิธีและหลักวิชา 
 การกอสรางและการรื้อถอนอาคารที่ผิดวิธีและหลักวิชา  ก็เปนสาเหตุสําคัญประการ
หน่ึงที่กอใหเกิดอันตรายในงานกอสราง  รวมทั้งการบรรทุกน้ําหนักเกินกวาอัตราที่องคอาคารจะ
รับไดก็อาจเปนเหตุใหอาคารนั้นๆ ยุบพังทลายลงมาจนเปนอันตรายถึงแกชีวิตได  ทั้งน้ี  รวมไป
ถึงการตอเติมอาคาร  หรือสวนกอสรางโดยพลการ  โดยมิไดคํานึงถึงความแข็งแรงของ        
โครงสรางเดิม  ยิ่งหากมีการเปลี่ยนเจาของอาคารหลายๆราย  แตละรายก็มีการเพิ่มเติม        
มากบางนอยบาง  เม่ือถึงจุดที่โครงสรางเดิมไมสามารถทนไดก็จะพังลงมา 
 การกอสรางที่ผิดวิธีและหลักวิชานั้น  สวนมากมักเปนการกอสรางที่มีลักษณะโครงสราง
พิเศษ เชน  โครงสรางที่ใชระบบคอนกรีตอัดแรง  โครงสรางสะพานโคง  หรือโครงสรางหลังคา
เปลือกบน  เปนตน  ซ่ึงการดําเนินการกอสรางจําเปนที่จะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ  
และตองปรึกษาวิศวกรผูออกแบบอยางใกลชิด  เน่ืองจากการดึงลวดคอนกรีตอัดแรงมักจะไมมี
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การปองกันอันตรายในกรณีที่ลวดเกิดขาดขึ้นมาและถาลวดที่ดึงไวเต็มที่ขาด  ความแรงของลวด
ที่สบัดออก  สามารถทําอันตรายตอคนที่อยูใกลๆ ถึงแกชีวิตได 
 การเทคอนกรีตหลังคาเปลือกบนก็เชนกัน  จะตองเทคอนกรีตเสร็จหมดทั้งหลังคา  และ
คอนกรีตมีกําลังสูงพอตามกําหนดเวลาเสียกอนจึงจะถอดแบบหลอได  ถาถอดแบบหลอขณะที่
คอนกรีตบางสวนยังไมไดเทหรือเทเสร็จใหมๆ หลังคานั้นอาจพังลงมาได 
 ในการกอสรางอาคารโครงสรางทั่วไปที่ใชอยูน้ัน  อันตรายที่เกิดขึ้นมักจะมาจากการ       
ร้ือถอน  ค้ํายันและแบบหลอคอนกรีตกอนกําหนดเวลาที่คอนกรีตมีกําลังสูงพอ  ทําใหโครงสราง
อาคารสวนนั้นพังทลายลงมา  การตั้งแบบหลอ  ค้ํายันที่ถูกตองตามวิธีการและไมแข็งแรงพอ   
ก็สามารถที่จะทําใหเกิดอันตรายจากการพังทลายลงมาทั้งที่เพ่ือจะเทคอนกรีตเสร็จก็เปนได  
เพราะไมสามารถรับนํ้าหนักของโครงสรางนั้นได 
 สําหรับในกรณีของการนําพื้นสําเร็จรูปบางชนิดมาใชในงานกอสรางที่ตองการประหยัด
เวลาและคาใชจายในการกอสรางก็นํามาซึ่งอันตรายไดเชนกัน  เชน การใชพ้ืนสําเร็จรูปไมถูก
ขนาดกับแบบโครงสรางสั้นเกินไปเม่ือนําไปวางบนบาคาน  เม่ือเกิดการแอนตัวเพียงเล็กนอยก็
อาจหลุดจากบาคานลงมาทับคนขางลางได ความมักงายของผูกอสรางที่ไมปฏิบัติตามคําแนะนํา
หรือคูมือของผูผลิตอยางเครงครัด  วางพื้นสําเร็จรูปไมถูกตองไมเรียบรอย  เปลี่ยนแบบค้ํายัน
ของผูผลิตไมสามารถรับนํ้าหนักไดดีพอ  เม่ือคนงานขึ้นไปทํางานขางบน  จึงอาจตกลงมารับ
บาดเจ็บไดและพื้นสําเร็จรูปที่วางไมเรียบรอยก็อาจตกลงมาทับคนงานที่ปฏิบัติอยูชั้นลาง            
ถึงแกชีวิตได 
 การรื้อถอนอาคารก็นับวามีอันตรายไมนอยกวาการกอสราง  อาจจะมากกวาดวยซ้ํา  
เพราะผูที่ร้ือมักจะไมทราบลักษณะที่แทจริงของโครงสรางอาคารที่ตนกําลังรื้อ  ทําใหเกิดโศก
นาฏกรรมขึ้นทั้งผูเกี่ยวของและผูที่ไมเกี่ยวของกับการรื้อถอนอยูบอยครั้ง  เชน  การรื้อสะพาน
โคงที่ทําดวยคอนกรีต  ถาคนงานเริ่มร้ือดวยการทุบสวนโคงกอน  เม่ือสวนโคงถูกทุบออกเพียง
บางสวน  โครงสรางทั้งหมดก็จะพังทลายลงมาทันทีเปนเหตุใหคนงานตองบาดเจ็บและ             
ถึงแกชีวิตได  ทั้งนี้เพราะคนงานไมเขาใจถึงพฤติกรรมของโครงสรางของสะพานนั้นแมใน   
โครงสรางอาคารทั่วไป  หากรื้อถอนไมถูกวิธีก็จะมีผลเชนเดียวกัน 
 ฉะน้ัน  จึงตองใชความระมัดระวังในการรื้อถอน  องคอาคาร  ซ่ึงเปนโครงสรางและ   
ยังทําหนาที่รับนํ้าหนักอยู  วาไดมีการรื้อถอนชั้นตางๆ เหนือพ้ืนที่กําลังรื้อถอนออกหมดแลว
หรือไมอยางไรก็ตาม  กอนการรื้อถอนอาคาร  ควรปรึกษาวิศวกรผูเชี่ยวชาญการถึงลักษณะและ
วิธีการในการรื้อถอนที่ถูกตองตามหลักวิชาเสียกอนพรอมทั้งจัดหามาตรการในการปองกัน      
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นไดในขณะรื้อถอนหรือการจัดทําที่รองรับวัสดุ  ที่ตก หลนจากการรื้อถอน
ตลอดแนวดานนอกอาคาร  เปนตน 
 ในบางกรณีการวางกองเก็บวัสดุที่มีนํ้าหนักมาก  เชน  กองอิฐ  ปูนซิเมนต  ปูนขาว  
เหล็กเสน  หรือ เหล็กรูปพรรณตางๆ โดยวางกองสูงๆ ไวในอาคารโดยที่ไมทราบวาโครงสราง
สวนที่เกี่ยวของในการรับนํ้าหนักนั้นไมสามารถตานทานได  เปนใหเกิดการพังลงมา  และ      
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อาจพังตอเน่ืองไปถึงสวนอ่ืนๆ  ได  ทั้งที่การกอสรางอาคารนั้นยังไมแลวเสร็จ  ก็นับวา          
มีอันตรายอยางยิ่งหากมีการบรรทุกน้ําหนักเกินกวาอัตราที่โครงสรางอาคารจะตานทานรับได  
แมกระทั่งการหลอพ้ืนคอนกรีตเพ่ือการเสริมแตงพ้ืนผิว  เชน หินขัดกรวดลาง หรือการปูหินออน
หนาเกินกวาที่ไดออกแบบไว  เทากับเปนการเพิ่มนํ้าหนักใหกับโครงสรางของอาคาร  ทําใหเกิด
การแตกราวขึ้นและถาหากเปนการเพิ่มนํ้าหนักที่มากเกินไป  บางที่โครงสรางนั้นก็พังลงมาเลย 
 
อันตรายอื่นๆ 
 ในแวดวงชีวิตการทํางานโดยเฉพาะการกอสรางนั้น  หากประมาทพลาดพลั้งเม่ือใดก็ยัง
ความเสียหายไดตลอดเวลา  อันตรายอื่นๆ ที่จะกลาวตอไป  ควรระมัดระวังเสมอและฝกจนเปน
นิสัย 
 อันตรายอื่นๆ เชน ของตกใสรางกาย หรือของหลนจากปนจ่ันหรือรอก เพราะผูกไม     
แนนหนา  ตองระมัดระวัง  ทํางานดวยความละเอียดรอบคอบทุกครั้ง ในอาคารสูง ควรสราง
ปลองเฉพาะที่มิดชิด เพ่ือเทสิ่งของที่ไมตองการจากที่สูงลงสูเบื้องลาง  ความสะอาดของอาคาร
ปราศจากเศษเหล็ก  ตะปู  ไมควรจะละเลยเพราะของเหลานี้อาจโดยเหยียบ  สะดุดหรือตกใส
คนขางลางได  หากเปนของใหญ  แมสวมหมวกแข็งก็ไมสามารถปองกันอันตรายได 
 ปลองลิฟทหรือชองวางที่เปดทิ้งไวตองมีปายเตือนหรือราวกันตก  การเดินตามสถานที่
กอสรางตองระมัดระวัง  น่ังรานสําหรับฉาบปูน ทาสี  ฯลฯ  ตองแข็งแรงมีราวกันตกเสมอ 
 นอกจากนี้  จุดอันตรายจากการกอสรางที่ยังไมแลวเสร็จ  ตองมีปายแสดงทุกจุด  เพ่ือ
บอกเขตอันตรายแกคนงานที่เขาใหม  เชน  ชางไม  ชางกอปูน  ชางทําฝา  ชางปูกระเบื้อง ฯลฯ  
ซ่ึงพวกเขาเหลานั้นยังไมคุนเคยกับจุดเหลานั้นมากอน 
 การกอผนังอิฐหรือบลอก  ควรทําดวยความระมัดระวัง  คํานึงถึงแรงลมกรรโชกซึ่งอาจ
ทําใหผนังพังลงมาไดในขณะที่ปูนกอยังเปยกอยู  การทุบผนังสวนที่ติดกับเสาและคานออก  
ตองทราบพฤติกรรมโครงสรางกอนเชนกัน 
 ประการสุดทายเกี่ยวกับความประพฤติของคนงาน  การทะเลาะวิวาททํารายรางกาย 
การด่ืมสุราการพนัน  ตองหามเด็ดขาดในบริเวณสถานที่กอสราง  ผูไมเชื่อฟงอาจถูกลงโทษโดย
การไลออกจากงานเพราะถือเปนเรื่องสําคัญยิ่งในการปองกันอุบัติเหตุตางๆ ที่คาดไมถึง          
ครอบครัวคนงานที่มีเด็กอาศัยอยูในเขตกอสราง  ตองแยกสถานที่กอสรางกับสถานที่เด็กเลน   
มิใหปะปนกันเปนอันขาด  เด็กสวนใหญจะมีความคิดอานนอยกวาและชากวาผูใหญ  ฉะน้ัน
โอกาสที่จะเกิดอันตรายนั้นมีงาย 
 
หนวยพยาบาลและหนวยฉุกเฉิน 
 การจัดตั้งหนวยพยาบาลและหนวยฉุกเฉินขึ้นในหนวยงานกอสรางทุกแหง  มีจุดหมาย
เบื้องตนในการชวยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได  การปฐม
พยาบาล การหามเลือด การดับเพลิง ฯลฯ เหลานี้ถือเปนภาระหนาที่ของหนวยดังกลาว หนวยนี้
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จะตองมีการฝกฝน  ฝกซอมอยูเปนประจํา  ใหรวดเร็ว  ถูกวิธีการ  และสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพในขณะเผชิญกับสภาพการณที่เปนจริง 
 
การประกันภัย 
 ในอุตสาหกรรมกอสรางนั้นการประกันภัยควรถือเปนเรื่องสําคัญเรื่องหน่ึง   การจายเบี้ย
ประกันจํานวนเล็กนอยเพ่ือผลตอบแทนจํานวนหนึ่งหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาถือเปนเรื่องคุมคา  
และเหมาะสม การประกันมีหลายชนิด  เชน  ประกันสุขภาพ  ประกันชีวิต และทรัพยสิน  
ประกันที่เกี่ยวกับการกอสราง  ฯลฯ  สําหรับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในหมูคนงาน  กองทุนเงิน    
ทดแทนจากสํานักงานประกันสังคมอาจไมเพียงพอตอคารักษาพยาบาล  คาชวยเหลือครอบครัว
คนงานผู น้ัน  หากคนงานผู น้ันไดรับการประกันภัยตั้งแตตน  บริษัทผูประกันจะสามารถ       
ชวยเหลือและรวมรับผิดได 
 ในการทําประกันภัยควรศึกษากรมธรรมประกันภัยใหเรียบรอยกอนการลงนามใด ๆ   
ทั้งสิ้น  เพ่ือปองกันปญหาถกเถียงตามกฎหมายในภายหลัง 
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บทที่  2 
 

เครื่องจักรกลในงานวิศวกรรมโยธา 
 
เครื่องจักรกลกับการกอสราง 
 การกอสรางปจจุบันนี้  ไดนําเอาเครื่องทุนแรงหรือเครื่องจักรกลตางๆ  เขามาใช      
ดําเนินการเปนจํานวนมาก  นับวันยิ่งจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ทั้งนี้เพราะตองการผลงานที่
มาตรฐานตรงตามขอกําหนดในรายการกอสราง (Specifications)  ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง
ทําเพื่อลดคาใชจาย  โดยมุงหวังใหงานเสร็จทันตามกําหนดเวลาดวย  ถึงแมวาแรงงาน 
(Labour)  ประเทศเราจะหาไดงาย  คาแรงงานถูก  เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว  
ทั้งหลายแตเหตุผลสําคัญที่นําเอาเครื่องจักรกลเขามาใชดําเนินการกอสรางนั้นเพราะวา 
 1. ประสิทธิภาพการทํางานบางอยางสูงกวาการใชแรงงาน เครื่องจักรกลบางชนิดใช
แทนแรงงานได หลายๆ คน และเม่ือใชเครื่องจักรกลแลว คาใชจายจะต่ํากวาการใชแรงงานอีก 
 2. การทํางานบางอยาง  ซ่ึงถาใชแรงงานแลว  อาจจะทําใหเกิดความลาชา  ไมสะดวก
ดวยประการทั้งปวง  และไมสามารถทํางานใหเสร็จตามกําหนดเวลาได 
 3. ลักษณะของงานกอสรางบางอยาง  ตองกระทําใหตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน
รายการกอสราง  เชน  การบดอัด  การตัดและเกรด  เปนตน  ซ่ึงแรงงานไมสามารถจะทําใหได
ผลดีเทากับเครื่องจักรกลและในงานบางประเภทไมสามารถจะใชแรงงานไดเลยตองใชเฉพาะ
เครื่องจักรกลเทานั้น 
 4. แนวโนมของคาแรงสูงขึ้นเรื่อยๆ  จึงมีการคิดคนเคร่ืองจักรกลและเครื่องทุนแรงตางๆ 
เขามาใชงาน  เพ่ือจะไดลดจํานวนคนงานลงได 
 5. การใชแรงงานเปนจํานวนมาก  ยอมกอใหเกิดปญหาตางๆ ขึ้นไดเสมอ  เปนปญหา
เรื่องที่อยู อุบัติเหตุ  ขอพิพาทระหวางผูใชแรงงานดวยกันเอง  การรองเรียกผลประโยชนตางๆ 
ตลอดจนการนัดหยุดงาน  เพ่ือตอรองกับผูรับเหมากอสราง  อันเปนปญหาแรงงานซึ่งจะสงผล
กระทบตอเวลาและคาใชจายของงานโครงการอยางแนนอน 
 ดังนั้น การใชเครื่องจักรกลจึงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูควบคุมงานหรือวิศวกรโครงการ 
(Project  Engineer)  วาควรจะใชเครื่องจักรชนิดไหนกับงานรูปแบบใด  หรือจะนําไปใชกับงาน
ในภูมิประเทศอยางไร  ซ่ึงเครื่องจักรกลแตละชนิด  แตละแบบนั้นยอมมีความเหมาะสมกับงาน
และลักษณะภูมิประเทศที่แตกตางกัน 
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ชนิดเครื่องจักรกลในงานกอสราง 
รถแทรกเตอร (TRACTOR) 
 1. รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 
 รถแทรกเตอรตีนตะขาบก็คือ เครื่องจักรกลที่เปลี่ยนกําลังของเครื่องยนตใหเปนกําลัง  
ขับเคลื่อน  โดยสงกําลังจากเครื่องยนตไปหมุนลอเฟอง  (Sprocket)  เพ่ือไปขับชุดสายพาน
ตีนตะขาบ  ใหเคลื่อนที่ไปและทําใหแผนตีนตะขาบ  ซ่ึงติดอยูกับสายพานตีนตะขาบตะกุยไป  
บนพ้ืน  ทําใหตัวรถเคลื่อนที่ไปได 
 ขอดีของรถแทรกเตอรตีนตะขาบ  เม่ือใชงานกอสราง คือ 

 สามารถใชกําลังในการขับเคลื่อนไดสูง  เน่ืองจากจะไมเกิดการลื่นไถลไดงาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือทํางานบนพื้นที่ที่ไมม่ันคงแนนหนา 

 สามารถทํางานบนพื้นที่เปนดินบริเวณที่เปนหินแหลมคมได เพราะหินแหลมคม
จะไมทําใหชุดสายพานตีนตะขาบชํารุดงาย 

 สามารถทํางานในพื้นที่ขรุขระไดดี  จึงทําใหลดคาใชจายในการเตรียมพ้ืนที่ใน
การทํางาน 

 สามารถทํางานในพื้นที่ลุมได ดี เพราะมีการลอยตัว (Floatation) ดี  หรือ       
ความดันที่กดลงบนพื้น  (Ground Pressure)  ต่ํานั่นเอง 
 ขนาดของรถแทรกเตอรตีนตะขาบนิยมกําหนดดวยน้ําหนักของตัวรถ  และกําลังของ
เครื่องยนต  ซ่ึงนํ้าหนักของตัวรถจะมีตั้งแตขนาดเล็ก  คือ  ประมาณ  3  ตัน จนถึงขนาดใหญ
สุดมีนํ้าหนักถึงประมาณ 82 ตัน สวนกําลังของเครื่องยนตจะมีกําลังตั้งแตประมาณ 40 แรงมา 
จนถึงประมาณ 700 แรงมา 
 
 2. รถดันดินตีนตะขาบ 
 รถแทรกเตอรตีนตะขาบ  เม่ือติดใบมีดดันดินดานหนาก็จะเรียกวา รถดันดินตีนตะขาบ 
(Bulldozer) โดยทั่วไปสามารถเลือกใบมีดที่ติดตั้งกับรถแทรกเตอรตีนตะขาบไดหลายแบบ  ซ่ึง
จะเลือกตามลักษณะของวัสดุที่ใชเครื่องจักรเคลื่อนยาย เชน ชนิด ขนาดและรูปราง ความแหง
และความชื้น  เปนตน  ใบมีดที่นิยมใชกันอยู  4  แบบ  คือ 
 2.1 ใบมีดแบบตัวยู  (Full – U  Blade)   
 มีลักษณะใหญและมีปกยื่นออกมา  2  ขาง  เหมาะสําหรับงานดันยายวัสดุเบาๆ  ไปใน
ระยะไกลๆ  โดยปกที่ทํายื่นออกมาจะปองกันไมใหวัสดุหนีออกจากใบมีดได  นอกจากนี้ยัง
สามารถใชสําหรับงานรวมกองวัสด ุ ดันกองวัสดุที่เปนวัสดุเบาๆ แตใบมีดจะไมเหมาะกับงานขุด  
งานหิน  และงานดันรถขุด 
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 2.2 ใบมีดก่ึงตัวยู (Semi – U  Blade) 
 จะมีขนาดเล็กกวาใบมีดแบบตัวยู  สําหรับใบมีดที่ใชกับรถขนาดเดียวกัน  ใบมีดกึ่งตัวยู
จะมีปกยื่นออกมา 2 ขางเชนกัน แตปกที่ยื่นออกจะนอยกวาแบบตัวยู สามารถใชในการเคลื่อน
ยายวัสดุที่หนัก  และทํางานขุดได 
 2.3 ใบมีดแบบตรง (Straight  Blade)   
 เปนใบมีดที่ใชงานอเนกประสงค  จะไมมีปกยื่นออกดานขาง  เหมาะกับงานรวมกอง
วัสดุ  งานระดับหยาบๆ  ดันหิน ตัดรองน้ํา  เปดหนาดิน  ตนไม  และกอคันดิน  สําหรับงาน
เคลื่อนยายวัสดุ  จะไดปริมาณงานนอยกวาใบมีดแบบตัวยูและกึ่งตัวยู 
 2.4 ใบมีดแบบเอียง (Angle  Blade)   
 เปนใบมีดที่มีลักษณะคลายกับใบมีดแบบตรงแตสามารถหมุนใหใบมีดเอียงไดรอบแกน
ด่ิงทั้งซายและขวาทําใหสามารถดันวัสดุออกดานขางไดจึงเหมาะสมงานกลบปดหลุม หรือรอง
ตื้นๆ ตามไหลทางและงานอื่นๆ เชนเดียวกับใบมีดตรง 
 
 3. รถแทรกเตอรลอยาง 
 รถแทรกเตอรลอยาง  จะมีวัตถุประสงค  เพ่ือใชงานประเภทเดียวกับรถแทรกเตอร
ตีนตะขาบ   และสวนประกอบที่สําคัญก็มีเหมือนกับรถแทรกเตอรตีนตะขาบ  ยกเวนจะใชยาง
แทนเครื่องลางและระบบถายทอดกําลังจะเปนแบบ Drive Direct หรือ Power Shift สวนแบบ  
Hydrostatic ยังไมเปนที่นิยม 
 
ขอดีของรถแทรกเตอรลอยาง  เมื่อใชงานกอสราง  

• สามารถเคลื่อนที่ไดรวดเร็ว 
• ไมตองใชรถบรรทุกเม่ือจะเคลื่อนยายไปทํางานที่อ่ืน  เพราะสามารถขับเคลื่อน

ไปไดดวยตัวเอง 
• ขับเคลื่อนสะดวกกวา  และพนักงานขับเคลื่อนจะไมเม่ือยลามาก 
• สามารถเคลื่อนที่ไปบนถนนสาธารณะได  โดยไมทําอันตรายตอผิวถนน 
 
รถแทรกเตอรลอยางจะมีแบบขับเคลื่อนทั้ง 4 ลอ  และเคลื่อน  2  ลอ  สวนแบบ

ของระบบการเลี้ยวลอ  แบบเลี้ยวโดยหักลําตัว  และแบบ  Skid  Steer  รถแทรกเตอรลอยางนี้
เปนที่นิยมใชสําหรับเกษตรกรรมเปนอยางมาก 
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กฎขอบังคับในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของรถแทรกเตอร 
• กอนการปฏิบัติงาน  ตองไดรับอนุญาตจากผูที่รับผิดชอบ  หรือ  หัวหนางานใน

การทํางานนั้น 
• จัดทํารั้วลอมรอบบริเวณที่เครื่องจักรทํางาน 
• หอมปนปายเครื่องจักรกล  ขณะมีการปฏิบัติงานอยู 
• ตรวจสอบเคร่ืองจักรกล เชน ระดับนํ้ามันหลอลื่น ระบบเบรค ระบบไฮโดรลิก

สัญญาณเตือนอันตราย  สมรรถนะเครื่องจักรกล ฯลฯ  กอนดําเนินการ      
ปฏิบัติงานและตรวจสอบตามระยะเวลาของบริษัทผูผลิต 

• ถาพบวาเครื่องจักรกลชํารุดเสียหาย  ไดดําเนินการซอมใหเรียบรอยจึงจะนํา
กลับมาใชงาน 

• ถาปฏิบัติงานในเวลากลางคืนควรจัดการเกี่ยวกับเรื่องของแสงสวางใหพอเพียง 
• ดับเครื่องยนตเม่ือเติมนํ้ามัน  หามสูบบุหร่ีหรือการกระทําที่จะกอเกิดประกาย

ไฟ  ในบริเวณที่ที่จัดเติมนํ้ามันและที่เก็บนํ้ามัน 
• หามดัดแปลงแกไขสวนหนึ่งสวนใดของเครื่องจักรกล 
• ผูบังคับเครื่องจักรกล  ควรจะอยูในสภาพที่พรอมปฏิบัติงาน  ไมควรมีอาการ       

มึนเมา  หรืองวงนอน  ฯลฯ 
 
รถขุดตัก (EXCAVATOR) 
 รถขุดตักดินเปนเครื่องจักรกลสําหรับงานกอสรางอีกประเภทหนึ่ง  ที่ทําหนาที่ใน      
การเคลื่อนยายวัสดุซ่ึงสามารถขุดและตักแลวเคลื่อนยายไปเท  โดยทั่วไปจะมีแขนยื่นบุงกี้ หรือ
ที่จับออกไปขุดและตัก  และจะหมุนสวนบนของตัวรถไปยังตําแหนงที่ตองการ  แลวเทวัสดุออก
จากบุงกี๋หรือที่จับ  สวนดานลางของตัวรถที่สัมผัสกับพ้ืน  จะไมเคลื่อนยายสําหรับการทํางานแต
ละวงจร  รถขุดตัก  น้ีนิยมแบงเปนแบบตางๆ  ตามลักษณะของการขุดตักโดยแบงออกเปน   
รถขุดตักแบบตักเขาหาตัวรถ  หรือ  ตักตามลักษณะการทํางานของจอบ  (Hoe)  รถขุดตักแบบ
ตักออกจากตัวรถ  หรือ ตักตามลักษณะการทํางานของพลั่ว  (Shovel)  รถขุดตักแบบคีบ  
(Clamashell)  และรถตักแบบลากดึง  (Dragline) 
 
โครงสรางของรถขุดตัก 
 โครงสรางของรถขุดตักสามารถแบงออกเปน  3  สวน  คือ 
 1. สวนบน  หรือ  สวนที่หมุน  (Revolving   Superstructure)  ซ่ึงจะประกอบดวย
เครื่องยนต  สวนของระบบถายทอดกําลัง  ระบบควบคุมการทํางานของอุปกรณและหอง
พนักงานขับเคลื่อน 
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 2. สวนที่สอง   หรือ   สวนรองรับสวนที่หมุน   หรือ  สวนที่ ใช ในการเคลื่อนที่ 
(Mounting  or  Travel  Unit)  ซ่ึงมีอยู  3 แบบ  คือ แบบรถบรรทุกลอยาง  (Rubber  Tire  
Carrier  Mountings)  แบบลอยางที่ขับเคลื่อนดวยตัวเอง  (Rubber  Tire  Carrier  Mountings  
Self-Propelled)  และแบบตีนตะขาบ (Crawler  Mounting)  

3. สวนที่สาม  หรือ  สวนที่ทํางานขุดตัก  ซ่ึงติดตั้งเขากับสวนบนหรือสวนที่หมุน  
(Attachment)  โดยทั่วไปก็จะประกอบดวยแขน  แขนตอ  และบุงกี๋ 
 
รถขุดตักโดยทั่วไป  สามารถแบงออกได  3  ลักษณะ   
 1. รถขุดตักแบบเขาหาตัวรถ   
 รถขุดตักแบบเขาหาตัวรถ  ในปจจุบันจะเปนแบบที่ทํางานโดยระบบไฮโดรลิกลวน    
ทั้งการขับเคลื่อน  การหมุนสวนบน และการทํางานของอุปกรณขดตัก  และแบบตีนตะขาบ     
แตสวนใหญจะเปนแบบตีนตะขาบ  เพราะสามารถทํางานไดดีในที่ลุม  และมีการทรงตัวที่ดีใน
ขณะทําการขุดตัก  สําหรับอุปกรณที่สําคัญของรถขุดตักแบบเขาหาตัวรถ 
 2. รถขุดตักแบบตักออกจากตัวรถ 
 รถขุดตักแบบตักออกจากตัวรถจะประกอบดวย  อุปกรณตางๆ เชนเดียวกับรถขุดตัก
แบบเขาหาตัวรถ ยกเวนขุดแขนที่ติดกับบุงกี๋เทานั้นที่แตกตางกัน  โดยทั่วไปรถขุดตักแบบนี้จะ
เปนแบบตีนตะขาบมีขนาดใหญ  เครื่องยนตมีกําลังตั้งแต  250 แรงมาขึ้นไป  หรืออาจใชเครื่อง
ยนต  2  เครื่องก็ได 
 สมรรถนะใชการทํางานของรถขุดตักแบบนี้  เม่ือเปรียบเทียบกับรถขุดตักแบบขุดตัก
เขาหาตัวรถแลว  จะสามารถขุดไดไมลึกและบริเวณขุดนอยกวา  แตจะสามารถขุดตักไดแตละ
ครั้งมากกวารถขุดตักเขาหาตัวรถ  ซ่ึงบุงกี๋ที่ใชจะใหญกวาและชุดแขนขุดตักก็จะแข็งแรงกวา
แบบขุดตักเขาหาตัวรถ 
 รถขุดตักแบบตักออกจากตัวรถจึงเหมาะสมสําหรับงานขุดตักที่ไมลึก  และงานขุดตักที่
อยูสูงกวาระดับรถ  สําหรับบุงกี๋ที่ ใชกับรถแบบนี้จะมี  2  แบบ  คือ  แบบเทเปดดานลาง  
(Bottom  Dump  Bucket)  และแบบเทเอียง  (Tilt  Dump  Bucket) 
 สําหรับปริมาณงานที่รถขุดตักแบบตักออกจากตัวรถที่ทําได  สามารถหาไดตามขั้นตอน  
เชนเดียวกับ  การหาประมาณงานที่รถขุดตักแบบตักเขาหาตัวรถ 
 3. รถขุดตักแบบคีบ  และแบบลากดึง 
 รถขุดตักแบบคีบและแบบลากดึง  จะมีโครงสรางเชนเดียวกับ  รถขุดตักแบบตักเขาหา
ตัวรถและแบบตักออกจากตัวรถ คือ ประกอบดวยสวนบนหรือสวนที่หมุน  สวนที่รองรับสวนที่
หมุนซ่ึงนิยมใชแบบตีนตะขาบ  และสวนที่ทํางานขุดตักซึ่งประกอบดวยแขนสวนใหญเปนแบบ
โครงโปรง  (Cable)  ดังน้ันรถขุดตักแบบนี้  จึงตองมีกวานลวดสลิงติดตั้งอยูในสวนบนดวย 
 รถขุดตักแบบคีบ  คือ รถขุดตักที่ใชบุงกี๋  ที่ทํางานขุดตักโดยการคีบวัสดุเขาหากัน
เหมาะสําหรับวัสดุที่ไมจับตัวกันแนน  โดยจะขุดตักและเทในแนวดิ่ง   บุงกี๋จะเปนปากคีบเม่ือจะ
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ขุดตักก็จะเปดปากออก  แลวปลอยบุงกี๋ลงบนกองวัสดุ  หรือพ้ืนที่จะขุดตัก  หลังจากนั้นก็ดึงให
ปากคีบเขาหากันอุมเอาวัสดุเขาไวแลวจึงดึงบุงกี๋ขึ้น  และหมุนตัวรถออกไปเทวัสดุออกโดย       
การเปดปากของบุงกี๋อีกครั้งหน่ึง 
 รถขุดตักแบบลากดึง  คือมีสวนประกอบตางๆ เชนเดียวกับรถขุดตักแบบคีบจะ    
แตกตางกันก็จะเฉพาะตัวบุงกี๋  และอุปกรณการควบคุมการทํางานของบุงกี๋  จะมีรูปรางคลาย
ซองเปดดานที่จะดึงเขาหาตัวรถ  จะมีลวดสลิงสองเสนตอเขากับบุงกี๋  เพ่ือทําหนาที่การยกและ
ดึงบุงกี๋เขาหาตัวรถ การขุดตักกระทําไดโดยการเหวี่ยงบุงกี๋ออกไปยังที่ตองการขุดการเหวี่ยง
เกิดขึ้นจากการดึงบุงกี๋ใหเขามาติดกับแขนแลวปลอยใหบุงกี๋แกวงออกไปเหมือนกับลูกตุม
นาฬิกาเมื่อบุงกี๋ถูกปลอยไปยังจุดที่ตองการแลว  ก็จะกวานลวดสลิงที่ใชลากดึงบุงกี๋  บุงกี๋ก็จะ
ทําการขุดวัสดุเขาในบุงกี๋จนเต็ม  หลังจากนั้นก็จะกวานลวดสลิงยกบุงกี๋ขึ้นหมุนสวนบนของตัว  
และไปเทวัสดุตามที่ตองการ 
 ปริมาณงานที่รถขุดตักแบบคีบ และแบบลากดึง ที่ทําไดสามารถหาไดทํานองเดียวกับ
รถขุดตักเขาหาตัวรถ  ซ่ึงจะขึ้นอยูกับความจุของบุงกี๋  เวลาที่ใชในหนึ่งรอบของการทํางานและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
 
กฎขอบังคับในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของรถขุดตัก 

• งานขุดตัก  ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหรือ ผูที่รับผิดชอบกอน  และกําหนด
รูปแบบ  ขอบเขตของการขุด 

• งานขุดตักตองคํานึงถึงขอปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยอยางเครงครัดและ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับบทบัญญัติตามกฎหมาย  และกฎขอบังคับที่         
เหมาะสม 

• กอนการปฏิบัติงานจะตองสํารวจแผนผังโดยชางไฟฟาวา มีสายไฟ หรือสาย
โทรศัพท  อยูภายใตบริเวณที่จะขุดหรือไม  (ถามีบอกรายละเอียด และวาด
แผนผังพอสังเขป) 

• หามใชรถปนจ่ันหรือเครื่องจักรขุดตัก  ในบริเวณรัศมี 1 เมตร จากสายเคเบิล   
ใตดิน 

• ถามีสายไฟฟาใตดิน  ใหตัดสะพานไฟหยุดจายกระแสไฟฟาชั่วคราว และติด
ปายในกรณีหยุดจายกระแสไฟฟาไมได  จะตองมีชางไฟฟาอยูคอยใหคําแนะนํา
หรือหามาตรการปองกันที่ดี  และใชเฉพาะเครื่องมือธรรมดา  (Hand  Tool)   

• ถามีทอใตดิน  ใหทําเครื่องหมายตําแหนงที่ตั้งใหเรียบรอย 
• ถาขุดลึกเกินกวา 1.20  เมตร  ตองพิจารณาจัดใหมีบันไดหนีภัยและทําผนังกัน

ดินพัง 
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• บริเวณที่ปฏิบัติงานจะตองมีที่กั้น  และเครื่องหมายเตือนที่เห็นชัดเจนทั้งเวลา
กลางวัน  และ  กลางคืน 

• ตรวจสอบบริเวณที่จะทําการขุดวามีสารพิษ  หรือ ติดไฟ หรือไม 
• หามปนปายเครื่องจักรกล ขณะมีการปฏิบัติงานอยู 
• ตรวจสอบเครื่องจักรกล  เชน  ระดับนํ้ามันหลอลื่น ระบบเบรค ระบบไฮโดรลิก 

สัญญาณเตือนอันตราย  สมรรถนะของเครื่องจักรกล  ฯลฯ  กอนดําเนินการ
ปฏิบัติงาน  และตรวจสอบตามระยะเวลาของบริษัทผูผลิต 

• ถาพบวาเคร่ืองจักรกลชํารุดเสียหาย  ใหดําเนินการซอมใหเรียบรอยจึงจะนํา
กลับมาใชงาน 

• หามดัดแปลงแกไขสวนใดของเครื่องจักรกล 
 
รถตักดิน  (EXCAVATOR) 
 รถตักที่ใชในงานกอสรางในปจจุบัน  สวนใหญจะเปนรถตักที่ติดตั้งบุงกี๋ไวดานหนาของ
ตัวรถ  ซ่ึงเรียกวา รถตักดานหนา (Front-end  Loader)   รถตักจะใชงานเคลื่อนยายวัสดุโดย
การตักวัสดุที่ขุดแลวรวมกองไว  หรืออาจขุดตักในสภาพเดิมที่จับตัวกันไมแนนนักเม่ือตักเสร็จก็
จะยกบุงกี๋ขึ้น  และเคลื่อนยายวัสดุไปเทในที่ที่ตองการ  รถตักดานหนาที่ใชกันอยู  2   แบบ  คือ
รถตักดานหนาแบบตีนตะขาบ  และรถตักดานหนาแบบลอยาง 
 1. รถตักดานหนาแบบตีนตะขาบ (Front-end Tractor  Loader) หรือบางครั้งเรียกวา  
Front-end  Tractor  Shovel  หรือ   Shovel  Dozer  จะมีสวนประกอบที่สําคัญเชนเดียวกับ  
รถแทรกเตอรตีนตะขาบซึ่งไดแก 

1.1 เครื่องยนตซ่ึงนิยมใชเครื่องดีเซล  จะมีขนาดตามขนาดของตัวรถ  โดยทั่วไปกําลัง
ของเครื่องยนตจะมีคาประมาณ  75-85  แรงมา  ตอความจุของบุงกี๋หน่ึงลูกบาศกเมตร 

1.2 ระบบถายทอดกําลัง  จะมีแบบ  Direct  Driver, Power  Shift  และ  Hydrostatic  
เชนเดียวกับ  รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 

1.3 โครงของตัวรถ  (Loader  Frame)   ซ่ึงนอกจากจะเปนฐานรองรับเครื่องยนต
อุปกรณถายทอดกําลัง  และเครื่องลางเชนเดียวกับรถแทรกเตอรตีนตะขาบแลว  โครงของตัวรถ
ตักจะทําหนาที่เปนสวนที่ยึดอุปกรณที่ใชในการตักอีกดวย 

1.4 อุปกรณที่ใชในการตัก  โดยทั่วไปจะประกอบดวยบุงกี๋  แขนยกบุงกี๋  และแขนที่ใช
ในการพลิกบุงกี๋  การควบคุมการทํางานของอุปกรณที่ในการตักจะกระทําดวยระบบไฮโดรลิก  
โดยจะใชกระบอกไฮโดรลิก  2  ชุด  ชุดแรก  จะทําหนาที่ในการยกบุงกี๋ (Hoist  Ram)   ซ่ึงจะ
ยึดติดกับโครงรถและแขนยก  ชุดที่สอง  จะทําหนาที่ในการพลิกบุงกี๋  (Dump  Ram)  ซ่ึงจะยึด
ติดกับโครงรถ และคานที่ติดกับแขนที่ใชในการพลิกบุงกี๋  การทํางานของอุปกรณ  ซ่ึงจะเปนวา
อุปกรณที่ใชในการตักนี้จะทําหนาที่เฉพาะการตกและเทเทานั้นไมสามารถที่จะทําการขุดได  
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เชนเดียวกับอุปกรณที่ใชในการขุดตัก ดังนั้นการขุดจึงตองกระทําโดยการเคลื่อนตัวรถดันบุงกี๋
เขาไปขุด 

สําหรับการเคลื่อนตัว  การบังคับเลี้ยว  และการเบรกของรถตักดานหนาแบบตีนตะขาบ
จะเหมือนกับรถตักดานหนาแบบลอยาง  ก็จะมีเชนเดียวกับรถแทรกเตอรตีนตะขาบคือ  
สามารถทํางานดีบนพ้ืนที่ไมแนน  หรือพ้ืนที่เปนหิน 
 2. รถตักดานหนาแบบลอยาง 
 รถตักดินดานหนาแบบลอยาง  จะสามารถเคลื่อนที่ไดเร็วกวารถตักดานหนาแบบ
ตีนตะขาบกวาเทาตัว  ทําใหเวลาการใชในหนึ่งรอบของการทํางานของรถตักดานหนาแบบ    
ลอยางนอยกวารถตักดานหนาแบบตีนตะขาบ  จึงเปนที่นิยมใชกันมาก  ถาพื้นบริเวณที่ทํางาน
แข็งพอและไมตองการแรงดันของรถตักขุดมากนัก 
 รถตักดานหนาแบบลอยางที่ใชกันอยูยังแบงออกเปน 2 ชนิด  คือ  ชนิดขับเคลื่อนทั้ง   
4  ลอ (Four  Wheel  Drive) และชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ (Two  Wheel  Drive) ซ่ึงชนิดขับเคลื่อน
ทั้ง 4 ลอ จะใชสําหรับงานที่ตองการแรงดนสูง 
 
กฎขอบังคับในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของรถตัก 

• งานตัก  ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนางานหรือ  ผูที่ รับผิดชอบกอน  และ
กําหนดรูปแบบ  ขอบเขตของการตัก 

• งานตัก  ตองคํานึงถึงขอปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยอยางเครงครัด และ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับบทบัญญัติตามกฎหมาย  และกฎขอบังคับที่เหมาะ
สม 

• กอนการปฏิบัติงานจะตองสํารวจแผนผังโดยชางไฟฟาวา  มีสายไฟ หรือสาย
โทรศัพท  อยูภายใตบริเวณที่จะตักหรือไม  (ถามีกําหนดรายละเอียด  และวาด
แผนผังพอสังเขป) 

• หามใชเครื่องจักรตักในบริเวณรัศมี  1  เมตร  จากสายเคเบิลใตดิน 
• ถามีสายไฟฟาใตดินใหตัดสะพานไฟหยุดจายกระแสไฟฟาชั่วคราวและติดปาย

ในกรณีหยุดจายกระแสไฟฟาไมได จะตองมีชางอยูคอยใหคําแนะนําหรือหา
มาตรการปองกันที่ดี  และใชเฉพาะเครื่องมือธรรมดา  (Hand  Tool)  

• ถามีทอใตดิน ใหทําเครื่องหมายตําแหนงที่ตั้งใหเรียบรอย 
• บริเวณที่ปฏิบัติงานจะตองมีที่กั้น  และเครื่องหมายเตือนที่เห็นชัดเจนทั้งเวลา

กลางวันและเวลากลางคืน 
• ตรวจสอบบริเวณที่จะทําการขุดวามีสารพิษ  หรือ ติดไฟ หรือไม 
• หามปนปายเครื่องจักรกล ขณะมีการปฏิบัติงานอยู 
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• ตรวจสอบเครื่องจักรกล เชน ระดับนํ้ามันหลอลื่น  ระบบเบรค  ระบบไฮโดรลิก 
สัญญาณเตือนอันตราย  สมรรถนะของเครื่องจักรกล  ฯลฯ  กอนดําเนินการ
ปฏิบัติงาน  และตรวจสอบตามระยะเวลาของบริษัทผูผลิต 

• ถาพบวาเคร่ืองจักรกลชํารุดเสียหาย  ใหดําเนินการซอมใหเรียบรอยจึงจะนํา
กลับมาใชงาน 

• หามดัดแปลงแกไขสวนใดของเครื่องจักรกล 
 
รถเกลี่ย  (GRADER)   
 รถเกลี่ยเปนเคร่ืองจักรกลอีกประเภทหนึ่งของเครื่องจักรกลงานดิน  ซ่ึงจะใชในงานขุด
เกลี่ย และตบแตงผิว สําหรับงานสรางถนนหรืองานปรับระดับพ้ืน  รถเกลี่ยจะเปนเคร่ืองจักกล
ลอยาง แบบขับเคลื่อนดวยตัวเอง มีทั้งแบบ 4 ลอขับเคลื่อน 2 ลอ และ  4 ลอ  แบบ 6 ลอ     
ขับเคลื่อน 2 ลอ 4 ลอ และ 6 ลอ  ขนาดของตัวรถนิยมกําหนดดวยขนาดของเครื่องยนต  มีให
เลือกตั้งแตขนาด 50 แรงมา จนถึง 350 แรงมา 
  
โครงสรางของรถเกลี่ย 
 โครงสรางของรถเกลี่ยจะแตกตางจากรถแทรกเตอรลอยางทั่วไป  เพราะตองการความ
ละเอียดของงานคอนขางสูง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานตบแตงผิว  โครงสรางของรถเกลี่ยจึงจะ
ตองมีลักษณะดังน้ีคือ 
 1. ระยะชวงลอ (Wheel-Base)  คือ ระยะระหวางกึ่งกลางลอหนา  ถึงกึ่งกลางของ      
ลอหลัง  ถาลอหลังเปนลอคู  ระยะชวงลอก็คือ  ระยะจากกึ่งกลางลอหนาถึงแนวกึ่งกลางของ      
ลอหลังทั้งสอง  สําหรับรถเกลี่ยดินระยะชวงลอน้ีตองยาว 
 2. ใบมีดจะตองติดอยูประมาณกึ่งกลางของโครงตัวรถ 
 3. เพลาหนาและเพลาหลังจะตองแกวงขึ้นลงในแนวดิ่งได 
 4. จะตองมีระบบกันสะเทือน 
 5. ลอหนาจะตองเลื่อนได  
 6. ไมจําเปนตองมีเฟองทาย 
 
 สําหรับลักษณะโครงสรางของรถเกลี่ยตามขอที่ 1 ถึงขอที่ 4  ขางตน  มีวัตถุประสงคที่
จะใหใบมีดของรถเกลี่ยเปลี่ยนตําแหนงนอยที่สุด ซ่ึงควรมีคาระหวาง + 5 ถึง + 10 มิลลิเมตร  
เทานั้น  เม่ือรถวิ่งอยูบนทางที่ไมเรียบ เชน เม่ือลอดานใดดานหนึ่งตกหลุม  หรือเปนกอนหิน  
เปนตน 
 สวนการเอียงของลอน้ัน  ก็เพ่ือที่จะชวยใหรถวิ่งไปในทางตรงได  ในขณะทํางานดวย
การเอียงใบมีด  เม่ือเอียงใบมีดจะเกิดแรงกระทําของวัสดุที่ใบมีดปาดออกกระทําตอใบมีด      
ซ่ึงแรงสวนหน่ึงจะทําตัวรถไถลออกดานขาง  จึงจําเปนที่จะตองเอียงลอ  เพ่ือใหเกิดแรงตาน   
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การไถลไปดานขาง  นอกจากนี้การเอียงลอยังชวยในการเลี้ยว  โดยจะปองกันไมใหตัวรถไถล
ออกไปดานขางเชนเดียวกัน  ซ่ึงเปนเหตุผลหนึ่งที่รถเกลี่ยไมจําเปนตองมีเฟองทาย  นอกเหนือ
จากการที่รถเกลี่ยดินมีระยะชวงลอยาวจึงทําใหรัศมีวงเลี้ยวกวาง  ความตองการที่จะใหลอ     
ดานนอก  และลอดานในหมุนดวยความเร็วตางกันในลักษณะเลี้ยวจึงมีนอย  แตถาเปนรถเกลี่ย
ที่เลี้ยวแบบหักลําตัว  ซ่ึงมีวงเลี้ยวแคบอาจจําเปนตองมีชุดเฟองทาย 
 
ลักษณะการทํางาน 
 ลักษณะการทํางานที่รถเกลี่ยดินสามารถทําไดน้ันมีหลายลักษณะ แตที่สําคัญๆ น้ัน   
ไดแก 
 การกระจายกองวัสดุ (Spreading  a  Pile) 
 สามารถทําไดโดยการเลื่อนใบมีดออกดานขางแลวเขาไปดันใหกองวัสดุกระจายออกที่
ละนอย  ซ่ึงลอของรถเกลี่ยไมปนกองวัสดุ  และในขณะที่ดันกองวัสดุออกก็คอยๆ ยกใบมีดขึ้น  
เพ่ือจะเกลี่ยวัสดุดานหนาของใบมีดใหกระจายออก 
 การปรับระดับพื้นที่ขรุขระ 
 เชน  การซอมถนนลูกรัง  หรือถนนดินประเภทอื่น  การปรับระดับสามารถกระทําได
โดยการขุดผิดพื้นเดิมที่ขรุขระออก  ซ่ึงในการขุดนั้นใบมีดของรถเกลี่ยจะลดลง  และเอียงใหวัสดุ
ที่ถูกขุดออกไหลไปกองไดดานขาง  หลังจากนั้นก็จะเกลี่ยกองวัสดุมายังบริเวณที่ขุดออกอีกและ
ปรับใหไดระดับ 
 การตัดรองนํ้า  (Cutting  Gutter) 
 โดยทั่วไปแลวในการสรางถนนจะตัดเปนรองนํ้า  ซ่ึงรถเกลี่ยจะทําการตัดรองนํ้า  โดย
การกดใบมีดดานที่จะตัดลง  และยกใบมีดอีกดานหนึ่งขึ้นพรอมกับเอียงใบมีดเพื่อใหวัดสุที่ถูก
ตัดออกมากองดานขาง  การตัดนี้จะคอยๆ ทํา  หลายๆครั้ง  จะไดความลึก  และความกวางตาม
ความตองการ  ซ่ึงการตัดอาจกระทําสลับกันการเกลี่ยกองวัดสุที่ถูกตัดออกขึ้นมาบนพื้นถนน 
 
กฎขอบังคับในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของรถเกลี่ย 

• กอนปฏิบัติงาน  ตองไดรับอนุญาตจากผูที่รับผิดชอบ หรือหัวหนางานในการ
ทํางานนั้นๆ 

• จัดทํารั้วลอมรอบบริเวณที่เครื่องจักรทํางาน 
• หามปนปายเครื่องจักกล  ขณะมีการปฏิบัติงานอยู 
• ตรวจสอบเครื่องจักรกล เชน ระดับนํ้ามันหลอลื่น  ระบบเบรค  ระบบไฮโดรลิก

สัญญาณเตือนอันตราย  สมรรถนะเครื่องจักรกล ฯลฯ  กอนดําเนินการปฏิบัติ
งานและตรวจสอบตามระยะเวลาของบริษัทผูผลิต 

• ถาพบวาเครื่องจักรกลชํารุดเสียหาย  ไดดําเนินการซอมใหเรียบรอยจึงจะนํา
กลับมาใชงาน 
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• ถาปฏิบัติงานในเวลากลางคืนควรจัดการเกี่ยวกับเรื่องของแสงสวางใหพอเพียง 
• ดับเครื่องยนตเม่ือเติมนํ้ามัน  หามสูบบุหร่ีหรือจะประกายไฟ  ในบริเวณที่ที่จัด

เติมนํ้ามันและที่เก็บนํ้ามัน 
• หามดัดแปลงแกไขสวนหนึ่งสวนใดของเครื่องจักรกล 
• ผูบังคับเครื่องจักรกล  ควรจะอยูในสภาพที่พรอมปฏิบัติงาน  ไมควรมีอาการ       

มึนเมา  หรืองวงนอน  ฯลฯ 
 

ในสภาพการณปจจุบันนี้งานกอสราง อาคาร สะพาน สาธารณูปโภค อุโมงค งานขุด
เจาะ  หรืองานกอสรางประเภทอ่ืนๆ  ตลอดจนงานโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายปนจ่ัน
หรือเครน ไดเขามามีบทบาทในงานตางๆ เหลานี้ ซ่ึงปนจ่ัน (Crane) เปนเคร่ืองจักรกลชนิดหนึ่ง
ที่ใชงานในการยก  และเคลื่อนยายวัสดุ  โดยมีแบบและขนาดที่แตกตางกัน  ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมกับการใชงานนั้นๆ ปนจ่ันประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ สวนของเครื่องยก 
(Hotsting  Machinery)  และสวนของเสา  หรือ แขนยกหรือคาน เครื่องยกหรือขุดกวานจะ
ประกอบดวยดรัม ซ่ึงถูกขับเคลื่อนโดยกําลังจากเครื่องยนต  หรือมอเตอรไฟฟา  โดยดรัมจะมี
กวานสลิงขึ้นลงโดยผานชุดรอกตางๆ  จึงจะสามารถปฏิบัติงานได 
 ดังน้ัน  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานเกี่ยวกับปนจ่ัน  (Crane)  ผูรับผิดชอบ
งานเกี่ยวกับปนจ่ัน  จะตองทําการจัดหามาตรการความปลอดภัยการปองกันและระบบ        
การบริหารความปลอดภัยในการใชปนจ่ัน  และจัดใหมีการควบคุมการปฏิบัติงานตลอดจน       
การตรวจสอบสภาพการทํางาน  และอุปกรณที่เกี่ยวของกับปนจ่ันจนแนใจวามีความปลอดภัย
สูงสุดที่จะปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น  และการสูญเสียใหนอยที่สุด 
 
ปนจั่นชนิดหอสูง  (TOWER  CRANE) 
  เปนประเภทปนจ่ันชนิดหนึ่งที่อยูกับที่ใชในการยกและยายของที่มีนํ้าหนักมากๆ ภายใน
หนวยงานกอสรางทั่วไป  การทํางานของปนจ่ันจะผานสลิงซึ่งทําดวยลวดเหล็กเสนเล็กๆ      
ถักสานเปนโครง  ตัวปนจ่ันเองมีโครงสรางเปนเหล็กถัก (Thrust)  เพ่ือใหสามารถรับนํ้าหนักได  
หรือภาระ  (Load)  ไดตามที่ออกแบบ  ทั้งน้ีในการยกวัสดุอุปกรณหรือสิ่งของใดๆ ก็ตามจําเปน
ตองรูขอมูลเบื้องตนของวัสดุอุปกรณ  หรือสิ่งของใดๆ น้ัน  เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
สิงที่ควรทําความเขาใจกอนการยก 

• นํ้าหนักวัสดุที่จะยกและไมยกเกินน้ําหนักที่ปนจ่ันสามารถยกไดในระยะนั้นๆ 
• รัศมีการยกและยายของให ดูตํ าแหนงที่ห างจากตัวปน จ่ันมากที่ สุดใน           

การประเมินความสามรถของปนจ่ัน 
• ใชรัศมีของแขนในตําแหนงที่ใกลตวัปนจ่ันที่สุด 
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• ตองทราบและปฏิบัติตามแผนภาพความสามารถในการยกของปนจ่ัน (Lifting  
Capacity  or  Load  Chart) 

• หามการเริ่ม  หรือหยุดการยกแบบทันทีทันใด  หรือขับแบบกระชาก 
• การยกของตองยกขึ้นในแนวดิ่ง  ใหรอกตะขอ  ตรงกับศูนยกลางของน้ําหนักที่

ยกและตรงกับกลางแขนของปนจ่ัน 
• ปรับใหปนจ่ันมีเสถียรภาพมากที่สุดและไดด่ิง 

 
 

ภาพแสดง TOWER CRANE  ชนิดตางๆ 
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 เน่ืองจากการที่เราตองมีการทํางานกับของหนักรวมกับการทํางานในที่สูง  หรือการ
ทํางานกับของหนักที่อยูบนที่สูง  จึงจําเปนตองคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน
มากกวาสภาพปกติ  โดยแยกการทํางานที่เกี่ยวของออกเปน  2  สวน 
 1. การทํางานของผูที่อยูบนพ้ืนดิน  ประกอบดวย การผูก ยึดจับวัสดุ การปรับตําแหนง
ของใหตรงกับที่ตองการ การทํางานรวมกับเครื่องจักรกลหนัก เชน การบอกเครน หรือ การให
สัญญาณ  รวมถึงอุปกรณรวมประเภท สลิง โซ  ปากขอ  (Clamps) 
 2. การตรวจสอบเครื่องจักร  และการขับปนจ่ันหอสูง  จะกลาวในบทตอไป 
 สวนในเรื่องความสมดุลย เสถียรภาพ  จุดศูนยถวง  ความเสียหายทางโครงสรางและยก
นํ้าหนักเกินพิกัด โซ ตะขอ และหวง ลวดสลิง กฎความปลอดภัย สัญญาณมือ สําหรับปนจ่ัน       
จะกลาวรวมอยูในเรื่องปนจ่ันชนิดเคลื่อนที่ 
 
ปนจั่นชนิดเคลื่อนที่  (MOBILE  CRANE) 
 ปจจุบันงานกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   หรือ ขนาดใหญ  หรืองานกอสราง 
อ่ืนๆ  มีความจําเปนในการใชปนจ่ันเคล่ือนที่  หรือ  บางครั้งเรียกวา  รถยกไดเขามามีบทบาท
ในงานกอสรางอยางมากมาย  ซ่ึงปนจ่ันเหลานี้ก็จะมีแบบขนาดที่แตกตางกันตามที่กลาวมา     
ขางตน  สําหรับในบทนี้จะกลาวถึงการใชงานของปนจ่ันชนิดเคลื่อนที่  ที่ผู รับผิดชอบและ           
ผูปฏิบัติงานควรจะมีความรู  ความเขาใจ  คือ 

• จุดศูนยถวงของปนจ่ัน (Center  of  Gravity) 
• ความเสียหายทางโครงสรางและยกน้ําหนักเกินพิกัด  (Structural  Failure  

and  Effect  of  Overloading) 
• พิกัดน้ําหนักกับฐานของปนจ่ัน (Configuration  of  Crane  Base) 
• รัศมีวงกลมและหนึ่งเสี้ยวของวงกลม  (Sweep  Area  and  Quadrants) 
• โซ  (Chain) 
• ตะขอและหวง (Hook) 
• ลวดสลิง (Wire Rope) 
• การผูกมัดสิ่งของที่จะทําการยก  (Lifting  Operate) 
 

จุดศูนยถวงของปนจั่น  (CENTER  OF  GRAVITY) 
 วัตถุที่ทุกชนิดจะมีจุดศูนยถวงของตัวเองไมวาจะเปนรูปลักษณะใด  มีนํ้าหนักเทาใดแต
จุดศูนยถวงนั้นจะอยูคอนไปทางใดก็แลวแตรูปราง  และนํ้าหนักของวัตถุที่ถวงทั่งสองดานของ
วัตถุน้ันๆ  เชนเดียวกับจุดศูนยถวงของปนจ่ันจะคอนไปทางใดก็อยูที่โครงสราง  และน้ําหนัก
ของสวนประกอบน้ันๆ เชน บูม ตัวรถ เครื่องยนต นํ้าหนักถวง เปนตน ปนจ่ันก็ใชความสมดุลย 
(Leverage) ของน้ําหนักโครงสรางและน้ําหนักของวัตถุที่ยก  เปนตัวกําหนดใหเกิดสมดุลย  แต
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จุดศูนยถวง  (Center  of  Gravity)  ของปนจ่ันนั้นจะยายไปมาไดขึ้นอยูกับตําแหนงของปนจ่ัน  
เชน  การสวิง  การยื่นบูมหรือรัศมีการยกเปลี่ยนไปจากทิศทางเดิม  ซ่ึงการเปลี่ยนทิศทางของ
จุดศูนยถวงนี้  เราไมสามารถที่จะมองเห็นได  ฉะน้ันผูที่ทําหนาที่ควบคุมปนจ่ันจะตองเปนผูมี
ความเขาใจในขอกําหนดพิกัดตางๆ ของปนจ่ันชนิดนั้นๆ เปนอยางดี 
 
 
ความเสียหายทางโครงสรางและยกน้าํหนักเกินพิกัด  (STRUCTURAL  FAILURE  AND  
EFFECT  OF  OVERLOADING) 
 ความเสียหายเกิดขึ้นกับรถปนจ่ัน  และตัวโครงสรางของรถนั้น  มักจะเกิดจากการที่
ขาดการบํารุงรักษา  ยกเหวี่ยงโหลดไปพรอมๆ  กัน คือ  หยุดกระทันหัน  หรือยกของอยูดาน
เดียวกันเปนเวลานานๆ เชน ปนจ่ันชนิดตีนตะขาบ หรือยกของขึ้นไปชนกับรอกแตก หรือ      
เสียหายซึ่งอาจจะไมมีอุปกรณควบคุม  และบอยครั้งเราจะเห็นสลิงยกงอหรือแบน  เชนนี้อาจจะ
เกิดขึ้นเพราะถูกของหนักทับบาง  สลิงที่เก็บในกวานทับกันบาง  ความเสียหายที่เกิดขึ้นเหลานี้
ถึงแมวาจะไมทําใหรถปนจ่ันคว่ํา  หรือมองเห็นความสูญเสียที่ใหญหลวง  ในขณะเดียวกันก็ตาม
ผูควบคุมปนจ่ันก็จะตองระมัดระวังมาก  เพราะนั่นคือสิ่งบอกเหตุไปสูความเสียหายอยางใหญ
หลวงในเวลาอันใกล สวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกที่เกินพิกัดของน้ําหนักที่ยกไดใน
ขณะนั้น  หรือสวิงโหลดไปในทิศทางดานขางของตัวปนจ่ัน  โดยที่ปนจ่ันไมสามารถจะรับ        
นํ้าหนักในขณะนั้นไดความเสียหายที่เกิดขึ้นมักจะทําให  รถปนจ่ันกระดกและคว่ํา หรือรถปนจ่ัน
กระดกและบูมหัก 
 สวนพิกัดของลวดสลิงที่ใชทําการยก  หรือ  สวนประกอบอื่นๆ  ของตัวปนจ่ันทางบริษัท
ผูสรางจะกําหนดวา  คาความปลอดภัย (Safety  Factor) จะเปนเทาใด เชน  3:1  ของลวดสลิง
ที่ใชยก  คือ  สลิงจะตองมีคาความปลอดภัยเปนสามเทาของพิกัดของปนจ่ัน  สามารถจะกระทํา
การยกได ผูปฏิบัติหรือผูบังคับรถปนจ่ันควรจะมีความรูในการประมาณคาน้ําหนัก หรือใหทาง  
ผูควบคุมงาน วิศวกร  เปนผูประมาณคาน้ําหนักของที่ยก (Load  Estimate)  และสามารถอาน
โหลดชารท  เพ่ือทราบถึงความยาวของ boom ที่สามารถยืดออกไดไกลสุดแคไหน  รัศมีที่ต่ําสุด
กี่องศา เพ่ือปองกันความเสียหายทางโครงสราง และการยกเกินพิกัด ทางคณะผูจัดจึงรวบรวม
นํ้าหนักวัสดุ (ตัน/ลูกบาศกเมตร) ที่มีการใชมากในงานกอสราง พรอมตัวอยางในการคํานวณ
งายๆ 
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ตารางนํ้าหนักของวัสดุ 
 

วัสด ุ นํ้าหนัก(ตัน/ลูกบาศทเมตร) 
ตะกัว่ 

ทองแดง 
เหล็ก 

เหล็กหลอ 
อลูมิเนียม 
คอนกรีต 

ดิน 
ทราย 
ถาน 
ผงถาน 
ถานโคก 
ไมโอค 

11.4 
8.9 
7.8 
7.2 
2.7 
2.3 
2.0 
1.9 
0.8 
1.0 
0.5 
0.9 

 

 
 
 
พิกัดนํ้าหนักกับฐานของปนจั่น  (CONFIGURATION  OF  CRANE  BASE) 
 ความสามารถในการยกของปนจ่ันแตละชนิดที่แสดงอยูในโหลดชารทนั้นจะตองดูวาฐาน
ของปนจ่ันน้ันตั้งอยูในลักษณะอยางไร  สามารถแบงออกไดเปน  3  ลักษณะ 
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นอกจากจะพิจารณาวาฐานของปนจ่ันตั้งอยูในลักษณะใดแลว  ยังขึ้นอยูกับ  การยืด
ออกไปของบูมหรือจ๊ิป  มีการตอเติมอีกหรือไม  นํ้าหนักถวงอยูดานใด  ดานหนาเทาไหร     
ดานหลังเทาไหร  ความยาวของบูมหลักเทาไหร  และมีองศาแตกตางกันอยางไร  มุมที่จะทํา
การยกอยูทางดานใด  และจะมีการสวิงโหลดทางดานใดและไกล  ใกลกันเพียงใด  ระยะที่ทํา
การยกอยูหางจากจุดศูนยถวงเทาไหร  และน้ําหนักของๆ  ที่จะยกมีนํ้าหนักเทาใด  จะยกดวย
อะไร และนํ้าหนักที่จะติดรวมเขาไปมีอะไรบาง  ฯลฯ   สิ่งตางๆ เหลานี้ถูกนํามาคํานวณ  และ
ทําเปนที่เราเรียกวา โหลดชารท น้ันเองเพราะถาเราจะทําการยกชิ้นงานสักชิ้น โดยที่ผูควบคุม
จะคอยมาติดคํานวณตัวเลขตางๆ ก็คงไมทันการ  ขอเพียงแตผูควบคุมใหความสนใจ  และ
ศึกษาวิธีการอานโหลดชารทใหละเอียดก็จะทํางานไดถูกตองสะดวก  และปลอดภัยดวย 
 
รัศมวีงกลมและหนึ่งเสี้ยวของวงกลม  (Sweep  Area  and  Quadrants) 
 ปนจ่ันนี้จะทําการยกและหมุนเปนวงกลม  รัศมี  360º รอบตัวเอง  และการหมุนเปน     
วงกลมของปนจ่ันก็มีขีดจํากัดพิกัดของการยก  เพราะพิกัดการยกขึ้นอยูกับจุดศูนยถวงของ      
ตัวรถปนจ่ันเอง  และจุดศูนยถวงของน้ําหนักถวง  (Counter  Weight)  สมมติวา เม่ือทําการยก
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ทางดานหนา  หรือดานหลังของรถเครน  พิกัดน้ําหนักของการยกสามารถทําการยกไดมากกวา
ทางดานขางทั้ง 2 ดาน   เพราะตัวปนจ่ันเองจะมีทั้งน้ําหนักของตัวรถเอง  นํ้าหนักเครื่องยนต  
และน้ําหนักถวง (Counter  Weight)  แตเม่ือปนจ่ันหมุนไปทางดานขาง พิกัดการยกก็จะลดลง
มา  เพราะเราตัดน้ําหนักการถวงของเครื่องยนตออกไป  เชนนี้จึงใหปนจ่ันมีแผนภูมิ แสดงพิกัด
นํ้าหนัก  (Load  Chart)  ที่ยกไดในทิศทางตางๆ ที่แสดงอยูแตกตางกันไปซึ่งผูกระทําหนาที่
ควบคุมปนจ่ันจะตองศึกษาและเขาใจ  เพ่ือเปนการปองกันอันตรายจาการยกเกินพิกัดที่กําหนด  
และพิกัดการยกของรถปนจ่ันแตละชนิดที่มีรัศมีเลี้ยววงกลมนี้จะไมเหมือนกัน ดังรูปที่แสดง 
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ขอกําหนดทั่วไปในการใชปนจั่นในงานกอสราง 
• แผนงานกอนการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงาน  จะตองได รับการตรวจสอบวามี         

ความปลอดภัยจากหัวหนางาน 
• จะตองติดปายเตือน “อันตราย  หามเขาเขตกอสรางกอนไดรับอนุญาต”  และทํา         

การลอมรั้ว หรือการขึงเชือกโดยมีขอความใหเห็นเดนชัด 
• ทําการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของถนน  และจะตองไมมีสิ่งกีดขวาง ในกรณีที่

สภาพความแข็งแรงของพื้นถนนไมเพียงพอ  จะตองทําการเสริมพ้ืนใหสามารถรับนํ้าหนักและมี
ขนาดความกวางเพียงพอสําหรับรถปนจ่ัน 

• รถปนจ่ันและกวาน จะตองทําการล็อคหรือใสเบรคไวใหม่ันคง  ในกรณีที่ไมไดใชงาน 
• รถปนจ่ันจะตองไดรับการตรวจสอบสภาพตามระยะเวลา  โดยมีคุณสมบัติสามารถ     

ตรวจสอบตามกฎหมายความปลอดภัย  โดยมีวิศวกรเครื่องกลที่ไดรับอนุญาต ประเภทสามัญ 
• รถปนจ่ันและกวาน จะตองไดรับตรวจสภาพทั่วไป  เปนประจําเดือน  
• งานยกของจะเริ่มงานไดจะตองได รับการตรวจสอบ   และยืนยันถึงสภาพของ          

ความปลอดภัย  อยางเพียงพอโดยหัวหนางาน  หรือวิศวกรควบคุมงาน 
• รถปนจ่ันจะตองอยูในตําแหนงแนวราบและมั่นคง  จะตองมีแผนเหล็กที่แข็งแรงเพียงพอ 

รองรับ  Outrigger   ของรถเครน Outrigger  จะตองอยูในตําแหนงปลอดภัยและ  Knob pins  
จะตองอยูในตําแหนงนิรภัย 

• ผูควบคุมรถปนจ่ันจะตองอยูประจํา  ที่เครื่องกวานตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
• มุมยกของ  Boom  จะตองอยูในชวง  30 º– 80 º  นอกจากกําหนดไวตามคุณลักษณะ

ของแตละบริษัทผูผลิต  และในกรณีที่ตองใช  Jib  จะตองใหสั้นที่สุด 
• เครื่องบอกตําแหนงมุมยก  (Angle  Indicator)  จะตองติดตั้งไวในตําแหนงที่ผูควบคุม

รถเครนสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน  เพ่ือตรวจสอบมุมของการยก  Boom  ของรถเครนจะ
ตองอยูในตําแหนงต่ําสุด และ  Hook  จะตองอยูในตําแหนงที่ปลอดภัยเม่ือเครนไมมีการใชงาน 

• ขณะขับเคลื่อนปนจ่ัน  Boom   จะตองอยูในตําแหนงต่ําสุด  และจะตองจัดหาผูชวย    
ผูควบคุมรถปนจ่ันเพ่ิมอีก 1 คน 

• ระยะหางปลอดภัยจากสายสงไฟฟาแรงสูง  จะตองหางไมนอยกวา  3.00  เมตร   
• ในกรณีมีความจําเปนตองทํางานบริเวณสายสงไฟฟาแรงสูง  จะตองไดรับอนุญาตจาก

วิศวกร  โดยสมควรจะใชระบบใบอนุญาต  และดูแลเรื่องความปลอดภัยโดยวิศวกรไฟฟา  และ
จะตองทําการปองกันสายสงแรงสูง  หรือทําการปลดวงจรไฟฟา 

• ทําการตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นที่ที่ปนจ่ันจะทําการยกหรือจอด  ถามีความแข็ง
แรงไมเพียงพอ  จะตองทําการเสริมพ้ืน  หรือการใชแผนเหล็กเสริม 

• ผูควบคุมรถปนจ่ัน  จะตองผานการฝกอบรม  และไดรับอนุญาตจากวิศวกรรมควบคุม
ของบริษัทฯ 
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• ในขณะยกของโดยรถปนจ่ัน  จะตองมีผูควบคุมงานและผูใหสัญญาณที่ไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติหนาที่  โดยวิศวกรควบคุมที่ทราบขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  และจะตองยืนอยูใน
ตําแหนงที่สามารถเห็นความเคลื่อนไหวของสิ่งของที่ยก  และผูควบคุมปนจ่ันอยางชัดเจน 

• พิกัดของปนจ่ันที่จะใชยกของ  จะตองไดรับการพิจารณาวาปลอดภัยโดยวิศวกร            
ควบคุมงาน 

• ขนาดน้ําหนักและจุดศูนยถวงของการยก    จะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ
และตองไดรับการตรวจสอบวาถูกตอง  โดยผูควบคุมงานหรือวิศวกร 

• สัญญาณเตือนเม่ือยกน้ําหนักเกิน  (Overload  Alarm)  และสัญญาณเตือนของระยะ        
การยกจะตองมี  และใชงานไดประจํารถปนจ่ัน 

• กอนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง  จะตองมีการตรวจสอบสภาพของการใชงานเกี่ยวกับระบบ
เบรค , Limit Switch , สลิง, เชือก,อุปกรณการยกและจะตองทดลองควบคุมรถปนจ่ันโดยไมมี 
Load 

• ขณะทําการยกของจะตองทดสอบการยก โดยใชปนจ่ันยกของขึ้นและคางไวที่ระยะ
ประมาณ  10  ซม. จากพื้นแลวตรวจสอบสภาพตางๆ ของปนจ่ัน  และอุปกรณเพ่ือใหแนใจวา
ปลอดภัย 

• ขณะปฏิบัติงานเมื่อพบวามีความเสี่ยงเกิดขึ้นใหหยุดงาน  และแจงใหผูควบคุมงาน หรือ
วิศวกรทราบเพื่อทําการแกไข 

• หามปฏิบัติการยกของโดยใชปนจ่ัน  ในกรณีที่สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย เชน ในขณะ
ที่ฝนตก  ลมแรง  ในเวลากลางคืน  และถาจําเปนตองปฏิบัติงานภายใตภาวะดังกลาวจะตองได
รับอนุญาต  จากผูจัดการควบคุมโครงการ  โดยใชระบบในอนุญาตในการทํางานและจะตอง       
จัดหามาตรการความปลอดภัยเพ่ิมเติม  เชน  ระบบแสงสวาง  ฯลฯ  

• จะตองไมใชงานเกินพิกัดน้ําหนักที่ระบุไว  ในคุณลักษณะของแตละบริษัทและจะตอง
ควบคุมการยกของไมเกิน  90%  ของพิกัดการยก  ซ่ึงอานไดจากเข็มบอกพิกัด  นํ้าหนักที่
ปลอดภัยจะตองคํานึงถึงนํ้าหนักของสลิง, ตะขอ, ภาวะน้ําหนักตางๆ 

• หัวหนางานหรือวิศวกร จะตองควบคุมการยกของ ควบคุมของ  ใหเคลื่อนที่อยางชาๆ 
ราบเรียบและสม่ําเสมอ , การคางน้ําหนักเกินควร ,  การยกของเกินพิกัดเปนการทํางานผิด 

• หามทําการยกของในลักษณะเยื้องศูนยหรือไมอยูในแนวด่ิง พรอมกับการเคลื่อนที่ของ
สิ่งที่ยก  

• การเคลื่อนตัวของ  Boom  จะตองกระทําอยางชาๆ (Slowly  Rotation)  เพ่ือปองกัน
แรงหนีศูนย  ที่จะทําใหปนจ่ันเสียการทรงตัว 

• หามคนงานติดไปกับสิ่งของ  ที่จะยกโดยปนจ่ัน 
• สลิงของปนจ่ันจะตองทําการมวนกลับเขาที่จนหมด  เม่ือเลิกปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานของผูใหสัญญาณ 
• การใหสัญญาณจะตองเปนระบบเดียวกันตลอดเวลาในเขตกอสราง ไดแก         

ทาสัญญาณ รูปภาพ และคําบรรยาย   
• สัญญาณที่ใชจะตองทําการติดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  เชน  ตําแหนงของ       

ผูควบคุมรถเครน  จุดที่ควบคุมการยก  หรือตําแหนงอ่ืนๆ  ที่มีความจําเปนใหผูเกี่ยวของ      
ไดทราบอยางทั่วถึง 

• กรณีที่ ใชสัญญาณจะตองมี เพียงคนเดียวที่ ใหสัญญาณ   และจะตองมี            
เครื่องหมายหรือสวมหมวกนิรภัยสีแดงใหผูขับรถเครนเห็นไดอยางเดนชัด  และผูใชสัญญาณมือ
จะตองมีนกหวีดติดตัวเพ่ือเปนการแจงสัญญาณเตือน 

• ผูใหสัญญาณ   จะตองได รับการฝกอบรม  และมีความสามารถในการให
สัญญาณและมีประสบการณเกี่ยวกับงานยกของจนเปนที่ยอมรับใหปฏิบัติงาน  ในตําแหนงผูให
สัญญาณ (Qualified Signal  Man)โดยวิศวกรควบคุมงาน   

• จะตองจัดใหมีผูใหสัญญาณตลอดเวลาของการยกของ  โดยเฉพาะกรณีทํา        
การยกวัสดุที่ผูควบคุมรถปนจ่ันไมสามารถมองเห็นสิ่งของที่จะทําการยกอยางชัดเจน  หรือกรณี
ยกของผาน Process  ตางๆ 

• ผูใหสัญญาณจะตองแตงตัวใหรัดกุม  และมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลสวมใสอยูตลอดเวลาปฏิบัติงาน 

• จะตองติดปายเตือนใหเห็นเดนชัดเพื่อใหผูปฏิบัติงานในบริเวณใกลเคียง  หรือ
บุคคลอื่นๆ ใหทราบวาจะมีการยกของหรือการทํางานโดยใชรถปนจ่ัน  และจะตองทําปายเตือน
บอกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 
 
มาตรฐานของงานยก 

• งานยกของทุกชนิดจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากหัวหนางาน  หรือ        
ผูควบคุมงาน  ที่เกี่ยวของเทานั้น 

• นํ้าหนักสิ่งของที่จะทําการยก  จะตองทําการรวมน้ําหนักของที่เกี่ยวของเปน        
นํ้าหนักรวม  (Total  Weight) 

• สลิงที่จะใชงานจะตองไดรับการตรวจสอบ  เปนประจําทุกเดือน 
• สลิงและเชือก  ที่เกี่ยวของกับงานยกจะตองมีคุณภาพดี  ปราศจากสนิมหรือ

สภาพของเสนลวดฉีกขาด  และผลิตจากวัสดุ ที่มีความแข็งแรงและไดมาตรฐาน 
• สลิงหรือเชือก  จะตองทําการเปลี่ยนใหมทันที  เม่ือพบสภาพวิกฤตจํานวนของ

เสนลวดเกินกวา  10%  ของทั้งหมด  เสนผาศูนยกลางของสลิง  หรือเชือกลดลง 5% 
• จะตองยกของโดยใชสลิงอยางนอย 2  เสน  และมุมของสลิงตองไมเกิน  60 º   
• Safety  Factor  ของสลิง  จะตองมากกวา  5  เทา 
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• จะตองมีเชือก  Guy  Rope  เพ่ือชวยประคองวัสดุขณะทําการยก  โดยเฉพาะ
วัสดุ  ที่มีขนาดความยาว  หรือสภาพที่ไมสมดุลย 

• ตะขอ  (Hook)  จะตองอยูในตําแหนงกึ่งกลางของจุดศูนยถวงของวัสดุที่จะทํา
การยก  ในกรณีที่จุดศูนยถวงไมไดอยูกึ่งกลางของวัสดุ  จะตองไดรับการควบคุม   และกําหนด
วิธีการยกใหปลอดภัยเพ่ือปองกันไมใหเกิดการสวิง การพลิกตัว หรือตกลงมาของวัสดุ โดย
วิศวกรควบคุม 

• หามคนงานปฏิบัติงานอยูใตวัสดุที่กําลังยกของโดยรถเครน 
• สลิงและอุปกรณการยก  จะตองทําการปลดออกหลังจากวัสดุที่ทําการยกเขาสู 

ตําแหนงที่สมดุลยและปลอดภัยแลว 
 
มาตรฐานของปนจั่นและผูบังคับปนจั่น 
 ผูควบคุมรถปนจ่ัน  จะตองมีคุณสมบัติ มีประสบการณและไดรับอนุมัติ (Qualified  
Crane  Operator)  ใหทําหนาที่ขับรถปนจ่ัน  หรือควบคุมการใชระบบการยกของโดยมี           
ใบอนุญาตรับรองใหเปนผูขับปนจ่ัน การเลือกใชชนิดของรถปนจ่ัน  จะตองใหเหมาะกับสภาพ
การทํางาน  และวัตถุประสงคของการใชงาน  โดยไดรับการพิจารณาจากผูควบคุมงาน หรือภาย
ใตการควบคุมของวิศวกร  ปนจ่ัน  จะตองไดรับการดูแลซอมบํารุง  หรือการตรวจสอบตามที่
ระบุไวในคูมือของรถปนจ่ัน และจะตองเปนไปตามกฎหมาย 
 
ผูบังคับปนจั่น 
 ผูบังคับปนจ่ัน (Crane  Operator)  จะทําหนาที่ไดน้ันตองผานการตรวจสอบสุขภาพ
จากแพทย  และตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

• เปนบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง  โดยการตรวจสุขภาพทั่วๆ ไปเชน  ไมเปนโรค
ความดันสูง ฯลฯ  

• สายตาปกติ 
• ตาไมบอดสี 
• สมรรถภาพในการไดยินปกติ (หูไมหนวก) 
• ไดรับการฝกอบรมและทดสอบวาเปนผูมีความรูในการใชงานเกี่ยวกับรถปนจ่ัน 

อยางปลอดภัย เชน อุปกรณความปลอดภัยประจํารถ  ตําแหนงอุปกรณตางๆ ระบบการควบคุม
ระบบกําลังสํารอง 

• มีความสามารถและเขาใจเกี่ยวกับ Load  Chart  โดยเฉพาะอยางยิ่งพิกัดการ
ยกของ 

• มีความรูถึงประสิทธิภาพ และกําลังของรถปนจ่ันในสภาวะการณตางๆ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณผิดปกติ 
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การตรวจสอบและการซอมบํารุง 
• การดูแลระบบหลอลื่นของอุปกรณที่มีการหมุนเวียน  หรือขอตอ  บานพับตางๆ  

เปนประจํากอนลงมือปฏิบัติทุกวัน 
• ตรวจสอบทั่วไป  เพ่ือหาจุดบกพรอง  หรือเสียหายของระบบควบคุมเปนประจํา

กอนลงมือปฏิบัติงานทุกวัน 
• ตรวจสอบความปลอดภัยของปนจ่ัน ใชวิธีการดูดวยสายตา และการตรวจสภาพ

ทางเครื่องกล  ซ่ึงจะตองอาศัยคูมือของปนจ่ันจากบริษัทผูผลิตตางๆ  เชน  ระบบควบคุมใช
ไฮโดรลิกและขอบังคับ  ระบบเบรค  อุปกรณนิรภัย  ตุมนํ้าหนัก  สลัก  หูห้ิว  ตะขอ  ระบบ
กระจายเสียง  การตรวจสอบรอยแตกราวของอุปกรณการยก  แทนหมุนประจํารถเครน  
อุปกรณควบคุมระบบไฟฟา  ระบบสงกําลัง  โครงสรางที่รับนํ้าหนักของรถปนจ่ัน  อุปกรณครอบ
เพ่ือความปลอดภัยตางๆ  อุปกรณดับเพลิงประจํารถปนจ่ัน  เปนตน 

• เม่ือพบขอบกพรองตางๆ  ในระหวางการตรวจสอบประจํา  ผูที่ทําหนาที่ใน        
การตรวจสอบจะตองจัดทํารายงานใหกับผูควบคุมงาน  หรือวิศวกรผูควบคุม  และจะตองไดรับ
การแกไขใหอยูในสภาพสมบูรณจึงจะไดรับอนุญาตใหนํารถปนจ่ันไปใชงานได  โดยจะติด         
ใบอนุญาตการตรวจสอบ  และลงนามโดยวิศวกรทุกครั้ง  การตรวจสอบจะกระทําทุกๆ 3 เดือน 

• การบํารุงรักษาทั่วๆไป  เชน  การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง  นํ้ามันใชไฮโดรลิก    
ไสกรองตางๆ  ใหเปนไปตามคูมือปฏิบัติประจํารถปนจ่ันของแตละบริษัท  และจะตองมีบันทึกไว
ที่รถปนจ่ันสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 

• เม่ือพบขอบกพรองตางๆ ขณะใชงาน  ผูบังคับรถปนจ่ันจะตองทํารายงานถึง    
ผูควบคุมทุกครั้งเพ่ือแกไข 
 
อุปกรณความปลอดภัยของรถปนจั่น 

• เพ่ือความปลอดภัยและเปนการปองกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น  อูปกรณ         
ความปลอดภัยเปนสิ่งจําเปนและจะตองจัดหาตามสภาพของงาน  และวิศวกรผูควบคุมงานจะ
ตองกําหนดขึ้นนอกเหนือจากอุปกรณความปลอดภัยที่มีอยูในระบบการยก 

• ระบบควบคุมรถปนจ่ัน และพิกัดน้ําหนักจะตองทําการควบคุมดวยระบบ  
Power  Up  และ   Power  Down 

• หามปลอยใหนํ้าหนักตกลงเองดวยแรงโนมถวงของโลก 
• Boom และระบบ Swing  Gear จะตองมีอุปกรณนิรภัย DOG ที่ปองกันมิให      

นํ้าหนักของที่จะยกเคลื่อนตัว 
• ระบบสงกาํลังและระบบขับเคลื่อนตางๆ  จะตองมีครอบนิรภัย 
• หามทําการปรับแตงเครื่องยนต  หรือ ซอมบํารุงขณะที่รถปนจ่ันทํางาน 
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• อุปกรณความปลอดภัยประจํารถปนจ่ันที่จะตองจัดใหมี  Load  Chart  Radius  
Chart  พิกัดน้ําหนัก  และเครื่องแสดงผลเข็มบอกรัศมีระยะทํางานอุปกรณนิรภัยเม่ือ Boom  
เลื่อนขึ้นตําแหนงสูงสุด  (Boom  Up)  และเม่ือ  Boom  อยูในตําแหนงต่ําสุด  Boom  Down 

• อุปกรณสื่อสาร 
 
วิธีปฏิบัติประจําวัน 

• จัดใหมีผูทําหนาที่ ดูแลความปลอดภัยทั่วๆ ไปของการใชรถปนจ่ัน  เชน        
การจอด  การใหสัญญาณในการเลี้ยว  รวมถึงการบอกทิศทางของสถานที่ทํางาน  และการให
สัญญาณในการยก 

• ผูบังคับรถปนจ่ัน จะตองปฏิบัติตามผูทําหนาที่ใหสัญญาณโดยเครงครัด รวมทั้ง
การแจงเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นโดยผูรวมงานอื่นๆ บางกรณี จําเปนจะตองทําการแกไข         
สถานการณใหปลอดภัย 

• ผูบังคับรถปนจ่ัน หรือผูไดรับมอบหมาย  มีความสามารถในการตรวจสภาพ
ตางๆ ของรถปนจ่ัน  จะตองทําการตรวจสภาพของสลิง  และอุปกรณที่เกี่ยวของกอนปฏิบัติงาน  
เชน  สภาพการชํารุดของสลิง  หรือ การฉีกขาด  ขนาดของสลิงที่ใชในการยกเหมาะกับขนาด
นํ้าหนักสภาพของ  Hook และ  Shackle   การใช  Tag Line  และสภาพของเชือกรวมทั้ง       
การผูกเงื่อนตางๆ  กรณีทีตองใชสลิงเกือบหมดจะตองเหลือสลิงอยางนอย  5  รอบ  เปนตน 

• ผูบังคับรถปนจ่ันจะตองอยูประจําบนรถปนจ่ันเพ่ือควบคุมตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงานจนกวาสภาพตอไปนี้แลวเสร็จ  เชนนี้  วัสดุหรืออุปกรณที่ยกไดเขาประจําที่และได   
สมดุลยแลว  ระบบเบรคของอุปกรณควบคุมการยกอยูตําแหนงลอคไมใหเคลื่อนที่ คันบังคับ
ตางๆ อยูในตําแหนง   Neutral หรือตําแหนง  OFF   ปองกันมิใหผูอ่ืนเขามาอยูในรัศมีการยก
โดยเฉพาะหามอยูใตวัสดุหรืออุปกรณขณะกําลังยกโดยรถปนจ่ันหามมิใหผูอ่ืนอาศัยหรือปนขึ้น
ไปบน  Boom  จะตองมีสลัก Lock  ทุกครั้ง  และผูควบคุมรถปนจ่ันจะตองหามหรือเตือนผูไม
เกี่ยวของอยูในรัศมีของการยก  หรือสภาพของการแกวงตัวของอุปกรณที่เกิดขึ้นเพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยสูงสุด 

• ติดปายเตือน  หรือขึงเชือกกันแนวรัศมีการทํางาน  และจัดใหมีผูดูแลโดยมีนก
หวีด  หรือเครื่องขยายเสียอยูบริเวณทํางาน 
 
ขอควรปฏิบัติในการใชกวาน 

• เครื่องกวาน  และอุปกรณที่ เกี่ยวของ  จะตองติดตั้ งให ม่ันคงกับพ้ืนที่ มี        
ความแข็งแรงและอยูในทัศนวิสัยที่ดีตลอดการทํางาน ตลอดจนมีพ้ืนที่การ
ทํางานกวางพอเพียง 
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• บริเวณสถานที่ทํางานดวยเครื่องกวาน  จะตองมีการติดปาย  เตือนหรือกั้น
บริเวณมิใหผูไมเกี่ยวของเขามาในบริเวณที่ปฏิบัติงานอยู 

• เสนผาศูนยกลางของเครื่องกวาน  (Drum)  จะตองมีขนาด  20  เทาของเสน 
ผาศูนยกลางของเชือก  หรือสลิง 

• ปลายสายของสลิงดานที่อยูใน Drum  จะถูกตรึงใหแนนหนา  และจัดเรียงให
เปนระเบียบ  และตองมี  Marker  บอกไมใหเกิดการมวนจนหมด 

• ระบบเบรคชนิดที่ ใช เทาเหยียบ  จะตองติดตั้งไวให มีระยะพอเพียงและ
ปราศจากอุปกรณอ่ืนกีดขวาง  เพ่ือใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ระบบสงกําลัง  จะตองมีที่ครอบนิรภัย  (Guard) 
• มอเตอรไฟฟา  จะตองมีการตอสายดินอยางถูกตองจัดใหมีผูใหสัญญาณที่มี

ความรูและประสบการณและไดรับอนุญาตใหปฏิบัติหนาที่ (Qualified  Signal  
Man) 

• กรณีเลิกงาน  สวิทซควบคุมระบบสงกําลังจะตองอยูในตําแหนง  Neutral หรือ 
OFF 

• จัดใหมีระบบสื่อสาร  กรณีที่ทํางานในสถานที่ที่ไมสามารถสื่อสารโดยการให
สัญญาณ 

 
ขอควรปฏิบัติขณะยกของโดยรถปนจั่น 

• Side  Load    เปนลักษณะของการลาก  Load  ขณะอยูบนพ้ืน และทําการยก
ของขึ้นทันที   ลักษณะนี้จะเปนอันตรายอยางมาก  ซ่ึงตองไดรับการควบคุมการทํางานอยาง
ใกลชิดจากวิศวกรควบคุมการทํางาน 

• Load  Movement   การเคลื่อน  Load   อยางรวดเร็วขณะทําการยก จะเกิด
แรงอยางมากที่ตะขอยก  โดยเฉพาะขณะที่เคลื่อน  Load  แลว Brake  กะทันหัน  ซ่ึงแรงอาจ
มากพอที่จะทําใหรถปนจ่ันเสียการทรงตัว 

• มุมของการยกเปลี่ยนไป (Change  in  Load  Radius) มุมหรือรัศมีของการยก
อาจเปลี่ยนไปขณะทําการยก  ซ่ึงอาจจะเกินพิกัดของการยก  หรืออาจทําใหเสียการสมดุลยของ
จุดศูนยรวม  การเปลี่ยนแปลงของมุมการยก  อาจเกิดเนื่องจากในขณะเริ่มตนการยก         
เน่ืองจาก Boom คดงอ หรือเสียรูปไป ขอควรระวังอีกเรื่องคือ  ระหวาง Swing Load จาก     
ดานหลังมาดานขางของตัวรถเครน 

• Swinging  การแกวงตัวของระบบการยกอาจกอปญหารายแรงได  เน่ืองจากจะ
ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของรัศมีการยกซึ่งทําให  Boom   ไดรับความเสียหายได  อันเนื่องมาจาก  
Side  Load  ได  และบางครั้งอาจทําใหปนจ่ันเกิดพลิกคว่ําได 
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• แรงลม  Wind   มีผลตอพิกัดการยก  เชน  ทําให Load ถูกผลักออกจากระยะ
การยกซึ่งอาจจะเลยระยะของ  Load  Radius หรือบางคร้ัง Load  อาจถูกแรงลมทําใหวิ่งเขาหา
ตัวรถปนจ่ันหรือ  Boom  ซ่ึงจะมีผลโดยตรงกับ Hook 

• ระยะเวลาของการใชงานรถปนจ่ัน  รถปนจ่ันที่ใชงานหนัก  เชน  ทํางานติดตอ
กันหลายชั่วโมง  ในทางปฏิบัติจะกําหนดใหพิกัดการยกสูงสุดประมาณ  80%  เน่ืองจากระบบ
ไฮโดรลิกการหลอลื่น  หรือการหลอเย็นอาจทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ 
 
ขอควรปฏิบัติการผูกมัดและการยกของ 

• พิจารณาหรือตรวจสอบ  ขนาด  รูปราง  รายละเอียด  และน้ําหนักสิ่งของ 
• เลือกอุปกรณที่มีอยูที่เหมาะสมที่สุด 
• เกี่ยวมัดหรือผูกสิ่งของตามตําแหนงใหถูกตองสมบูรณ 
• ยืนในตําแหนงที่ถูกตองปลอดภัย 
• ใหสัญญาณเพื่อชั่งหรือทดสอบการยก 
• ใหสัญญาณเพื่อทําการยก 
• ประมาณน้ําหนักใหใกลเคียงกับนํ้าหนักจริงที่ทําการยก 
• ตรวจสอบเสนเชือกหรืออุปกรณใหแนใจกอนทําการยก 
• ผูกมัดสิ่งของใหสมดุลย  ไมเกิดการเอียง  กระดก  แกวง 
• ผูกมัดสิ่งของใหแนน  เพ่ือปองกันการลื่นไถล 
• จะตองไมมีการบิดตัว  หรือขัดตัวของอุปกรณ 
• ปองกันไมใหเกิดการเสียดสีมากเกินไปของเสนเชือกกับวัสดุที่ยก 
• เวลาทําการยกจะตองไมประมาท  มักงาย  หรือชะลาใจ 

 
ขอควรปฏิบัติในการทํางานของปนจ่ันใกลระบบไฟฟา 

• ติดตอขอหุมสายไฟฟาชั่วคราว  หรือขอยายสายชั่วคาว  โดยประสานกับเขต
พ้ืนที่ของการไฟฟาที่ปฏิบัติงาน 

• จัดทําแผงกั้นที่มีความแข็งแรงไมใหบุคคล หรือสิ่งของไปสัมผัสเกี่ยวกับสาย  
ไฟฟา 

• จัดทําปายเตือนสําหรับผูปฏิบัติงาน  และผูที่เกี่ยวของ 
• จัดฝกอบรมใหความรูแกพนักงาน  และผูที่เกี่ยวของกอนปฏิบัติงานใกลสาย

ไฟฟา 
• ระยะหางที่ปลอดภัยสําหรับตัวปนจ่ันหรือวัสดุที่ยกคือ 
o กําลังไฟฟาแรงดันไมเกิน 50,000 โวลท ตองหางไมนอยกวา 3.00 เมตร 
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o กําลังไฟฟาแรงดันไมเกิน  69,000 โวลท  ตองหางไมนอยกวา 3.20 เมตร 
o กําลังไฟฟาแรงดันไมเกิน 115,000 โวลท ตองหางไมนอยกวา 3.65 เมตร 
o กําลังไฟฟาแรงดันไมเกิน 230,000 โวลท ตองหางไมนอยกวา 4.80 เมตร 

 
ขอควรปฏิบัติพิเศษสําหรับผูกอสราง 
 ผูกอสรางจะตองจัดทําขอกําหนด หรือวิธีปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของกับงานที่รับมอบหมาย  
โดยใหวิศวกรผูควบคุมงานทําการตรวจสอบ  และจะตองไดรับอนุมัติกอนลงมือปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับการใชปนจ่ัน  ดังหัวขอตอไปน้ี 

• ชนิดของรถปนจ่ัน  ขนาดพิกัดน้ําหนัก  ยี่หอ 
• ผูควบคุมงาน  ผูบังคับรถปนจ่ัน  ผูชวยและใบประกาศนยีบัตรรับรอง 
• รายงานการตรวจสอบสภาพรถปนจ่ัน  โดยวิศวกรเครื่องกล 
• ขนาดของอุปกรณการยก  เชน  สลิง  ตะขอ  ฯลฯ 
• วิธีปฏิบัติงาน  (Working  Instruction) 
• การวางแผนการยก  ( Lifting  Plan) 
• ผังการปฏิบัติงานและขั้นตอน(Working  Schedule) 
• ผังการตรวจสอบ  และการซอมบํารุง 
• แผนฉุกเฉิน 
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บทที่  3 
 

ความปลอดภัยสําหรับโครงสรางชั่วคราว 
 
 อันตรายจากนั่งราน มักจะพบเสมอในหนวยงานกอสราง เพราะมีการใชงานตลอดเวลา 
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด กลาวคือ เม่ือเร่ิมทําชั้นที่สองขึ้นไปตองทํานั่งราน และค้ํายันจนกระทั่ง
โครงสรางจนกระทั้งโครงสรางทั้งหมดเสร็จจึงเริ่มการตกแตงภายในและภายนอก การตกแตง
ภายนอกตองตั้งน่ังรานจากชั้นลางสุดจนกระทั่งถึงชั้นบนสุด ถาโครงสรางสูงมากอาจใชน่ังราน
ชนิดแขวนเขาชวย เพ่ือใหการตั้งน่ังรานจากขางลางไมตองตอชั้นไปสูงมากนัก 
 
อันตรายที่มักเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติงานในการใชน่ังราน ไดแก 
  1. การพังของนั่งราน เปนสาเหตุที่ทําใหคนไดรับอันตรายอยางมาก การพังของ    
น่ังรานมีสาเหตุมากมาย เชน  

1.1 รับนํ้าหนักการบรรทุกมากเกินไป เปนเพราะคนงานขึ้นไปมากเกินไป หรือ
กองวัสดุไวมากเกินความจําเปน 

1.2 วัสดุนํามาใชไมสมบูรณ เชน ใชไมเกาจนเนื้อไม ยุย หรือเปนเหล็กที่คดงอ 
เปนสนิม 

1.3 การประกอบหรือติดตั้งไมถูกตอง ถาเปนนั่งรานไมมีการยึดดวยตะปูนอย 
หรือไมถูกวิธี หรือน่ังรานเหล็กใชสวนประกอบไมครบ 

1.4 ฐานของนั่งรานไมแข็งแรงม่ันคง วางบนดินออน บนเศษไมผุ หรือวัสดุที่ไม
แข็งแรงพอที่จะรับนํ้าหนักวัสดุได 

1.5 จากการทํางานไมถูกวิธี เชน การเทพ้ืนคอนกรีต โดยใชปมคอนกรีตจะไม
ไหลตามทอและจะสุมเปนกอง ถาคนงานไมขยับปลายทอ เพ่ือเปลี่ยนที่กอง
ของคอนกรีตใหม หรือเกิดจากคนงานโกยคอนกรีตไมทันก็จะมีคอนกรีต
กองใหญ ซ่ึงคอนกรีตนี้จะมีนํ้าหนักมาก (1 ลูกบาศกเมตรหนักประมาณ 
2400 กิโลกรัม) ถาคิดรวมกับนํ้าหนักของคนงานที่ขึ้นไปปฏิบัติงานแลว จะ
ทําใหค้ํายันบริเวณนั้นรับนํ้าหนักเกินกวาที่ออกแบบไว เปนสาเหตุใหค้ํายัน
พังทลาย 

 
2. คนงานตกลงมาจากนั่งราน ไมใชมีสาเหตุจากนั่งรานพังเทานั้นที่ทําใหคนงานตก

ลงมา แตยังมีสาเหตุอ่ืนๆ อีก ที่ทําใหคนงานตกลงมาจากนั่งราน เชน 
2.1 คนงานประมาทเลินเลอ เดินสะดุดวัสดุบนนั่งรานแลวพลัดตกลงมา 
2.2 คนงานทํางานเพลิน ทําใหกาวผิดเพราะไมทันสังเกตมองพื้นทางเดินบนนั่ง

ราน เชน ถอยหลังเพ่ือใหทํางานถนัดโดยไมดูวาตอนนี้ยืนอยูริมน่ังรานแลว 
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2.3 อาจจะเปนโรคปจจุบันทันดวน เชน เปนลม หนามืด ก็อาจจะทําใหตกลง 
มาได 

2.4 เกิดจากการพัดของลมอยางแรง เชน ขณะทํางานเกิดมีฝนตกกะทันหันและ
ลมพัดแรง พัดเอาคนงานตกลงมา กรณีเชนนี้มีคนงานกออิฐโดนลมพัดทั้ง
คนทั้งกําแพงอิฐที่ยังกอไมสร็จตกลงมาเสียชีวิต 

 
3. การพังทลายของนั่งรานตกลงมาโดนอาคารที่อยูรอบขาง หรือบานพักคนงานที่

สรางอยูติดอาคารที่กําลังกอสราง เหตุการณเชนนี้พบในเขตชุมชนที่ตองสรางอาคารสูงในพ้ืนที่
ที่จํากัด โดยหลีกเลี่ยงไมได 

 
4. คนงานไดรับอันตรายจากการเดินผานน่ังราน ในการทํางานคนงานตองเดินผาน

น่ังรานที่ตั้งอยูรอบอาคาร เพ่ือเขาไปทํางานแลวตองเดินผานค้ํายันของชั้นที่เทคอนกรีตเสร็จ
ใหมๆ หรือขึ้นไปตั้งน่ังรานชั้นตอไป ถาหากการตั้งน่ังรานไมเปนระเบียบ ระเกะระกะ มีปลาย
ของชิ้นสวนนั่งรานโผลยื่นออกมา คนงานอาจจะโดนทิ่มเหนือเดินชนสวนอันตรายเหลานั้น    
ทําใหไดรับบาดเจ็บได 
 
ประเภทของนั่งราน 
1. น่ังรานไมไผ  
 น่ังรานไมไผ หมายถึง พ้ืนปฏิบัติงานที่วางบนตง รองรับดวยคานไมไผ ซ่ึงยึดแนนกับ 
เสาไมไผเรียงสอง โดยไมไผเรียงสอง โดยมีไมค้ํายันทั้งแนวนอนและแนวขวาง น่ังรานไมไผอาจ
ผูกติดกับอาคาร หรือใชไมค้ํายันดานนอก 
 
ขอกําหนดเก่ียวกับนั่งรานไมไผ 

1. น่ังรานไมไผใหใชไดสําหรับอาคารสูงไมเกิน 2 ชั้น หรือระดับความสูงของพ้ืนปฏิบัติ
งานไมเกิน 7.00 เมตร 

2. น่ังรานไมไผใหใชไดไมวางานกอสราง หรืองานบํารุงรักษา สําหรับงานเบาซึ่งรับ 
นํ้าหนักไมเกิน 120 กิโลกรัมตอตารางเมตร (25 ปอนดตอตารางฟุต) เชน งานไม  
งานทาสี งานกอสราง งานฉาบปูน หรืองานในลักษณะคลายคลึงกัน ในการใชงาน 
น่ังรานไมไผ  น่ังรานจะตองไมรับนํ้าหนักอ่ืน นอกจากน้ําหนักของผูปฏิบัติงาน และ
วัสดุที่จําเปนในการใชงานจํานวนไมมาก ไมเกินกวาพิกัดน้ําหนักที่น่ังรานจะรับได 

3. ไมไผที่จะนํามาใชทํานั่งรานจะตองสด ไมผุ แตกราว และตองมีขนาดเสนผานศูนย
กลางไมนอยกวา 63.5 มิลลิเมตร โดยวัดจากกลางทอน 
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4. เชือกมะนิลา หรือปอ สําหรับผูกยึดขอตอตางๆ จะตองเปนเชือกมะนิลา หรือปอ
ใหมที่ มีความเหนียวและไมแตกเกลียว   มี เสนผ าศูนยกลางไมน อยกวา                 
20 มิลลิเมตร การตอขอตอจะตองใชวิธีขัดยัดแนนดวยไมขันชะเนาะ 

5. ไมไผที่ใชทําคาน หรือไมรัดขางจะตองยาวอยางนอยเกินกวา ระยะเสา 3 ดานเรียง
กัน และการตอคานใหตอที่ตําแหนงเสา โดยตอทาบตามความยาว ไมนอยกวา 
1.00 เมตร การผูกมัดใหขันชะเนาะ 3 เปราะ รวมทั้งตําแหนงเสาดวย 

6. การตอไมไผที่ใชทําเสา จะตองตอทาบกันตามความยาว ไมนอยกวา 1.00 เมตร 
โดยขันชะเนาะ 3 เปราะ รอยตอจะตองไมอยูที่ตําแหนงคาน 

7. เสานั่งรานไมไผ จะตองวางบนไมกระดานหนา 2.50 เซนติเมตร ขนาด 930            
ตารางเซนติเมตร โดยจะตองวางจมระดับดินเพ่ือปองกันการเคลื่อนตัว 

8. ไมไผที่ใชทําเสานั่งราน จะตองสูงเกินระดับพ้ืนปฏิบัติงานอยางนอย 90 เซนติเมตร 
เวนแตน่ังรานที่ติดกับอาคาร ใหยื่นพอมีชองวางที่จะสะดวกตอการปฏิบัติงาน แต
ระยะยื่นจากเสาจะตองไมนอยกวา 15 เซนติเมตร 

9. ไมค้ํายันทั้งแนวขวางและแนวยาวนั่งราน ใหใชไมไผผูกทแยงทํามุม 45 องศา 
10. ตงนั่งรานใหใชไมเน้ือแข็งขนาด 5 x 10 เซนติเมตร ผูกติดกับคานไมไผ 
11. พ้ืนนั่งรานใหใชกระดานไมเน้ือแข็ง ขนาดหนาตัด 2.85 เซนติเมตร 2 แผนวางเรียง

ชิดกัน และยาวอยางนอยเกินกวาระยะเสา 3 ตนเรียงกัน 
12. การตอกระดานพื้นนั่งรานใหตอชน โดยที่รอยตอจะตองเสริมตงรับ หัวพ้ืนทุกจุด 

ที่มีการตอหัวพ้ืนจะตองเลยจากแนวตงออกไปขางละไมนอยกวา 10 เซนติเมตร 
และไมเกิน 15 เซนติเมตร ตอกตะปูยึดกระดานพื้นกับตงใหเพียงพอ เพ่ือกระดาน
พ้ืนไมเคลื่อนตัว 

13. กระดานพื้นที่อยูขางเดียวกัน หามตอหัวพ้ืนที่ตงเดียวกัน 
14. ร้ัวกันตกใหสรางดวยไมไผ ขันชะเนาะยึดติดกับเสานั่งรานดานใน โดยสรางเปน  

2 ระดับ  ระดับบนจะตองสูงไมนอยกวา 90 เซนติเมตร และระดับกลางจะตองอยู
ระหวางราวกับกระดานพื้น 

15. จะตองสรางขอบกันของตก โดยใชไมไผวางซอนทับกันติดกับกระดานพื้น ขัน
ชะเนาะยึดติดกับกระดานพื้น ขันชะเนาะยึดติดกับเสานั่งราน 

16. การสรางนั่งรานใหกําหนดระยะของสวนประกอบนั่งราน ดังตอไปน้ี 
 

ระยะระหวางเสา ตามแนวขวาง 50 เซนติเมตร 
ระยะระหวางเสา ตามแนวยาว 1.50 เมตร 
ระยะระหวางไมรัดขาง หรือ คาน (ตามแนวดิ่ง) 1.50 เมตร 
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17. การยึดนั่งรานติดกับอาคารใหใชไมไผผูกติดกับอาคาร และระยะหางที่ตองการ  
แตตองไมเกินกวา 1.50 เมตร โดยทํามุม 45 องศากับพ้ืนดิน 

18. ใหจัดบันไดไมไผผูกติดกันกับน่ังราน เพ่ือความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานใน         
การขึ้น-ลง น่ังราน 

19. น่ังรานที่อยูใกลทางสาธารณะ หรือสรางอยูเหนือทางที่ผูปฏิบัติเดินลอดไปมา หรือ
ใกลสายไฟฟาแรงสูงไมเกิน 10.00 เมตร ใหขึงผาใบหรือตาขายปกปดนั่งรานดาน
นอกเปนแผงกันตก และกั้นแนวเขตกอสรางตลอดแนวที่จะกอใหเกิดอันตรายนั้น 

20. นายจางจะตองจัดใหมีผูชํานาญการตรวจสอบนั่งราน ตามระยะเวลาเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยในการใชงาน สวนประกอบนั่งรานใดที่ชํารุด หรือเสื่อมสภาพ 
ใหทําการเปลี่ยนหรือแกไขใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย  ในระหวางที่ยังไมไดทํา           
การซอม นายจางจะตองติดประกาศแจงใหผูปฏิบัติงานทราบ และหามผูปฏิบัติงาน
ใชงานนั่งรานนั้นจนกวาจะไดซอมเสร็จ 

 
2. น่ังรานเสาเรียงเดี่ยว 
  น่ังรานเสาเรียงเดี่ยว (Single Pole Scaffold) หมายถึง พ้ืนปฏิบัติงานซึ่งรองรับดวยตง  
ปลายดานนอกของตงรองรับดวยคาน ซ่ึงยึดติดกับเสาลูกตั้งแถวเดียว สวนปลายดานในของ
คานขวางวางไวดานบนผนัง หรือในรูผนัง 
 
ขอกําหนดเก่ียวกับนั่งรานเสาเรียงเดี่ยว 

1. น่ังรานเสาเรียงเด่ียว แบงออกเปน 2 ประเภท คือ น่ังรานที่ใชสําหรับ “งานเบา” 
และนั่งรานที่ใชสําหรับ “งานหนัก” 

2. น่ังราน “งานเบา” หมายถึง น่ังรานซึ่งไดออกแบบและสรางเพื่อใหรับนํ้าหนักได        
ไมเกิน 120 กิโลกรัมตอตารางเมตร (25 ปอนดตอตารางฟุต) ซ่ึงมีวัตถุประสงคที่
ใหใชงานสําหรับชางไม ชางทาสี หรืองานในลักษณะนี้ และตองไมนําไปใชรับ       
นํ้าหนักอยางอ่ืน นอกจากน้ําหนักผูปฏิบัติงานและวัสดุเบาที่จะนํามาใชงาน 

3. น่ังราน  “งานหนัก” หมายถึง น่ังรานซึ่งไดออกแบบและสราง เพ่ือใหรับนํ้าหนักได
ไมเกิน 360 กิโลกรัมตอตารางเมตร (75 ปอนดตอตารางฟุต) ซ่ึงมีวัตถุประสงคที่
ใหใชงานสําหรับชางกออิฐ เทคอนกรีต หรืองานในลักษณะนี้ และสามารถที่จะรับ
นํ้าหนักผูปฏิบัติงาน และวัสดุที่จะนํามาใชงาน 

4. สําหรับน่ังรานที่ระดับความสูงเกินกวา 7.00 เมตร แตไมเกิน 12.20 เมตร เสาจะ
ตองมีขนาดหนาตัด 7.5 x 10 เซนติเมตร น่ังรานที่ระดับความสูงเกินกวา 12.20 
เมตร เสาจะตองมีขนาดหนาตัด 10 x 10 เซนติเมตร หรือใหญกวาตามความ
เหมาะสม 
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5. สําหรับน่ังราน  “งานหนัก” ที่ระดับความสูงไมเกิน 7.00 เมตร จะตองใชขนาดไม
ตามกําหนด ดังตอไปนี้ เปนอยางนอย เสา 7.5 x10 เซนติเมตร หรือ 5 x 15 
เซนติเมตร 

 
3. น่ังรานแบบใชทอเหล็ก หรือน่ังรานสําเร็จรูป 

 น่ังรานแบบใชทอเหล็ก หมายถึง น่ังรานที่ใชเหล็กทําเปนโครงสรางนั่งราน เปนนั่งราน
สําเร็จรูปที่นํามาตอกันเปนชั้นๆ โดยมากนิยมใชในงานกอสรางขนาดใหญ เชน งานอาคารสูง  

 
ขอกําหนดเก่ียวกับนั่งรานเหล็ก 

1. อุปกรณ จับยึด (Coupler) หรืออุปกรณล็อคหลัง (Locking Device) จะตองเปน
เหล็กเหนียวอาบสังกะสี หามใชเหล็กหลอ 

2. น่ังรานสําหรับงานเบา สําหรับน่ังรานงานเบา สวนประกอบ เสา คาน และตง จะ
ตองมีเสนผานศูนยกลางภายนอก 5 เซนติเมตรโดยวางระยะระหวางเสาตามแนว
ขวาง 1.80 เมตร และระยะระหวางเสาตามแนวยาว 3 เมตร สวนประกอบโยงยึด
ทั้งหมดใหใชขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอก 5 เซนติเมตร 

3. น่ังรานสําหรับงานขนาดกลาง สําหรับน่ังรานซึ่งใชงานขนาดกลาง เสาและคานให
ใชขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอก 5 เซนติเมตร และตงขนาดเสนผานศูนยกลาง
ภายนอก 6.35 เซนติเมตร โดยวางระยะระหวางเสาตามแนวขวาง 1.80 เมตร และ
ระยะระหวางเสาตามแนวยาว 2.40 เมตร สวนประกอบโยงยึดทั้งหมดใหใชขนาด
เสนผานศูนยกลางภายนอก 5 เซนติเมตร 

4. น่ังรานสําหรับงานหนัก สําหรับน่ังรานงานหนัก เสา และคาน ใหใชทอเหล็กขนาด
เสนผานศูนยกลางภายนอก 5 เซนติเมตร และตงใชทอเหล็กขนาดเสนผานศูนย
กลางภายนอก 6.35 เซนติเมตร โดยวางระยะหางระหวางเสาตามแนวขวาง 1.80 
เมตร และระยะหางระหวางเสาตามแนวยาว 2 เมตร สวนประกอบโยงยึดทั้งหมด
ใหใชทอเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอก 5 เซนติเมตร 

5. สําหรับน่ังรานแบบใชทอเหล็ก ซ่ึงสูงไมเกิน 22.85 เมตร ใหใชทอเหล็กขนาด 
เสนผานศูนยกลางภายนอก 5 เซนติเมตร สวนนั่งรานที่สูงกวา 22.82 เมตร แตไม
เกินกวา 60.90 เมตร ใหใชทอเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอก 6.35 
เซนติเมตร 

6. น่ังรานแบบใชทอเหล็ก จะตองออกแบบใหมีอัตราความปลอดภัยไมนอยกวา 4 
อาจจะใชอัตราความปลอดภัยสูงกวานี้ก็ได โดยคํานึงถึงการใชงานของนั่งราน 

7. น่ังรานจะตองยึดแนนกับฐาน ซ่ึงวางบนฐานรากที่พ้ืนตง หรือวางบนแผนเหล็กเพื่อ 
รองรับนํ้าหนัก 
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8. สําหรับน่ังรานเคลื่อนที่ ซ่ึงใชงานสําหรับงานภายในอาคาร ฐานเสาจะตองมีวงลอ
หรือลอเลื่อน (Casters) ซ่ึงเปนแบบที่ใชสําหรับงานนั่งรานโดยเฉพาะ 

9. ตงจะยาวเกินแนวเสาไมวาดานใน หรือดานนอก ไมนอยกวา 25 เซนติเมตร 
10. ในกรณีที่น่ังรานแบบเสาเรียงเด่ียว ปลายค้ํายันยึดอาคารตองลอดผานอิฐกอ โดยมี

เหล็กแผนขนาด 4.5 มิลลิเมตร ยึดติดไวดานหลัง 
11. ค้ํายันตามแนวยาว จะตองติดตั้งอยูภายนอกนั่งราน โดยยึดติดกับปลายตง สวนที่

ยื่นออกมาดวยเครื่องยึด 
12. จะตองมีค้ํายันยึดตามแนวขวางของนั่งรานทุกสี่หรือหาชวงเสา โดยมีเครื่องยึดติด 

กับคาน โดยติดชองเวนชองที่ระดับตางๆ กัน 
13. จะตองมีการตรวจสอบนั่งรานตามระยะเวลา และบอยครั้งในระหวางใชงาน 

 
4. มาตรฐานนั่งรานทอเหล็ก 

 1. ขนาดทอเหล็ก   วัดเสนผานศูนยกลางนอก 
      ต่ําสุด = 4.80 เซนติเมตร 
     สูงสุด = 5.00 เซนติเมตร 
  
 2. ความหนาของทอเหล็ก  ไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร 
 3. นํ้าหนักของทอเหล็ก  ไมนอยกวา 4.46 กิโลกรัมตอเมตร 
 

5. น่ังรานจะตองรับน้ําหนักได 2 เทาของน้ําหนักการใชงาน 
  น่ังรานที่ถูกกฎหมายกําหนดไว แบงการสรางนั่งรานเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 

1. น่ังรานที่ออกแบบโดยวิศวกรโยธา สภาวิศวกรกําหนดกฎหมายไว ไดใหอํานาจแก
วิศวกรผูน้ันไวเปนผูออกแบบน่ังราน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือการกอสรางได
อยางนอยวิศวกรผูน้ันจะตองมีรูปแบบน่ังราน และรายการคํานวณไวใหเจาพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยเพ่ือการตรวจสอบได 

2. สําหรับน่ังรานที่ไมมีวิศวกรเปนผูออกแบบ กฎหมายไดกําหนดใหใชวัสดุตลอดจน
กรรมวิธีตางๆ ใหนายจางปฏิบัติเพ่ือการสรางนั่งรานและใหใชไดตามกฎหมาย 

3. สําหรับน่ังรานที่ใชงานสูงเกิน 21.00 เมตรขึ้นไป เปนหนาที่ของนายจางจะตองจาง
วิศวกรโยธา สภาวิศวกรไดกําหนดออกแบบนั่งรานใหอยางนอยจะตองมีรูปแบบ
และรายละเอียดคํานวณการรับนํ้าหนักของนั่งราน และรายละเอียดประกอบแบบ 
น่ังราน เพ่ือใหเจาพนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได 
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ภาพแสดง น่ังรานสําเร็จรปู  
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ภาพแสดง โครงเหล็กในงานกอสราง 
 

6. น่ังรานแบบแขวน 
 น่ังรานแบบแขวน (Suspended Scaffold) หมายถึง น่ังรานซึ่งแขวนรับจากเบื้องบน 
พ้ืนปฏิบัติงานของน่ังรานถูกแขวนดวยสลิง ตั้งแต 2 ตําแหนงขึ้นไปจากคานพื้นเบื้องบน ซ่ึงยึด
แนนกับโครงเหล็ก หรือโครงคอนกรีตตัวอาคาร มีกวาน หรือเครื่องจักรกลเพื่อยกหรือลดระดับ 
พ้ืนปฏิบัติงาน   
 
ขอกําหนดทั่วไปของนั่งรานแบบแขวน 

1. น่ังรานแบบแขวนสวนใหญใชสําหรับตั้งแตอาคาร 5 ชั้นขึ้นไป  โดยอาคารนั้นจะ
ตองมีโครงสรางยื่นออกมา เพ่ือยึดสลิงแขวนนั่งรานได โครงสรางนี้จะตองไดรับ     
การตรวจสอบวา มีความแข็งแรงพอที่จะรับนํ้าหนักนั่งรานไดอยางปลอดภัย 

2. น่ังรานแขวนจะตองรับ นํ้าหนักไดไมนอยกวา 195 กิโลกรัมตอตารางเมตร            
(40 ปอนดตอตารางฟุต) โดยมีอัตราความปลอดภัยเทากับ 4 

3. หามกองหิน อิฐ หรือวัสดุหนักๆ บนนั่งราน 
4. น่ังรานแบบแขวนทุกแบบจะตองมีกวานไมเปนแบบติดกับน่ังราน หรือติดอยู         

เบื้องบน 
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5. กวานที่ นํามาติดกับน่ังรานแบบแขวน จะตองไดรับการตรวจสอบอนุมัติจาก
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

6. พ้ืนน่ังรานตองแขวนดวยลวดสลิง โดยยึดติดกับคานตอยื่นหรือคานยื่นของตัว
อาคาร 

7. คานตอยื่นหรือคานยื่นดังกลาว จะตองเปนรูปตัว  I  ซ่ึงยึดติดกับโครงอาคารดวย
สลักรูปตัว  U ลอดผานรูแผนประกับและขันแนนดวยแหวนสปริงและสลักเกลียว 

8. ถาไมสามารถใชเหล็กรูปตัว U ได ใหใชเหล็กประกับตอคาน (Beam Clamp 
Connection) แทน 

9. ถาใชเหล็กรางน้ํา (Channel) แทนเหล็กรูปตัว I จะตองใชรางคู โดยวางขนานกัน 
หันปกรางออกดานนอก ยึดติดเขาดวยกัน ดวยการใชเศษทอเล็กๆ แทรกตรงกลาง
และสอดสลักเกลียวผานรู แลวขันใหแนน 

10. คานตอยื่นจะตองมีความแข็งแรงเทากับเหล็กรูปตัว I มาตรฐานขนาดกวาง 17.80 
เซนติเมตร หนัก 6.90 กิโลกรัม และจะตองมีความยาวอยางนอย 4.60 เมตร 

11.  พ้ืนของสวนยกพื้นตองมีราวกันตกปองกันสูง 90-110 เซนติเมตร และขอบกันตก 
(Toe Board) อยูโดยรอบ 

12. น่ังรานแบบแขวนจะตองถูกตรึงไวอยางม่ันคง เพ่ือปองกันการเคลื่อนตัวในแนวราบ 

 
ภาพแสดง น่ังรานแบบแขวน 
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7. น่ังรานชนิดเคลื่อนที่ได 
 น่ังรานชนิดเคลื่อนที่ได เปนน่ังรานทอเหลก็ที่ประกอบเปนชุดนั่งราน สําหรับปฏิบตังิาน
เคลื่อนที่ไดสะดวก และคลองตัว โดยมีลอรองรับชุดนั่งรานพรอมอุปกรณหามลอติดอยูดวย 
 
ขอกําหนดทั่วไป 

1. โครงนั่ งราน ควรได รับการค้ํายึดทแยงและเสริมความแข็งแรง เพ่ือปองกัน            
การกระดกเอียง หรือการบิดตัวในขณะใชงาน 

2. หอน่ังรานจะตองมียกพื้นเพียงชั้นเดียวเทานั้น 
3. ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนยาย จะตองไมมีคนหรือสิ่งของใชงานใดๆ อยูเลย และเคลื่อน

ยายโดยการดัน หรือดึงที่สวนฐานหอเทานั้น 
4. ขณะใชงานจะตองผูกตรึงหอน่ังรานไวกับโครงสรางของสิ่งกอสรางที่ม่ันคง 
5. ความสูงของยกพื้นของหอ ไมควรเกิน 3 เทาของขนาดของฐานที่เล็กที่สุด 
6. บันไดที่ใชปนขึ้นไปยังยกพื้น ควรจะตรึงไวกับน่ังรานอยางม่ันคง และตองจัดวางอยู

ในตําแหนงที่จะไมกอใหเกิดผลเสียตอความมั่นคงของนั่งราน 

 
ภาพแสดง หอนั่งรานชนิดเคลื่อนที่ได 
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ขอควรรูเก่ียวกับการออกแบบนั่งราน 
  งานกอสรางโดยทั่วไปเนนหนักเรื่องของการรับนํ้าหนักที่ปลอดภัย โดยทั่วไปวิศวกรจะ
คํานึงและออกแบบการรับนํ้าหนักความปลอดภัย แตเฉพาะในเรื่องตัวอาคารเทานั้น สวน
ประกอบในการใชเครื่องมือเคร่ืองใชที่สวนประกอบ เพ่ือเริ่มตนในการทํางานสําหรับการใหเกิด
เปนอาคารขึ้นมาได อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของวิศวกรโดยทั่วไป ดังน้ันสวนประกอบ
เครื่องมือเคร่ืองใชตางๆ ที่จะนํามาใชเพ่ือการดําเนินการดังกลาว จึงเปนเหตุใหเกิดอันตรายขึ้น 
ดังนั้นมาตรการของรัฐฯ จึงไดกําหนดขึ้นเปนกฎหมายเพื่อบังคับใชแกนายจางโดยทั่วไป 
สําหรับกฎหมายดังกลาว ซ่ึงออกกฎหมายบังคับใชในรูปของกฎกระทรวงและประกาศ         
กฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยเรื่องความปลอดภัยในการทํางานงานกอสราง 
และยังมีกฎหมายอื่นๆ อีกหลายเรื่อง ซ่ึงใชเกี่ยวของกันอยู 
 
การรับน้ําหนัก 
  นํ้าหนักไมวาจะเปนตัวอาคารหรือสวนประกอบเครื่องมือ เครื่องใชเพ่ือการกอสรางให
เกิดเปนตัวอาคารขึ้น คําวา “นํ้าหนัก” จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองคํานึงถึงกอน เพ่ือความปลอด
ภัยในการดําเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวของกับวัสดุ และพ้ืนดิน ซ่ึงเปนสวนที่จะตองรองรับนํ้าหนัก
ดังกลาว สิ่งที่สําคัญ พ้ืนดินหรือวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบในการดําเนินการงานนั้นจะตอง     
รับนํ้าหนักใหมีความปลอดภัยไดอยางไร 
 
นํ้าหนัก 
  คําวา “นํ้าหนัก” เปนคําที่มีความหมายรวม ซ่ึงเม่ือดําเนินการแลวจะตองปลอดภัยโดย
ไมมีการหักพัง ดังนั้นน้ําหนักเปนเรื่องที่ทุกคนจะตองทราบความหมายในเรื่องของ SAFETY 
FACTOR (นํ้าหนักที่ปลอดภัย) 

1. นํ้าหนักบรรทุก คือ นํ้าหนักที่จะเพ่ิมขึ้นกับสิ่งกอสราง เชน คน สิ่งของ หรือวัสดุ
อ่ืนๆ ที่นําขึ้นไปอยูบนพ้ืนหรือบนอาคาร 

2. นํ้าหนักบรรทุกบนตัวอาคาร คือ นํ้าหนักที่วิศวกรจะกําหนดใหรับนํ้าหนักไดตามที่
กําหนด ซ่ึงเรียกวา Live Load 

3. นํ้าหนักของตัวอาคาร คือ นํ้าหนักรวมโครงสรางที่ประกอบเปนสวนของอาคาร    
ทั้งหมด ซ่ึงเราเรียกวา Dead Load 

4. การรับนํ้าหนักของพื้น หมายถึง นํ้าหนักของตัวอาคารที่กดลงพื้นดินที่ พ้ืนดิน
สามารถรับนํ้าหนักที่ปลอดภัย ซ่ึงเรยีกวา Bearing Capacity 

 
 อัตราสวนความปลอดภัย (SAFETY  FACTOR) ของการออกแบบ การรับนํ้าหนัก 

สําหรับในเรื่องของการออกแบบการกอสราง 
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ก. พ้ืนดินเปนสวนหนึ่งในการออกแบบ ซ่ึงใหคาความปลอดภัยที่กําหนดเปน 
SAFETY  FACTOR  

ข. วัสดุในการกอสรางแตละชนิดที่ตองกําหนด SAFETY  FACTOR 
ค. พ้ืนภูมิประเทศ (Location) พ้ืนที่ที่จะดําเนินการกอสราง ซ่ึงแตละทองถิ่นมี

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เชน นํ้าทวม ภูเขาไฟ  พายุ ซ่ึงกําหนด 
SAFETY FACTOR ไดแตกตางกัน 

 
  ดังนั้น สิ่งที่ควรจะทราบในหลักการใหญๆ เชน ความรูเบื้องตนของเจาหนาที่ที่จะ           
ตรวจสอบความปลอดภัยในการกอสราง เชน น่ังราน หรือสวนประกอบอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับ
ตัวอาคาร ซ่ึงจะตองรูเปนพ้ืนฐานเบื้องตน 
 
  น่ังรานที่กฎหมายกาํหนดไวในการสรางนั่งราน แบงออกเปน 2 ชนิด  

1. น่ังรานที่ออกแบบโดยวิศวกรโยธา  สภาวิศวกรไดกําหนดเปนกฎหมายไว  โดยให
อํานาจแกวิศวกรเปนผูออกแบบนั่งราน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานเพื่อการกอสรางได 
อยางนอยวิศวกรผูน้ันจะตองมีรูปแบบน่ังราน และรายการคํานวณไวใหพนักงาน
ตรวจความปลอดภัย เพ่ือตรวจสอบ 

2. สําหรับน่ังรานที่ไมมีวิศวกรออกแบบ กฎหมายไดกําหนดใหใชวัสดุ ตลอดจน
กรรมการวิธีตางๆ ใหนายจางปฏิบัติเพ่ือการสรางนั่งราน 

3. สําหรับน่ังรานที่จะใชงานสูงเกินกวา 21 เมตรขึ้นไป เปนหนาที่ของนายจางจะตอง
ดําเนินการจัดหาวิศวกรโยธา  สภาวิศวกรกําหนดการออกแบบนั่งรานใหอยางนอย
จะตองมีรูปแบบ และรายละเอียดคํานวณการรับนํ้าหนักของนั่งราน และรายละเอียด
ประกอบแบบนั่งราน เพ่ือใหนายจางพักงานตรวจสอบได เชนเดียวกับ ขอ 1 

 
รายละเอียดทั่วไปประกอบแบบนั่งราน 
  ตามกฎหมาย วิศวกรหรือผูออกแบบจะตองกําหนดรายละเอียดประกอบแบบนั่งรานให
ครบถวน ตามกฎหมายนั่งรานที่กําหนดไว กลาวคือ การรับนํ้าหนักบันได ราวบันได ชานพัก  
สิ่งปดลอมน่ังราน ผารองรับได น่ังรานกันของตก สวนยึดโยงอ่ืนๆ เปนตน 
 
นํ้าหนักจร 
  นํ้าหนักจร ที่ เกี่ยวของกับน่ังราน หมายถึง การเกิดแรงจากพายุที่ทําใหวัสดุอาจ       
พังทลายได หรืออันตรายจากภัยธรรมชาติ เชน ฟาผา แผนดินไหว ซ่ึงจะตองไมใหมีลูกจาง      
คนงานอยูปฏิบัติงานในขณะนั้น   
  ในสวนของนั่งรานทั่วๆ ไปน้ัน จําเปนตองมีแบบที่มาตรฐาน ซ่ึงคํานึงถึงความปลอดภัย
ที่จะใชงานเปนหลัก น่ังรานเหลานั้นควรมีลักษณะ ดังน้ี 
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1. สําหรับน่ังรานที่สรางดวยไม การออกแบบเพื่อรับนํ้าหนัก ควรออกแบบไวสูงสุด        
4 เทาของน้ําหนักที่จะใชงานจริง 

2. การใชน่ังรานนั้น ไมวาจะใชงานเมื่อใดก็ตาม ใหใชอุปกรณชิ้นสวนชนิดเดียวกัน 
อยาใชผสมผสานกัน 

3. ฐานของนั่งรานจะตองม่ันคง และวางอยูในลักษณะสมดุลย อยาใชพวกเศษวัสดุ
ตางๆ เชน เศษอิฐ เศษไม รองขานั่งราน 

4. น่ังรานควรมีการโยงยึด ผูกติด หรือค้ํายันกับตัวอาคาร เพ่ือปองกันการเอนลม 
5. น่ังรานที่สูงกวา 2.00 เมตร จะตองมีราวกันตก 
6. น่ังรานที่สรางดวยไม จะตองใชไมที่ไมผุเปอย ไมมีรอยราว หรือชํารุดอ่ืนๆ ที่จะทํา

ใหขาดความแข็งแรงทนทาน 
7. การทํานั่งรานแบบเสาเรียงเดี่ยว กรณีที่ใชไมไผเปนเสา ควรตั้งใหหางกันไมเกิน 

1.50 เมตร ใหใชไมไผทําคานผูติดกับเสาทุกตน เม่ือตั้งเสาแลว ใชไมไผทแยงมุม 
ไมเกิน 45 องศา กับแนวราบ 

 
 หลักการในการออกแบบนั่งราน 

1. เลือกชนิดของนั่งรานใหเหมาะสมกับอาคาร และความสะดวกในการทํางานเชน
อาคารสูงๆ ควรใชน่ังรานเหล็กเสาเรียงคูอาคารเตี้ยๆ การใชงานอยูในชวงระยะสั้นๆ ควรใช   
ไมไผเสาเรียงเดี่ยว หรืออาจจะผสมดัดแปลง เพ่ือความสะดวกในการสราง หรือประหยัด       
คาใชจาย ทั้งน้ี ควรอยูในดุลยพินิจของวิศวกร  

2. คิดหนวยแรงที่เกิดขึ้นในชั้นตางๆ ของน่ังราน โดยคิดน้ําหนักของนั่งรานใหเปนไป
ตามกฎกระทรวงมหาดไทย เชน 150 กิโลกรัมตอตารางเมตร 

3. การออกแบบฐานรองรับ สมมุติวา Bearing ในกรุงเทพมหานครใช 2 ตันตอตาราง
เมตร ในกรณีฐานแผ ไมสามารถรับนํ้าหนักนั่งราน เสาตองออกแบบเปนตั้งบนเข็ม คา C = 600 
กิโลเมตรตอตารางเมตร สําหรับดินในกรุงเทพฯ 
 
การสรางฐานนั่งราน 
  ฐานรองรับน่ังรานควรพิจารณาถึงความมั่นคงแข็งแรงของดินที่จะรองรับน่ังรานวา      
แข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับนํ้าหนักบรรทุกที่ถายลงมาจากเสานั่งราน โดยมีสวนความปลอดภัย
เพียงพอหรือไม ขนาดของฐานควรออกแบบใหสัมพันธกับความสามารถของดินที่จะรับนํ้าหนัก 
เชน  ดิน เหนียวที่ มีความสามารถในการรับ นํ้าหนัก  2 ตันตอตารางเมตร  โดยมีสวน           
ความปลอดภัย 2 ตัน หากน้ําหนักจากเสานั่งรานรวมกันแลวได 1 ตัน ก็ควรจัดขนาดฐานใหมี
พ้ืนที่รวม 1 ตารางเมตรเปนอยางนอย เพ่ือใหไดสวนความปลอดภัยในการรับนํ้าหนัก 2 ตัน 
เปนตน หากไมสามารถทําไดเน่ืองจากเหตุผลใด เชน สถานที่ไมอํานวย หรือสภาพดินออน     
ก็ควรตอกเสาเข็มรองรับใหมีจํานวนเพียงพอ วัสดุที่ใชรองรับเปนฐานนั่งรานควรออกแบบให  
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แรงเลื่อนไดพอเพียง และไมแอนตัวเม่ือรับนํ้าหนัก ในกรณีที่ใชฐานแผวางบนดิน ควรลอกหนา
ดินออกเสียกอน ความแข็งแรงของฐานรองรับ ควรออกแบบใหมีความแข็งแรงเทาๆ กัน หากจุด
ใดจุดหนึ่งมีความแข็งแรงดอยกวา อาจทําใหเกิดการทรุดตัวไมเทากัน จนอาจเกิดการวิบัติได 
 
อุปกรณยึดเชื่อมตอของนั่งรานเหล็ก 
  อุปกรณเชื่อมตอสําหรับสวนตอเชื่อมตางๆ ของนั่งรานที่ทําดวยทอโลหะน้ัน ควรจะทํา
มาจากโลหะที่ผานการทุบขึ้นรูป หรือวัสดุเทียบเทากันได มีลักษณะที่สวนตอเชื่อมตางๆ ของ 
น่ังรานที่อุปกรณยึดเชื่อมตอรองรับอยูน้ันจะตองสวมลง หรือวางลงไปพอดีเต็มบนพื้นที่ของ   
ผิวหนา ที่ทําหนาที่รองรับอุปกรณยึดเชื่อมไมควรบิดงอเมื่อรับแรงขณะใชงาน และเม่ือลักษณะ
การยึดเชื่อมตอของอุปกรณเกิดขึ้นจากแรงเสียดทานในการหนีบจับ แลวไมควรนําไปใชใน   
การถายทอดแรงดึงอุปกรณยึดเชื่อมตอที่มีการใชสลักเกลียว และเปนเกลียวนั้นไมควรนํามาใช 
เวนเสียแตวาแปนเกลียวแตละตัวน้ันจะสามารถขับหมุนเขาไปในเกลียวของสลักเกลียวไดอยาง
สมบูรณเทานั้น 

 
ภาพแสดง อุปกรณประกอบของนั่งราน 
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การตรวจสอบนั่งราน 
  การสรางนั่งราน นอกจากการปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรฐานที่กฎหมายไดกําหนดไว 
อยางต่ําแลว และใหเปนไปตามขอกําหนดของวิศวกรผูรับผิดชอบมีหนาที่ ยังจะตองคํานึงถึง    
การตรวจสอบอยางถี่ถวนจากผูชํานาญการดานนี้โดยเฉพาะ กอนที่จะใชงานนั่งราน 
 
รายการตรวจสอบนั่งราน  

1. ตรวจสอบดูวาทอด่ิงทั้งหลาย มีแผนฐานยึดติดอยูดวยและตรวจสอบดูวาทอตั้งอยู
ในแนวดิ่งจริงๆ  

2. ตรวจสอบระยะหางระหวางแนวดิ่งทั้งหลาย และระยะหางทอนอนทั้งหลาย 
3. ตรวจสอบดูวาการผูกตรึงที่ ม่ันคงพอกับใครที่จะกาวหรือไม อีกทั้งมีจํานวน      

เพียงพอหรือไม 
4. ตรวจสอบดูวาขอตอจะตองอยูเยื้องเหลี่ยมกันในแนวดิ่งและทอนอน 
5. ตรวจสอบดูวามีการใชอุปกรณประกอบของนั่งรานถูกตองอยางแนนอน และมันได

ถูกติดตั้งไวใกลกับขอตอมากที่สุด 
6. ตรวจสอบดูการค้ํายึดตามแนวขวางที่ทางดานหนาและทางดานขางของแตละชวง

ในแนวดิ่งของนั่งราน 
7. ตรวจสอบดูความกวางของทางเดิน  บริเวณพื้นที่ทํางาน  และบริเวณที่เก็บของใช 

ทั้งหลาย และตรวจสอบดูวาแผนพ้ืนกระดานถูกรองรับและผูกยึดไวอยางแนนหนา
ม่ันคงแลว 

8. ตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือยกทั้งหลาย วามีความมั่นคงปลอดภัยและอยูในสภาพดี
หรือไม 

9. ตรวจสอบดูวานั่งรานรับนํ้าหนักเกินกวาความสามารถของนั่งรานหรือไม 
10. บันไดถูกยึดตรึงไวอยางม่ันคงหรือไม โดยมีความสูงที่เพียงพอและดวยมุมเอียง 

ที่ถูกตองหรือไม 
11. น่ังรานอยูในสภาพที่สมบูรณหรือไม ซ่ึงถายังไมสมบูรณแลว ควรจะมีการจัดการ

ปองกันคนผานไปมาและแสดงปายบอกเตือนไดหรือยัง 
 
การปฏิบัติงานเก่ียวกับนั่งราน 

1. น่ังรานจะตองอยูหางจากสายสงไฟฟากําลังอยางนอย 3 เมตร เพ่ือปองกันมิให     
ผูปฏบิัติงานไดรับอันตรายจากไฟฟา ในการติดตั้งใชงานและในการรื้อถอนนั่งราน 

2. ชิ้นสวนใดๆ ของนั่งรานจะตองไมเกะกะกีดขวางทางเดิน ทางขึ้น - ลง ของอุปกรณ
โรงงาน ซ่ึงอาจะตองใชงานในกรณีฉุกเฉิน 

3. ภาชนะและเชือกที่ใชสงของขึ้นและลงนั่งรานจะตองอยูในสภาพดี และแข็งแรง และ
จะตองลอมบริเวณที่มีการสงของขึ้นลง เพ่ือไมใหผูที่เกี่ยวของเขาไปในบริเวณ 
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4. หามใชถัง ลัง กองกระเบื้อง หรือกองอิฐที่กอไวหลวมๆ หรือวัสดุที่ไมม่ันคงเปนฐาน
รับกระดานซึ่งพาดเพื่อใชเปนน่ังราน หรือเพ่ือพ้ืนปฏิบัติงาน 

5. จะตองทําการโยงยึด หรือค้ํายันเสานั่งราน เพ่ือไมใหน่ังรานเซหรือเคลื่อนที่ออกไป 
6. เม่ือทําการกวานวัสดุขึ้นไป จะตองจัดใหมีสายดึงวัตถุไวไมใหกระแทกนั่งราน เวน

แตจะจัดเครื่องกวานใหอยูในตําแหนงที่จะไมทําใหวัตถุที่ยกขึ้นไปกระแทกนั่งราน 
7. เม่ือมีผูปฏิบัติงานทํางานบนนั่งราน และมีผูปฏิบัติงานอ่ืนทํางานอยูเหนือศรีษะจะ

ตองจัดสิ่งปองกันเหนือพ้ืนปฏิบัติงานนั้น เพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานที่อยู
ชั้นลาง หามใชน่ังรานเปนที่กองเก็บสิ่งของ เวนแตจะเปนที่วางพักชั่วคราว และ        
น่ังรานจะตองไมรับนํ้าหนักเกินกําลัง 

8. เม่ือจําเปนใหผูปฏิบัติงานทํางาน หรือเดินลงใตน่ังราน ซ่ึงมีผูปฏิบัติงานอ่ืนทํางาน
อยู จะตองมีตาขายขึงไวเพ่ือดักวัตถุที่รวงหลนลงมา ตาขายนี้จะตองขึงใหมีระยะ
เลยแนวนั่งรานออกไป เพ่ือปองกันวัตถุที่รวงหลนลงมาจากขอบนั่งราน 

9. จะตองติดตั้งตะแกรงดานขางทางเดินบนนั่งราน หรือติดตั้งตลอดแนว เพ่ือปองกัน
วัตถุรวงหลนลงไป 

10. หามอนุญาตใหผูปฏิบัติงานทํางานบนนั่งราน ในขณะที่เกิดพายุหรือลมแรง 
11. หามอนุญาตใหผูปฏิบัติงานทํางานบนนั่งราน เม่ือพ้ืนนั่งรานลื่นหรือมีดินโคลนจับ

อยูจนกวาจะไดทําความสะอาด หรือโรยทรายจนไมลื่นแลว 
 
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและอปุกรณใชประกอบนั่งราน 
 เข็มขัดนิรภัยและสายชวยชีวิต (Safety Belt & Lift Line) 
  เข็มขัดนิรภัยและสายชวยชีวิต เปนอุปกรณปองกันอันตรายที่จําเปนสําหรับผูที่ทํางาน 
บนนั่งราน และผูที่มีความเสี่ยงตอการที่จะตกลงมาจากที่สูง  ผูปฏิบัติงานบนที่สูงจะตองสวมใส
สายร้ังนิรภัยหรือเข็มขัดนิรภัย และสายชวยชีวิตหรือสายชูชีพ สายรั้งนิรภัยควรจะยึดติดกับ        
จุดยึดที่ ม่ันคงอยูกับที่ ในระดับที่อยูเหนือขึ้นไปจากพื้นที่ที่ทํางาน สายชวยชีวิตไมควรมี         
ความยาวเกิน 2.00 เมตร และเปนอิสระจากชุดลูกรอก และเชือกสําหรับแขวนรับภาระอ่ืนๆ สาย
ชวยชีวิตที่ยึดติดกับเข็มขัดจะตองมีความยาวไมเกินกวา 1.20 เมตร จุดทําการยึดที่เหมาะสมจะ
ถูกทําขึ้นมาพรอมกับสวนโครงสรางของการติดตั้งน้ันอันจะทําใหใชงานสายชวยชีวิต เชือกและ
ชิ้นสวนรั้งสวนยึดอ่ืนๆ ได อยางปลอดภัย 
 
ขอควรปฏิบัติสายรั้งนิรภัย  แถบนิรภัย  สายชวยชีวิต  จุดยึดและจุดตอเชื่อม 

1. มีความสามารถหิ้วรับภาระไดอยางปลอดภัยอยางนอยที่สุด 450 กิโลกรัม 
2. สายรั้งนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย จะตองแข็งแรงสามารถรับนํ้าหนักไดอยางนอยที่สุด  

1,115 กิโลกรัม 
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3. สายชวยชีวิต หรือแถบนิรภัยใดก็ตามที่มีแนวโนมวาจะถูกตัด ถูกขัดถูหรือไฟไหม
ไดแลว ควรประกอบดวยเชือกลวด หรือเชือกเสนใยที่มีแกนกลางเปนเสนลวด 

4. ควรจะยึดแถบนิรภัยกับสายรั้งนิรภัย เพ่ือวามันจะไมเลื่อนผานอุปกรณประกอบของ
สายรั้ง ถาปลายหนึ่งปลายใดของมันหลุดหลวมออกมาจากจุดยึดรั้งของมัน 

5. สายชวยชีวิตจะตองมีหวงยึดไวแข็งแรงเปนระยะๆ ระยะไมเกิน 1.80 เมตร ซ่ึง     
ผูปฏิบัติงานสามารถจะใชสายรัดของเขมขัดนิรภัยเกาะได 

6. สายร้ังนิรภัย แถบนิรภัย และสายชวยชีวิต ควรจะยึดติดไวในลักษณะที่จํากัดใหผู
สวมใสพลัดหลนตกลงมาแบบอิสระไดระยะ 1 เมตร สายที่ยึดติดกับสายรั้งไมควรมี
ความยาวเกิน 2 เมตร และสายที่ยึดติดกับเข็มขัดไมควรมีความยาวเกิน 1.20 เมตร 

7. สายชวยชีวิตเสนหนึ่ง ควรจะใชกับคานเพียงคานเดียวเทานั้น 
8. ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย  แถบสายนิรภัยและสายชวยชีวิตทุกครั้งกอนทําการใชงาน 

และจะตองตรวจสอบอยางนอยสัปดาหละครั้ง หลังจากมีการใชงานติดตอกัน 

  
ภาพแสดง สายรั้งนิรภัย 
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ขอควรปฏิบตัิในการใชตาขายและแผนปองกันอันตราย 
1. ตาขายจะตองรับนํ้าหนักเกนิกวา 1500 กิโลกรัม ขึ้นไป 
2. แรงดึงของใยตาขายจะตองเกินกวา 120 กิโลกรัม สําหรับรูตาขาย 10 เซนติเมตร 

และเกินกวา 50 กิโลกรัม สําหรับรูตาขาย 10 เซนติเมตร 
3. ตําแหนงที่ติดตั้งตาขายจะหางจากที่ทํางานไมเกิน 75% ของความยาวของตาขาย 
4. พ้ืนที่สวนลางของตาขาย จะตองกวางกวาความยาวของตาขาย 
5. ตาขายที่ยอยลงมาหลังติดตั้งแลว จะตองไมเกิน 15% ของความยาวของตาขาย 
6. ควรติดตั้งตาขายใหมีชองวางกับบริเวณรอบๆ ใหนอยที่สุด 

 
ลักษณะของตาขายที่หามใชงาน 

1. ตาขายที่ใยตาขายมีความแข็งแรงต่ํากวาที่กําหนด 
2. ตาขายที่ขยายรับนํ้าหนักคนมาแลว 
3. ตาขายที่ไมทราบความแข็งแรงของใยตาขาย 
4. ตาขายที่มีรอยชํารุด แลวยงัไมไดซอมแซม 
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บทที่1 
 

สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ที่อยูรอบตัวคนงานในขณะทํางานนั้น มีหลายชนิด เชน    
ความรอน ความเย็น เสียงดัง การสั่นสะเทือน รังสี แสงสวาง ความกดดันบรรยากาศ เปนตน  
สิ่งแวดลอมทางกายภาพเหลานี้ หากมีระดับ หรือปริมาณพอเหมาะ ก็ยอมไมทําใหเกิดอันตราย
ตอคนงาน แตถาหากมีระดับ หรือปริมาณที่สูงเกินไป ก็อาจจะทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของคนงานได และนอกจากนี้ ก็ยอมจะทําใหเกิดผลเสียหายตอการผลิตของสถาน
ประกอบการดวย สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่จะกลาวถึงในที่น้ี ประกอบดวยเสียงดัง การสั่น
สะเทือน ความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติ ความรอน และแสง 
 
อันตรายจากเสียง 
 เสียงดัง หรือเสียงอึกทึกในสถานประกอบการสวนใหญพบวามาจากการนําเครื่อง    
จักรกลมาใชอยางกวางขวาง เพ่ือหาทางเพิ่มผลิตผลนั่นเอง เสียงดังที่กลาวถึงในที่ น้ีจะ     
หมายถึง “เสียงที่ไมพึงปรารถนา” (unwanted sound) หรือเสียงที่กอใหเกิดการรบกวนนั่นเอง 
อยางไรก็ดี คําวา เสียง น้ีจะหมายถึงพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของอากาศ
หรือสิ่งอ่ืน แลวโมเลกุลของอากาศดังกลาวจะทําใหเกิดการอัด และขยายสลับกันไป ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงความดันบรรยากาศสูงขึ้น และต่ําลงตามลักษณะของการอัด และขยายของ
โมเลกุลของอากาศซึ่งเม่ือไปกระทบกลไกของการไดยินในหู ก็จะทําใหเกิดการไดยินขึ้น สําหรับ
อัตราการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของอากาศนี้ จะเรียกวาเปน ความถี่ของเสียง มีหนวยเปน
เฮิรตซ (Hert = Hz) หรือ รอบตอวินาที 
 ชวงความถี่ของเสียง ที่ หูคนหนุมสาวไดยิน จะอยูในชวง 20 ถึง 20,000 Hz ซ่ึง      
เรียกวา สวนเสียงที่มีความถี่สูงที่หูคนสามารถจะไดยินนั้น คือชวงที่มีความถี่ต่ํากวา 20 Hz ซ่ึง
เรียกวา ชวงอินฟราโซนิก (infrasonic range) และชวงความถี่ที่สูงกวา 20,000 Hz น้ันเรียกวา 
ชวงอุลตราโซนิก (ultrasonec range) 
 โดยทั่วไป ความสามารถที่หูคนจะไดยินเสียงที่มีความถี่สูงกลาง และความถี่สูง จะลดลง
เม่ืออายุมากขึ้น หรือทํางานในที่มีเสียงดัง เปนเวลายาวนานขึ้น สําหรับความถี่ของเสียงที่พูด 
หรือสนทนากัน พบวาจะอยูระหวาง 300 Hz ถึง 3,000 Hz 
 การวัดเสียง ปกติจะวัดออกมาในรูปของ ระดับความดันเสียง (sound pressure level) 
ซ่ึงหมายถึง คาความดันของคลื่นเสียง ที่เปลี่ยนแปลงไปจากความดันบรรยากาศปกติ เครื่องมือ
ที่ใชวัดเสียงนั้น จะวัดคาออกมาเปนเกณฑของลอกาลิทมิท (logalithmic scale) มีหนวยเปน    
“เดซิ เบล” (decibel = dB) สําหรับการวัดเสียงที่คนงานเกี่ยวของน้ันปกติจะใชสเกล เอ         
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(A-weighting) เพราะเปนสเกลที่มีความสัมพันธสอดคลองกับการตอบสนองของหูคน ดังน้ัน 
หนวยของเสียงที่วัด จึงเปน เดซิเบล (เอ) dB(A) ในการวัดระดับเสียงนั้นพบวามีปญหาหลาย
ประการ เพราะเสียงนั้น จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากตามเวลา และตําแหนงที่วัด โดยทั่วไป    
พบวาระดับเสียง จะอยูในชวง 20 ถึง 125 dB(A) 
 โปรดระลึกไวเสมอวาในการประเมินเสียงนั้น เม่ือมีการเพิ่มจํานวนเครื่องจักรเปน        
สองเทา มิไดหมายความวา ระดับเสียงจะดังขึ้นเปนสองเทา (แตจะเพ่ิมขึ้นเพียง 3 dB) เชน 
เครื่องจักรเครื่องหน่ึงดัง 90 dB เม่ือเพ่ิมเครื่องจักรชนิดเดียวกันขึ้นมาอีกหนึ่งเครื่อง ระดับเสียง
รวมมิใช 180 dB  แตจะเปน 93 dB เปนตน 
 ระดับของเสียงในหองทํางาน ปกติจะขึ้นอยูกับ 

(1) ปริมาณรวมของพลังงานเสียงที่เกิดขึ้นภายในหองนั้น หรือมาจากภายนอก 
(2) หองนั้นปดมิดชิดเพียงใด 
(3) ผนังหองดูดซับเสียงเปนอยางไร 
(4) ขนาด และรูปทรงของหอง 
(5) ระยะระหวางตนกําเนิดเสียง กับพ้ืนผิวที่สะทอนเสียงได 
มาตรฐานความปลอดภัย เรื่อง เสียงในสถานประกอบการนั้น โปรดศึกษาไดจาก

กระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม 
1. เสียงและแหลงของเสียง โดยทั่วไปจะแบงออกไดเปน 4 ประเภท 

(1) เสียงที่ดังสม่ําเสมอ (steady-state noise) เปนเสียงที่ตอเน่ืองที่มีลักษณะและ
ความเขมของเสียงที่คอนขางคงที่ คือ ไมเปลี่ยนแปลงเกินกวา +-5 dB ในหน่ึงวินาที แหลงที่มา
ของเสียงชนิดนี้ ไดแก เสียงเครื่องทอผา เสียงเครื่องจักร เสียงพัดลม เสียงเครื่องยนตไอพน 
เปนตน 

(2) เสียงที่เปลี่ยนแปลงระดับเสมอ (fluctuating noise) เปนเสียงที่มีความเขมสูง ๆ 
ต่ํา ๆ การเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงนั้นเกินกวา 5 dB ในหนึ่งวินาที แหลงที่มาของเสียงชนดินี้ 
ไดแก เสียงเลื่อยวงเดือน กบไสไมไฟฟา เสียงไซเรน เปนตน 

(3) เสียงที่ดังเปนระยะ (intermittent noise) เปนเสียงที่ไมตอเน่ือง ซ่ึงจะแตกตางจาก
เสียงกระทบ (impulsive noise) ในแงที่มีระยะเวลาที่ยาวนานกวา และมีลักษณะที่ไมแนชัด 
แหลงของเสียงชนิดนี้ไดแก เสียงจากเครื่องอัดลม เสียงการจราจร เสียงเครื่องบินที่บินผานไปมา 
เปนตน 

(4) เสียงกระทบ (impulse or impact noise) เปนเสียงที่เกิดขึ้นแลวคอย ๆ หายไป 
เหมือนเสียงปน  เสียงกระทบนี้จะมีระยะเวลาที่เกิดนอยกวา 0.5 วินาที และระดับความดันเสียง
จะเปลี่ยนแปลงไปอยางนอย 40 dB ภายในระยะเวลานั้น เสียงกระทบอาจจะเกิดขึ้นติด ๆ กัน 
หรือ อาจจะเกิดขึ้นนาน  ๆ  ครั้งก็ได แหลงของเสียงชนิดนี้  ไดแก  เสียงตอกเสาเข็มใน          
การกอสราง หรือทุบโลหะ เสียงเครื่องย้ําหมุดเสียงระเบิด เปนตน 
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2. กลไกของการไดยินเสียง 
หู แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย หูสวนนอก หูสวนกลาง และหูสวนใน หูแตละ

สวนดังกลาวตางก็มีหนาที่เกี่ยวของในกระบวนการไดยิน โดยหูสวนนอกจะรับ และสงคลื่นเสียง
ไปยังหูสวนกลาง ซ่ึงจะไปกระทบเยื่อแกวหู จุดนี้นับวาเปนจุดแรกในการสงสัญญาณของ
กระบวนการไดยิน 

หูสวนกลางประกอบดวยเยื่อแกวหู และโครงสรางอ่ืน ๆ จะอยูถัดเยื่อแกวหูเขาไป 
ภายในหูชั้นกลางนั้น จะเต็มไปดวยอากาศ และมีกระดูกหู 3 ชิ้น ยึดติดตอกันเปนสายโซ คือ    
มีกระดูกคอน ทั่ง และโกลน กระดูกชิ้นที่ 3 หรือ กระดูกโกลนนั้น จะเชื่อมติดกับหูชั้นใน 

หูชั้นใน ที่เกี่ยวของกับการรับเสียง ประกอบดวยอวัยวะรูปกนหอย (cochlea) ซ่ึงมี
ของเหลวอยูเต็มและมีสวนประกอบที่สําคัญ คือ เซลลขน (organ of corti) ที่ละเอียดออนจํานวน
มากมายซึ่งไวตอเสียงอยูในของเหลวน้ัน 

เม่ือเยื่อแกวหูสั่น กระดูกทั้ง 3 ชิ้นของหูชั้นกลาง ก็จะเคลื่อนไหวสงตอไปยังหูชั้นใน
ทําใหของเหลวที่อยูภายในสั่นไปดวย เม่ือของเหลวนั้นสั่นเซลลขนที่ละเอียดออนนั้น ก็จะถูก
กระตุนแลวสงสัญญาณไปยังสมอง เพ่ือรับทราบและสั่งการเพื่อตอบสนอง 

ในกรณีที่ไดรับเสียงที่ดังเปนระยะเวลานาน ๆ จะทําใหเซลลขนหรือเซลลประสาท
เสื่อมสภาพหรือถูกทําลาย แลวกอใหเกิดการสูญเสีย การไดยินในที่สุด อยางไรก็ตามการเสื่อม
สภาพของเซลลขนดังกลาวนั้น อาจจะเกิดขึ้น เม่ือคนเรามีอายุมากขึ้นก็ได ซ่ึงจะพบในกลุม       
ผูสูงอายุ โดยทั่วไปจะพบวา ความสามารถหรือความชัดเจนของการรับฟงเสียงนั้นจะลดลง 

 
3. ผลกระทบของเสียงตอคนงาน 

(3.1) เสียงทําใหเกิดการสูญเสียการไดยิน ซ่ึงเปนลักษณะอาการที่ความสามารถใน
การไดยินเสียงลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับหูคนปกติ การสูญเสียการไดยินนั้น โดยทั่วไปจะขึ้นอยู
กับปจจัยที่สําคัญ คือ 

�  ความเขมของเสียง 
�  ชนิดของเสียง 
�  ระยะเวลาที่ไดรับเสียงตอวัน 
�  จํานวนปที่ทํางานในที่มีเสียงดังน้ัน 

  นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ ในการทําใหเกิดการสูญเสีย
การไดยินมีดังน้ี 

� ความไวตอเสียงของแตละคน 
� อายุ 
� ผลรวมของการสูญเสียการไดยินกับโรคหู 
� สภาพแวดลอมของเหลงเสียง 
� ระยะทางจากหูถึงแหลงเสียง 
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  �    ตําแหนงของหูกับแหลงเสียง 
  การสูญเสียการไดยิน อาจจะแยกออกไดเปน 2 ชนิด คือ การสูญเสียการไดยิน
แบบชั่วคราว (temporary hearing loss) และการสูญเสียการไดยิน แบบถาวร (permanent 
hearing loss) 
  (ก) การสูญเสียการไดยินแบบชั่วคราว โดยทั่วไปการสูญเสียการไดยินแบบ         
ชั่วคราวนี้ จะเกิดขึ้นเม่ือหูไดรับเสียงที่ดังสมํ่าเสมอ และตอเน่ืองที่มีความเขมสูงมาก (100 dB 
(A) หรือสูงกวา) ความถี่ของเสียง ที่พบวากอใหเกิดการสูญเสียการไดยินเพียงชั่วคราวเปน  
สวนใหญ คือ ที่ความถี่ 4,000 Hz และ 6,000 Hz ปกติการสูญเสียการไดยินนี้ จะเกิดขึ้นภายใน
ชวง 2 ชั่วโมงแรกของการทํางาน และพบวาการไดยินของหูจะกลับคืนสูสภาพปกติได ภายใน  
1 หรือ 2 ชั่วโมง หรืออาจจะเปนวันหลังจากไดออกจากบริเวณที่ทํางานที่มีเสียงดังแลว 
  (ข) การสูญเสียการไดยินแบบถาวร จะเกิดขึ้นเม่ือหูไดรับเสียงที่มีความเขมสูง
มากเปนประจําเปนระยะเวลานานหลายป ลักษณะการสูญเสียการไดยินแบบถาวรนี้ จะเหมือน
กับการสูญเสียการไดยินแบบชั่วคราว จะแตกตางก็ตรงที่ การสูญเสียการไดยินแบบถาวรนี้ จะ
ไมมีโอกาสคืนสูสภาพการไดยินปกติได และไมมีทางรักษาใหหายไดเลย ชวงความถี่ของเสียงที่
ทําใหเกิดการสูญเสียการไดยินแบบถาวรอยูระหวาง 3,000 Hz และสวนใหญจะพบท่ีความถี่ 
4,000 Hz การสูญเสียการไดยินที่เน่ืองมาจากเสียงนี้ในระยะเริ่มตน พนักงานอาจจะมีความรูสึก
มีเสียงดังในหู หูอ้ือ หรือไมไดยินเสียงไปชั่วระยะหนึ่ง หลังจากไดออกจากบริเวณงานที่มี    
เสียงดังแลว การสูญเสียการไดยินแบบถาวรที่เน่ืองมาจากเสียงของหูทั้งสองขางคอนขางจะ
คลายคลึงกัน โดยที่เยื่อแกวหูจะยังคงปกติดี สําหรับการสูญเสียการไดยินนี้ จะเกิดขึ้นทีละ   
นอย ๆ จนพนักงานแทบจะไมมีความรูสึกวามีอะไรเกิดขึ้นเลยทําใหไมสนใจ 
 อยางไรก็ดี การสูญเสียการไดยินแบบถาวร อาจจะเกิดขึ้นไดจากสิ่งอ่ืน หรือสาเหตุอ่ืนที่
นอกเหนือจากเสียง เชน ยาที่ใชรักษาโรคบางชนิดอาจจะทําใหเกิดความผิดปกติของหูได ซ่ึง    
ผลที่เกิดขึ้นนี้สวนใหญจะไมสามารถแยกความแตกตางจากผลที่เกิดจากการทํางานเกี่ยวของกับ
เสียงมาเปนเวลานาน นอกจากนี้การสูญเสียการไดยิน อาจเกิดขึ้นเม่ือคนมีอายุมากขึ้นก็ได ซ่ึง
กระบวนการนี้เราเรียกวา เพรสบายคูซีส (Presbycusis) ทั้งการสูญเสียการไดยิน ที่เกิดจาก
เสียงและเพรสบายคูซีสนี้ ตางก็เกิดขึ้นเนื่องจากประสาท หรือเซลลขนในหูชั้นในถูกทําลายหรือ
เสื่อมสภาพเชนเดียวกัน ซ่ึงการสูญเสียการไดยินจากสาเหตุทั้งสองนี้จะไมสามารถแยก      
ความแตกตางไดโดยวิธีการทดสอบการไดยินของหูคน (audiometric test) 

(3.2) เสียงทําใหเกิดการรบกวน การพูด และกลบเสียงสัญญาณตาง ๆ เสียงที่มี  
ความเขมไมสูงพอที่จะทําใหเกิดการสูญเสียการไดยิน ปกติจะสามารถทําใหการสนทนาเปนไป
ดวยความยากลําบากและกลบเสียงสัญญาณตางๆ ได เชน เสียงสัญญาณไฟไหม เปนตน 
สําหรับอุปสรรคของเสียง ตอการพูดสื่อความหมายนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากโดยปกติคําพูดของคน 
จะประกอบดวยเสียงที่ซับซอนหลายระดับและมีระดับความดังและความถี่ของเสียงตาง ๆ กัน 
และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น เสียงพูดบางเสียง อาจจะถูกกลบดวยเสียงจาก
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กระบวนการผลิตในบางขณะได เม่ือเปนเชนนี้ ก็อาจจะทําใหคูสนทนาหรือผูรับขาวสารไดรับ 
ขอมูลที่ไมชัดเจน หรือไมถูกตอง ซ่ึงอาจจะเปนผลทําใหการทํางานผิดพลาด หรือประสิทธิภาพ
ของงานที่ทํานั้นลดลงไปได และนอกจากนี้ ถาหากเสียงในหองทํางานนั้นดังกลบสัญญาณ   
เตือนภัย หรือเสียงตะโกนเตือนภัยของเพื่อนรวมงาน ก็อาจจะเปนสาเหตุของอุบัติเหตุที่รุนแรง
ได ดังไดเกิดขึ้นมาแลวไมนอย 
        3.3 เสียงอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรางกาย เสียงนอกจากจะ    
ทําใหเกิดการสูญเสียการไดยินแลว เสียงยังอาจจะทําใหเกิดการตอบสนองของรางกายตาง ๆ 
มากมาย อยางไรก็ตาม ขณะนี้มีหลักฐานที่ไมแนชัดวาคนที่ไดรับเสียงอยางตอเน่ืองแลว จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงของรางกาย ที่ไมสามารถกลับคืนสูสภาพปกติ และทําใหเกิดปญหาสุขภาพ
อนามัยอยางถาวร ในการเฝาสังเกตและศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายที่เน่ืองมา
จากเสียงจนถึงปจจุบันพบวาเสียงสามารถทําใหเกิดการเสียสมดุลของรางกาย และทําใหเกิด
อาการคลื่นไสได เสียงที่ดังขึ้นทันทีทันใด ก็จะทําใหคนที่อยูในบริเวณนั้น เกิดปฏิกิริยาตกใจที่
รางกายไมสามารถควบคุมได นอกจากนี้ยังเชื่อวาเสียงอาจจะเปนสาเหตุทําใหเกิดเสนเลือดตีบ 
ความดันโลหิตสูง มานตาขยายกวางและกลามเนื้อเกิดการเกร็งตัว ปกติแลวปฏิกิริยาเหลานี้จะ
กลับคืนสูสภาพปกติอยางรวดเร็ว แตอยางไรก็ตาม ถาการเกิดการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ เกิดขึ้น
ซํ้าซากตามลักษณะของเสียง และเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน ๆ ก็อาจจะกอใหเกิด
อันตรายขึ้นได โดยเฉพาะอยางยิ่งในบุคคลที่ไวตอเสียงมาก ๆ  
 

4. หลักการปองกันและควบคุมอันตรายจากเสียง 
หลักในการปองกัน และควบคุมอันตรายจากเสียงนั้นโดยนั้นโดยทั่วไป จะมุงดําเนิน

การปองกันและควบคุม ที่แหลง หรือตนตอของเสียง และทางที่เสียงผาน ไปยังพนักงาน และ  
สุดทาย คือ ที่ตัวพนักงานเอง 

สําหรับการควบคุมที่แหลงเสียง น้ันอาจทําไดโดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และบํารุง
รักษาเครื่องจักร เครื่องมือ ที่เปนตนกําเนิดเสียง เพ่ือใหมีเสียงดังนอยที่สุด เชน จัดหาวัสดุ
พิเศษ รองเครื่องจักรมิใหเกิดการกระทบหรือสัมผัสกับพ้ืนโรงงาน ซ้ือเครื่องจักรใหมที่มีเสียงเบา 
หรือ ซอมบํารุง หรือบํารุงรักษาเคร่ืองจักรใหมีสภาพที่ดีอยูเสมอ ขันนอต หรือสกรูสวนที่หลวม
ใหแนนหรืออาจทํากลองครอบแหลงเสียง 

ในการควบคุมทางผานของเสียง น้ัน อาจทําโดยการใชวัสดุกั้นระหวางแหลงเสียงกับ
ตัวพนักงานหรือ ใหพนักงานอยูหางแหลงเสียงใหมากที่สุด หรือ ใชวัสดุดูดซับเสียงบุผนัง     
ปองกันการสะทอนของเสียง หรือใหมีบธู สําหรับคนงานยืนทํางานเปนพิเศษ 

สวนการควบคุมและปองกันที่ตัวพนักงาน น้ันอาจทําไดโดยการใชปลั๊กอุดหู หรือที่
ครอบหู แตมาตรการนี้  ควรจะใชเปนมาตรการสุดทาย เวนเสียแตวาไมสามารถแกไข หรือ 
ควบคุมโดยวิธีการอื่นใด อยางไรก็ตามหากจําเปนตองใหพนักงานใชอุปกรณดังกลาว จะตองมี
การเตรียมพนักงาน และใหการอบรมแกพนักงานกอนเสมอ นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการตรวจ 
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หรือ ทดสอบสมรรถภาพการไดยินของหู พนักงานที่เกี่ยวของกับเสียงดังอยางเหมาะสม นับตั้ง
แตการทดสอบกอนเขาทํางานและทดสอบเปนระยะ เพ่ือทราบภาวะการณเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
การไดยินที่เกิดขึ้น 
 
อันตรายจากการสั่นสะเทอืน 

การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรกล เครื่องมือ และ อุปกรณตาง ๆ น้ัน อาจจะ
เกิดขึ้นไดทั้งจากแนวนอน และแนวดิ่ง แหลงของการสั่นสะเทือนที่อาจยกตัวอยางได เชน รถ
แทรกเตอร รถงา รถบรรทุก เครื่องเจาะถนน เลื่อยไฟฟา เครื่องย้ําหมุด เครื่องเจาะ เครื่องตัด 
เปนตน สิ่งตาง ๆ ดังกลาวอาจจะใชในงานเกษตรกรรม งานกอสราง งานขนสง งานปาไม 
เหมืองแร และงานอุตสาหกรรมทั่วไป พนักงาน หรือคนงานที่เกี่ยวของสัมผัสกับการสั่นสะเทือน
น้ี ก็มีอยูไมนอยซ่ึงการทํางานสัมผัสกับการสั่นสะเทือน พบวา อาจทําใหเกิดปญหาสุขภาพ
อนามัยของผูเกี่ยวของได และในบางกรณีการสั่นสะเทือน อาจเปนสาเหตขุองอุบัติเหตุได 

 
การสั่นสะเทือน อาจแบงได เปน 2 ชนิด คือ 
  (1) การสั่นสะเทือนทั่วรางกาย (wholebody vibration) เปนลักษณะของ
การสั่นสะเทือนที่สงผานมาจากพื้น หรือโครงสรางของวัตถุ มายังทุกสวนของรางกายพนักงาน 
เชน การสั่นสะเทือนที่สงผานมาทางพื้นที่พนักงานยืนทํางานและการสั่นสะเทือนที่สงผานเบาะ 
หรือที่น่ังขับรถงา รถแทรกเตอร รถบรรทุก และปนจ่ัน เปนตน ปกติความถี่ของการสั่นสะเทือน
ทั่วรางกายที่อยูในความสนใจของนักวิชาการจะอยูในชวงระหวาง 2 ถึง 100 Hz 
  (2) การสั่นสะเทือนเฉพาะบางสวนของรางกาย โดยเฉพาะที่มือและแขน 
(hand and arm vibration) เปนลักษณะของการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใชเครื่องมือ หรือ
อุปกรณ ที่สงผานไปยังมือของผูใชเครื่องมือน้ัน ชวงความถี่ของการสั่นสะเทือนเฉพาะบางสวน
ของรางกาย ที่อยูในความสนใจของนักวิชาการ คือ 8 ถึง 1,500 Hz ตัวอยางเครื่องมือที่มีการสั่น
สะเทือน เชน เครื่องเจาะถนน เครื่องย้ําหมุด เครื่องเจียร เครื่องเจาะ เลื่อยไฟฟา ฯลฯ 
 
ผลกระทบของการสั่นสะเทือนตอสุขภาพ 
อันตรายที่เกิดจากการสั่นสะเทือนทั้งรางกาย 

อันตรายที่เกิดจากการสั่นสะเทือนทั้งรางกายชนิดเรื้อรังในระยะยาวนั้น ยังไมทราบ   
แนชัดแตการศึกษาถึงอันตรายในระยะสั้น ๆ ทั้งในคนและสัตวทดลองพบวาการสั่นสะเทือนนี้ 
อาจกอใหเกิดอันตรายตออวัยวะและสวนตางๆ ของรางกายมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของ
การสั่นสะเทือน อันตรายที่พบในสัตวทดลอง ผลการทดลองนําหนูไปสัมผัสกับการสั่นสะเทือน
พบวามีการเปลี่ยนแปลงของ ปริมาณเม็ดเลือดขาวลดจํานวนลง และมีความผิดปกติของเซลล
เม็ดเลือดแดงในการศึกษาถึงหนาที่ของตับและไตของหนูที่สัมผัส กับการสั่นสะเทือนพบวา  
หลังการสัมผัสกับการสั่นสะเทือนเพียงหน่ึงชั่วโมง จะเกิดการตีบตันของหลอดเลือดในตับ    
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และไต และจะเกิดการไมทํางานของเสนโลหิตแดง (hyperemia) ของอวัยวะทั้งสองหลังจาก
สัมผัสกับการสั่นสะเทือน 

 
อันตรายจากความรอน 
 ความรอน คือ พลังงานรูปหน่ึง ที่สามารถทําใหมนุษยรับรูไดโดยประสาทสัมผัส    
พลังงานความรอนที่อยูในวัตถุ จะอยูในรูปของพลังงานจลนของโมเลกุลของวัตถุน้ัน เม่ือวัตถุ  
ไดรับความรอนเพ่ิมขึ้นโมเลกุลของมันก็จะเคลื่อนไหวเร็วขึ้น ความรอนเปนพลังงานที่อาจ
เปลี่ยนแปลงจากพลังงานรูปอ่ืนได เชน เปลี่ยนแปลงจากพลังงานเคมี ไฟฟา แสง และ       
พลังงานกล 
 อุณหภูมิ คือ ระดับความรอนที่มีอยูในวัตถุ และเปนคุณสมบัติประจําตัวของวัตถุ เม่ือ
วัตถุมีความรอนอยูในตัวยอมมีแนวโนมแสดงใหเห็นวา ความรอนจะถูกถายเทจากวัตถุหน่ึงไปสู
อีกวัตถุหน่ึง มาตราสวนของอุณหภูมิที่ใชในปจจุบัน คือ องศาเซลเซียส (celsius) และองศา-   
ฟาเรนไฮด (farenheit) เปนตน 
 ปริมาณความรอน จํานวนพลังงานของความรอน ที่ถูกถายเทจากวัตถุหน่ึงไปยังอีก
วัตถุหน่ึง และสามารถคํานวณออกมาเปนปริมาณความรอนหรือในเชิงสมดุลของพลังงานกล 
เชน เอิรก (erg) จูล (joule) โดยปกติหนวยวัดปริมาณความรอนที่ใชกันทั่วไป คือ กิโลแคลอรี 
(kilocalorie) และ บี ที ยู (BTU = British Thermal Unit) 
 องคประกอบที่สําคัญของความรอน ปริมาณความรอน และอุณหภูมิไมใชเปนตัว  
บงชี้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได องคประกอบที่สําคัญของความรอน คือ 

(1) ความชื้นของอากาศ (humidity of air) 
(2) ความเร็วลมของอากาศ (air velocity) 
(3) การแผรังสีความรอน (rediation heat) 
(4) องคประกอบที่ตัวคน เชน เสื้อผาที่สวมใส เพศ การปรับตัว รวมถึงสภาพ

การทํางานดวย 
ความรอนที่เกิดจากการทํางานในกระบวนการผลิตตาง ๆ เชน การหลอมโลหะ การรีด

เหล็ก การหลอมแกว อุตสาหกรรมซักผา เปนตน 
 

1. ผลกระทบของความรอนที่มีตอคนงาน 
ปกติในการทํางานในที่รอนจัด รางกายจะไดรับความรอนจาก 2 ทางคือ (1) จาก     

พลังงาน  เมตาบอลิซึม ระหวางการทํางาน และ (2) พลังงานความรอนจากสิ่งแวดลอมใน       
การทํางาน เชน ความรอนจากเตาหลอมโลหะ เปนตน เม่ือรางกายไดรับความรอน หรือสราง
ความรอนขึ้น ก็จําเปนที่จะตองถายเทออกไปเพื่อรักษาสมดุลยของอุณหภูมิรางกาย โดยปกติ
แลวอุณหภูมิของรางกายจะอยูระหวาง 96-104 องศาฟาเรนไฮด และจะมีอุณหภูมิปกติที่ 98.6 
องศาฟาเรนไฮด (37 องศาเซลเซียส) เม่ือวัดทางทวารหนัก 
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 อยางไรก็ตาม ถาหากรางกายไมสามารถรักษาสมดุลของระบบควบคุมความรอนได    
ก็จะทําใหเกิดความผิดปกติ หรือความเจ็บปวย ทั้งน้ีเปนเพราะคนงานที่ทํางานในสภาพที่    
รอนจัด ไมสามารถจะระบายความรอนออกจากรางกายได พรอมกับสมองสวนที่ควบคุมไดรับ
ความรอนมาก จนไมสามารถควบคุมกลไกใหอยูในชวงสมดุลได อัตราการขับเหงื่อก็จะลดนอย
ลง ขณะเดียวกันถาคนงานยิ่งทํางานหนัก และสรางความรอนขึ้นในรางกาย ก็อาจจะทําให
อุณหภูมิของรางกายเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จนอาจถึงเปนลมและถึงตายได อาการ และความเจ็บ
ปวยที่เกิดจากความรอนนั้นมีพอสรุปไดดังน้ี 
 

1.    การเปนตะคริวเนื่องจากความรอน (heat cramp) 
สาเหตุ คนไขไดรับความรอนมากเกินไป ทําใหรางกายสูญเสีย electrolyte โดยออกมา

กับเหง่ือเม่ือ electrolyte เสียไปมาก ทําใหกลามเนื้อที่หนาทองเสียการควบคุม จึงทําให        
กลามเนื้อบีบตัว และเจ็บมาก  กลามเนื้อนองก็จะเกิดตะคริวขึ้นดวย ระบบการหมุนเวียนของ
โลหิตสวนปลายเสียการควบคุม 

อาการที่เกิด ปวดหัว และเวียนศีรษะ ตะคริวน้ีจะเปน ๆ หาย ๆ แตการปนใหมน้ีจะ
หนักมากขึ้นกวาเกา ถาเปนหนักมาก กลามเนื้อจะเกร็งและไมยอมคลาย อาจเกิดการชัก ชอค 
และตายได คนไขพวกนี้อุณหภูมิจะปกติ บางทีจะนอยกวาปกติเล็กนอย เพราะเสียเหงื่อ 

วิธีการแกไข 
- เอาคนไขออกจากที่รอน 
- ใหนํ้าเกลือ 1 เปอรเซ็นต และใหเกลือเม็ด 1 กรัม ในเวลาทุกชั่วโมง 
- นวดกลามเนื้อเพ่ือเพ่ิมการหมุนเวียนของโลหิต 
- ใชประคบดวยความรอน เพ่ือใหเสนเลือดขยายตัว เลือดจะไดมาเลี้ยงกลามเนื้อได 
    สะดวก 
 

2.   การออนเพลียเนื่องจากความรอน (heat exhaustion) 
สาเหตุ เกิดจากระบบหมุนเวียนของเลือดไมเพียงพอ เลือดไปเลี้ยงสมองไดไม

เต็มที่ และเนื่องมาจากการขับเหงื่อออกไมพอ 
อาการที่เกิด เริ่มมีอาการรูสึกออนเพลีย ปวดหัว เปนลม หนามือ ชีพจรเตน

ออนลง มีอาการคลื่นไส อาเจียน คนงานมีอาการซีด และอุณหภูมิในรางกายจะสูงขึ้นเล็กนอย 
วิธีการแกไข 

- ใหคนงานพักในที่รม 
- ใหด่ืมนํ้าจํานวนมาก 
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3.   การเปนลมเนื่องจากความรอนในรางกายสูง (heat stroke) 
สาเหตุ เกิดจากรางกายไดรับความรอนสูงจนอุณหภูมิในรางกายสูงมาก และระบบ   

ควบคุมอุณหภูมิของรางกายที่สมองไมสามารถทํางานไดเปนปกติ 
อาการที่เกิด 

- คนงานจะมีอาการคลื่นไส ตาพรา และหมดสติ 
- ลําตัวจะเขียวคล้ํา (cyanosis)  เน่ืองจากขาดออกซิเจน 
- อุณหภูมิในรางกายอาจสูงถึง 108-112 องศาฟาเรนไฮด ซ่ึงทําใหผูปวยเกิด

อาการคุมคลั่งอาละวาด 
- ลําตัวแหงเพราะกลไกเกี่ยวกับการควบคุมเหง่ือเสียไป 
- ตัวจะเหม็น ลมหายใจจะเหม็น 
- กลามเนื้อชักกระตุก เพราะสูญเสียระบบการควบคุม 
- คนไขจะมีอาการชักกระตุก และชีพจรเตนเบา 

วิธีการแกไข 
- ใหรีบนําคนไขเช็ดตัวดวยน้ําเย็นทันที หรือใชแอลกอฮอลผสมน้ําเช็ดตามตัว 

เพ่ือใหมีการระเหยไดดีขึ้น ขยับขยายเสื้อผาเพื่อใหคนไขสบาย 
- ใหพัดลมชวย และเพิ่มการระบายอากาศในบริเวณนั้น 
- รีบนําสงโรงพยาบาลเพื่อใหแพทยทําการรักษาตอทันที 

 
4.   อาการผดผื่นข้ึนตามบริเวณผิวหนัง (heat rash)  การไดรับความรอนสูงอยาง

รวดเร็ว จะทําใหเกิดความผิดปกติของระบบตอมขับเหง่ือทําใหมีผื่นขึ้น คนงานอาจมีอาการคัน
อยางแรง เพราะทอขับเหง่ือมีการอุดตัน และอาจมีการคลายกับครั่นเนื้อครั่นตัว ถาอาการนี้ยัง
เกิดตอไป ก็จะเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น ทําใหคนงานนอนไมหลับ และเกิดความออนเพลียมาก 

 
5.   การขาดน้ํา (dehydration) ลักษณะของการขาดน้ํามักประกอบดวยอาการ

กระหายน้ํา ผิวหนังแหง นํ้าหนักลด อุณหภูมิของรางกายจะสูงขึ้นและอาจทําใหชีพจรเตนเร็วขึ้น 
สถานภาพของการเปนกรดและเปนดางในรางกายจะไมสมดุล มีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําให   
คนงานรูสึกไมสบาย อาการขาดน้ํานี้จะเปนตัวบงชี้ของอาการของรางกายออนเพลียและเปนลม
เพราะความรอนสูง 

 
6.   การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ (respiratory infection) คนงานที่ทํางานใน

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรอนสูง มักจะพบวาเปนโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะ       
อยางยิ่งโรคปอดบวม ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการที่อุณหภูมิของการทํางานแตกตางกับอุณหภูมิ  
หองมาก รางกายไมสามารถปรับตัวไดทัน ยิ่งถาเปนงานชนิดที่ตองวิ่งเขาวิ่งออกอยูเร่ือย ๆ     
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ก็ทําใหคนงานมีโอกาสออนเพลียมาก มีความตานทานต่ํา และโอกาสที่จะติดเชื้องาย เชน         
การติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจก็มีมากขึ้น 

 
7.   การเจ็บปวยที่เกิดรวมกับสิ่งแวดลอมอ่ืนในการทํางาน (cinbubed defects) 

กลุมนักวิทยาศาสตรขององคการอนามัยโลกไดเสนอแนะใหนักวิจัยทั่วโลกทําการวิจัยเกี่ยวกับ
อาการเจ็บปวย และโรคที่เกิดจากการสัมผัสความรอนสูง และสัมผัสกับสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ในการ
ทํางาน เพราะอาการรวมที่เกิดพรอมกันนี้เปนสิ่งที่นาสนใจ และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคอย
พิทักษสุขภาพ และความปลอดภัยของคนงาน 

ตัวอยางของการศึกษากลุมอาการรวมนี้ ไดแก การศึกษาคนงานที่ไดทํางานกับ
อุณหภูมิสูง และไดรับกาซคารบอนมอนอกไซด อาการที่พบปรากฏวาคนงานมีอาการปวดหัว   
รุนแรง และไมสามารถทํางานไดนาน นอกจากนี้พบวาคนงานหญิงจะมีอาการที่เลวกวาของ    
คนงานชาย นักวิทยาศาสตรอีกกลุมหน่ึง ไดใชหลักการทางจิตวิทยาทดสอบคนงานที่สัมผัสกับ
เสียงดัง และไดรับความรอนจัดขณะเดียวกัน อาการที่คนงานแสดงออกมานั้นปรากฏใหเห็นชัด
วา สุขภาพจิตของคนงานเลวรายกวาการทํางานในที่ปกติเปนอยางมาก คนงานมีลักษณะ     
ตื่นเตน จิตใจสับสน ขาดความตั้งใจ ขาดสมาธิ และคนงานมีแนวโนมในการทํางานที่เสียงตอ
อันตราย โดยไมระมัดระวัง และมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุไดมากกวาการทํางานในที่ปกติ 
 

2. ผลกระทบของความรอนที่มีตอการทํางาน 
อิทธิพลของความรอนเพ่ิมความกดดันทางจิตใจ และทําใหเกิดความเจ็บปวยตอ

รางกาย เชน ทําใหเปนตะคริว หรือเปนลมและยังทําใหมีผลกระทบตอจิตใจของคนงานเปน
อยางมาก 

ไดมีผูทําการทดลองเกี่ยวกับอาการทางประสาทที่คนงานสัมผัสกับความรอนสูง
เปนเวลานานอาการเหลานี้อาจประกอบดวยความวิตกกังวล ความไมสามารถที่จะตั้งใจอยาง
แนวแน และการขาดสมาธิในการทํางาน นอกจากนั้นยังพบวาผลกระทบทางดานจิตใจนี้ ทําให
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงไปอยางเห็นชัด การสัมผัสกับความรอนที่สูงจัดเปนระยะ   
เวลานาน ยังมีผลกระทบถึงการนอนหลับ และทําใหสุขภาพของคนงานไมดีเทาที่ควร 

ในการทํางานที่มีสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับความรอนน้ี นายจางควรที่จะคํานึงถึงผล
กระทบที่มีตอสุขภาพนี้เปนหลัก และทําการปองกันแกไขใหถูกตอง เชน แกไขที่ตนกําเนิด  
ความรอนโดยใชฉากกั้นความรอนเขาชวย และปองกันสุขภาพของคนงาน โดยใชเครื่องปองกัน
อันตรายสวนบุคคล หรือจัดระยะเวลาการทํางานที่เหมาะสม ถาไดมีการคํานึงถึงและปฏิบัติ    
ใหถูกตองตามหลักการนี้ก็จะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ผลผลิตก็จะเพ่ิมขึ้น ในทางตรง  
กันขามถานายจางบางคนที่ไมสนใจ และมองขามปญหาเหลานี้ไปก็จะทําใหเกิดผลเสียหายทาง
ออมที่จะตามมาโดยคาดคะเนไมถึง เชน ตองมีการจายคารักษาพยาบาลพิเศษตอคนงาน ตอง
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หาคนงานใหมแทนที่ เสียเวลาการทํางาน และผลผลิตที่ไดก็ต่ํา และไมมีประสิทธิภาพเทาที่ได
ตั้งใจไว 

3. หลักการปองกันและควบคุมอันตรายจากความรอน 
หลักทั่ว ๆ ไปในการปองกันและควบคุมคนงานที่ทํางานสัมผัสกับความรอนมี  

2 หลักใหญ ๆ ดังน้ีคือ 
(1)   การปองกันและควบคุมที่จุดตนกําเนิดของความรอน 
(2)   การปองกันที่ตัวคนงาน 
(1) หลักการปองกันและควบคุมที่จุดตนกําเนิดของความรอน เนนหนักถึง

หลักการที่พยายามจะลดปริมาณความรอนที่ออกมาจากตนกําเนิดใหมากที่สุด เชน ลดการแผ
รังสีจากเตา หรือทอ และพยายามลดปริมาณความรอนที่อยูในสิ่งแวดลอมของการทํางาน    
หลักการดังกลาวนี้ประกอบดวย  

 1.1 การใชฉนวน บุตามทอนํ้ารอน แทงกนํ้ารอน หมอไอนํ้า เพ่ือลด
การแผรังสี และการพารังสีความรอน 

 1.2 การใชฉากปองกันรังสี การใชฉากอะลูมิเนียมบาง ๆ กั้นระหวางจุด
กําเนิดความรอน และคนงานเปนวิธีการที่งาย และใชกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะในโรงงานที่มี  
เตาหลอม หรือเตาไฟที่มีอุณหภูมิสูง ๆ  

 1.3   การใชระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ ปกติอากาศที่รอนจะมี
ลักษณะเบาและลอยตัวสูงขึ้น ดังน้ัน จึงควรเปดชองวางบนหลังคาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได  
และขณะเดียวกันในระดับพ้ืนดิน ก็ควรจะเปดประตู หรือหนาตางใหลมเย็นพัดเขามาแทนที่   
ทิศทางของลมก็มีความจําเปนเชนกัน ลมที่พัดเขามาในโรงงานก็ควรจะพัดเขาสูตัวคนงานกอน
ที่จะถึงจุดที่รอน พ้ืนที่ในการทํางาน ก็ควรจัดใหกวางพอ เพราะจะทําใหอากาศถายเทไดสะดวก 

 1.4 การระบายอากาศเฉพาะที่ การระบายอากาศเฉพาะที่ หรือเฉพาะ
จุดที่คนงานทํางานอาจมีความจําเปนในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการพาความรอนและการแผรังสี
ความรอน ถาอากาศที่รอนจัดถูกพามาสูคนงานจนเกินไป เราก็อาจคํานวณ หรือออกระบบ    
ดูดอากาศเฉพาะสวนที่คนงานออกไปพรอมกับเปาอากาศที่เย็นใหเขามาแทนที่ อากาศเย็นที่    
เขามาแทนที่น้ันก็ควรเปนอากาศที่บริสุทธิ์ สําหรับกรณีที่มีการแผรังสีความรอน ก็พยายามใช
พัดลมเปาอากาศสกัดกั้นการแผรังสีไว การติดตั้งพัดลมเปาจําเปนตองศึกษาสภาพการทํางานที่
แทจริงของแตละแหงดวย เพราะอาจทําใหเกิดปญหาเพิ่มมากขึ้น เชน ในกรณีที่มีฝุนอาจทําให
ฝุนฟุงกระจาย หรือลมที่เปาอาจไปรบกวนกระบวนการผลิต เปนตน ดังนี้ในการติดตั้งระบบ
ระบายอากาศเฉพาะที่น้ีก็ควรจะปรึกษานักสุขศาสตรอุตสาหกรรม และเจาหนาที่ความปลอดภัย
ประจําโรงงานดวย 

 1.5 การติดตั้งระบบดูดอากาศที่ จุดกําเนิด สําหรับโรงงานที่ มีพวก   
เตาเผา หรือหลอมโลหะควรจะมีการติดตั้งระบบดูดอากาศที่จุดกําเนิดความรอน หรือติดตั้งไป
พรอม ๆ กับระบบการกําจัดและควบคุมฝุน หรือกาซที่ออกจากกระบวนการผลิตนั้น ๆ 
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  (2) การปองกันที่ตัวคนงาน  จากประสบการณที่ผานมาโดยเฉพาะในประเทศ
ที่มีการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การปองกัน และควบคุมที่จุดกําเนิดนั้นไมสามารถทําไดเต็มที่ 
เพ่ือชวยปองกันมิใหคนงานปลอดภัยได เพราะกระบวนการผลิตที่ติดตั้งขึ้นมักจะมีการเปลี่ยน
แปลงดัดแปลงอยูเสมอ เครื่องจักรที่สั่งซื้อเขามาก็ขาดอุปกรณดานความปลอดภัย การวาง
แปลน การติดตั้ง ก็มักไมคํานึงถึงความปลอดภัยของคนงาน และเมื่อจะมีการปรับปรุงแกไข 
เพ่ิมเติม ก็กลัวจะเสียเวลาและไมคอยสนใจที่จะทํากัน ดังน้ันการปองกัน และควบคุมที่คนงานจึง
มีความจําเปนอยางมาก หลักการที่จะควบคุมดูแลคนงานควรประกอบดวย 
   2.1 การคัดเลือกคนงานที่เหมาะสมทํางานในงานที่ มีความรอนจัด            
คนงานที่จะมาทํางานจะตองมีรางกายที่เหมาะสมและตองปรับตัวใหเขากับความรอนใหไดดีกอน 
   2.2 การดูแลทางการแพทย คนงานที่ทํางานเกี่ยวกับความรอน ควรจะ
ไดรับการตรวจสุขภาพกอนเขาทํางาน และตรวจรางกายเปนระยะ ๆ ระหวางที่เขาปฏิบัติงาน 
เชน อาจตรวจทุก 3-6 เดือน นอกจากนั้นเจาหนาที่ทางดานการแพทยควรจะดูแลและเอาใจใส
คนงาน โดยการจัดน้ําเกลือและแนะนําในการบริโภคอาหารที่เหมาะสม พรอมทั้งใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการรักษาสุขวิทยาสวนบุคคล 
   2.3 การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย และขีดขั้นที่คนงานสามารถ
ทนตอความรอนได เจาหนาที่ความปลอดภัยของรัฐบาล หรือของโรงงานที่มีการะบวนการผลิต
ที่ รอนจัด   ควรกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยไว เปนหลักในการปฏิบัติ   มาตรฐาน           
ความปลอดภัยน้ีไมจําเปนจะตองเปนกฎหมาย แตอาจเปนหลักเกณฑการปฏิบัติงานในที่รอนจัด 
ระยะเวลาที่ควรพัก และเฝาระวังเรื่องสุขภาพพรอม ๆ กันไปนอกจากน้ีควรจะกําหนดขีดที่     
คนงานไมสามารถปฏิบัติงาน หรือทนตอความรอนสูงไดดวย 
   2.4 การกําหนดระยะเวลาที่ควรจะไดพักผอน ระยะเวลาที่จะพักผอน
เพ่ือใหรางกายฟนตัวกลับสูปกติน้ัน ขึ้นกับความหนักของการทํางาน ระยะเวลาของการทํางาน 
ความรุนแรงของความรอนที่คนงานไดรับ และยังขึ้นอยูกับความแตกตางในแตละบุคคลอีกดวย 
การกําหนดระยะเวลาพักนี้ ควรจะใหนักอาชีวอนามัย หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยเปน         
ผูกําหนด เพราะจําเปนตองเก็บขอมูลดานสิ่งแวดลอมลักษณะการทํางานและขอมูลเกี่ยวกับตัว
คนงาน เพ่ือคํานวณตามหลักวิชาการ และพิจารณาหลักเกณฑในการควบคุม 
   2.5 การใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล อุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล เชน เสื้อ ถุงมือ หมวก แวน รองเทา รวมทั้งชุดเสื้อคลุมพิเศษที่ออกแบบสําหรับงาน
ที่มีความรอน มีความจําเปนที่จะตองจัดหาใหคนงาน 
   2.6 สวัสดิการอื่น ๆ ที่จําเปนตอคนงาน ทางโรงงานที่มีกระบวนการ
ผลิตที่มีอุณหภูมิสูง ควรมีการจัดสวัสดิการดานสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยใหแกคนงาน 
อาทิเชน หองปรับอากาศสําหรับพักผอน หองอาบนํ้า นํ้าดื่มที่เย็น อาหารที่เหมาะสม รวมทั้ง
การสันทนาการอื่น ๆ ที่จําเปนดวย 
 



 5 - 14 

 
 
อันตรายจากแสง 
 คําวา “แสง” น้ี บางคนเรียกวา “คลื่นแมเหล็กไฟฟา” บางคนก็อาจเรียกวา “รังสี” 
หรืออาจรวมเรียกวา “แสงชนิดที่ไมมีไอออนแตกตัว” (non-ionizin radiation) คือพลังงานที่
ปลอยออกมาในรูปของควอนตัมของพลังงาน (quantum energy) หรือ โฟตอน (photon) และ
พลังงานทุก ๆ ควอนตัม หรือโฟตอนนี้จะเกี่ยวของกับเสปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
(electromagnetic spectrum) แสงที่ไมมีไอออนแตกตัวมีหลายกลุมคือ 

(1) แสงเหนือมวง หรืออัลตราไวโอเลต (ultraviolet ray) 
(2) แสงในชวงคลื่นที่ตาสามารถมองเห็นได (visible light) 
(3) แสงใตแดง (infrared ray) 
(4)  แสงในชวงคลื่นของวิทยุโทรทัศน (hertzian wave) ซ่ึงแตละกลุมจะมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐานที่เหมือนกัน คือจะตองมี 
1.  ความยาวคลื่น ใชอักษร λ หรือ แลมดา (Lamda) มีหนวยเปนเซนติเมตร 

(cm) หรืออังสตรอม (angstrom) หรือ Å   
2. ความถี่ใชอักษร υ เรียกวา นู (Nu) มีหนวยเปน Hertz หรือ cycle per 

second  
ชื่อและคุณสมบัติบางอยางของแสงดังกลาวอาจจะแตกตางกัน แตคุณสมบัติ        

ที่เหมือนกันก็คือทุกตัวจะมีความเร็ว จะมีการหักเห สะทอน และหมุนเวียนอยูในสนามแมเหล็ก  
ไฟฟาได 

 
 1.อันตรายจากแสงเหนือมวง และแสงใตแดง 

1.1 อันตรายจากแสงเหนือมวง 
แสงเหนือมวงเปนสวนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่เลยไปจากสวนที่ยาวที่สุดของ

รังสีเอ็กซ จนไปถึงความยาวคลื่นของแสงที่นัยนตาสามารถมองเห็นได มีความยาวคลื่นตั้งแต 
100 ถึง 4,000 Å  สารทุกชนิดที่มีอุณหภูมิสูงขนาด 2,500 องศาเคลลิน สามารถจะแผรังสี หรือ
แสงอัลตาไวโอเลตได พลังงานของรังสี น้ี มีขอบเขตตั้งแต3.26 - 123 eV (electron volts)     
ดวงอาทิตย และเตาหลอมและการเชื่อมที่มีอุณหภูมิสูงเปนจุดกําเนิดของแสงนี้ 

กลุมคนงานที่เสี่ยงอันตรายจากแสงเหนือมวง คือ คนงานเชื่อมโลหะ กระบวน
การผลิตที่ใชแสงเหนือมวงฆาเชื้อโรค เกษตรกรที่ทํางานกลางแจง คนงานกอสรางที่ทํางาน
กลางแจง และชาวประมง ผลกระทบที่มีตอรางกายน้ัน เกิดจากปริมาณและพลังงานของแสง
เหนือมวงที่ถูกดูดซึม เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเซลลของผิวหนัง การเปลี่ยนแปลงจะขึ้น
กับชวงคลื่นของแสง 3 ชวง คือ 
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(1) ชวง  Vacuum U.K. (1,000-1,900 Å ) มักจะถูกดูดกลืนโดยน้ํา และอากาศ 
(2) ชวง far U.V. (1,000-3,000 Å ) มักจะถูกดูดกลืนมากในสัตวที่มีชีวิต และ

สามารถทําใหกรรมพันธุของสัตวเปลี่ยนแปลงลักษณะได 
(3) ชวง near U.V. (3,000-3,000 Å ) จะถูกดูดกลืนโดยสิ่งที่ มีชีวิตบางชนิด

สําหรับรางกายของคนเรา ชวงที่เปนอันตรายมากที่สุด คือ ชวงคลื่น 2,900 พลังงานในชวงนี้จะ
ถูกดูดกลืนเขาในผิวหนังลึกลงไปประมาณ 0.1 มิลลิเมตร ซ่ึงจะทําใหเกิดอาการผื่นแดง และ        
คันบริเวณตามผิวหนัง 

 
อันตรายที่เกิดจากแสงเหนือมวง แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
(1) นัยนตาอักเสบ อาการที่ปรากฏ คือ นัยนตาจะแดง เยื่อบุในชั้นตาดําอาจ

ถูกทําลาย ทําใหเกิดความขุนและมองเห็นไมชัด ถาคนงานไดสัมผัสตั้งแต 30 นาทีขึ้นไป จะมี
ความรูสึกคลายกับมีทรายอยูในตา ถามีการสัมผัสบอย ๆ เปนประจําโดยไมมีการปองกัน จะทํา
ใหเกิดอาการในลักษณะกลัวแสง มีนํ้าตาคลอ หรือซึมตลอดเวลา มีอาการกระตุกตามขอบตา 
และกลามเนื้อของนัยนตา จากการวิจัยพบวาชวงคลื่นขนาด 2,800 Å   จะทําใหเกิดอันตราย   
ตอนัยนตามากที่สุด 

(2) ผิวหนังอักเสบ ในชวงคลื่นขนาด 2,800 Å  จะทําใหเกิดอาการอักเสบที่          
ผิวหนังมากที่สุดเสนเลือดใตผิวหนังจะเกิดการขยายตัวทําใหเกิดการคันและอักเสบ ในปจจุบัน
ยังไมมีทฤษฎีใดที่สามารถบงไดเดนชัดวา แสงนี้ทําใหเกิดมะเร็งบนผิวหนัง แตจากตัวเลขของ   
ผูปวยที่มารับการรักษาพบวา อาชีพชาวนามีปญหาเกี่ยวกับการเกิดมะเร็งบนผิวหนังมาก โดย
เฉพาะคนที่อยูในโซนรอน คนงานที่ทํางานเกี่ยวกับการบุหุมทอโดยใชนํ้ามันถานหิน (coal tar) 
กลางแดด จะมีอาการแพบนผิวหนัง และมีการเกิดมะเร็งบนผิวหนังดวย ดวยเหตุน้ีเองกระบวน
การที่จะตองใชนํ้ามันถานหิน จึงตองทําในที่รม หรือทําในเวลากลางคืน เพ่ือลดอาการแพ และ
คันของคนงาน 

(3) ผลกระทบที่ไมเก่ียวของกับดานชีวภาพ คนงานที่มองแสงนี้นาน ๆ และ
สัมผัสทั่วรางกายจะดูดกลืนแกงนี้เขาไปเซลลของผิวหนัง พลังงานโฟตอน ขนาด 3.5 eV จะ
สามารถสั่นเซลลของนัยนตาและของเหลวที่อยูรอบ ๆ ตาทําใหคนงานเกิดอาการมึนงง และ   
จะทําใหเกิดอาการเมื่อย และออนเพลีย 

 
1.2 อันตรายจากแสงใตแดง 
แสงใตแดง ยังแบงชวงคลื่นออกเปน 3 สวนยอย คือ ชวงใกล ชวงกลาง และ

ชวงไกล ในชวงไกลจะมีความยาวของคลื่นแสงสูงกวา และลดหลั่นลงไปตามลําดับ แสงประเภท
น้ีเกิดจากแรงแกวงของอิเล็กตรอนรอบนอกของวงจร ไปรับพลังงานสูงและเม่ือกลับคืนสูสภาพ
ปกติ ก็ทําใหเกิดแสงออกมาจุดกําเนิดของแสงนี้เกิดจากกระบวนการหลอมโลหะ เชื่อมโลหะ 
และวัตถุที่รอนจัด อันตรายจากแสงใตแดงมักจะเกิดรวมกับแสงเหนือมวง และแสงชวงคลื่นที่
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นัยนตาสามารถมองเห็นได ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเปาแกว หลอหลอมโลหะ งานเชื่อม
ชนิดตาง ๆ และการทํางานในแสงแดดที่จา คนงานมักจะไดรับแสงใตแดงพรอม ๆ กันกับแสง
เหนือมวง และแสงที่สามารถมองเห็นได แตอยางไรก็ตามกลไกของการเกิดอันตรายนั้นตางกัน 
และวิธีการวัดขนาดของแสงรวมทั้งการเสนอแนะมาตรฐานความปลอดภัยน้ันตางกัน ชวงคลื่น
ของแสงใตแดงที่ยาวจะถูกกลืนไวหมดโดยตาดํา ทําใหตาดําขุน สวนชวงคลื่นที่สั้นกวา จะสอง
ผานตาดําและถูกดูดกลืนโดยเลนสจนเกิดเปนตอกระจกจากความรอน (heat cataract) กลไก
ของการเกิดอันตรายจากรังสีใตแดงนี้ คือการที่แสงถูกดูดกลืนในที่เปนเซลลของตาดําและเลนส 
และขณะที่ดูดกลืนรังสีใตแดงไดปลอยพลังงานใหกับเซลล ดังน้ัน จึงเกิดการสั่นของโมเลกุลและ
เกิดความรอนขึ้น ซ่ึงความรอนนี้ทําใหเกิดการตกตะกอนของสารที่ประกอบอยูในเซลล ทําให
เซลลขุนมัว 

แสงใตแดงสามารถทําใหเกิดพลังความรอนไดมาก แสงใตแดงอาจทะลุทะลวง
ถึง retina (จอภาพ) ของนัยนตาทําใหสารโปรตีนในเซลลของ retina เกิดจับตัวกันเปนกอน และ
ทําใหเซลลของ retina ตายไดทําใหไมสามารถมองเห็นไดชัด ถาเปนมาก ๆ อาจถึงตาบอดได 
เชน ในกรณีที่มองแสงอาทิตยจา ๆ อันตรายที่เห็นไดชัด คือ อันตรายเกี่ยวกับผิวหนัง คนงานที่
ทํางานในสภาพที่มีจุดกําเนิดที่รอนจัดจะโดนแสงใตแดง ทําใหเกิดผิวหนังไหมอยางเฉียบพลัน 
ทําใหเกิดการขยายตัวของเสนเลือดฝอยที่อยูบนผิวหนัง และอาจทําใหเสนเลือดฝอยนั้นแตก    
สีของผิวหนังอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ในกรณีที่มีการสัมผัสอยางตอเน่ือง จะเกิดอาการผื่นคัน 
และอักเสบเห็นไดชัด 

 
 2. อันตรายจากแสงในชวงคลื่นที่มองเห็น 
  แสงในชวงคลื่นที่นัยนตาสามารถมองเห็น เปนสวนของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
ระหวาง 3,800-7,500 Å   ในชวงนี้เรตินาของนัยนตาจะมีความไวตอการรับสูง แสงที่เราเห็นเกิด
จากอิเล็กตรอนในอะตอม หรือโมเลกุลเปลี่ยนสถานะของพลังงาน และสีตางๆ ที่เรามองเห็นน้ัน
เกิดจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ตางกันสีที่เรามองเห็นแบงออกเปน 6 สี คือ มวง น้ําเงิน 
เขียว เหลือง สม แดง แสงในชวงคลื่นที่มองเห็นนี้มีความสําคัญมาก เพราะอาจทําใหเกิดผล
กระทบทั้งตอคุณภาพ และความแมนยําของงานได สภาพแสงสวางที่ดีน้ันปกติแลวก็จะสงผลให
มีการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ โดยมีของเสียนอย และเพิ่มผลผลิต แสงสวางควรจะมีความสวาง
เพียงพอ เพ่ือชวยใหมองเห็นไดงาย และไมกอใหเกิด “แสงจา” น่ันคือ แสงควรจะมีความสวาง
เพียงพอ เพ่ือใหมองเห็นไดชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ระดับความสองสวางและความสวางนั้น
ปรากฏอยูในกฎหมายแรงงาน คือ ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองความปลอดภัยใน        
การทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม หมวด 2 แสงสวาง 
 สิ่งที่เกิดเปนปญหาจากแสงนั้น คือ “แสงจา” ซ่ึงเปนความสวางจาที่ทําใหเกิดความรูสึก
ไมสบายตาหรือรบกวนการมองเห็น ความสวางจานี้อาจเกิดจากแสงสวางโดยตรง หรือจากแสง
สะทอนก็ได ดังน้ันเพ่ือปองกันปญหา “แสงจา” ดังกลาว จึงควรที่จะใหแหลงของนี้อยูเหนือระดับ



 5 - 17 

สายตา หรืออาจหอหุมแหลงแสงดวยวัสดุทึบแสง หรือกรองแสง คนงานที่อาจมีโอกาสไดรับ    
แสงจา คือ คนงานแผนกตรวจสอบ หรือตรวจคุณภาพวัสดุ คนงานที่เกี่ยวกับการประกอบ    
ชิ้นสวน อีเล็คทรอนิกส คนงานที่ทํางานเกี่ยวกับการสองกลองจุลทรรศน เพ่ือตรวจสอบและ
ประกอบชิ้นสวนเล็ก ๆ และคนงานในอุตสาหกรรมที่ทํางานหนาเตาหลอมโลหะ อันตรายจาก
แสงนี้  สามารถอธิบายได เน่ืองจากกระบวนการในสิ่งที่ มีชีวิตแตละกระบวนการ จะมี        
ความสามารถในการดูดกลืนแสงแตกตางกัน อยางไรก็ตามผิวหนัง และนัยนตาเปนดานแรกของ
การดูดกลืนแสงที่ผานเลนสของนัยนตาแลว ก็จะผานตัวกลางที่เปนของเหลว และไปปรากฏที่
จอภาพ  เพ่ือทําใหเกิดการตอบสนองในการมองเห็นขึ้นซึ่งเกิดกับตาเมื่อถูกลําแสงนั้นไดมีมา  
ตั้งแตสมัยโบราณแลว เชน การมองดูสุริยุปราคา ทําใหสายตาเสียและบอดได รายงานเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ไดปรากฏนานแลว และพบวามีปจจัย  3 ชนิดที่เกี่ยวของกับการเกิดอันตราย คือ 

1. ความยาวคลื่นและความเขมของแสง 
2. เสนผาศูนยกลางของมานตา 
3. ระยะเวลาที่สัมผัสกับแสง 
อาการที่เกิดจากการมองแสงที่จานั้น คลาย ๆ กัน กับโดนวัตถุที่รอน และในกรณีที่มี

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น จะทําใหเกิดการเจ็บปวยที่รุนแรงกวา 
 
3. อันตรายจากแสงในชวงคลื่นของวทิยุโทรทศัน 
แสงในชวงคลื่นของวิทยุโทรทัศน รวมถึงคลื่นเรดารและคลื่นไมโครเวฟดวย คลื่นใน 

ชวงนี้มีความถี่ระหวาง 0.01 ถึง 3x 10 6MHz  มีประโยชนในการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน 
จุดกําเนิดของคลื่นนี้ จะเกิดจากตัวสงสัญญาณและตัวรับสัญญาณ นอกจากนี้ยังเกิดจากอุปกรณ
เกี่ยวกับอีเล็คทรอนิกส พลังงานจากชวงคลื่นของวิทยุโทรทัศน (hertzian waves) ที่ถูกดูดกลืน
ในเนื้อเยื่อ จะถูกเปลี่ยนเปนพลังงานจลน (Kinetic) ซ่ึงจะทําใหเกิดความรอนขึ้นในเนื้อเยื่อ 
ความยาวคลื่นของวิทยุที่มีชวงสั้น (นอยกวา 3 เซนติเมตร) จะถูกดูดกลืนในเนื้อเยื่อชั้นแรก ๆ 
ของผิวหนัง คลื่นขนาดความยาว 3-10 เซนติเมตรจะถูกดูดกลืนลงไปอีก คลื่นตั้งแต 25-200 
เซนติเมตร จะซึมลึกลงไป และอาจถึงอวัยวะภายในได คนงานที่ทําอาชีพเกี่ยวของกับคลื่น
ประเภทนี้ ไดแก ชางโทรเลข โทรพิมพ ผูควบคุมเครื่องสงวิทยุ และเทเล็กซ (telex) คนงานที่
ทํ างานเกี่ยวกับไมโครเวฟ  (microwave) และเรดาร (Radar)  คนงานที่ทํ างานเก่ียวกับ         
การสื่อสารบริเวณทาอากาศยาน คนงานที่ทํางานเกี่ยวกับเตาอบขนาดใหญ ซ่ึงใชระบบ
ไมโครเวฟ 
 ผลกระทบของรังสีในชวงคลื่นวิทยุ ที่มีตอระบบทางชีวภาพของมนุษยน้ีไดมีการศึกษา
กันมากและเปนสิ่งที่นักวิทยาศาสตรกําลังใหความสนใจ  ทั้งน้ีเพราะมีการนําเอาคลื่นเหลานี้มา
ใชเปนประโยชนในชีวิตประจําวันอยางมาก ผลกระทบที่แนชัด และไดจากการทดลองในสัตว 
พบวาการดูดกลืนของรังสีวิทยุสามารถทําใหเกิดความรอนสูงในเนื้อเยื่อ ดังนั้น อวัยวะของ   
รางกายที่ไมมีการบังคับการไหลเวียนของความรอนที่ดี ก็จะเกิดอันตรายไดมาก เชน ตา ปอด 
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อัณฑะ ถุงนํ้าดี ทางเดินปสสาวะ และบางสวนของระบบทางเดินอาหาร เลนสของนัยนตาเปนตัว
ที่ถูกผลกระทบมากที่สุด เพราะนัยนตามีการไหลเวียนหรือถายความรอนที่ไมเพียงพอ จึงทําให
ความรอนถายเทไปยังเนื้อเยื่อรอบ ๆ ไดยาก ดังน้ัน เม่ืออุณหภูมิมีระดับความสูงขึ้นภายใน  
เบาตา ก็จะทําใหเซลลของนัยนตาเกิดการขุนมัวไดเร็ว และทําใหเปนตาตอได อุณหภูมิที่สูง    
เพ่ิมมากขึ้นกวาปกติ 4 องศาเซลเซียสภายในเบาตา สามารถทําใหเกิดการทําลายของเซลลและ
เน้ือเยื่อของนัยนตาได 

 
4. หลักการปองกันและควบคุมอันตรายจากแสง 
สิ่งแรกที่ควรจะทํา คือ การสํารวจสภาพการทํางานและสิ่งแวดลอม ตรวจดูวามีรังสี

ประเภทน้ีหรือไม และถามีมากนอยเทาไร เปนประเภทอะไร เม่ือทําการสํารวจ และตรวจสอบได
ขอมูลที่แทจริงแลวก็ควรดําเนินการปองกันและควบคุมดังตอไปน้ี คือ 

(1) การควบคุมที่จุดกําเนิด โดยพิจารณาถึงปริมาณของรังสีที่แพรกระจายออกมา  ถามี
การรั่วไหลถึงขีดขั้นอันตราย ก็ตองจัดใหมีการคลุมจุดกําเนิดนั้น ปดกั้นหรืออาจจะสรางเปน   
หองพิเศษ และแยกกระบวนการนั้นออกไปใหหางจากกลุมคนงาน หรือผูที่เกี่ยวของ 

(2) การเลือกที่กั้นสะทอน เชน อาจใชอะลูมิเนียมบาง ๆ เปนฉากกั้นการแผรังสี และ
ฉากนี้สามารถเลื่อนใหเหมาะสม 

(3) การใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลทั่ว ๆ ไป เชน เสื้อผา หมวก แวน ถุงมือ 
และรองเทา ใหเหมาะสม 

(4) การเลือกใชแวนตากันแสง และรังสี เน่ืองจากการแผรังสีน้ีมีผลกระทบกระเทือนตอ
นัยนตาโดยตรง ดังน้ัน การเลือกใชและจัดหาแวนตาที่เหมาะสมและถูกตองกับสภาพอันตราย 
จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 

(5) คนงานที่ทํางานเกี่ยวกับแสงและคลื่นวิทยุ ควรจะไดมีการตรวจเช็คสายตาและ
สมรรถภาพของการมองเห็นเปนระยะ ๆ เชน อาจเปน 6 เดือน หรือ 1 ปตอครั้ง พรอมทั้งมี      
การจดบันทึกขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพอยางจริงจัง เพ่ือประโยชนของการตรวจครั้งตอ ๆ ไป 

(6) การเฝาคุมดานสิ่งแวดลอมและการบริหารงาน ในสถานประกอบการที่มีการใชแสง
รังสี หรือคลื่นวิทยุ ควรจะมีการตรวจสภาพสิ่งแวดลอมและเฝาคุมเปนประจํา เจาหนาที่      
ความปลอดภัยควรตรวจสอบบริเวณที่เสี่ยงตออันตรายมากที่สุด และกําหนดชั่วโมงการทํางาน 
และวิธีการบริหารงานดานความปลอดภัย 

(7) การใหความรู และเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนงานนับวาเปนสิ่งที่สําคัญที่ตองทํากัน
ซํ้าซากและตอเน่ือง 
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บทที่ 2 
 

สารเคมีอันตราย 
 

ความหมายของสารเคมีอันตราย 
 “สารเคมี” ตามความหมายในอนุสัญญาวาดวยสารเคมี พ .ศ . 2533 ที่บัญญัติโดย     
องคการแรงงานระหวางประเทศ หมายถึง องคประกอบหรือสวนประกอบทางเคมีและสวนผสม
ไมวาจะโดยธรรมชาติหรือสังเคราะหขึ้นในทางเคมี สวนสารเคมี อันตราย (Dangerous 
Chemical) คือสารเคมีที่มีขอมูลบงชี้อยางชัดเจนวาเปนสารอันตราย มีลักษณะเฉพาะที่เปน
สาเหตุทําใหเกิดการบาดเจ็บ ทําใหทรัพยสินเสียหาย เน่ืองมาจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นความไม
เสถียรตัวของสารเคมีน้ันเม่ือมีการสลายตัวมีการระเบิดลุกไหม หรือคุณสมบัติที่ระเหยไดภายใต
ความหมายที่กลาวนี้ จําเปนที่จะตองพิจารณาชนิดของสารที่เปนสารประกอบ สารผสมที่
สามารถระเบิด กัดกรอน ติดไฟหรือเปนพิษเปนอันตราย ทั้งน้ี ระบบและหลักเกณฑใน       
การจําแนกประเภทและระดับอันตรายตอสุขภาพของสารเคมี จะตองกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐ
หรือองคกรที่ เจาหนาที่ยอมรับหรือเปนที่ รูจักตามมาตรฐานของประเทศนั้น ๆ หรือตาม       
มาตรฐานระหวางประเทศ 
 “สารเคมีอันตราย” ตามหลักเกณฑการแบงขององคการพาณิชยนาวีระหวางประเทศ 
(International Maritime Organization : IMO)  สามารถจําแนกออกไดเปน 9 ประเภทคือ 
 

ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด (Explosives) 
 สารที่ระเบิดได เปนสารสวนผสม หรือสารประกอบที่สามารถเขาทําปฏิกิริยาการลุกไหม
ไดอยางรวดเร็วและรุนแรง แลวทําใหเกิดระเบิดขึ้นได จําแนกออกเปน 6 ชนิด ดังน้ี 

1.1 สารหรือสิ่งที่กอใหเกิดอันตรายจากการระเบิดอยางรุนแรง 
1.2 สารหรือสิ่งที่กอใหเกิดอันตรายโดยการกระจายของสะเก็ดเม่ือเกิดการระเบิด แตไม

กอใหเกิดอันตรายจากการระเบิดอยางรุนแรง 
1.3 สารหรือสิ่งซ่ึงกอใหเกิดอันตรายจากเพลิงไหม ตามดวยการระเบิดหรืออันตรายจาก

การกระจายของสะเก็ดบางหรือเกิดอันตรายทั้งสองอยาง แตไมกอใหเกิดอันตราย
จากการระเบิดอยางรุนแรง 

1.4 สารหรือสิ่งซ่ึงไมกอใหเกิดอันตรายมากนัก ผลของการระเบิดจํากัดอยูในเฉพาะ         
หีบหอ ไมมีการกระจายของสะเก็ด 

1.5 สารที่ไมไวตอการระเบิด แตถาเกิดการระเบิดจะกอใหเกิดอันตรายอยางรุนแรง       
เชนเดียวกับสารในขอ 1.1 

1.6 สารที่ไมวองไวหรือเฉื่อยมากตอการระเบิด ซ่ึงไมกอใหเกิดอันตรายรุนแรงจาก         
การระเบิด 
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ประเภทที่ 2 กาซ (Gas) 
กาซอันตราย เปนกาซซึ่งอาจทําใหเสียชีวิตหรือทําใหบาดเจ็บได และสามารถทําให

ทรัพยสินถูกทําลายไดจากคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่มีความเปนพิษ การกัดกรอน         
ความไวไฟ หรือจากการระเบิด จําแนกออกเปน 4 ชนิด ดังน้ี 

2.1 กาซไวไฟ (A Flammable Gas) 
2.2 กาซไมไวไฟ ไมเปนพิษและไมกัดกรอน (A Non flammable-Non Poisonous Non 

Corrosive Gas) 
2.3 กาซพิษ (A Poison Gas) 
2.4 กาซกัดกรอน (A Corrosive Gas) 
 
ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids) 
3.1 ของเหลวที่มีจุดวาบไฟนอยกวา 18 ºC 
3.2 ของเหลวที่มีจุดวาบไฟระหวาง 18 ºC  ถึง 23 ºC 
3.3 ของเหลวที่มีจุดวาบไฟระหวาง 23 ºC  ถึง 61 ºC 
การทดสอบจุดวาบไฟใชวิธีทดสอบแบบถวยปด (Closed-Cup) 
 
ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solid) 
- สารที่กอใหเกิดการลุกไหมไดเอง (Substances Liable to Spontaneous Combustion) 
- สารซึ่งเม่ือสัมผัสกับน้ําแลวกอใหเกิดกาซติดไฟ (Substances That in Contact With 
Water Emit-Flammable Gas) 
4.1 ของแข็งซ่ึงถาขนสงสภาวะปกติ เกิดติดไฟและลุกไหมอยางรุนแรง ซ่ึงมีสาเหตุจาก

การเสียดสี หรือจากความรอนที่ยังหลงเหลืออยูจากกระบวนการผลิตหรือปฏิกิริยา
ของสารเอง 

4.2 สารที่ลุกติดไฟไดเอง ภายใตการขนสงในสภาวะปกติ หรือเม่ือสัมผัสกับอากาศ   
แลวเกิดความรอนจนถึงจุดติดไฟ 

4.3 สารที่สัมผัสกับนํ้าแลวใหกาซไวไฟ หรือเกิดการลุกไหมไดเองเม่ือสัมผัสกับนํ้าหรือไอน้ํา 
 
ประเภทที่  5 สารออกซิ ไดซ และสารเปอรออกไซด อินทรีย  (Oxidizing 
Substances and Organic Peroxides) 
สารที่เติมออกซิเจน เปนสารเคมีที่สลายตัวอยางรวดเร็วภายใตภาวะหนึ่ง แลวเกิด

ออกซิเจนขึ้นซ่ึงสารนี้กอใหเกิดอัคคีภัยไดเม่ือสัมผัสกับวัสดุติดไฟ หรืออาจทําปฏิกิริยาอยาง  
รุนแรงกับนํ้า และเม่ือมีไฟเขามาเกี่ยวของดวยก็จะเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงขึ้นได แบงออกเปน     
2 ชนิดไดแก 
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5.1 สารที่ทําใหหรือชวยใหสารอื่นติดไฟไดดวยการใหออกซิเจนหรือสารออกซิไดซ ซ่ึง 
ตัวมันจะติดไฟหรือไมก็ตาม 

5.2 สารประกอบอินทรียที่มีโครงสราง “  _O_O_”  ซ่ึงเปนสารออกซิไดซที่รุนแรงและ 
สามารถระเบิด สลายตัวหรือไวตอความรอน การกระทบกระเทือนหรือการเสียดสี 

 
ประเภทที่  6 สารเปนพิษและสารติดเชื้อโรค  (Poisonous Substances and 

infectious Substances)  
สารเปนพิษ เปนกาซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่มีคุณสมบัติในการทาํใหเกิดการบาดเจ็บ 

หรือตายได เม่ือสัมผัสกับเซลลของรางกาย 
6.1 ของแข็งหรือของเหลวที่เปนพิษ เม่ือหายใจเขาสูรางกาย รับประทานหรือสัมผัสกับ

ผิวหนัง 
6.2 จุลินทรียที่อาจกอใหเกิดโรคแกมนุษยและสัตว 
 
ประเภทที่ 7 สารกัมมันตรังสี (Radioactive Materials) 
สารกัมมันตรังสีมากกวา 74 kBq/kg 
 
ประเภทที่ 8 สารกัดกรอน (Corrosive Substances) 
สารที่กัดกรอนได เปนสารที่สามารถทําลายเนื้อเยื่อรางกายคน และมีความสามารถ   

ในการทําลายวัตถุตาง ๆ ได โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุที่ติดไฟได ซ่ึงผลดังกลาวอาจกอใหเกิด
อัคคีภัย หรือการระเบิดได 

 
ประเภทที่ 9 สารหรือวัตถุอ่ืนที่อาจเปนอันตรายได (Miscellaneous Products or 

Substances) 
9.1 สารที่เปนอันตรายซึ่งยังไมไดจัดอยูในประเภทใดใน 8 ประเภทขางตน แตสามารถ

กอใหเกิดอันตรายได 
9.2 สารที่กอใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอม 
9.3 ของเสียอันตราย 
 
อยางไรก็ตาม สารเคมีชนิดตาง ๆ ที่ใชเปนวัตถุดิบ หรือเปนผลผลิต หรือเปนของเสียที่

ตองกําจัดที่เกี่ยวของกับการกอใหเกิดปญหาสุขภาพอนามัยของคนงานหรือผูที่เกี่ยวของสถานะ
ประกอบการนั้นอาจจะอยูในรูปของ กาซ ไอสาร ฝุน ฟูม ควัน ละออง หรืออยูในรูปของเหลว 
เชน สารตัวทําละลาย (solvents) ตาง ๆ เปนตน และเพื่อใหไดเขาใจในความหมายของคํา   
ตาง ๆ ดังกลาวจึงอาจสรุปนิยามของคาํตาง ๆ ดังน้ี 
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1. ฝุน (dust) หมายถึงสารเคมีที่เปนอนุภาคของแข็งที่มีขนาดเล็ก ๆ เกิดขึ้นจากการที่
ของแข็งถูกตี บด กระทบ กระแทก ระเบิด เชน ฝุนของหินฝุนทราย ฝุนถานหิน ฝุนโลหะตาง ๆ 
ฝุนแปง ฯลฯ เม่ือพิจารณาตามขนาดของอนุภาค ฝุนจึงอาจแบงออกเปน 2 ชนิดดังนี้ 

1.1 ฝุนที่สามารถถูกหายใจเขาสูระบบทางเดินหายใจได (respirable dust) หมายถึง
ฝุนที่มีขนาดของอนุภาคเล็กกวา 10 ไมครอน (micron) ซ่ึง 1 ไมครอนมีคาเทากับเศษหนึ่งสวน
หน่ึงหม่ืนเซนติเมตรเนื่องจากฝุนพวกนี้เปนฝุนที่มีขนาดเล็ก จึงสามารถที่จะปะปนกับอากาศที่
หายใจเขาไปสูระบบทางเดินหายใจของรางกายได 

1.2 ฝุนที่ไมสามารถถูกหายใจเขาสูระบบทางเดินหายใจ (non-respirable dust) 
หมายถึงฝุนที่มีอนุภาคโตกวา 10 ไมครอนขึ้นไป ฝุนพวกนี้เน่ืองจากมีขนาดใหญจึงถูกระบบ
ปองกันอันตรายของรางกาย เชน ขนจมูกปองกันไวหมด โดยทั่วไปฝุนชนิดนี้จึงมีอันตราย     
นอยกวาฝุนชนิดแรก 
 2. ฟูม (fume) หมายถึงอนุภาคที่เปนของแข็งซึ่งมีขนาดเล็กมาก ๆ โดยทั่วไปจะมี
ขนาดอนุภาคเล็กกวา 1.0 ไมครอน เกิดจากการควบแนนของไอโลหะ เม่ือโลหะไดรับความรอน
จนหลอมเหลว เชน ฟูมของตะกั่ว ฟูมของเหล็ก ฟูมของสังกะสี ฯลฯ (ฟูมของสังกะสีมีขนาด
อนุภาคประมาณ 0.005-0.4 ไมครอน) เน่ืองจากมีขนาดของอนุภาคเล็กมากนั่นเอง จึงทําให    
มีโอกาสที่จะทําใหเกิดอันตรายตอรางกายไดมาก เพราะสามารถเล็ดลอดผานระบบปองกัน
อันตรายของระบบทางเดินหายใจจนลงไปถึงปอดและทําอันตรายตอรางกายไดในที่สุด 
 3. ละออง (mist) หมายถึง อนุภาคของเหลวที่มีขนาด เกิน 10 ไมครอน ที่แขวนลอย
อยูในอากาศเกิดจากการที่ของเหลวเม่ือไดรับแรงกดดัน จนเกิดการแตกตัวเปนอนุภาค เชน      
ในการพนสารฆาแมลง ซ่ึงจะใชปมหรือกระบอกฉีดทําใหของเหลวแตกตัวแลวกลายเปนละออง
เล็ก ๆ หรือในบางครั้งละอองเล็ก ๆ น้ีอาจเกิดจากการควบแนนของไอ หรือของกาซ ใหกลาย
เปนของเหลวที่เปนละอองเล็ก ๆ ก็ได เชน ละอองที่เกิดจากไอของกรดกํามะถัน เปนตน 
 4 ไอสาร (vapor) เปนภาวะที่เปนกาซของสารที่เปนของเหลวหรือของแข็งที่อุณหภูมิ
และความกดดันปกติ เชน ไอสารของลูกเหม็น เบนซิน เปนตน ไอสารเหลานี้สามารถจะเปลี่ยน
รูปกลับเปนของเหลวหรือของแข็งตามสภาวะเดิมได  โดยการเพิ่มความกดดัน  หรือลด         
อุณหภูมิลง 
 5. กาซ (gas) หมายถึง ของไหล (fluid) ซ่ึงไมมีรูปรางที่แนนอนขึ้นกับภาชนะที่ใชบรรจุ
สามารถเปลี่ยนเปนของเหลว หรือเปนของแข็งได โดยการเปลี่ยนอุณหภูมิ และ/หรือเปลี่ยน
ความกดดัน เชน กาซหุงตมตามบานเรือนเม่ือบรรจุลงในถังที่มีความกดดันสูง ๆ จะกลายเปน
ของเหลว เม่ือเราปลอยออกมาสูบรรยากาศ ของเหลวในถังก็จะกลายเปนกาซ ตัวอยางของกาซ
มากมาย เชน คารบอนไดออกไซด ออกซิเจน คลอรีน ไฮไดรเจนซัลไฟด ซัลเฟอรไดออกไซด 
เปนตน 
 6. ควัน (smoke) หมายถึง อนุภาคเล็กละเอียดที่ลอยอยูในอากาศซึ่งโดยทั่วไปจะมี
ขนาดเล็กกวาหนึ่งไมครอน สวนประกอบทางเคมีของควันนั้นคอนขางจะซับซอน ปกติควันจะ
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เปนผลที่เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณของวัตถุที่มีธาตุคารบอนเปนสวนประกอบ เชน            
ถานหิน และน้ํามัน เปนตน 
 
อันตรายที่เกิดจากสารเคมี 
 สารเคมีมีอันตรายสามารถกอใหเกิดอันตรายในดานตาง ๆ ดังน้ี 
 อันตรายทางกายภาพ ไดแก 
 1. เพลิงไหม 
 มีสารเคมีเปนจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง สารพวกอินทรียเคมีทั้งหลาย มักจะเปน
สารติดไฟไดงาย เชน อีเธอร (ether) อะซีโตน (acetibe) เปนตน นอกจากนี้ยังมีสารอนินทรีย
เคมีที่ลุกเปนไฟไดงาย เชน ไฮโดรเจน (H2) ลิเทียมและอะลูมิเนียมไฮไดรด (LiAIH4) และ
โซเดียม (Na) เปนตน 
 สารเคมีที่กอใหเกิดเพลิงไหม อาจแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก 
 1.1 ของแข็งไวไฟ อันตรายของแข็งไวไฟมีนอยกวาของเหลวและกาซ ของแข็ง         
บางชนิดมี  คุณสมบัติ ในการลุกติดไฟเม่ือถูกอากาศ  (pyrophoric) เชน  ผง nickel และ 
phosphorus ฯลฯ 
 1.2 ของเหลวไวไฟ อุบัติเหตุไฟไหมเกิดจากของเหลวไวไฟไดมากที่สุด เพราะมีการใช
กันอยางแพรหลาย ใชเปนตัวทําละลายในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน benzene,toluene ใชผสมสี 
ทํากาว เซลลูลอยด ลางไขมัน ethanol ใชทําน้ําหอม ใชผสมยา ทําน้ํามันแชลแลค ความไวของ
ของเหลวไวไฟอยูที่จุดวาบไฟ ที่อุณหภูมิหอง benzene ซึ่งมีจุดวาบไฟที่ 11 ºC สามารถให    
ไอระเหยออกมาไดมากพอที่จะลุกติดไฟเม่ือถูกจุด สวน ethanol มีจุดวาบไฟที่ 12.7 ºC  จึงมี
ความไวไฟนอยกวา benzene 
 อันตรายของของเหลวไวไฟอยูที่ไอเพราะไอสามารถลอยไปไดไกล จึงลอยไปหาแหลง
ติดไฟที่อยูหางออกไปได ความรอนนอกจากจะทําใหอุณหภูมิของของเหลวสูงขึ้นจนถึงจุด     
วาบไฟแลว ยังชวยเพ่ิมความเขมขนของไอในอากาศและเพิ่มอันตรายจากการเดือดลนของ   
ของเหลวออกมานอกภาชนะอีกดวย นอกจากนั้นไอระเหยที่มีความหนาแนนมากกวาอากาศ      
จะไหลไปตามพื้นโตะ หรือลงตามบันไดไดคลายของเหลว และไปยังแหลงติดไฟหางออกไปได 
เม่ือลมพัด การทําของเหลวหก  จึงเปนการเพิ่ม พ้ืนที่ผิวของการระเหยได เปนอยางดี           
การพิจารณาความไวไฟจากจุดวาบไฟแตเพียงอยางเดียวอาจไมเปนจริงเสมอไป เพราะ      
ของเหลวที่อยูในรูปของละอองหรือหมอก อาจลุกติดไฟไดที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดวาบไฟของมัน 
ทั้งนี้เพราะไอระเหยที่มีปนอยูเล็กนอยสารที่มีจุดเดือดสูง จะไปลดอุณหภูมิของจุดวาบไฟของ
สารนั้นลงมาไดและทําใหของผสมนั้นมีอันตรายแฝงอยู 
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ตารางแสดงจุดวาบไฟและจุดลุกติดไฟของเหลวไวไฟ 
 

ชื่อสาร 
จุดเดือด (ºC) 
Boiling point 

จุดวาบไฟ (ºC ) 
Flash point 

จุดลุกติดไฟ (ºC ) 
Auto-ignition 

point 
Acetone 
Benzene 
Carbon disulfide 
Cyclohexane 
Diethyl ether 
Ethanol (ethyl alcohol) 
Methanol (methyl alcohol) 
Methyl acetate 
Ethyl acetate 
Toluene 
Xylene (mixture of o, m, pisomers) 
Petroleum ether (petroleum spirit) 

56 
80 
46 
81 
35 
78 
65 
57 
77 
110 

138-144 
40-60 

-16 
-11 
-30 
-17 
-40 
13 
16 
-10 
-4 
4 
17 
-46 

538 
538 
100 
296 
180 
400 
427 
502 
427 
550 
482 
240 

 
 1.3 กาซไวไฟ กาซไวไฟมีอันตรายมากเพราะติดไฟไดงาย และระเบิดไดเน่ืองจาก         
การขยายตัวเม่ือรอน อุบัติเหตุเกิดจากการรั่วของกาซเพราะมองไมเห็น ตัวอยางของกาซไวไฟ 
ไดแก Actylene, Hydrogen, Liquefiel Petroleum Gas (LPG), Methane เปนตน กาซที่ชวยให
ติดไฟ เชน Halogen, Oxygen เปนตน 
 กาซไวไฟอาจเกิดจากปฏิกิริยาของสารเคมี ซ่ึงสวนใหญจะใหกาซ Hydrogen ที่เปน
กาซไวไฟมาก ดังตาราง 
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ตารางแสดงสารที่ทําปฏกิิริยาแลวใหกาซไวไฟ 
 

ชื่อสาร สารที่ทําปฏิกริิยาดวย ผลการเกิดปฏิกิริยา 
นํ้า 
 
กรด 
 
 
 
ดาง 
sodium 

Alkali metal 
 
Calcium carbide 
โลหะ aluminium, magnesium, 
zinc, chromium, iron, tin, 
nickel, lead 
โลหะ aluminium, zinc 
alcohol 

เชน sodium,potassium เกิดการระเบิด เชน 
lithium aluminium hydride ใหกาซ hydrogen 
ใหกาซ acetylene 
 
 
 
ใหกาซ hydrogen แตชามาก 
ใหกาซ hydrogen 

 
 2. การระเบดิ 
 สารเคมีที่ระเบิดได มีความแตกตางกันตามอํานาจการระเบิดและความไวตอการระเบิด
ชนิดที่สามารถควบคุมการระเบิดไดเทานั้นที่จะนํามาใชประโยชน ความไมเสถียรของสารเปน
สาเหตุของการระเบิด ซ่ึงใหความรอนสูง ใหกาซออกมามาก กาซที่รอนจะมีการขยายตัวอยาง
รวดเร็ว ทําใหมีแรงดันมาก การระเบิดอาจเกิดขึ้นไดจาก 

(1) สารไวไฟลุกไหม 
(2) ผงหรือฝุนของงานบางชนิดผสมกับอากาศแลวลุกไหม 
(3) กาซเม่ือถูกความรอน 
(4) สารที่ไมเสถียร  มีการรวมตัวกันเปนโมเลกุลใหญขึ้น 
(5) สารที่ไมเสถียร  มีการสลายตัว 
(6) สารบางชนิดเม่ือถูกน้ําหรืออากาศ 
(7) สารที่ทําปฏิกิริยากันและเกิดการระเบิด 
สิ่งที่ เปนชนวนทําใหเกิดการระเบิดไดคือ  ความรอน  การเสียดสี  แรงกระแทก        

ความดันสูง  ดังน้ัน  เม่ือมีการเกี่ยวของกับสารที่ระเบิดได  จะตองระมัดระวังชนวนเหลานี้ 
 
ปฏิกิริยาเคมีอันอาจกอใหเกิดการระเบิดที่ควรรู 

1. สารเคมีจําพวกทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ  (สาร reducing) 
- พวกที่เปนของแข็ง  ปฏิกิริยาขึ้นกับพ้ืนที่ผิว  และการถายเทความรอน  

พวกที่เปนผง  อาจกลายเปนฝุนระเบิด  เชน  ละอองน้ําตาล,แปง, ฝุนโลหะ 
- พวกที่เปนของเหลว  สามารถใหไอที่ไวไฟปริมาณความเขมขน  ไปสูงสุดที่

ยังปลอดภัยขึ้นกับความเขมขนของไปในอากาศ  อุณหภูมิและคุณสมบัติ
ของสาร 
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- พวกที่เปนกาซ  คลายกับของเหลวที่สามารถใหไอไวไฟ  แตอันตรายจะขึ้น
กับความเขมขนของกาซในอากาศไมขึ้นกับอุณหภูมิ 

2. สารเคมีจําพวกที่ใหหรือสะสมความรอน  จนเกิดเปนปฏิกิริยาลูกโซ แบคทีเรียก็
สามารถใหความรอนได  เชน  เศษใยฝายปนอยูกับนํ้ามันพืช 

3. สารจําพวกไมคงตัว  (Unstable  Compounds)  สามารถสลายตัวหรือรวมตัว     
กันเองอยางรุนแรงอาจจะเกิดระเบิด  แมไมมีสารอื่นเจือปน  ตัวอยางกลุมน้ีคือ 

 
 

                     
 
 
สารในกลุมขางบนนี้  เมื่อรวมกับกลุมขางลางน้ี  จะเรงความไมคงตวั 
 
 
 
 
ลักษณะของปฏิกิริยารุนแรง   อาจแบงไดเปน  3  แบบ 

1. Thermal  Explosion    ความรอนเพ่ิมเกิดการสลายตัวบางครั้งอาจระเบิด 
2. Deflagration  ความรอนเพ่ิมจากภายนอกสลายตัวเผาไหมตอเน่ืองที่จํากัดจะระเบิด 
3. Detonation   ถูกกระแทก  แรงอัด  ใหเกิดการสลายตัวตอเน่ืองรุนแรง  ระเบิดเสียงดัง 

 
ตารางแสดงสารที่ทําปฏกิิริยากันแลวเกิดการระเบิด 
 

ชื่อสาร สารที่ทําปฏิกิริยาดวย ผลการเกิดปฏิกิริยา 
ammonia, acetylene 
ammonium  nitrate 
 
 
 
acetone 
 
 
carbon  disulfide 
 

copper, silver, mercury 
ผงโลหะของ zine, cadmium, 
copper, magnesium, lead, cobalt, 
nickel,bismuth, ehromium, 
antimony 
Chloroform 
 
 
สารประกอบ azide 
 

ใหสารระเบิดได 
 
 
 
 
ระเบิดไดเมื่อมีดาง  เนื่องจาก
ปฏิกิริยาใหความรอนสูง (Case  
History  1970  1661) 
ไดเกลือที่ไวตอการระเบิด 
 

 

-C≡C- (alkynes),          C-NO2  (nitro),        C   C(epoxide),   
                º 
C-O–O-C– (peroxide),    -O-CI (perchlorate, chlorite  etc)  

C–O–C  (ether),          - CN  (nitrile),      C= N-O-(Oxime) 
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ชื่อสาร สารที่ทําปฏิกิริยาดวย ผลการเกิดปฏิกิริยา 
chlorate 
 
chlorine 
 
 
 
chlorine dioxide  diketene 
hydrogen  sulfide 
iodine 
magnesium 
 
 
 
 
 
oxygen  เหลว 
 
 
 
 
ozone 
 กรด  perchloric 
 
กรด picric 
phosphorus 
sulfur 

กรด  sulfur น้ําตาล แปง  ถาน 
ขี้เล่ือย  เกลือ ammonium 
acetylene, alcohol, ether, 
hydrocarbon, diborane, ethane 
ผงโลหะ เชน  magnesium 
aluminium 
mercury 
กรด nitric 
ammonia, turpentine 
chloroform, chloromethane oxide
ของ beryllium, cadmium, mercury, 
molybdenum, zinc potassium  
perchlorate 
 
chlorine  
benzene, carbon monoxide เหลว 
aluminium, magnesium, titanium 
เชื้อเพลิง  hydrocarbon  lithium 
hydride 
 
ethylene 
กรด acetic  ไม ถาน alcohol ether 
phosphorus pentoxide   
copper, lead, zinc  
กรด  sulfonic, bromine เหลว 
zinc 

    ใหของผสมที่ระเบิดได 
 
 
 
 
ใหสารระเบิดได 
ใหกาซระเบิดได 
 
 
เมื่อรอน 
 
   เมื่อโลหะเปนผง  ใหของผสม 
   ที่ระเบิดไดเมื่อเสียดสี 
   เมื่อชื้น  โลหะลุกติดไฟได     
    เมื่อเปนผง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อรอน 

 
การเขาสูรางกายของสารเคมี 
 ในการพิจารณาความเปนพิษของสารเคมีน้ัน ปกติจะตองทราบวา สารเคมีน้ันเขาสู   
รางกายและเขาสูกระแสโลหิตไดอยางไร  เพราะสารเคมีจะไมสามารถกอใหเกิดอันตรายตอ   
รางกายไดเลย  ถาหากสารเคมีไมสามารถเขาสูกระแสโลหิตได  โดยทั่วไปสารเคมีจะเขาสู     
รางกายคนงานที่ทํางานทั้งในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เหมืองแร และอ่ืนๆ ได 3 ทางดวยกัน  
คือ โดยการหายใจ การกิน และการดูดซึมผานผิวหนัง  เม่ือสารเคมีถูกดูดซึมเขาสูกระแสโลหิต
แลว  สารเคมีที่มีพิษนั้น ก็จะกอใหเกิดผลรายขึ้น หรือ บางครั้งก็อาจจะทําใหเกิดอันตรายตอ
อวัยวะตางๆ ดวย 
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สารเคมีตางๆ เขาสูรางกายได 3 ทางดังน้ี 
 1.  โดยการหายใจ  การทํางานในสถานประกอบการทั่วๆ ไป ผูใชแรงงานสวนใหญจะ
ไดรับสารเคมีเขาสูรางกายมากที่สุดโดยการหายใจ  และพบวาการเปนพิษเนื่องจากสารเคมี
ตางๆ ที่พบในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น  จะมาจากการหายใจเอาสารเคมีเขาไปเปนสวนใหญ  
เม่ือสารเคมีผานเขาสูระบบทางเดินหายใจ  สารเคมีเหลานั้นบางชนิดจะถูกละลายกลายเปน 
ของเหลวแลวถูกดูดซึมเขาสูกระแสโลหิต  แตสารเคมีบางชนิด  จะไมถูกละลายและถูกดูดซึม  
คือจะตกคางอยูในปอด  ซ่ึงจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอปอด  เชน  ฝุนทราย เปนตน ปจจัยที่
เปนสาเหตุที่ทําใหสารเคมีเขาสูรางกายน้ันสําคัญที่สุด  เพราะลักษณะตางๆ  ของสารเคมีน้ัน
สวนใหญเอ้ืออํานวยใหเขาทางการหายใจมากที่สุด  ไมวาจะเปนฝุน  ฟูมละอองเล็กๆ ไอสาร 
ควันและกาซ  มนุษยเราตองหายใจตลอดเวลา  พ้ืนที่ของระบบทางเดินหายใจ  เชนปอดจะ
กวางใหญมาก  คือปอดจะมีพ้ืนที่ผิวประมาณ  90 - 100  ตารางเมตร  ดังนั้น  จึงพรอมที่จะรับ
สารเคมีไดมากมายและอัตราการดูดซึมสารเคมีจะสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับระบบทางเดิน
อาหาร 
 เน่ืองจากปอดเปนทางตันซึ่งผิดกับระบบทางเดินอาหาร  เพราะถาสารเคมีไมถูกละลาย
และถูกดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร สารเคมีเหลานี้ก็จะถูกขับออกจากรางกายพรอมกับ
อุจจาระ  สวนปอดนั้น เน่ืองจากเปนทางตันจึงไมสามารถขับสารเคมีพวกที่ไมละลายและตกคาง
อยูที่ปอดออกได  จึงทําใหสารเคมีที่ตกคางอยูภายในปอดมีโอกาสทําความระคายเคืองให     
แกปอด  อยางดีที่สุดที่ปอดพยายามขับสารเคมีที่ตกคางอยูใหออกมาก็คือ  วิธีการไอ  ซ่ึงปกติ
แลวจะมีผลนอยมาก  ดังน้ัน  สารเคมีที่เขาส ู ระบบทางเดินหายใจจะเกิดอันตรายไดทั้งในกรณี
สารเคมีน้ันสามารถละลายและถูกดูดซึมเขาสูกระแสโลหิต  และสารเคมีน้ันไมละลายและ       
คงสภาพอยูที่ปอด 
 2.โดยการกิน  ผูใชแรงงานทั้งหลายจะมีโอกาสไดรับสารเคมีเขารางกายโดยวิธีการกิน
น้ันนอยมาก  นอกจากเปนอุบัติเหตุ  การตั้งใจฆาตัวตาย  หรือการมีสุขวิทยาสวนบุคคลไมดี  
คือ ปฏิบัติตนผิดหลักความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี  ตัวอยางเชน  กินอาหาร
หรือสูบบุหร่ีขณะปฏิบัติงานหรือไมลางมือกอนรับประทานอาหาร  เปนตน  นอกจากนี้สารเคมีที่
เขาสูระบบทางเดินอาหาร   บางสวนจะถูกทําลายโดยสภาพความเปนกรดของน้ํายอยหรือ    
การเจือจางลงเนื่องจากผสมกับนํ้าและอาหาร  อัตราการดูดซึมของสารเคมีในระบบทางเดิน
อาหาร  โดยทั่วไปก็มีอัตราต่ํากวาระบบทางเดินหายใจ  อยางไรก็ตาม เม่ือสารเคมีถูกดูดซึม
จากระบบทางเดินอาหารเขาสูกระแสโลหิตแลว  สารเคมีดังกลาวจะถูกนําไปที่ตับเพ่ือทําลายพิษ
และเปล่ียนแปลงสภาพซี่งในการทําลายพิษมักจะมีขั้นตอนหลายขั้น  นับตั้งแตการสะสมที่ตับ  
การเปลี่ยนสภาพไปเปนสารไมเปนพิษ  และการเคลื่อนยายไปยังไตโดยกระแสโลหิต  แลวขจัด
ออกทางระบบขับถายปสสาวะ  สําหรับสารเคมีที่ไมดูดซึมก็จะถูกขับออกจากรางกายโดยทาง
อุจจาระ 
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 3.  โดยการดูดซึมทางผิวหนัง  การเขาสูรางการของสารเคมีโดยวิธีการดูดซึมทาง  
ผิวหนังนับวาสําคัญรองลงมาจากการหายใจ  ปกติผิวหนังจะมีขั้นไขมันทําหนาที่ปองกันการดูด
ซึมของสารเขาสูรางกายแตมีสารเคมีบางชนิดสามารถที่จะทําลายชั้นไขมันเหลานั้นได  เชน  
สารพวกตัวทําละลายทั้งหลาย ตะกั่วอินทรีย  ไซยาไนต  สารฆาแมลง  เปนตน  จึงทําให     
สารเคมีดังกลาวสามารถซึมผานชั้นไขมันเหลานั้นเขาไปสูชั้นผิวหนังที่ลึกๆ ลงไปได  ซ่ึงชั้นของ
ผิวหนังที่ลึกลงไปน้ันจะมีเสนโลหิตมาหลอเลี้ยง จึงทําใหสารเคมีพวกที่ซึมผานชั้นไขมันนอกๆ 
ลงไปลึกๆ สามารถซึมเขาสูกระแสโลหิตได  นอกจากนี้การที่สัมผัสกับสารเคมีบางชนิดอาจทํา
ใหเกิดการระคายเคืองรวมทั้งเกิดการคัน  แสบรอน และ ผิวหนังอักเสบตรงบริเวณนั้นๆ ได 
 
พิษของสารเคมี 
 พิษของสารเคมีตอรางกาย 
 เน่ืองจากไดมีผูเขาใจไขวเขวถึงความแตกตางระหวาง “ความมีพิษ” (toxicity)  และ 
“อันตราย” (hazard)  อยูเสมอ  จึงควรไดพิจารณาทําความเขาใจในความแตกตางอยางถองแท  
ดังน้ี 
 “ความมีพิษ”  น้ันจะเปนคุณสมบัติที่เปนอันตรายประจําตัวของสารเคมี  โดยทั่วๆ ไป 
สารที่มีความมีพิษสูงจะมีอันตรายสูงดวย แตในบางกรณีก็อาจไมเปนเชนนั้น  ตัวอยางสารที่มี
พิษสูง เชน ไซยาไนต  และพวกสารฆาแมลงบางชนิด  คือสารพวกนี้โดยตัวมันเองจะมีพิษสูง 
อยูแลว แตอันตรายจะมากนอยแคไหนขึ้นกับโอกาสและสภาพการใชสารนั้นๆ 
 “อันตราย” หมายถึง โอกาสที่สารเคมีตัวน้ันจะทําใหเกิดผลหรืออันตรายแคไหน        
สารเคมีที่มีอันตรายสูงไมจําเปนตองเปนสารที่มีพิษสูง  เชน  กาซคารบอนมอนอกไซด ซ่ึงปกติ
ถือวากาซตัวน้ีมีความเปนพิษไมสูงนัก  แตถูกจัดวาเปนกาซที่มีอันตรายมาก  เพราะสามารถทํา
ใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและทําใหมนุษยเสียชีวิตปละมากๆ  ทั้งน้ีเน่ืองจากกาซตัวน้ีเรามีโอกาส
ที่จะพบอยูเสมอทั้งในชีวิตประจําวันและชีวิตการทํางาน  เม่ือมีการเผาไหมที่ไหนมักจะพบกาซ
ตัวน้ีอยู เสมอ นอกจากนี้ประชาชนยังประมาทที่ เห็นวากาซตัวนี้ มีพิษไมสูงนักเลยไมให          
ความสนใจถึงมาตรการปองกันอันตรายที่ดีพอ  จังทําใหมีผูไดรับอันตรายจากกาซตัวน้ีปละ 
มาก ๆ ดังน้ัน กาซตัวน้ีจึงถือวาเปนกาซที่มีอันตรายสูงทั้งๆ ที่ในตัวมันเองมีความมีพิษไมสูง 
 อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเขาใจไดดียิ่งขึ้น อาจยกตัวอยางเพิ่มเติมได เชน ของเหลวสอง
ชนิดรับความมีพิษเทากัน  แตมีระดับอันตรายตางกัน  โดยที่ของเหลวชนิดหนึ่งอาจจะไมมีกลิ่น
และไมระคายเคืองตอตา  และจมูก  ในขณะที่ของเหลวอีกชนิดหนึ่งน้ันมีกลิ่นฉุนและแรงใน
ระดับความเขมขนเพียงเล็กนอยหรือระคายเคืองตาหรือทางเดินหายใจ  ฉะน้ันโดยการเปรียบ
เทียบจะเห็นวา ของเหลวชนิดที่มีคุณสมบัติเตือนภัย  คือมีกลิ่นฉุนนั้น  จะเปนสารที่มีระดับ
อันตรายนอยกวา ทั้งน้ีเพราะเราจะสามารถทราบวามีสารดังกลาวนี้อยูในบริเวณนั้นไดกอนเกิด
อันตรายขึ้น เปนตน 
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 อาการเฉียบพลันและอาการเรื้อรัง 
 สารเคมีเม่ือเขาสูรางกายในปริมาณที่พอจะทําใหเกิดพิษไดแลว  รางกายก็จะเกิด
ปฏิกิริยาทางเคมี  โดยเปนปฏิกิริยาระหวางสารเคมีที่ไดรับเขาไปและสารเคมีตางๆ ที่อยูใน  
รางกาย  ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดความเสียหายหรือเสียหนาที่ของเซลล  หรือเน้ือเยื่อตางๆ ทําให
อวัยวะตางๆ ที่ประกอบดวยเซลลหรือเน้ือเยื่อที่ผิดปกติเน่ืองจากสารเคมีเหลานั้นไมสามารถ  
ทําหนาที่ปกติของมันได  ผลที่ตามมาก็คือ  ผลเสียตอสุขภาพอนามัยและชีวิตของรางกาย โดย
รางกายจะแสดงหรือปรากฏอาการและแสดงอาการที่สําคัญออกมา (sign  & symptom) ใน
ลักษณะของอาการเฉียบพลัน  และอาการเรื้อรัง 
 อาการเฉียบพลัน  หมายถึง อาการที่รางกายแสดงออกมาภายหลังจากไดรับสารเคมี
เขาไปไมนานนัก  เชน  ภายใน  24  ชั่วโมง  ซ่ึงสวนใหญรางกายแสดงอาการเฉียบพลันออกมา
ก็ตอเม่ือไดรับสารเคมีเขาไปครั้งละมากๆ โดยไมตองรอการสะสมของสารเคมีภายในรางกาย  
อาการที่อาจสังเกตไดในกรณีของเฉียบพลันก็เชน  อาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร  
อาการเพอคลั่ง  สลบ  ชัก  อาการทางประสาท  และอาการผิดปกติของผิวหนัง  เปนตน 
 อาการเรื้อรัง  หมายถึง อาการที่รางกายคอยแสดงออกมา  ซ่ึงเปนผลจากการที่     
รางกายไดรับสารเคมีเขาไปทีละนอยๆ แตเปนระยะเวลานานๆ ซ่ึงทําใหเกิดการสะสมของ      
สารเคมีในรางกายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีระดับของสารเคมีในรางกายที่สูงพอจะทําใหเกิดผลเสียตอ
รางกายได  อาการเรื้อรังน้ันจะแตกตางกันไปตามชนิดของสารเคมีที่ไดรับเขาไปในรางกาย  
เชน ในกรณีของตะกั่วก็จะเกิดอาการขอมือและขอเทาตกเพราะไมมีแรง ฯลฯ  อาการเรื้อรังของ
ปอดที่หายใจเอาฝุนเขาไปมาก ๆ ก็คือ  เหน่ือยหอบงาย  ไอเร้ือรัง  ถาเปนฝุนบางชนิด  เชน  
สารหนูหรือใยแอสเบสทอส  ก็อาจลุกลามกลายเปนมะเร็งได 
 
 ระดับอันตรายของสารเคมี 
 สารเคมีแตละวันจะมีอันตรายตอรางกายมากนอยแคไหนขึ้นกับสวนประกอบที่สําคัญ 
ตอไปน้ี 
 1. คุณสมบัติทางเคมีของสารนั้นๆ เชนความสามารถที่จะละลายในรางกายแลวถูกดูด
ซึมไดงาย หรือสามารถละลายชั้นไขมันของผิวหนังแลวซึมเขาสูผิวหนังชั้นลึกๆ ได  และยังขึ้น
กับเวเลนซี (valency)  และสูตรโครงสรางทางเคมีของสารนั้นๆ ดวย  เชน  สารโครเมียมจะมี
พิษสูงที่สุดที่เวเลนซี 6 เปนตน  และเนื่องจากสารเมธิลแอลกอฮอลมีจํานวนอตอมของคารบอน
นอยกวาสารเอธิลแอลกอฮอล จึงทําใหเมธิลแอลกอฮอลมีพิษสูงกวา  เปนตน 
 2. คุณสมบัติทางกายภาพหรือฟสิกสของสารเคมี  เชน  ขนาด  เพราะฝุนที่มีขนาดเล็ก  
จะมีอันตรายมากกวาฝุนที่มีขนาดใหญกวา  เพราะฝุนขนาดเล็กจะสามารถลงไปในปอดได     
ลึกกวาฝุนขนาดใหญ  นอกจากนี้ลักษณะรูปรางของสารเคมีที่แตกตางกัน  อันตรายก็จะ     
แตกตางกัน  เชน  ฝุนแปงจะมีรูปรางกลม  สวนฝุนทรายจะมีรูปรางที่เปนเหลี่ยมหรือแหลมคม  
ดังน้ัน  ฝุนทรายจึงทําอันตรายเนื้อเยื่อปอดไดมากกวา  เปนตน 
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 3. ขนาดหรือปริมาณของสารเคมีที่รางกายรับ  โดยที่ถาไดรับสารเคมีเขาไปมากก็จะมี
อันตรายสูงขึ้น 
 4. ระยะเวลาที่ไดรับ (exposure time)  ถาไดรับสารเคมีเปนระยะเวลานานก็มีโอกาส 
ไดรับอันตรายสูงขึ้น 
 5. ความตานทานของแตละบุคคล (tolerance)  ซ่ึงความตานทานตอสารเคมีของแตละ
บุคคลนั้นจะไมเหมือนกัน  ทั้งน้ีขึ้นกับสุขภาพอนามัยทั่วๆ ไป  วาแข็งแรงแคไหน  และขึ้นกับ
องคประกอบที่อธิบายไมไดอีกมากมาย  ดังน้ัน  บางคนจึงมีความทนตอสารเคมีไดต่ํากวา     
คนอ่ืนๆ ซ่ึงเปนเรื่องความแตกตางของแตละบุคคล 
 6. อายุของผูไดรับสารเคมีก็มีสวนสําคัญ  เชน  เด็กโดยทั่วๆ ไปจะมีอันตรายจาก      
สารเคมีมากกวาผูใหญ  ทั้งน้ีเพราะระบบปองกันอันตรายจากสารเคมีในสมองยังไมเจริญดีพอ 
 7. เพศ โดยทั่วๆ ไป เพศหญิงจะไดรับอันตรายจากสารเคมีมากกวาผูชาย  เม่ือสภาพ
อยางอ่ืนคลายๆ กัน 
 8. มาตรการในการปองกันอันตรายจากสารเคมี  เชน  ถึงสารเคมีจะมีพิษสูง  แตก็อาจมี
อันตรายต่ํา  ทั้งน้ีขึ้นกับวิธีปองกันวามีประสิทธิภาพแคไหน เชน สารไซยาไนต ถึงแมจะมีพิษสูง  
แตถาใชดวยความระมัดระวัง  ก็สามารถใชไดอยางปลอดภัย 
 
 พิษของสารเคมี 
 ในสภาพความเปนจริง สารเคมีที่รางกายไดรับเขาไปอาจจะเปนชนิดเดียว หรืออาจเปน
หลายชนิดพรอมๆ กันก็ได เม่ือรางกายไดรับสารเคมีหลายชนิดเขาไปในลักษณะเดียวกัน  อาจ
จะทําใหสารเคมีหลายชนิดเหลานั้นมีพิษรวมกัน คือ พิษของสารแตละตัวจะเสริมกัน (additive  
reaction) ห รืออาจทํ า ให ผิ ด เพิ่ ม ม ากยิ่ งขึ้ น  (synergistic action) ห รือทํ า ให พิ ษ ลดลง 
(antagonistic  action)  ก็ไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสารเคมีที่รวมตัวกัน  จะเห็นไดวาเกษตรกร
ในประเทศเรายังเขาใจพิษมากที่คิดวาการผสมสารฆาแมลงหลายชนิดเขาดวยกัน จะทําใหผล
ของสารฆาแมลงสูงขึ้นเสมอไป  เพราะความจริงแลวสารเคมีเหลานั้นอาจไปหักลางพิษกันเอง  
ทําใหพิษลดลงก็ได 
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ประเภทของสารเคมีที่มีอันตรายตอมนุษย 
 สารเคมีทั่วไปอาจแบงประเภทตามลักษณะความเปนพิษได  ดังน้ี 
 1  สารเคมีที่ทําใหเกิดการขาดอากาศหายใจ   สารเคมีน้ีทําอันตรายตอรางกายโดย
ไปแทนที่ออกซิเจน  หรืออาจทําใหรางกายไมสามารถใชออกซิเจนใหเกิดประโยชนได          
ตัวอยางสารเคมีน้ี  เชนคารบอนไดออกไซด  คารบอนมอนอกไซด  ไนโตรเจน  ไซยาไนต  
เปนตน 
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 2. สารเคมีที่ทําใหเกิดการระคายเคือง  สารเคมีน้ีจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอ   
ผิวหนัง เชน  คัน แสบ รอน หรือเปนบาดแผลพุพองตรงบริเวณที่สัมผัสกับสารเคมีเหลานั้น  
โดยตรง  ตัวอยางของสารเคมีที่ทําใหเกิดการระคายเคือง ไดแก กรดตางๆ ดางตางๆ กาซ
คลอรีน  แอมโมเนีย  ซัลเฟอรไดออกไซด  เปนตน 
 3. สารเคมีที่ทําอันตรายตอระบบการสรางโลหิต  สารเคมีน้ีจะไปมีผลหรือทํา
อันตรายตอระบบการสรางโลหิต เชน สารตะกั่วจะไปกดไขกระดูกซึ่งทําหนาที่สรางเม็ดเลือด
แดง มีผลทําใหไขกระดูกไมสามารถผลิตเม็ดเลือดแดงที่ปกติ ทําใหปริมาณเม็ดเลือดแดงมี
จํานวนนอยกวาปกติและมีรูปรางไมสมประกอบซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดโลหิตจางในผูที่ไดรับ
ตะกั่วเขาไปในรางกายนานๆ หรือในกรณีสารเบนซีน  (benzene)  ซ่ึงเปนสารตัวทําลาย 
(solvent)  ในโรงงานอุตสาหกรรมตางจะมีผลทําใหเกิดโลหิตจางและลุกลามกลายเปนมะเร็งใน
เม็ดเลือด (Iukemia)  ได 
 4. สารเคมีที่ทําอันตรายตอระบบประสาท  สารเคมีบางประเภท  เชน  โลหะหนัก  
ตัวอยางไดแก  ตะกั่ว ปรอท  แมงกานีส ฯลฯ และสารพวกที่ระเหยไดงาย  แอลกอฮอล  เบนซีน  
อะซีโตน อีเธอร คลอโรฟอรม ฯลฯ  ตัวอยางสารตางๆ ที่กลาวมานี้จะมีผลตอระบบประสาท  
เชน ทําใหเกิดการปวดศีรษะ  เวียนศีรษะ  มึนงง  ความจําเสื่อม  ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
รางกายไมได มือสั่น  ควบคุมอารมณไมได ฯลฯ  
 5. สารเคมีที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเมตาบอลิซึม  ตัวอยางของ
สารเคมีที่ทําใหกระบวนการเมตาบอลิซึมของรางกายเกิดการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูอันตราย
น้ัน  ไดแก  สารฆาแมลงบางชนิด  เชนสารออรแกโนฟอสเฟต  และคารบอเมต  สารฆาแมลง  
ที่กลาวมานี้จะทําใหเกิดการสะสมของอะเซทิบโคลีน (acelylcholine)  ซ่ึงเปนอันตรายตอ     
รางกาย  ปกติสารอะเซทิลโคลีนนี้จะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาในรางกาย  เพราะเปนสารที่เกิดจาก
การทํางานของระบบประสาท  สารอะเซทิลโคลินจะถูกทําลายโดยเอนไฟวมโคลินเอสเตอเรส 
(cholinesterase)  แตรางกายไดรับสารฆาแมลงดังกลาวเขาไป  สารฆาแมลงเหลานั้นจะไป   
จับตัวกับเอนไซมโคลินเอสเตอรเรสกอน  จึงทําใหสารเอเซทิลโคลีนไมถูกทําลายใหหมดไป   
ซ่ึงเปนผลทําใหรางกายเกิดการสะสมสารอะเซทิลโคลีนไวและเกิดอันตรายในที่สุด 

 6. สารเคมีที่ทําใหเกิดอันตรายตอกระดูก  สารเคมีในกลุมน้ีจะไปทําอันตรายตอ
โครงสรางของกระดูก  ทําใหกระดูกเสียรูปราง  หรือทําใหกระดูกเปราะ  ตัวอยางของสารเคมีใน
กลุมน้ี  เชน ฟอสฟอรัส แคดเมียม  เปนตน 
 7. สารเคมีที่ทําอันตรายตอระบบการหายใจ  สารเคมีที่ทําอันตรายตอระบบ      
การหายใจ  เชน ปอด  สวนใหญจะเปนฝุนหรือเสนใยเล็กๆ (fiber)  ที่ถูกหายใจเขาไปพรอมกับ
อากาศ  เน่ืองจากฝุนหรือเสนใยเหลานั้นมีขนาดเล็กมากถึงสามารถลงไปไดถึงปอด  และเม่ือลง
ถึงปอดแลวจะไมละลายคือจะคงสภาพของมันอยูอยางนั้นตลอดเวลา  ขณะที่ปอดเคลื่อนไหว
เม่ือหายใจ  ฝุนหรือเสนใยเหลานั้นจึงระคายเคืองปอดตลอดเวลา  ทําใหปอดตองสราง “เยื่อ
พังผืด” (Fibrous tissues)  ขึ้นมาหอหุมฝุนเหลานั้นไว  ทําใหเน้ือปอดสวนนั้นตองเสียหนาที่ไป  
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คือ ไมสามรถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได เม่ือฉายรังสีเอกซเรยปอดเหลานั้นดูจะเห็นมีเงาคลายเปน
วัณโรค  ปอดที่มีเยื่อพังพืดมากมีความจุนอยลง  ทําใหรางกายเหนื่อยหอบงาย  และอาจทําให
เสียชีวิตได  ตัวอยางของสารเคมีในกลุมน้ี  ไดแก ฝุนทราย ฝุนถานหิน  และใยแอสเบสทอส  
เปนตน 
 8. สารเคมีที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการผิดปกติทางพันธุกรรม   สารเคมี
ในกลุมน้ีจะทําอันตรายตอโครโมโซมของเซลลไขของมารดาหรือสเปริมสของบิดา  เม่ือไขหรือ 
สเปริมสที่ มียีนผิดปกติเหลานั้นไดถูกผสมและเจริญเปนตัวออนขึ้นมา  ตัวออนน้ันจะมี
โครโมโซมที่ผิดปกติ ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดการแทงบุตร ทารกตายคลอด ฯลฯ ในบางกรณีการผิด
ปกติของยีนจะไมแสดงอะไรที่ผิดปกติออกมาใหเห็น  แตการผิดปกติเหลานั้นจะปรากฏออกมา
ใหเปนในชั้นลูกหรือชั้นหลาน  ตัวอยางสารเคมีพวกนี้ไดแก สารกัมมันตรังสี สารฆาแมลง    
บางชนิด  โลหะบางชนิด  ยาบางชนิด  เปนตน 
 9. สารเคมีที่ทําใหเกิดมะเร็ง  สารเคมีประเภทนี้จะทําใหระบบการควบคุมการสราง
เซลลผิดปกติคือไมสามารถที่จะหยุดยั้งการสรางเซลลเทากับจํานวนที่รางกายปกติตองการได  
จึงทําใหมีการสรางเซลลใหมขึ้นมาเรื่อยๆ มากเกินความจําเปน  ซ่ึงเราเรียกเซลลที่มากเกิน
ความจําเปนนั้นวา “เน้ืองอก” ซ่ึงอาจเปนเนื้องอกชนิด “ไมรายแรง” หรือ “รายแรง” ก็ได       
เน้ืองอกนี้จะแยงอาหารของเซลลปกติและขับถายของเสียเซลลปกติ  ทําใหเซลลปกติไมสามารถ
ทําหนาที่ได   และเนื้องอกชนิดรายแรงจะอยูกันอยางหลวมๆ ซ่ึงพรอมที่จะหลุดลอยแพร
กระจายออกไปตามกระแสโลหิตและกระแสน้ําเหลืองเพ่ือไปงอกเปนอวัยวะตางๆ  ไดทั่ว      
รางกาย  ตัวอยางของสารเคมีที่ทําใหเกิดมะเร็ง  เชน  สารกัมมันตรังสี สารหนู แอสเบสทอส   
นิเกิล  ไวนิลคอลไรด  เบนซีน  และสารอื่นๆ อีกมากมาย 
 10. สารเคมีที่ทําใหทารกพิการ  สารในกลุมน้ีจะทําอันตรายตอทารกในขณะที่ทารก
น้ันกําลังอยูในระยะเจริญเติบโตภายในครรภมารดา โดยเฉพาะมารดาที่ตั้งครรภระหวาง 3-8  
สัปดาห จะตองระวังใหมากในการไดรับสารเคมี  เพราะเปนระยะที่มีการสรางและเติมโตของ
อวัยวะตางๆ ของรางกายทารก เม่ือมารดาไดรับสารเคมีในกลุมน้ีเขาไปในระยะดังกลาวจะทําให
ทารกมีโอกาสพิการไดมาก  ทารกมักจะตายคลอด หรือ คลอดกอนกําหนด  หรือคลอดออกมา
แลวอวัยวะไมครบ  เชน ปากแหวง  เพดานโหว  แขนดวน  ขาดวน  หรือน้ิวมือและนิ้วเทา    
ไมครบ  ตัวอยางของสารเคมีในกลุมน้ี  ไดแกยาธาลิโดไมด  สารตัวทําละลายบางชนิด         
ยาปราบศัตรูพืชบางชนิด  ฯลฯ 
 11.สารเคมีอ่ืนๆ ที่ไมสามารถจัดเขาพวกตามที่กลาวมาแลว  ขณะนี้มนุษยกําลัง
คิดคนและผลิตสารเคมีใหมๆ ขึ้นมาใชประโยชนมากมาย  สารเคมีบางตัวเราก็ยังไมทราบพิษ
ของมันอยางแทจริงเลยทําใหยังไมสามารถจัดเปนพวกตามลักษณะการเปนพิษของมันได 
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หลักการควบคุมและปองกันอันตรายจากสารเคมี 
 หลักการปองกันอันตรายจากสารเคมีโดยทั่วไป จะพิจารณาถึง 3 องคประกอบตอไปนี้
คือ 

• การปองกันที่แหลงกําเนิด (Source)  ของอันตราย 
• การปองกันที่ทางผาน  (path)  ของอันตราย 
• การปองกันที่ตัวบุคคล (receiver)   หรือผูรับ 
 

            
รูปแสดงองคประกอบที่นํามาพิจารณาเพื่อปองกันอันตรายจากสารเคม ี

 
1. แหลงกําเนิดของสารเคมี  

 หลักการทั่วไปในการปองกันอันตรายจากสารเคมีที่แหลงกําเนิดของสารเคมีน้ัน  จะตอง
นํามาพิจารณาเปนอันดับแรก  คือจะตองนํามาพิจารณากอนวิธีอ่ืนๆ  ทั้งนี้เพราะการปองกัน
อันตรายจากสารเคมีที่แหลงกําเนิดนั้น  ถือไดวาเปนวิธีการที่ใหประสิทธิภาพมากที่สุดและเปน
การแกปญหาอยางถาวร  วิธีการนี้ถึงแมจะใหผลดีที่สุด แตก็มีขอเสียหรือขีดจํากัดคือ โดยทั่วไป
จะตองใชคาใชจายสูงและใชเทคนิคที่ยุงยาก 
 วิธีการปองกันอันตรายจากสารเคมีที่แหลงกําเนิดมีดังตอไปน้ี 

1.1 การใชสารเคมีอ่ืนที่มีพิษนอยกวาแทน  เชน  การใชสารไซลีนแทนสารเบนซีน  
เพราะสารไซลีนมีคุณสมบัติเปนตัวละลาย  เหมือนสารเบนซิน  แตสารไซลีนมีอันตรายตอเม็ด
โลหิตนอยกวาสารเบนซีนมาก 

1.2 เปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม  เชน  ถาใชระบบแหงในการผลิต  แลวเปนสาเหตุให
เกิดการฝุนกระจายของฝุน ตัวอยางการบดผงแมงกานีส  ก็ควรพิจารณาเปลี่ยนเปนการใชระบบ
เปยกเพราะจะทําใหไมมีฝุนฟุงกระจาย 

1.3 แยกกระบวนการผลิตที่มีอันตรายออกตางหาก  ทั้งนี้เพ่ือจํากัดของเขตของการฟุง
กระจายของสารเคมีไมใหแพรออกไปอยางกวางขวาง  ซ่ึงยากในการควบคุม  เชน  บริเวณไหน 
มีฝุนมากก็แยกการทํางานสวนนั้นออกตางหาก  เปนตน 
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1.4 การสรางที่ปกปดกระบวนการผลิตหรือแหลงของสารเคมีใหมิดชิด  ทั้งนี้เพ่ือไมให
สารเคมีฟุงกระจายออกไปยังที่ตางๆ  เชน  การหาฝาปดภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่ระเหยไดงาย  
เปนตน 

1.5 การติดตั้งระบบดูดอากาศเฉพาะที่  เชน  การสรางประทุน  (hood)  ติดกับทอแลว
ใชพัดลมดูดอากาศไมบริสุทธิ์ออกไปกําจัด ตัวอยางที่พบเสมอก็คือการติดตั้งที่ดูดควันและกลิ่น
เวลาปรุงอาหารในครัวหรือในหองปฏิบัติการทางเคมี 

1.6 การบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณใหอยูในสภาพดี สะอาด  และเรียบรอย       
อยูเสมอทั้งน้ีเพ่ือปองกันไมใหสารเคมีแพรกระจายหรือร่ัวออกไป  หรือเปนที่สะสมของสารเคมี
ตางๆ  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานได 
 

2. ทางผานของสารเคมี 
การปองกันอันตรายจากสารเคมีที่ทางผานนั้น  ควรจะไดรับการพิจารณาเปนอันดับสอง

รองจากการปองกันที่แหลงกําเนิด  เพราะเปนวิธีการที่ผลดีพอสมควร 
 หลักการปองกันอันตรายที่ทางผานมีดังตอไปน้ี 
 2.1 ) การบํารุงรักษาสถานที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอย เพ่ือไมใหเปนที่สะสมของ         
สารเคมี เชน บริเวณทํางานที่มีฝุนมาก  ถาไมทําความสะอาดเสมอ  ปลอยใหฝุนสะสมอยูตามที่
ตางๆ เม่ือลมพัดมาก็จะทําใหฝุนฟุงกระจายทั่วไป 
 2.2 ) การติดตั้งระบบระบายอากาศทั่วไป  ซ่ึงอาจจะเปนวิธีการทางธรรมชาติ  เชน     
มีประตูหนาตางๆ  และชองลมชวยระบายอากาศ  หรืออาจจะเปนวิธีใชเครื่องกล  เชน  การใช
พัดลมเปา  หรือดูดอากาศออกจากบริเวณนั้นๆ  โดยไมจํากัดเฉพาะที่แหลงของอันตรายเหมือน 
ขอ 1.5  
 2.3 ) เพ่ิมระยะทางระหวางกําเนิดของสารเคมีกับตัวบุคคลที่อาจจะไดรับอันตรายจาก
สารเคมีใหหางกันออกไปมากขึ้น  เพราะสารเคมีจะมีอันตรายหรือความเขมขนนอยลงไปเรื่อยๆ 
เมื่อผูปฏิบัติงานเดินทางออกหางจากแหลงกําเนิดเรื่อยๆ  
 2.4 ) การตรวจหาระดับหรือปริมาณของสารเคมีในบรรยากาศของการทํางานเปน
ประจําทั้งน้ีเพ่ือเปรียบเทียบความเขมขนของสารเคมีน้ันๆ  กับมาตรฐานความปลอดภัย       
ถาตรวจพบวาปริมาณของสารเคมีในบรรยากาศมีคาสูงกวาคามาตรฐานความปลอดภัยตองรีบ
หาทางปรับปรุงแกไขโดยเร็ว 
 

3. บุคคลที่ไดรับสารเคมี 
การปองกันอันตรายที่ตัวบุคคลนั้นควรจะพิจารณาเปนอันดับสุดทาย  ทั้งน้ีเพราะถึงแม

จะมีขอดีคือ เสียคาใชจายต่ําและทํางายแตก็พบวาเปนวิธีที่ใหประสิทธิภาพต่ํามาก เพราะยาก
ในการปฏิบัติ เชน การใชเครื่องปองกันอันตรายจากการหายใจเนื่องจากพนักงานที่ปฏิบัติงาน
จะไมชอบใสเพราะรูสึกรําคาญ 
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หลักการทั่วไปในการปองกันอันตรายที่ตัวบุคคลมีดังตอไปน้ี 
3.1 ) การใหการศึกษาและฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานใหทราบถึงอันตรายจากสารเคมีที่

พวกเขากําลังเกี่ยวของอยู  ตลอดจนใหทราบถึงวิธีการปองกันอันตรายที่ถูกตองจากสารเคมี 
น้ัน ๆ  รวมทั้งตองมีการติดตามผลอยูเสมอ 
 3.2  ) การลดชั่วโมงการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตรายใหสั้นลง  ทั้งน้ีเพราะ
อันตรายจากสารเคมีน้ันนอกจากจะขึ้นกับความเขมขนของสารเคมีและองคประกอบอ่ืนๆ  แลว
ยังขึ้นกับระยะเวลาที่ไดรับสารเคมีดวย 

3.3 ) การหมุนเวียนหรือสับเปลี่ยนหนาที่การปฏิบัติงาน  โดยใหพนักงานไดรับสารเคมี
ในบางโอกาสเทานั้น  ไมใชใหประจําอยูหนาที่เดียวตลอดไป  เพราะจะชวยใหการไดรับอันตราย
ถูกแบงออกไปยังพนักงานตาง ๆ ทําใหพนักงานแตละคนมีเวลาขับสารเคมีออกจากรางกาย      
มากขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่ไดรับสารเคมีจะสั้นลง  วิธีน้ีอาจจะมีขีดจํากัดในทางปฏิบัติเพราะใน
การปฏิบัติงานบางชนิดอาจจะไมสามารถหมุนเวียนกันได  เชน  งานที่ตองใชความชํานาญ
พิเศษสูง  แตถาหมุนเวียนพนักงานได  ก็จะชวยลดอันตรายลงไดวิธีหน่ึง 

3.4 ) การใหผูปฏิบัติงานทํางานอยูในหองควบคุมเปนพิเศษ  เชน  อยูในหองปรับ
อากาศเพื่อปองกันอันตรายจากฝุน  เปนตน  ตัวอยางคนขับรถปนจ่ันมักจะมีหองเฉพาะที่ซ่ึงมี
เครื่องปรับอากาศใหเพราะจะทําใหคนขับรูสึกเย็นสบายและชวยปองกันอันตรายจากฝุน ฟูม  
กาซ  หรือไอระเหยของสารเคมี เปนตน 

3.5 ) การตรวจสุขภาพรางกายผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีกอนรับเขาทํางาน  เพ่ือ  
คนหาโรคหรือสิ่งบกพรองทางสุขภาพ  ซ่ึงจะชวยคัดเลือกคนใหเหมาะกับงานดานสารเคมี  และ
ยังตองตรวจ สุขภาพพนักงานเปนระยะภายหลังที่ไดปฏิบัติงานแลว  เพ่ือติดตามผลที่อาจจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากทํางานเกี่ยวกับสารเคมี  ถาพบสิ่งปกติหรือพบอันตรายจะไดรับแกไขไดทัน
ทวงที 

3.6 ) การใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ที่ปดปากและจมูกหรือเครื่องปองกัน
อันตรายจากการหายใจ  ผากันเปอน  ถุงมือ รองเทา  แวนตา  และที่ครอบหนา  เครื่องปองกัน
เหลานี้  ถึงแมจะใชงายและราคาถูก  แตก็ตองตระหนักถึงปญหาความไมสะดวกหรือรําคาญจาก
การสวมใสอุปกรณเหลานั้น  ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญที่พนักงานไมยอมสวมใสอุปกรณดังกลาว  แต
ถามีแผนการอยางดีในการเลือกซื้อ ในการฝกอบรม ในการชักจูงสงเสริม ในการใชอยางถูกตอง
ตลอดจนการทําความสะอาดและบํารุงรักษาแลว  การใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล     
ดังกลาวก็สามารถปองกันอันตรายไดดีพอสมควรที่เดียว 

3.7 ) ติดตั้งกอกน้ําฝกบัวและอุปกรณการปฐมพยาบาลตางๆ  เพ่ือจะไดใชทันทีเม่ือมี
การไดรับอันตรายจากสารเคมีในขณะปฏิบัติงาน 

วิธีการปองกันอันตรายจากการสรางสารเคมีทั้ง  3  วิธี ที่กลาวมาแลวน้ันจะมีขอดีและ
ขอเสียแตกตางกันในทางปฏิบัติพบวาโดยทั่วไปจะไมวิธีไหนใหผลสมบูรณรอยเปอรเซ็นต     
ดังน้ัน  จึงพิจารณาใชทั้ง 3 วิธีรวมกันไปจึงจะไดผลและเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
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การใชสารเคมีอยางปลอดภัย 
 อุบัติเหตุจากสารเคมีมักเกิดขึ้นจากการใชสารเคมีที่ไมถูกวิธี และไมระมัดระวังในการใช
สารเคมีอยางปลอดภัย  มีขอควรปฏิบัติดังน้ี 
 1. สารเคมีทุกชนิดจะตองมีฉลาก  เครื่องหมาย  และเอกสารกํากับสารเคมี  (Material  
Safety  Data  sheet : MSDS)   ติดอยูที่ภาชนะบรรจุ  รวมทั้งในบริเวณสถานที่เก็บสารเคมี
และบริเวณปฏิบัติงาน 
 2. จัดเก็บสารเคมีอยางถูกตองปลอดภัยตามหลักวิชาการ 

3. จัดใหมีการควบคุมอันตราย กอนนําสารเคมีอันตรายมาใชงาน  โดยพิจารณาในเรื่อง
เกี่ยวกับ 

- การควบคุมอันตรายดานวิศวกรรม  ไดแก  การออกแบบระบบตางๆ  
ใหมีความปลอดภัย 

- การควบคุมอันตรายโดยกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตองและ
ปลอดภัยเกี่ยวกับการขนยาย  ขนถาย  การใชสารเคมีในกระบวนการ
ตางๆ รวมทั้งการระงับฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีอันตราย 

4. สรางความตระหนักถึงความเปนอันตรายแกพนักงานที่จะตองปฏิบัตงานสัมผัสกับ
สารเคมีอันตราย 

5. ใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมในขณะปฏิบัติงาน 
6. ติดตั้งอุปกรณเตือนภัยในกรณีที่ มีการใชสารเคมีเปนจํานวนมาก และอาจเกิด        

การรั่วไหล จนมีระดับความเขมขนของเคมีในสภาพแวดลอมการทํางานเปนอันตรายตอสุขภาพ
และความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 

7. จัดใหมีอุปกรณระงับภัยอยางเหมาะสมและเพียงพอในการใชระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้น 
 8. จัดฝกอบรมพนักงานใหมีความรูเกี่ยวกับ 

- อันตรายจากสารเคมี 
- ความเปนพิษของสารเคมี 
- การปองกันตนเองไมใหเปนอันตรายจากสารเคมี 
- การใช อุปกรณ ป องกั น อันตรายส วนบุ คคล  (PPE : Personnel  

Protective Equipment)   
- การระงับภัยที่เกิดจากสารเคมี 
- การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 9. จัดใหมีที่ชําระลางรางกายและตา  ในบริเวณใกลกับสถานที่ปฏิบัติงาน  สําหรับใชใน
กรณีฉุกเฉิน  สารเคมีเขาตาหรือหกรดรางกาย 
 10. จัดแผนฉุกเฉินและมีการฝกซอมอยางนอย 1 ครั้ง/ป 
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 11. ให มีปายเตือนถึงความเปนอันตรายของสารเคมีและขอหามปฏิบัติในขณะ        
ปฏิบัติงานสัมผัสกับสารเคมีอันตราย เชน ปายหามสูบบุหร่ี (ในกรณีสารเคมีอันตรายเปน
ประเภทสารไวไฟ)ฯ 
 12. ใหมีปายบอกถึงความจําเปนในการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE)  
ชนิดใดบาง  ในบริเวณปฏิบัติงานตางๆ แลวแตความจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในบริเวณ
น้ันๆ 
 13. ใหมีทางออกฉุกเฉินอยางนอย  2  ทาง  ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน 
 14. จัดทําระบบกําจัดของเสียที่เกิดจากการใชสารเคมีอันตรายอยางถูกตองเหมาะสม
ตามหลักวิชาการ  แลวแตประเภทของสารเคมีอันตราย 
 15. จัดใหมีการตรวจรางกายเฉพาะดานในกรณีที่พนักงานปฎิบัติงานที่ตองสัมผัสกับ
สารเคมีอันตราย  ซ่ึงเปนอันตรายตอระบบตางๆ ของรางกาย  ขึ้นกับชนิดของสารเคมีอันตราย
ที่ตองสัมผัสอยูเปนประจํา 
 
การขนสงสารเคมีอันตราย 
 สืบเน่ืองจากแนวโนมในการเกิดสาธารณภัยรุนแรงในประเทศไทยมีอัตราสูงขึ้นอยาง
เดนชัด  อัตราดังกลาวมีความสัมพันธโดยตรงกับการเพิ่มจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและ    
การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ  ปริมาณการนําเขาและปริมาณการผลิตภายในประเทศ
เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายทวีสูงขึ้นอยางรวดเร็วในระยะ  10  ป  ที่ผานมาในป พ.ศ. 2539  
ปริมาณวัตถุอันตรายที่นําเขามาในราชอาณาจักรมีประมาณ  44 - 45  ลานตัวในจํานวนน้ีเปน   
สารเคมีและวัตถุอันตรายอ่ืนประมาณ  11.3  ลานตัน  ที่เหลือเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมนําเขา
และอีกบางสวนที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศซึ่งสินคาอันตรายที่กลาวมาอยูในกระบวนการขนสง
ทั้งสิ้น  โดยไมมีกฎเกณฑชัดเจนในการควบคุมความปลอดภัย  จึงทําสถิติการเกิดอุบัติเหตุจาก
การขนสงในประเทศไทยอยูในระดับที่สูงมาก 
 การขนสงสารเคมีอันตรายอยางมีหลักเกณฑที่ถูกตองตามหลักวิชาการ  จึงเปน        
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งในการลดการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีอันตราย 
 
หลักพื้นฐานในการขนสงสินคาอันตราย 
 ในการขนสงสินคาอันตรายจะตองประกอบไปดวยหลักพื้นฐานดังตอไปน้ี 
 1. กฎเกณฑและระเบียบทางกฎหมายในการขนสงสินคาอันตราย  จะตองบังคับใชกับ
การขนสงทางบกโดยรถยนตและรถไฟ  ทางน้ําภายในประเทศโดยเรือและทางอากาศ 
 2. กฎเกณฑที่กําหนดขึ้นจะตองมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา  การขนสง     
สินคาอันตรายจะตองดําเนินการไปดวยกับความปลอดภัยตอชีวิตมนุษย  สัตว  พืช และ        
สิ่งแวดลอม 
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 3. บุคคลที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคาอันตรายจะตองระมัดระวังในเรื่องความเสี่ยง  
อันอาจเกิดขึ้นจากการขนสง  โดยการกําหนดมาตรการที่เหมาะสมและดําเนินการตามมาตรการ
ดังกลาวเพื่อใหเกิดความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนสง 
 4. กฎเกณฑกําหนดขึ้น มีจุดหมายสําหรับบุคคลที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคาอันตราย 
เชน  ผูผลิตหรือผูสงสินคา  ผูประกอบการบรรจุหีบหอและขนถาย  ผูประกอบการขนสง  ผูขับขี่
รถบรรทุกหรือยานพาหนะ  ผูควบคุมสินคาอันตรายในเรือทางน้ําภายในประเทศและรถไฟ 
ตลอดจนผูรับสินคาอันตรายโดยที่ 
 - ผูผลิตหรือผูสงสินคา ตองตรวจสอบใหแนใจวาสินคาอันตรายมีการจําแนกหีบหอ   
ปดฉลากชัดเจน  เอกสารกํากับการขนสงมีขอมูลที่ถูกตอง  ขอปฏิบัติทั้งหมดที่กลาวมาจะตอง
เปนไปตามที่ระบุไวในขอกําหนดนี้  เม่ือไรก็ตามที่ผูผลิตหรือผูสงสินคาไมไดเปนผูสงสินคา  แต
มอบใหผูอื่นกระทําแทนจะตองจัดหาขอมูลที่จําเปนทั้งหมดตามที่กลาวมา มอบใหกับผูประกอบ
การขนสงดวย 
 - ผูประกอบการบรรจุหีบหอและขนถาย  ตองตรวจสอบเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสินคา
อันตรายไดบรรจุในในบรรจุภัณฑหรือยานพาหนะที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานผูรับผิดชอบ
กอน  ตั้งม่ันใจวาพาหนะ  หีบหอ  ภาชนะบรรจุภัณฑขนาดใหญ (IBC : Intermediate  Bulk  
Containers)  ไดปดฉลากถูกตอง  ไมชํารุดเสียหาย  ผูกหรือยึดตรึงไวกับยานพาหนะที่ขนสง  
ผิวนอกของหีบหอตองไมปนเปอนเศษสินคาอันตรายที่บรรจุอยู  ในกรณีที่มีการบรรจุสินคา
อันตรายที่เปนของเหลวในบรรจุภัณฑ  ผูดําเนินการตองม่ันใจวาอุปกรณที่ใชในการบรรจุตอง
ถูกยึด  หรือตรึงไวใหม่ันคงกอนทําการบรรจุ  หากบรรจุสินคาอันตรายลงในบรรจุภัณฑที่ติดตรึง
กับตัวรถ  จะตองปองกันไมใหรถเลื่อนไหลขณะทําการบรรจุดวย 
 - ผูประกอบการขนสง  จะตองม่ันใจวาอุปกรณที่ใชในการขนสงและผูขับขี่ยานพาหนะ
จะตองไดรับการฝกอบรมตามขอกําหนด 
 - พนักงานขับรถตองไดรับการฝกหัดตามเกณฑที่กําหนดและจะตองมีและปดเอาไวที่
บรรจุภัณฑน้ันและพรอมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบไดรวมทั้งตองแสดงใหเห็นวาหีบหอ
หรือภาชนะ  IBC S  ไดบรรทุกบนยานพาหนะนั้นอยางถูกวิธี 
 - ผูรับสินคาจะตองตรวจสอบจนมั่นใจวาอุปกรณที่ใชในการขนถายจะตองใชงานไดดี  
และตองยึดติดอยูกับที่อยางม่ันคงแข็งแรง  หลังจากเสร็จสิ้นการขนถายแลว  ตองม่ันใจวามี  
การปดฝาอยางมิดชิด  ตองไมทําลายฉลากหรือปกปดฉลากหรือแผนปายสินคาอันตรายที่ติดอยู
กับรถหรือบรรจุภัณฑที่ติดตรึงอยูกับตัวรถ  ในกรณีที่ใหคนขับรถเปนผูดูแลแทนจะตองแนใจวา
คนขับรถไดปฏิบัติตามขึ้นตอนดังกลาวอยางถูกตองแลว  

5. กฎเกณฑน้ีใหใชบังคับในการขนสงนับตั้งแตตนทางไปจนถึงปลายทางรวมไปถึงขณะ 
หยุดพักระหวางทาง  และไมไดมีการเปดบรรจุภัณฑ  ยกเวนในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เปน     
ผูรับผิดชอบบรรจุภัณฑเพ่ือทําการตรวจสอบเทานั้น  การหยุดพักการขนสงชั่วคราวไมถือเปน
การจัดสงโดยระบบคลังสินคา 
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6. เพ่ือใหมีการบังคับใหเปนไปตามกฎเกณฑและระเบียบนี้  ระบบ Classification 
Testing and Approval for Packages , IBC S และ Training Approval ฯลฯ  ตองนําไปบรรจุไว
ในกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งที่เกี่ยวของ 
 
ระบบในการจัดสงสินคาอันตราย 
 1. ระบบเอกสาร 

(1) เอกสารที่ใชสําหรับการขนสงสินคาอันตรายตองประกอบไปดวยขอมูลของสินคา
อันตรายและใชสําหรับการขนสงสินคาในทุกระบบทั้งทางบก เรือ อากาศ 

(2) ขอมูลการจัดการเหตุฉุกเฉิน สินคาอันตรายที่มีการขนสงจะตองมีขอมูลที่เหมาะสม
ในการจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะขนสง  ขอมูลเหลานี้ตองเก็บแยกจากหีบหอ
บรรจุสินคาอันตราย  และสามารถนําเอาขอมูลเหลานี้มาใชไดเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

2. ฉลากบอกคุณสมบัติของสินคาอันตราย  (Labelling  &  Placarding)  ติดไวที่
บรรจุภัณฑ สินคาอันตรายที่มีการขนสง  จะตองแจงขอมูลเบื้องตนที่เขาใจงายใหทราบถึงความ
เสี่ยงในการเกิดอันตรายของสินคา และที่นิยมคือการปดฉลากและการทําเคร่ืองหมายที่บรรจุ
ภัณฑสัญลักษณของ   UN  และเครื่องหมายแสดงรับมาตรฐานของบรรจุภัณฑ 

 
บรรจุภัณฑที่บรรจุสินคาอันตรายที่ไดมาตรฐานตามที่ UN กําหนด สามารถแบงออก

เปน 3 ประเภทคือ 
  

ประเภทที ่ ระดับมาตรฐานของภาชนะ เครื่องหมาย 
I แข็งแรงมาก X 
II แข็งแรง X   หรือ  Y 
III แข็งแรงปานกลาง X,Y  หรือ  Z 

 
3. หีบหอหรือบรรจุภัณฑที่มีมาตรฐานแข็งแรงมากยอมสามารถที่จะใชบรรจุสินคาที่มี 

อันตรายรายแรงมากได  จึงสามารถบรรจุสินคาอันตรายที่มีอันตรายระดับต่ํากวาได  และตอง
แสดงเครื่องหมายรหัสตัวอักษร  แสดงเครื่องหมายระดับมาตรฐานของบรรจุภัณฑ (X,Y,Z)  
เดือนและปที่ผลิต  รหัส  ชื่อ ผูผลิตบรรจุภัณฑ  ผลการทดสอบปริมาณสูงสุดที่บรรจุได รหัส
ประเทศและหนวยงานที่รับรองบรรจุภัณฑ  การไมมีเครื่องหมายดังกลาว  แสดงวาบรรจุภัณฑ
ไมเปนไปตาม UN-Recommendations เม่ือนําไปบรรจุอาจกอใหเกดิอุบัติเหตุจากการรั่วไหลได 
 4. รถบรรทุกสินคาอันตราย  ตองมีปายแสดงความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นของสินคา
อันตรายที่มีขนาด 40 x 30   ตารางเซนติเมตร  และมีขอบปายสีดําขนาดความกวาง  1.5  ม.ม.   
พ้ืนปายเปนสีสม แบงออกเปนสองสวนตามสวนกวางของปาย สวนบนกําหนดเปนตัวเลขบอก
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ขอความเรื่องอันอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการขนสงอันตราย สวนลางเปน UN-NUMBER ตัวเลข
จะมีความสูง 100 ม.ม. และมีความกวาง 15 ม.ม. 
 
การกําจัดของเสียอันตราย 
 แนวทางการกําจัดของเสียอันตรายที่ถูกตองควรคํานึงถึงการลดปริมาณของเสียใหเกิด
ขึ้นนอยที่สุด มากกวาที่จะมุงตรงไปที่การหาทางจัดการกําจัดของเสียน้ันตั้งแตตน และมาตรการ
จัดการนั้นๆ ตองสามารถตามจัดการไดตั้งแตจุดกําเนิดของเสียไปจนถึงการฝงกลบขั้นสุดทาย 
 1. การลดปริมาณของเสีย  (Minimization) หรือเทคนิคในการผลิตที่สะอาด (Clean 
Technology) หรือการปองกันมลพิษ  (prevention) เทคนิคในการผลิตที่มีของเสียนอยหรือไมมี
ของเสียเกิดขึ้นเลย (Low and Nonwaste) มีแนวทางใหญๆ 2 ทางคือ การลดที่แหลงกําเนิด 
เชน การเปลี่ยนไปใชวัตถุดิบชนิดใหม เปลี่ยนวิธีการผลิตหรือปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพใน       
การผลิต และการนําของเสียกลับมาใชใหม  (Recycle) เชน การนําสารตัวทําละลายใชแลวมา 
กลั่นใชใหม และการแยกสารมีคาหรือโลหะหนักจากน้ําเสียดวยไฟฟาเพื่อนําโลหะมีคากลับมาใช
ประโยชนอีก เปนตน ซ่ึงทําไดทั้งในโรงงานหรือสงไปจัดการที่อ่ืน 
 2. การกําจัดหรือทําลายฤทธิ์และฝงกลบอยางปลอดภัย 
 เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา  ไมวาเราจะพยายามลดปริมาณของเสียใหมีนอยที่สุด
หรือไมใหมีเลย  หรือพยายามนําของเสียกลับมาใชใหมแลวก็ตาม  ก็ยังคงตองมีของเสียอยูอีก
จํานวนหนึ่งจะตองนําไปจัดการตอ  สําหรับประเทศเยอรมันใชวิธีกําหนดมาตรการกําจัดที่
เหมาะสมเปนประเภทๆ คือ ของเสียบางประเภทกําหนดใหสงไปฝงกลบไดเลย ซ่ึงมีทั้งการฝง
กลบแบบของเสียประเภทเดียว (Mono disposal) และการฝงกลบรวมกับของเสียอ่ืนได         
(co-disposal) และของเสียประเภทที่ตองผานการกําจัดทําลายฤทธิ์ (Detoxification and  
Stabilization) กอนนําไปฝงกลบ เชน กําหนดใหกําจัดหรือทําลายฤทธิ์  ดวยระบบเคมี - ฟสิกส  
หรือเผาที่อุณหภูมิสูงจนเหลือแตขี้เถากอน ทั้งน้ี การเลือกกรรมวิธีการเดินระบบและการบริหาร
จัดการจะตองไดมาตรฐานที่ระบุไว 

ก. การกําจัดหรือทําลายฤทธิ์ดวยวิธีทางเคมี - ฟสิกส 
 หลักการของวิธีการนี้  คือการทําลายฤทธิ์ดวยสารเคมีใหหมดสภาพอันตราย  เชน       
สารไซยาไนด  กรณีเปนโลหะหนักก็ปรับสภาพใหตกตะกอนแยกจากน้ําเสียแลวนําตะกอน    
ไปผสมสารเคมีใหอยูในสภาพคงตัวไมละลายน้ําไดอีก  เชน  ผสมปูนขาวและซีเมนต  แลวนําไป
ฝงกลบตามหลักวิชาการ  กอนนําไปฝงกลบจะตองทดสอบคุณสมบัติของตะกอนวาไดผาน        
การทําใหคงตัวไดสมบูรณแลวคือ  ไมละลายน้ําไดอีก 
 การทําลายฤทธิ์ทางเคมี - ฟสิกส  เหมาะสําหรับของเสียประเภทสารอนินทรีย 

ข. การเผาดวยเตาเผาอุณหภูมิสูง 
 การกําจัดหรือทําลายฤทธิ์ดวยวิธีทางเคมี - ฟสิกส ไมสามารถกําจัด / ทําลายฤทธิ์     
ของเสียจําพวก นํ้ามัน ยาฆาแมลงบางชนิด และสารตัวทําละลายได  เพราะจะไมทําปฏิกิริยา 
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จึงจําเปนตองกําจัดโดยใชความรอนเผาที่อุณหูมิสูงเพ่ือใหของเสียถูกออกซิไดซไปเปนขี้เถา 
การเผาเหมาะสําหรับการกําจัดของเสียประเภทสารอินทรีย  สามารถใชกําจัดน้ํายาเคมีเสื่อม   
คุณภาพ หรือของเสียที่มีความสลับซับซอนมากๆ (complex) ได ขี้เถาหรือกากตะกอนที่เกิดขึ้น
ก็ยังตองนําไปฝงกลบ และกรณีที่มีสารอันตรายเจือปน เชน โลหะหนักตองทําใหคงรูปไมละลาย
นํ้ากอนนําไปฝงกลบ 
 การเผาของเสียอันตรายหรือกากสารพิษตองเผาที่อุณหภูมิสูงถึง 1,000 หรือ 2,000  
องศาเซลเซียส  เตาเผาตองมีเวลาในการเผาไอกาซไดนานกวา  2  วินาที  ซ่ึงตองใชเตาที่มี
สวนเผาไอกาซ (After  Burner) และมีการปรับเชื้อเพลิง และอากาศใหเกิดการเผาไหมสมบูรณ  
การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ เชน เครื่องดักฝุน เครื่องชะไอกรดไอดาง อาจมี
เครื่องดูดซับ dioxin  รวมทั้งเครื่องเผาเพิ่มอุณหภูมิของไปนํ้ากอนระบายออกทางปลอง เพ่ือให
ไอเสียมองดูสะอาดไมนากลัว  นอกจากนี้  เตาเผานั้นๆ ยังตองติดตั้งเครื่องตรวจวัดและ       
จดบันทึกคุณภาพอากาศที่ระบายออกมาอยางตอเน่ืองตลอดเวลาเพื่อใหควบคุมและตรวจสอบ
ไดตลอด 
 เตาเผาอุณหภูมิสูงที่มีระบบฟอกอากาศครบถวนมีราคาแพง  คาบริการเผาจึงแพงมาก
ของเสียที่ไมอันตรายจึงควรจัดการโดยวิธีอ่ืนไดเชนกัน  เชน  เศษพลาสติกหรือพีวีซี  เศษยาง
สามารถนําไปฝงไดเลยอยางถูกตองตามหลักวิชาการจะมีราคาถูกกวากันมาก  ยกเวนเม่ือ      
การขนสงมีราคาแพงหรือไมมีที่ฝงกลบ  อยางไรก็ตามตองตระหนักอยูเสมอวา  เตาเผาไม
เหมาะสมที่จะเผาของเสียบางชนิด  เชน  ของเสียที่ปรอทปนเปอนมากเพราะระบบฟอกอากาศ
ไมมีประสิทธิภาพที่จะดักไอควันของสารเหลานี้ออกไดดี 

ค. การฝงกลบอยางปลอดภัย 
 ดังที่ทราบแลววา  การกําจัดหรือทําลายฤทธิ์  ดวยวิธีทางเคมี - ฟสิกส  หรือเตาเผาที่
อุณหภูมิสูง  จะคงเหลือตะกอนเกลือที่คงรูปไมละลายน้ําหรือขี้เถาจะตองนําไปฝงกลบใหถูกตอง
ตามหลักวิชาการอยูอีก  ดังน้ัน  จึงจําเปนตองมีการจัดเตรียมสถานที่ฝงกลบที่ปลอดภัยและ  
ถูกตองตามหลักวิชาการไว  ซ่ึงมีขอกําหนดดังน้ี 
 
ลักษณะที่ตั้งของหลุมฝงกลบ   
 1. หลุมฝงกลบ  จะตองมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่เหมาะสม  โดยตองเปนพ้ืนที่ที่ไมมี
แหลงแรที่มีคาทางเศรษฐกิจอยูขางใต  ไมมีรอยแตก  หรือเปนโพรงของหินชั้นลาง  มีความหนา
ของชั้นดินระหวางฐานของหลุมฝงกลบระดับนํ้าใตดินพอสมควร  รับกนหลุมของหลุมฝงกลบ  
จะตองสูงกวาระดับนํ้าใตดินสูงสุดไมนอยกวา 1.5  เมตร  (5 ฟุต)  และระยะหางระหวางขอบ
นอกของหลุมฝงกลบกับแนวเขตที่ตั้งของสถานที่ฝงกลบตองไมต่ํากวา  33  เมตร  (100 ฟุต)  
หรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 2. ไมเปนพื้นที่ลุมหรือที่นํ้าทวมถึง  ไมมีปญหาเรื่องน้ําทวมและอยูหางจากแมนํ้า   
ลําคลอง  หรือแหลงน้ําที่ใชประโยชนได  ไมนอยกวา  66  เมตร  (200  ฟุต)  หรือตามที่ไดรับ
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ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทั้งน้ี  โดยคํานึงถึงสภาพและลักษณะทางธรณี
วิทยา  หรือมาตรการปองกันอ่ืนๆ ประกอบ 
 3.  อยูหางจากเขตชุมชน  ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาสารหกหลนฟุงกระจาย  ปญหา
การจราจร  ระหวางการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว รวมทั้งปญหาเรื่องฝุนและเสียงที่อาจ
เกิดขึ้นระหวางการทํางาน  มีเนื้อที่กวางขวางพอที่จะใชฝงกลบไดนานตั้งแต 5 ปขึ้นไป          
การออกแบบและกอสรางหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  ตองไดรับการเตรียมพรอม 
 4.   กอนฝงกลบ  จะตองมีการปูพ้ืน  และดานขางหลุมฝงกลบ  โดยวัสดุที่ใชในการปู  
(Lining materials) น้ี ตองมีความแข็งแรงและหนาเพียงพอที่จะทนตอการรับนํ้าหนักและแรงดัน
ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และจะตองมีองคประกอบอยางนอย ดังตอไปน้ี 
 4.1 บุดานหลังและดานขางโดยรอบหลุมฝงดวยวัสดุตางๆ (Liners) หลายชั้นเพ่ือ      
ปองกันการซึมผานของสิ่งปฏิกูลหรือวัดสุที่ไมใชแลวออกสูนํ้าใตดิน หรือน้ําผิวดินที่อยูใกลเคียง
โดยปูตามลําดับชั้นตั้งแตชั้นลางสุดจนถึงบนสุด คือ ชั้นดินธรรมดาหรือดินเดิมที่บดอัดแนนที่
สามารถรองรับนํ้าหนักบรรทุกดานบนไดทั้งหมด และปองกันความเสียหายตอวัสดุปูพ้ืนดานลาง 
โดยบดอัดแนนหนาไมต่ํากวา 30 เซนติเมตร และมีความหนาแนนไมต่ํากวา 85% ของความ
หนาแนนมาตรฐาน (Standard Proctor Test) โดยทําการบดอัดดินใหแนนที่รับความหนา (Lift) 
ทุกๆ 15 เซนติเมตร 
 4.2 ชั้นกันซึมทุติยภูมิชั้นลาง (Secondary protective barrier)   ประกอบดวยชั้นดิน
เหนียวที่ยอมใหนํ้าซึมผาน    (Hydraulic conductivity) ไดไมเกิน 1x10 -7 เซนติเมตรตอวินาที 
(ประมาณ  0.1 ฟุตตอป) มีความหนาแนนไมต่ํากวา 90 เซนติเมตร และแผนวัสดุทึบนํ้า
สังเคราะหโพลีเอธีลีนความหนาแนนสูง (High density polyethylene) มีความหนาแนนอยางต่ํา 
1.5  เซนติเมตร  ในกรณีที่ใชวัสดุธรณีสังเคราะหแบบคอมโปสิท (Geocomposite) จะตองใช 
ชั้นกันซึมที่มีคาอัตราการซึมนํ้าและคุณสมบัติการดูดซึม  (Sorption  capacity)  เทียบเทากับ
ชั้นกันซึมดังกลาว  หรือดีกวา 
 4.3 ชั้นระบบรวบรวมน้ํา  (Secondary  leach ate  collection  layer)  จะตองประกอบ
ดวยชั้นกรวดทรายซึ่งเปนหินกรวดคัดขนาด  (Grades sand and gravel)  ที่ยอมใหนํ้าซึมผาน 
(Hydraulic  conductivity) ไดไมต่ํากวา 1 x 10 -2 เซนติเมตรตอวินาทีและมีความหนาไมต่ํากวา  
30 เซนติเมตร  ในกรณีที่ใชวัสดุธรณีสังเคราะหแบบ Geonet จะตองใชชั้นรวบรวมน้ําที่มีคา
อัตราการไหลของน้ํา (Transmissivity) ไมต่ํากวา 3 x 10 –5 ตารางเซนติเมตรตอวินาที 
 4.4 ชั้นกันซึมปฐมภูมิชั้นบน (Primary protective barrier) ประกอบดวยแผนวัสดุทึบนํ้า
สังเคราะหโพลีเอธีลีนความหนาแนนสูง (High density polyethylene) มีความหนาแนนอยางต่ํา 
1.5 มิลลิเมตร ในกรณีที่ใชวัสดุธรณีสังเคราะหแบบคอมโปสิท 
 4.5 (Geocomposite) จะตองไดชั้นกันซึมที่มีคาอัตรากันซึมนํ้าและคุณสมบัติการดูดซับ    
(Sorption capacity) เทียบเทากับชั้นกันซึมดังกลาวหรือดีกวา 



 5 - 45 

 4.6  ชั้นระบบรวบรวมน้ํา (Primary leach ate collection layer) ตองประกอบดวยชั้น
กรวดทรายซึ่ งเปน หินกรวดคัดขนาด  (Graded sand and gravel) ที่ ยอมให นํ้ าซึมผ าน  
(Hydraulic conductivity) ไดไมต่ํากวา 1 x 10 –2 เซนติเมตรตอวินาทีและมีความหนาไมต่ํากวา 
30 เซนติเมตร ในกรณีที่ใชวัสดุธรณีสังเคราะหแบบ Geonet จะตองไดชั้นรวบรวมน้ําที่มีคา
อัตราการไหลของน้ํา  (Tranmissivity) ไมต่ํากวา 3 x 10 –5 ตารางเมตรตอวินาที 
 4.7 ตองมีชั้นกรอง (Filter Zone) ซ่ึ งเปนวัสดุกรองใยสังเคราะห   (Geotextile) ที่
สามารถระบายน้ําสวนที่ อ่ิมตัว (Staurated hydratilic conductivity) ไดไมต่ํากวา 1 x 10 –2 
เซนติเมตรตอวินาที ซ่ึงใชแยกชั้นระบบรวบรวมน้ําเสียออกจากช้ันที่บรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ 
ไมใชแลว 
 4.8  ตองมีระบบนําน้ําออกจากชั้นปฐมภูมิชั้นบน  (Primary  protective  barrier)  และ
ชั้นกันซึมทุติยภูมิชั้นลาง  โดยนํ้าที่รวบรวมจากแตละชั้นในหลุมฝงกลบ  จะตองระบายออกไป
เก็บในบอสูง  (Sump)  ที่แยกกัน  เพ่ือมิใหเกิดการขังของน้ําภายในหลุมฝงกลบและใชเปน
ระบบตรวจสอบการรั่ว (Leak  detection  System) ของชั้นกันซึมดวย 
 4.9  การระบายที่กนหลุมฝงกลบ  ตองมีความลาด (Slope)  ไมนอยกวารอยละ 1 (%) 
เพ่ือใหการระบายน้ํากนหลุมเปนไปอยางสะดวก 
 เม่ือหลุมฝงกลบเต็มแลวใหทําการปดหลุม   (Capping)   ดวยวัสดุตางๆ หลายชั้นเพ่ือ
ปองกันมิใหนํ้าหรือสิ่งรบกวนภายนอกเขามาสัมผัสกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวภายในหลุม
ฝงกลบ  โดยปูตามลําดับชั้นตั้งแตลางสุดจนถึงบนสุดคือ  ชั้นดินเหนียวที่ยอมใหน้ําซึมผาน 
(Hydraulic conductivity) ไดไมเกินกวา 1 x 10 –7 เซนติเมตรตอวินาที มีความหนาไมต่ํากวา 
30 เซนติเมตร แลวปูทับดวยแผนวัดสุทึบนํ้าสังเคราะหโพลีเอธีลีน ความหนาแนนสูงที่มีความ
หนาอยางนอย 1.5 มิลลิเมตร หรือแผนวัสดุสังเคราะหอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา      
จากนั้นใหปูทับดวยชั้นกรวดทรายคัดขนาดเพื่อชวยในการระบายน้ําหนาอยางนอย 30  
เซนติเมตร ซ่ึงใชระบายน้ําที่อ่ิมตัว (Saturated hydraulic conductivity) ไดไมต่ํากวา 1 x 10 –2  
เซนติเมตรตอวินาที แลวจึงปูทับดวยวัสดุกรองใยสังเคราะห  และชั้นดินธรรมดาที่เหมาะสม   
สําหรับปลูกพืชคลุมดินเปนชั้นบนสุด  มีความหนาอยางนอย  90  เซนติเมตร  หากสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวสามารถกอใหเกิดกาซขึ้นภายหลังการฝงกลบ  ใหจัดใหมีระบบทอรวบรวม
และระบายกาซออกไปอยางเพียงพอ  แผนวัสดุทึบนํ้าสังเคราะหโพลีเอธีลีนความหนาแนนสูง  
ที่ใช  ตองมีความทึบนํ้าสูงทนทานตอสภาพการกัดกรอนทางเคมีตอสภาวะแวดลอม มีความ  
แข็งแรงเพียงพอที่จะทนตอการรับนํ้าหนักและแรงดันที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด  โดยตองมีคุณลักษณะ
ไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดดังตอไปน้ี  
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คุณลักษณะของแผนวัสดุทึบ
นํ้า 

คาที่
กําหนด 

หนวย วิธีทดสอบหรือ
วิเคราะห 

ความหนาเฉลี่ยไมนอยกวา 
(Average  thickness) 
ความหนาต่ําสุดเมื่อวัด ไมนอยกวา 
(Minimum  thickness) 
ความหนาไมนอยกวา 
(Density) 
กําลังดึงที่จุดคลาก  ไมนอยกวา 
( Tensile  Strength at Yield) 
กําลังดึงที่จุดขาด  ไมนอยกวา 
(Tensile  Strength  at  Break) 
การยืดตัวที่จุดขาด  ไมนอยกวา 
(Elongation  at  Break) 
การยืดตัวที่จุดคลาก  ไมนอยกวา 
( Elongation  at  Yield) 
ความตานทานแรงฉีกขาด ไมนอย
กวา 
(Tear  resistance) 
ดัชนีการหลอมเหลวไมมากกวา 
(Melt  flow index) 

60 
 
54 
 
0.94 
 
132 
 
304 
 
750 
 
12 
 
42 
 
1.0 

มิลส (mils) 
 
มิลส (mils) 
 
ก รั ม ต อ ลู ก บ า ศ ก
เซนติเมตร 
 
ป อ น ด ต อ นิ้ ว  (ค ว าม
กวาง) 
 
ป อ น ด ต อ นิ้ ว  (ค ว าม
กวาง) 
 
%  (รอยละ) 
 
%  (รอยละ) 
 
ปอนด 
 
กรัมตอ 10 นาที 

ASTM D-751/1593/374 
 
ASTM D-751/1593/374 
 
ASTM D-1505 
 
ASTM D-638-IV 
 
ASTM D-638-IV 
 
ASTM D-638-IV 
 
ASTM D-638-IV 
 
ASTM D-1004-C 
 
ASTM D-1238 

 
 แผนวัสดุทึบนํ้าสังเคราะหโพลีเอธีลีนความหนาแนนสูงนี้  ตองเปนชนิดคุณภาพสูง 
(High grade) ซ่ึงทํามาจากโพลีเอธีลีนเรซิน (Polyethylene resin) หรือ เอธีลีโคโพลีเมอรเรซิน 
(Ehtylene copolymer resin) หรือสวนผสมของโพลีเอธีลีนเรซินเปนสวนใหญ กับโพลีเมอรอ่ืน
เพียงเล็กนอย จะตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน ผลิตสําเร็จรูปจากโรงงานของผูผลิตที่ 
ไดรับมาตรฐานสากลทางดานการผลิต และตองมีสีสมํ่าเสมอ ไมมีคราบเหนียว หรือขอบกพรอง
ตาง ๆ ที่อาจมีผลเสียตอการใชงานเชน รู รอยพอง รอยฉีกขาด ตําหนิซ่ึงเกิดจากสิ่งแปลกปลอม  
เปนตน  การเชื่อมตอแผนวัสดุทึบนํ้าสังเคราะหโพลีเอธีลีนความหนาแนนสูงใหตอโดยวิธีเชื่อม
ดวยความรอนโดยตองเปนแบบ   wedge  weld  ชนิด  dual  track   หรือ  extrusion  joint  
ตามความเหมาะสมของวิธีการ  โดยมีระยะทาบตามคําแนะนําของผูผลิตหรือไมนอยกวา       
10  เซนติเมตรเม่ือทดสอบ  Shear  test   และ  peel  test  ของจุดเชื่อม  ตามมาตรฐาน  
ASTM D 4437 จะตองมีคุณสมบัติตางๆ ไมต่ํากวาแผนวัสดุทึบนํ้าสังเคราะหโพลีนความหนา
แนนสูงเอง  และใหทดสอบรอยรั่วจากการเชื่อม  โดยวิธี air pressure  test  สําหรับ dual  
track  และโดยวิธี  vacuum  box    สําหรับ  extrusion  welding  หากใชแผนวัสดุทึบนํ้า
สังเคราะห   (Geomembrane)  ประเภทอ่ืนๆ  ตองมีคุณสมบัติ เทียบเทาแผนวัสดุทึบ นํ้า
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สังเคราะหโพลีเอธีลีน  ความหนาแนนสูงหรือสูงกวาและตองไดรับความเห็นชอบจากกรม     
โรงงานอุตสาหกรรม  วัสดุธรณีสังเคราะห (Geosynthetics)  ประเภทอ่ืนๆ ที่นํามาใชตองไดรับ
การพิจารณาและเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 หลุมฝงกลบจะตองไดรับการออกแบบใหสามารถควบคุมการไหลทวมและขังนองของ
ปริมาณน้ําฝนในรอบ  24  ชั่วโมงของคาบการตกของฝนในรอบ  25  ปได  โดยจัดใหมีระบบ
ปองกันมิใหนํ้าฝนหรือนํ้าไหลบาจากดานนอกหลุมฝงกลบเขามาสัมผัสกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
ใชแลวในหลุมฝงกลบระหวางการฝงกลบ  รวมทั้งจัดใหมีระบบระบายนํ้าออกจากบริเวณหลุม   
ฝงกลบไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม  หากน้ําที่สัมผัสกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไมวาใน
กรณีใด  ใหถือเสมือนหนึ่งเปนน้ําเสียที่ตองผานการบําบัดจนมีคุณลักษณะไดตามมาตรฐาน   
นํ้าทิ้งตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด  จึงจะระบายออกทิ้งได 
 
 2. การดําเนินการฝงกลบ 
 1. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่นํามาฝงกลบนั้น  เม่ือทําการสกัดและวิเคราะหตามวิธี
ที่กําหนดในขอ 3 ของภาคผนวกที่ 2  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6  (พ.ศ. 
2540) เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  จะตองมีความเขมขนของสารอันตราย
ตางๆ  ไมมากกวาที่ระบุไวใน ขอ 5  หมวด 1  ของภาคผนวกที่ 1  ตามประกาศกระทรวง     
อุตสาหกรรมฉบับดังกลาว 
 2. หามมิใหฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  ซ่ึงมีสวนประกอบที่เปนของเหลว
อิสระ (Free  liquid)  โดยใหการทดสอบสภาวะของของเหลวอิสระดวยมาตรฐาน   Paint  filter  
liquids  tes-USEPA (United  States  Environmental  Protection  Agency)  SW-846  
Method  9095  ทุกครั้ง 
 3. ใหจัดทําบันทึกการดําเนินงาน  ซ่ึงมีรายการแสดงเกี่ยวกับประเภท  ชนิด ปริมาณ 
วิธีการฝง  รวมทั้งผังการจัดแบงสวน  (Cell)  หลุมฝง  และชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช   
ที่อยูในแตละสวนของหลุมฝง  โดยใหเก็บรักษาบันทึกนี้ไวเพ่ือใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถตรจสอบได 
 4. เม่ือเลิกใชหลุมฝงกลบในบางบริเวณเปนการชั่วคราว  ตองจัดใหมีการปดคลุมดวย
แผนวัสดุทึบนํ้าสังเคราะหโพลีเอธีลีนความหนาแนนสูงที่มีความหนาไมต่ํากวา  1.5  มิลลิเมตร  
และจัดระบบระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ันใหเพียงพอ  พรอมทั้งใหมีวิธีการปองกันการชะลางโดย
วิธีที่รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 5. จัดใหมีวัสดุปดคลุมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในหลุมฝงกลบหลังจากเสร็จสิ้น
ภาระกิจการฝงในแตละวัน  เพ่ือลดการกระจายของฝุนอันอาจเกิดจากแรงลม  วัสดุปดคลุมอาจ
เปนวัสดุสังเคราะหหรือวัสดุธรรมชาติตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 
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 6. ใหปลูกพืชคลุมดินบนหลุมฝงกลบที่ปดแลว  เพ่ือลดความรุนแรงของการพังทลาย
ของผิวหนาดิน  โดยพืชที่ปกคลุมดินจะตองเปนพืชรากสั้น  หรือมีเอกสารที่พิสูจนไดวา            
ความยาวที่สุดของรากจะยาวนอยกวา  90  เซนติเมตร 
 7. ผูประกอบกิจการโรงงานจะตองแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทําการตรวจสอบ
ความเรียบรอยของหลุมฝงกลบกอนการปดหลุม  หากตองแกไขและมีคาใชจายเกิดขึ้นเทาใด  
ใหอยูในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด 
 8. เม่ือเลิกใชหลุมฝงกลบโดยปดคลุมดานบนเรียบรอยแลว  ผูประกอบการกิจการ            
โรงงานจะตอรับผิดชอบดูแลรักษาและตรวจสอบหลุมฝงกลบไปอีกเปนระยะเวลา 30 ป นับจาก
วันที่ปดหลุมฝงกลบเสร็จเรียบรอย 
 ในกรณีที่ยังไมแนใจความปลอดภัยของหลุมฝงกลบนั้น  กรมโรงงานอุตสาหกรรมอาจ
พิจารณากําหนดระยะเวลาดังกลาวใหนานขึ้นตามความเหมาะสมได 
 9. คาใชจายของการแกไขหลุมฝงกลบที่เกิดมีรอยรั่ว  การฉีกขาด  หรือเกิดขอบกพรอง
ใดๆ ที่กอใหเกิดการรั่วไหลของสารตางๆ ออกสูภายนอกหลุม  ทั้งในระหวางการฝง  และในชวง
ระยะเวลาการดูแลของผูดําเนินการฝงหลังการปดหลุมฝงกลบแลว  ใหอยูในความรับผิดชอบ
ของผูประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด 
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บทที่ 3 
 

ความปลอดภัยในงานเกี่ยวกับรังสี 
 

รังส ีเปนพลังงานชนิดหนึ่งที่สามารถแปรรูปได ปจจุบันไดมีการประยุกตใชรังสีอยาง 
หลากหลายในกิจการตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเปนตนกําเนิดพลังงาน  จนกลาวไดวา
รังสีเปนประโยชนอยางมากตอมวลมนุษยชาติ  แตในอีกแงมุมหน่ึง  รังสีก็อาจเปนอันตรายสูง
สุดตอสิ่งมีชีวิตถาเราไมสามารถควบคุมได  ดังน้ัน  การเรียนรูและทําความเขาใจในธรรมชาติ
และคุณสมบัติของรังสีจึงเปนเรื่องจําเปนที่จะทําใหเราสามารถใชรังสีไดอยางปลอดภัยและ     
เกิดประโยชนสูงสุด  ในเบื้องตนเราควรไดเขาใจถึงความหลากหลายของศัพท หนวยที่ใช และ
ทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 
 นิยามศัพท และหนวยที่ใชทางรังสี 

รังสี (Radiation)  คือ  พลังงานในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรืออนุภาคที่มีพลังงาน
สะสมอยู  ทั้งที่มีประจุและไมมีประจุ  ซ่ึงปลดปลอยออกมาจากวัสดุตนกําเนิด  ผานในอากาศ
หรือตัวกลางใด ๆ  โดยมีการถายเทพลังงานสวนหนึ่งใหกับตัวกลางนั้น 

สารกัมมันตรังสี (Radioactive Material)  คือ  สารที่มีองคประกอบโครงสรางปรมาณู
ที่นิวเคลียสอยูในสภาวะไมเสถียร  จึงมีการสลายตัวตลอดเวลาเพื่อปรับตัวเองใหไปสูสภาวะที่
เสถียรกวา  ขณะเดียวกันก็มีการปลอยพลังงานออกมาในรูปของรังสีชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลาย
ชนิดพรอม ๆ กันก็ได  อาจเรียกสั้น ๆ วา “สารรังสี” 

กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)  คือ  ปรากฏการณหรือกระบวนการในการสลายตัว
ของสารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง ๆ  เพ่ือปรับเปลี่ยนตัวเองไปสูสภาวะที่เสถียร  และจะมีการแผรังสี
ออกมาในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา  หรืออนุภาคตาง ๆ  เชน อนุภาคแอลฟา อนุภาคเบตา 
อนุภาคนิวตรอน รังสีแกมมาและรังสีเอกซ เปนตน  หลังจากการสลายตัว  จะเปลี่ยนคุณสมบัติ
ไปเปนสารชนิดอ่ืน  ซ่ึงจะมีการแผรังสีตอไปหรือไมก็ไดโดยทั่วไปคํานี้ มักเรียกสั้น ๆ วา      
“กัมมันตภาพ” หรือ “ความแรงรังสี” 
 ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับรังสี และการใชประโยชน 
 นับตั้งแตรังสีไดถูกคนพบขึ้นเปนครั้งแรก เม่ือประมาณป ค.ศ. 1895  โดย Roentgen  
ไดคนพบรังสีเอกซขณะทําการทดลอง  หลังจากนั้น  การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
เพ่ืออธิบายปรากฏการณทางรังสี  รวมถึงการคนพบรังสีชนิดอ่ืน ๆ  ไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว
และดําเนินการอยางตอเน่ือง  ทั้งนี้  สามารถประมวลเหตุการณและการคนพบที่สําคัญไดดังน้ี 
 •  การคนพบปรากฏการณและขออธิบายเกี่ยวกบักัมมันตภาพรังสี  โดย Becquerel 
(ค.ศ. 1896) 
 •  การคนพบอิเลกตรอน  โดย Thomson (ค.ศ. 1897) 
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 •  แนวคิด/กฏพื้นฐานเกี่ยวกับรังสี  โดย Planck (ค.ศ. 1900) 
 •  การคนพบทฤษฎีสัมพันธภาพ  โดย Einstein (ค.ศ. 1905) 
 •  การคนพบโครงสรางอะตอม  โดย Bohr (ค.ศ. 1913) 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่ไดจากการคนพบดังกลาว  นับไดวาเปนรากฐานที่สําคัญยิ่งในการศึกษาถึง
คุณสมบัติพ้ืนฐานของรังสีและสารกัมมันตรังสีแตละชนิด  โดยเราจะสรุปไดวา  รังสี  ซ่ึงเปน      
รูปแบบหนึ่งของพลังงานนิวเคลียร  จะถูกปลดปลอยออกมาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงขึ้นภายใน
นิวเคลียสของอะตอม  อันไดแกการแยก รวม หรือแปลง  ซ่ึงเรียกวาการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร  
ในขณะที่พลังงานปรมาณู  จะมีความหมายรวมถึงพลังงานจากรังสีเอกซดวย  ทั้งนี้พลังงาน
นิวเคลียรที่สําคัญ  สามารถแบงออกไดเปน 4 แบบ คือ 
 

1. พลังงานนิวเคลียรจากปฏิกิริยาฟชชัน  (Fission)  ซ่ึงเกิดจากการแตกตัวของ
นิวเคลียสของธาตุหนัก เชน ยูเรเนียม พลูโตเนียม  เม่ือถูกชนดวยอนุภาคนิวตรอนและ
มีการแตกตัวออกเปนนิวเคลียสของธาตุเบา  พรอมทั้งมีอนุภาครังสีและพลังงาน      
ถูกปลดปลอยออกมาดวย 

2. พลังงานนิวเคลียรจากปฏิกิริยาฟวชัน (Fusion)  เกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียส
ของธาตุเบา  เชน ไฮโดรเจน ฮีเลียม  แลวกลายเปนนิวเคลียสของธาตุหนักขึ้น  พรอม
ทั้งปลดปลอยอนุภาครังสีและพลังงานจํานวนหนึ่งออกมาดวย 

3. พลังงานนิวเคลียรที่เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี (Radioactive 
Decay)  ซ่ึงปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปของรังสีตาง ๆ เชน แอลฟา เบตา แกมมา 
และนิวตรอน เปนตน 

4. พลังงานนิวเคลียรจากปฏิกิริยาการกระตุนดวยอนุภาครังสี (Activation)  โดยใช
เครื่องเรงอนุภาคที่มีประจุ (Particle Accelerator)  เชน อิเล็กตรอน โปรตอน ดิวทีเรียม 
และแอลฟา เปนตน 

 
ในปจจุบัน สารกัมมันตรังสีและรังสี  ไดถูกนํามาใชประโยชนในดานตาง ๆ  อยางกวางขวาง 
เชน การประยุกตใชในดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม ดานการแพทยในการตรวจวินิจฉัย
โรค และการรักษาโรค/การฆาเชื้อทางเวชภัณฑ  และดานการศึกษาวิจัย  เปนตน  โดยตัวอยาง
การใชประโยชนจากรังสีดังกลาวมีดังตอไปน้ี 
ดานอุตสาหกรรม 
 •  ใชรังสีแกมมาวัดระดับของสารเคมีในกระบวนการผลิตเสนใยสงัเคราะห 
 •  ควบคุมการผลิตเครื่องแกวใหมีความหนาสม่ําเสมอ 
 •  ควบคุมความหนาของเนื้อยางที่เคลือบบนแผนผาใบของยางรถยนต 
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 •  ควบคุมการไหลผานของสวนผสมในการผลิตปูนซีเมนต 
 •  วัดความหนาแนนของน้ําปูนกับใยหินในการผลิตกระเบื้อง/กระดาษอัด 
 •  ตรวจสอบรอยเชื่อมโลหะ เพ่ือหาจุดบกพรองของชิ้นงาน 
 •  ตรวจสอบความสมบูรณในการเชื่อมวงจรอิเลกทรอนิกส/วัสดุกึ่งตวันํา 
 •  ใชในการวเิคราะหปริมาณตะกั่วหรือธาตุกํามะถันในน้ํามันปโตรเลียม 
 •  ใชเปนสวนประกอบในการผลิตสเีรืองแสง ฯลฯ 
 
ดานการแพทย 
 •  โคบอลต-60  ใชในการรักษาโรคมะเร็ง 
 •  ทองคํา-198  ใชในการรักษาโรคมะเร็งผิวหนัง 
 •  แทนทาลัม-182  ใชในการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 
 •  ไอโอดีน-131  ใชในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคคอหอยพอก และตรวจสอบ         
การทํางานของตอมธัยรอยด 
 •  เทคนิคเชียม-99m  ใชตรวจสอบทางเดินนํ้าดี ไต ตอมนํ้าเหลือง 
 •  แทลเลียม-201 ใชตรวจการทํางานของหัวใจ สภาพกลามเนื้อหัวใจและการไหลเวียน
โลหิตที่เลี้ยงหัวใจ  
 •  แกลเลียม-67  ตรวจการอักเสบของอวัยวะภายใน เชน ในชองทอง และใชตรวจ
มะเร็งในตอมนํ้าเหลือง 
 •  โปรตอน  ใชในการรักษาโรคมะเร็งระดับตื้นของรางกาย เชน ลูกตา 
 •  นิวตรอน  ใชในการรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกที่สวนลึกของรางกาย 
 •  รังสีแกมมา  ใชในการฆาเชื้อในเครื่องมือเวชภัณฑ 
 
ดานการเกษตร ชีววิทยาและอาหาร 
 •  ใชเทคนิคทางรังสีในการวเิคราะหดิน  เพ่ือจําแนกพื้นที่การเพาะปลูก 
 •  การปรับปรุงและพัฒนาพันธุพืชโดยการฉายรังสี 
 •  ฉายรังสีแกมมาเพื่อฆาแมลงและไขในเมล็ดพืช และใชรังสีในการกําจัดศัตรูพืช        
บางชนิด 
 •  การถนอมเนื้อสัตว พืชผัก และผลไม  โดยฉายรังสีเพ่ือใหสามารถเก็บไวไดนานขึ้น 
 •  การใชเทคนิคอาบรังสีในผลผลิตการเกษตร  เพ่ือวิเคราะหหาสารตกคางจากการใช
ยาปราบศัตรูพืช 
 •  การใชรังสีเทคนิคในการขยายพันธุสัตวเลี้ยงและเพิ่มอาหารนม 



 5 - 52 

ดานสิ่งแวดลอม 
 •  การใชรังสีแกมมาในการฆาเชื้อในน้ําทิ้ง  เพ่ือปองกันโรคระบาด 
 •  การใชรังสีแกมมาฆาเชื้อโรคในขยะและตะกอน  แลวนํากลับมาทําปุย 
 •  การใชเทคนิคทางรังสีวิเคราะหสารพิษตาง ๆ  ในดิน พืช อากาศ นํ้าและอาหาร  
รวมถึงการศึกษามลภาวะในสิ่งแวดลอม 
 •  การใชอิเล็กตรอนในการกําจัดกาซที่เปนพิษหรือมีอันตราย เชน SO2 , NO2  จาก
ปลองควันโรงงานอุตสาหกรรมและการเผาไหมถานหิน 
 
ดานศึกษาและวิจัย 
 •  ใชทางดานวิศวกรรมนิวเคลียร  ในสวนเกี่ยวกับการสรางเครื่อง การเดินเครื่อง และ
การบํารุงรักษาเครื่อง 
 •  ใชในการศึกษาผลของรังสีตอเซลลของสิ่งมีชีวิต 
 •  ศึกษาวิจัยเพ่ือประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียรทางดานการแพทย การเกษตร         
อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม และอ่ืน ๆ  
  
ประเภท ชนิด และคุณสมบัติของรังสี 
 เราอาจจําแนกรังสีตามคุณสมบัติทางกายภาพไดเปน 2 กลุม  คือ 

1. รังสีที่ไมกอไอออน (Non-ionizing Radiation)  ซ่ึงไดแก  รังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟา ที่
มีระดับพลังงานไมเพียงพอที่กอใหเกิดการแตกตัวเปนไอออนภายในโครงสรางอะตอม
ของตัวกลางที่ผานไป เชน ความรอน แสง เสียง คลื่นวิทยุ อุลตราไวโอเลต และ
ไมโครเวฟ 

2. รังสีที่กอใหเกิดไอออน (Ionizing Radiation)  เปนพลังงานในรูปของคลื่นแมเหล็ก  
ไฟฟาหรืออนุภาครังสีใด ๆ ที่สามารถกอใหเกิดการแตกตัวเปนไอออนไดทั้งโดยทาง
ตรงหรือโดยทางออมในตัวกลางที่ผานไป  ซ่ึงไดแก รังสีแอลฟา รังสีเบตา รังสีแกมมา 
รังสีเอกซ อนุภาคนิวตรอน อิเล็กตรอนความเร็วสูง รังสีกลุมประเภทนี้  อาจเรียกอีก     
ชื่อหน่ึงวา รังสีปรมาณู (Atomic Radiation) 

 
โดยในที่น้ี  จะกลาวเนนถึงรังสีที่กอใหเกิดไอออน  เน่ืองจากมีศักยภาพในการกอใหเกิด

อันตรายตอสิ่งมีชีวิตไดสูงกวา  สําหรับคุณสมบัติของรังสีที่กอใหเกิดไอออนแตละชนิดมีดังน้ี 
 

รังสีแอลฟา 
เปนรังสีที่ประกอบดวย อนุภาคแอลฟา (Alpha Particle)  ซ่ึงเปนอนุภาคที่ไดจากการ

สลายตัวของธาตุหนัก เชน ยูเรเนียม ทอเรียม และเรเดียม  โดยอะตอมของธาตุเหลานี้มีจํานวน
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นิวตรอนในนิวเคลียสมาก  และปลดปลอยใหอนุภาคแอลฟาได  โดยอนุภาคแอลฟาจะมีมวล     
4 amu ประกอบดวย 2 นิวตรอน และ 2 โปรตอน  มีประจุ +2 สัญลักษณที่ใชคือ α  อนุภาค
ชนิดนี้มีนํ้าหนักมากเมื่อเทียบกับอนุภาครังสีชนิดอ่ืน ๆ จึงเคลื่อนที่ไปไดไมไกลและมีอํานาจ
ทะลุทะลวงต่ํา  สามารถถูกกั้นไดดวยแผนกระดาษบาง ๆ หรืออาจผานไดเพียงแคผิวหนัง     
ชั้นนอกของคนเราเทานั้น 
 
รังสีเบตา 

เปนรังสีที่ประกอบดวย  อนุภาคเบตา (Beta Particle)  หรือโพสิตรอน  ซ่ึงเปนอนุภาค
ความเร็วสูงที่มีคุณสมบัติเหมือนอิเล็กตรอน  อนุภาคเบตาจะเกิดจากการสลายตัวของธาตุที่มี
จํานวนนิวตรอนมากกวาโปรตอนในนิวเคลียส  และปลดปลอยใหอนุภาคเบตาได  โดยอนุภาค
เบตาจะมีมวล 1/1836 amu มีประจุ +1  สัญลักษณที่ใชคือ β  อนุภาคชนิดนี้มีคุณสมบัติทะลุ
ทะลวงตัวกลางไดดีกวารังสีแอลฟา สามารถทะลุผานน้ําลึกประมาณ 1 น้ิว หรือประมาณ         
ความหนาของผิวเนื้อฝามือได รังสีเบตา  จะถูกกั้นไดโดยใชแผนอะลูมิเนียมชนิดบาง แกวหรือ
พลาสติก 

 
รังสีแกมมา 

เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาพลังงานสูงหรือโฟตอน (Gamma-Ray or Photons)  ซ่ึงเกิดขึ้น
จากการที่นิวเคลียสของอะตอมธาตุตนกําเนิดอยูในสถานะกระตุน (Excited State)  และจะมี 
การปลดปลอยพลังงานในรูปของรังสีแกมมา  เพ่ือใหเขาสูสภาวะเสถียร ตนกําเนิดรังสีแกมมา  
ซ่ึงเปนที่รูจักดีคือ โคบอลต-60  เปนตน  รังสีแกมมา  ไมมีมวลและไมมีประจุ  สัญลักษณที่ใชคือ 
γ  รังสีชนิดนี้มีระดับพลังงานสูงมาก  จึงมีคุณสมบัติในการเคลื่อนที่ไปไดไกลและสามารถทะลุ
ทะลวงวัสดุตาง ๆ  รวมถึงรางกายคนเราได  ดังนั้น  การกําบังรังสีแกมมา  จะตองใชวัสดุที่มี
ความหนาแนนสูง  เชน ตะกั่ว ยูเรเนียม หรือคอนกรีต 
 
รังสีเอกซ 

เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก  มีคุณสมบัติเชนเดียวกับ รังสีแกมมา  
แตมิไดมาจากนิวเคลียส  มีจุดกําเนิดจากชั้นของอิเล็กตรอนพลังงานสูงที่อยูรอบนิวเคลียส  รังสี
เอกซมีคุณสมบัติในการเคลื่อนที่ไปไดไกลและสามารถทะลุผานวัสดุตัวกลางไดดี  สวนใหญจะ
นํามาประยุกตใชในทางการแพทยเพ่ือถายภาพกระดูกและเนื้อเยื่อในรางกาย  โดยการปรับ
ปริมาณและระดับพลังงานใหเหมาะสม 
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รังสีนิวตรอน 
เปนอนุภาคที่มีประจุเปนกลาง มีมวล 1 amu สัญลักษณที่ใชคือ 10η  โดยอนุภาค

นิวตรอนจะเปนสวนหนึ่งในอะตอมของธาตุทั่วไป  และหลุดออกจากนิวเคลียสไดจากการใช
เครื่องเรงอนุภาคนิวตรอน  หรือเครื่องปฏิกรณ (Neutron Reactor)  ซ่ึงจะผลิตอนุภาคนิวตรอน
ไดมากและนิวตรอนที่เกิดขึ้นเหลานั้น  จะสามารถเคลื่อนที่ไดดวยความเร็วสูง  และมีอํานาจทะลุ
ทะลวงสูงมากเชนกัน  การกําบังนิวตรอน  จะใชนํ้า นํ้ามัน โพลีเอทธีลีน หรือคอนกรีต 

ในสวนของรังสีที่ไมกอไอออนน้ัน  จะมีความหลากหลายในแงของคุณสมบัติตาม
ความยาวคลื่น ความถี่ และระดับพลังงาน  ซ่ึงหนวยวัดมักจะเปนหนวยวัดพลังงานทางฟสิกส 
เชน จูลหรือวัตต  เทียบตอหน่ึงหนวยพ้ืนที่  หรืออาจพบเปนหนวยวัดความสัมพันธของ      
การตอบสนองของสายตามนุษยที่มีตอแสง เชน ฟุตเทียน เปนตน  ทั้งนี้  การใชประโยชนจาก
รังสีที่ไมกอไอออนนั้น  มีการขยายตัวคอนขางมากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  สวนใหญจะเปน
การประยุกตใชอุลตราไวโอเลต อินฟราเรด ไมโครเวฟ และเลเซอร  ทั้งในดานอุตสาหกรรม  
การแพทย การสื่อสารคมนาคม รวมถึงเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ  ที่มีใชในปจจุบัน 

นอกจากนี้  รังสีที่ไมกอใหเกิดไอออนโดยทั่วไปในชีวิตประจําวัน  ยังจะพบไดในรูปของ
คลื่นไฟฟาหรือสนามแมเหล็ก (Electric and Magnetric Fields ; EMFs)  ซ่ึงอาจมีแหลงกําเนิด
จากเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณไฟฟา
กําลัง อยางไรก็ตาม  ไดมีการศึกษาและประมาณคาการไดรับ EMFs  จากการทํางานหรือ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ  ดังปรากฏในตาราง 

 
ตาราง แสดงคาเฉลี่ยและชวงปริมาณรังสี EMFs  ที่ไดรับในแตละวัน 

ระดับ EMFs (milligauss/day) งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
คาเฉลี่ย* ชวง 

งานเชื่อม 8.2 1.7 – 96.0 
งานที่เกี่ยวของกับอุปกรณไฟฟากําลัง 5.4 0.8 – 34.0 
งานชางไฟฟา/ซอมบํารุงสายไฟฟา 2.5 0.5 – 34.8 
งานชางกล/เครื่องจักรกล 1.9 0.6 – 27.6 
งานสํานักงานที่เกี่ยวของกับเครื่องคอมพิวเตอร 1.2 0.5 – 4.5 
งานสํานักงานที่ไมไดใชเครื่องคอมพิวเตอร 0.5 0.2 – 2.0 
กิจกรรมนอกงาน/การเดินทาง 0.9 0.3 – 3.7 
  
*เปนคาเฉลี่ย (Median)  จากจํานวนผูปฏิบัติงานในกลุมประเภทหนึ่ง ๆ  
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อันตรายจากรังสีตอสิ่งมีชีวิต 
การตระหนักและเขาใจถึงอันตรายจากรังสีที่มีตอสิ่งมีชีวิต  นับไดวามีความสําคัญยิ่ง  

ในการจัดมาตรการปองกันที่เหมาะสม โดยรังสีที่แผออกจากแหลงกําเนิดจะผานตัวกลาง ถูกดูด
กลืน  และมีการถายเทพลังงานแกวัตถุตัวกลางนั้น  ซ่ึงถาเปนเซลลสิ่งมีชีวิต  จะทําใหเกิด      
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและเกิดอันตรายขึ้นได 

  
 
อยางไรก็ตาม  ศักยภาพในการกอใหเกิดอันตรายจะขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ  ซ่ึงที่สําคัญ

ไดแก แหลงกําเนิดรังสี  ชนิดของรังสีและระดับพลังงาน ระยะทางการแผรังสี ชนิดของรังสี 
ปริมาณที่ไดรับ สวนของรางกายหรืออวัยวะที่ไดรับ  รวมถึงรูปแบบและกลไกการกอใหเกิด   
ผลกระทบ  และปจจัยอ่ืน ๆ  ที่จะไดกลาวถึงตอไป 
 
รูปแบบการเกิดอันตรายและปจจัยที่เก่ียวของ 

สิ่งมีชีวิตไดรับรังสีเขาสูรางกายได 2 ลักษณะคือ การไดรับรังสีจากตนกําเนิดที่อยู      
ภายนอกรางกาย  (External Radiation)  หรือได รับเม่ือตนกําเนิดรังสีอยูภายในรางกาย 
(Internal Radiation)  พลังงานรังสีที่ถายเทสูเซลลสิ่งมีชีวิต  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดทั้ง  
ในแงของปฏิกิริยาเคมีระดับเซลลและโมเลกุล และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง โดยผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นอาจแบงออกไดเปน 3 กลุมคือ 

1) การเกิดความผิดปกติของเซลลและอันตรายตอระบบอวัยวะตาง ๆ  
2) การเกิดความผิดปกติในการถายทอดทางพันธุกรรม 
3) การเกิดความเสี่ยงในการเปนโรคมะเร็งที่สูงขึ้น 
การเกิดผลกระทบทางชีววิทยาตอสิ่งมีชีวิตดังกลาว  เม่ือพิจารณาในแงความสัมพันธ

กับปริมาณรังสีที่ไดรับ  จะพบวามี 2 ลักษณะคือ 
1) การเกิดผลกระทบที่มีลักษณะสัมพันธกับระดับหรือปริมาณรังสีที่   

ได รับ  (Stochastic Effects)  ซ่ึ งจะไม มี ขี ด จํ ากั ด  (Dose Threshold)  
กลาวคือ การไดรับรังสีปริมาณนอย ก็จะมีโอกาสเกิดผลกระทบขึ้นได ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว  เชน เกิดการทําลายโครงสรางและองคประกอบของ
เซลล  การเกิดมะเร็ง  หรือเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม เปนตน 

2) การเกิดผลกระทบที่ไมมีความสัมพันธกับระดับหรือปริมาณรังสีที่   
ได รั บ  (Deterministic Effects)  ซ่ึ งจ ะ มี ขี ด จํ ากั ด  (Threshold Limit)  
กลาวคือ  ผลกระทบหรืออันตรายจะปรากฏขึ้นเม่ือไดรับรังสีปริมาณสูงเกิน
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กวาขีดจํากัด เชน ทําลายชั้นผิวหนัง เกิดตอกระจก ความผิดปกติของเลือด 
เปนตน  ซ่ึงความรุนแรงจะขึ้นกับปริมาณรังสี (Dose)  ที่ไดรับ 

 อน่ึง  ในการปฏิบัติงานกับตนกําเนิดรังสีชนิดไมปดผนึก  อาจมีโอกาสเกิดการฟุง
กระจายของสารกัมมันตรังสี  และสามารถเขาสูรางกายไดทั้งทางการหายใจ  การกินอาหารที่
เกิดการปนเปอน  และการดูดซึมผานผิวหนัง  ซ่ึงถือวาเปนการไดรับผลกระทบจากรังสีที่เกิดขึ้น
ภายในรางกาย  อันอาจนํามาซึ่งอันตรายที่มากขึ้นได  ทั้งนี้  ปจจัยที่มีผลตอการเกิดอันตราย
จากรังสี  ไดแก 
 •  ชนิดของรังสี  กรณีที่เปนรังสีจากภายนอกรางกาย  รังสีที่มีอํานาจการทะลุทะลวง
สูง เชน รังสีแกมมา  จะมีโอกาสทําใหเกิดอันตรายไดมาก  แตถาเปนรังสีที่เกิดภายในรางกาย
รังสีที่มีการถายเทพลังงานมาก เชน รังสีแอลฟา  จะมีอันตรายมากกวา เปนตน 
 •  ปริมาณและอัตราการดูดกลืนรังสีในเนื้อเยื่อ (Dose Rate)  ซ่ึงถามีคาสูง  ก็จะมี
ผลใหเกิดอันตรายไดมากขึ้น 
 •  ระดับพลังงานที่ถูกดูดกลืนตอหนึ่งหนวยของเนื้อเยื่อ 
 •  บริเวณของรางกายที่ไดรับรังสี  กรณีไดรับเพียงบางสวนของรางกาย  จะเกิด
อันตรายนอยกวาการไดรับทั่วรางกาย 
 •  ระยะเวลา ความถี่ หรือรูปแบบการไดรับรังสี  เชน ไดรับชวงเวลาสั้น ๆ มี          
การเวนชวงเวลาในการไดรับซํ้า เปนตน 
 •  อายุ ความไวในการตอบสนองตอรังสี และปจจัยสวนบุคคลอ่ืน ๆ  
      อยางไรก็ตาม กลไกการเกิดอันตรายจากรังสีน้ัน อาจแบงออกไดเปน 2 กรณีคือ 
กรณีไดรับรังสีที่ปริมาณต่ํา  และกรณีไดรับรังสีปริมาณสูง  ดังแสดงในแผนภาพ 
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      เซลลรางกายมีการดูดกลืนพลังงานที่ไดจากรังสี 

 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางกายภาพ ไดแก 

    การเปลี่ยนสภาวะถูกกระตุน (Excitation) 
    การเกิดสภาวะแตกตัวเปนไอออน (Ionization) 

 
 

              ปฏิกิริยาทางเคมี 
 

 
       ปฏิกิริยาตอบสนองของรางกาย 

(เชน การปลอยเอนไซม) โดยจะขึ้นกับปริมาณรังสีที่ไดรับ 
  
 
 

     ปริมาณรังสีต่ํา (Low Dose)   ปริมาณรังสีสูง (High Dose) 
     ผลกระทบตอระบบอวัยวะตาง ๆ    ทําลายเซลล เซลลตาย 
     ผลกระทบตอการเกิดมะเร็ง    อันตรายตอเน้ือเยื่อและอวัยวะ 

      ผลกระทบทางดานพันธุกรรม             ทั่วรางกาย 
 
 
การเกิดผลกระทบจากรังสีตอรางกายมนุษย 
ผลกระทบจากรังสีตอรางกายตามระบบอวัยวะ (Somatic Effects) 
 การเกิดผลกระทบตอรางกายจากการไดรับรังสี จะเกิดขึ้นไดใน 2 ลักษณะคือ การเกิด
ผลแบบเฉียบพลัน  ซ่ึงจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วภายหลังไดรับรังสี  และการเกิดผลแบบที่อาศัย
ระยะเวลาหนึ่ง ๆ  กอนปรากฏอาการ  โดยทั่วไปมักเปนเวลาหลายป สําหรับการเกิดผลกระทบ
แบบเฉียบพลัน (Acute Somatic Effects) น้ัน  จะขึ้นอยูกับปริมาณรังสีที่ไดรับ  ดังแสดงใน      
ตารางแสดง 
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ตารางแสดง  การเกิดผลกระทบจากรังสีตอรางกาย  ตามปริมาณรังสีเทียบเทา 
ปริมาณที่ไดรับ 

(Effective Dose) 
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

100-200 เรม 
 
 
200-400 เรม 
 
 
400-600 เรม 
 
 
600-1,000 เรม 
 
 
> 1,000 เรม 
 

ไมมีผลกระทบที่ชัดเจน  อาจมีอาการเชน คลื่นไส อาเจียน หัวใจเตน
เร็วขึ้น  ที่ระดับประมาณ 200 เรม  จะทําใหเปนหมันชั่วคราว หาก
เปนหญิงตั้งครรภ ในชวง 6 เดือนแรก  อาจเกิดการแทงขึ้นได 
ทําใหออนเพลีย คลื่นไส อาเจียน ไมมีแรง ผมรวง และอาจมีจํานวน
เม็ดเลือดขาวลดลง  ซ่ึงอาการสามารถกลับเปนปกติไดในเวลา 1-3 
เดือน  แตอาจมีผลทางพันธุกรรมและการเกิดมะเร็ง 
ทําลายไขกระดูก ตอมนํ้าเหลือง มาม  ทําใหระดับเม็ดเลือดขาวลดลง
อยางมาก  ผูปวยจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อไดโดยงาย  ในขั้นน้ี  
การบําบัดจะทําไดโดยการปลูกถายไขกระดูกใหกับผูปวย 
เกิดการทําลายเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหาร  นําไปสูการอาเจียน  
ปวดทอง ทองรวงอยางรุนแรง หลังเวลาผานไป  จะอาเจียนหรือถาย
เปนเลือด  ผูปวยอาจช็อคและเสียชีวิตใน 2 สัปดาห 
สมองตายเฉียบพลัน ระบบประสาทสวนกลาง (CNS)  ถูกทําลาย  
ผูปวยจะเสียการควบคุมระบบกลามเนื้อ  เสียสมดุลยของรางกาย 
โปรตีนในเซลลรางกายรวมตัวเปนกอน  และเสียชีวิตอยางรวดเร็ว 

 
 สวนการเกิดผลแบบอาศัยชวงระยะเวลากอนปรากฏอาการ (Late Somatic Effects)  
น้ัน  พบวามีความสัมพันธกับการไดรับรังสีที่ระดับต่ํากวา 100 เรม  โดยอาจนํามาซึ่งการเกิด
มะเร็งหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมได  โดยทั่วไป  ผลกระทบที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ ไดแก 
การเกิดตอกระจก การเปนหมันทั้งแบบชั่วคราวและถาวร และการสงผลใหมีอายุสั้นลง อยางไร 
ก็ตาม  ผลในระยะยาวยังคงเปนเรื่องที่ไมชัดเจนและอยูในระหวางการศึกษาวิจัยอีกมาก        
การเกิดผลกระทบทั้งสองลักษณะดังกลาว สามารถจําแนกตามระบบอวัยวะตาง ๆ ไดดังน้ี 
 

 ระบบเซลลและเนื้อเยื่อ 
 อันตรายของรังสีตอเซลลและเนื้อเยื่อ  โดยทั่วไปรังสีจะมีผลอยางมากกับเซลล

ตัวออน (Stem Cells)  ที่กําลังแบงตัว  ถึงแมวาเซลลแตละกลุม  ไมวาจะเปนเซลลที่กําลัง     
เติบโต (Transit Cells)  และเซลลเต็มวัย (Static Cells)  จะมีความไวตอรังสีใกลเคียงกันแต  
ผลกระทบและความรุนแรงจากการไดรับรังสีน้ันจะแตกตางกัน โครงสรางและหนาที่ของเซลล
อาจเปลี่ยนแปลงหรือถูกทําลายจากการไดรับรังสี เชน เกิดการเปลี่ยนแปลงของอะตอมหรือ
โมเลกุลในองคประกอบของเซลล เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในดีเอนเอหรือโครโมโซม เกิด       
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การสะสมพลังงานภายในเซลล  เกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบและกระบวนการทางชีวเคมี 
เปนตน  ซ่ึงทําใหการแบงเซลล  และการเจริญเติบโตของเซลลผิดปกติได 
 

 ระบบเลือดและการไหลเวียน 
 ระบบการผลิต ทําลาย และหมุนเวียนเลือด ประกอบดวยหัวใจ หลอดเลือด         

ไขกระดูก มาม ตอมนํ้าเหลือง และตอมไทมัส  โดยสวนประกอบที่สําคัญของเลือดไดแก        
เซลลเม็ดเลือดชนิดตาง ๆ  เชน เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด เซลลตัวออนของ
ระบบเลือดสวนใหญอยูในไขกระดูก  และเม่ือเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะเขาสูกระแสเลือด  การไดรับ
รังสีจะทําลายเซลลตัวออนในไขกระดูก เซลลสวนใหญในกระแสเลือดจะทนตอรังสี แตเน่ืองจาก
เซลลเม็ดเลือดแตละชนิดมีอายุอยูในกระแสเลือดไมเทากัน คือ เม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ      
4-5 วัน  การที่เซลลตัวออนของเม็ดเลือดถูกทําลาย  ทําใหไมมีเซลลที่สรางขึ้นทดแทนเซลลที่
ถูกทําลายไป  และจะเกิดผลกระทบในแตละกรณี คือ 

 ปริมาณเม็ดเลือดแดงลดลง  ทําใหซีด เกิดภาวะโลหิตจาง (Anemia)  นอกจากนี้  
ยังทําใหออนเพลีย  เน่ืองจากเซลลสวนตาง ๆ   ของรางกายขาดออกซิเจน 
(Hypoxia) 
 ปริมาณเม็ดเลือดขาวลดลง  ซ่ึงจะเห็นผลชัดเจนในชวง 2 สัปดาห  หลังไดรับ
รังสี  ทําใหรางกายติดเชื้อไดงายเนื่องจากรางกายขาดภูมิคุมกัน 
 ปริมาณเกล็ดเลือดลดลง  ซ่ึงทําใหเลือดแข็งตัวไดชา  และจะเกิดอาการเลือดไหล
ไมหยุด 
 หลอดเลือดเปราะแตกงาย  โดยเฉพาะหลอดเลือดฝอย  ทําใหมีเลือดตกใน
เน้ือเยื่อ เกิดอาการผิวหนังมีเลือดออกเปนจํ้า (Bruises) และหลอดเลือดที่แตกอาจ
เกิดจากการอุดตัน เน่ืองจากเซลลถูกทําลาย 
 ทําใหเกิดการอักเสบของหัวใจและเยื่อหุมหัวใจ 
 เกิดความผิดปกติของระบบน้ําเหลือง 

 
 ระบบผิวหนัง 

  อาการเฉียบพลันที่เกิดขึ้นกับผิวหนังหลังไดรับรังสี  ไดแก ผิวแดง ลอก อักเสบ 
อาการเรื้อรัง  ไดแก ผิวบาง เปนพังผืด  เปนแผลหายยาก  สีผิวเขมหรือเจือจาง  ในสวน
บริเวณรากผม หรือขน  เม่ือไดรับรังสีปริมาณปานกลาง จะทําใหผมหรือขนรวงชั่วคราว  
แตถาไดรับรังสีในปริมาณมาก  จะทําใหผมรวงแบบถาวร 
 
 ระบบทางเดินอาหาร 

  การไดรับรังสีในปริมาณสูง  จะสงผลตอระบบทางเดินอาหาร  โดยทําใหเกิด
ความผิดปกติที่เรียกวา Radiation Sickness ซ่ึงมีอาการคลื่นไส อาเจียน ทองรวง เบื่อ
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อาหาร ขาดน้ํา เสียสมดุลยเกลือแร ผิวหนังเปนจํ้า ผมรวง  และเกิดภาวะภูมิคุมกันของ     
รางกายไวตอการตอบสนอง รังสีจะทําใหเกิดการอักเสบของเยื่อบุในปากและหลอดอาหาร  
ถาไดรับรังสีปริมาณปานกลาง  จะสามารถกลับคืนสูภาวะปกติได  ในขณะที่ปริมาณรังสีสูง  
จะทําใหเปนแผลหรือพังผืดหลอดอาหารอุดตันและมีอาการเรื้อรัง  โดยในระบบทางเดิน
อาหาร  ลําไสเล็กเปนสวนที่ไวตอรังสีมากที่สุด  การไดรับรังสีในปริมาณปานกลางจะมีผลให
เกิดการตายของเซลลตัวออนในผนังดานในของลําไสเล็ก  ทําใหการดูดซึมอาหารผิดปกติ  
รวมถึงทําใหเกิดอาการเรื้อรังคือ ลําไสตีบและอุดตัน  หากไดรับปริมาณรังสีสูง  เซลลจะถูก
ทําลายอยางมาก  นําไปสูการเปนแผลเลือดออก พังผืด และถึงกับเสียชีวิตได 
 
 ระบบสืบพันธุ 

  เซลลสืบพันธุเพศชาย  จะไวตอรังสีที่ปริมาณต่ํามากกวาเพศหญิง  การไดรับ
รังสีอาจทําใหเปนหมันชั่วคราว  และเกิดความผิดปกติหรือการกลายพันธุขึ้นได  หากไดรับ
รังสีในปริมาณที่สูง  จะทําใหเปนแบบหมันถาวรไดทั้งเพศชายและหญิง 
 
 ระบบประสาทสวนกลาง (CNS)  และสมอง 

  การได รับรังสีที่ปริมาณ  1,000 ถึง 3,000 เรม  จะทําให เกิดผลกระทบตอ
กระบวนการสรางเซลล  และการตอบสนองของระบบประสาทสวนกลาง  โดยจะมีอาการคือ 
คลื่นไส อาเจียน มีอาการตื่น หรือเฉื่อยชา ควบคุมอารมณไมได สับสน ซึมเศรา ระบบ
ประสาทเสียสมดุลย  ถาไดรับที่ปริมาณสูงกวา 5,000 เรม  จะทําใหเกิดอาการโคมาและเสีย
ชีวิตไดภายใน 1-2 วัน 
 
 ระบบทางเดินหายใจ 

  รังสีทําใหปอดเกิดการอักเสบ (Pheumonitis)  และหากไดรับปริมาณรังสีสูง  จะ
ทําใหเกิดพังผืดในปอด (Chronic Fibrosis)  ซ่ึงทําใหเสียชีวิตได 
 
 ตา 

  ทําใหเปนตอกระจก  ซ่ึงจะเกิดอาการหลังจากไดรับรังสีไปแลว 1 ถึง 30 ป 
 
 ตับ 

  รังสีจะมีผลใหเซลลตับถูกทําลาย  ทําใหตับอักเสบ หรือตับแข็ง  ซ่ึงอาจทําให
เกิดภาวะตับวายอยางเฉียบพลันและเสียชีวิตได 
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 กระดูกและกระดูกออน 
  อาจทําใหการเจริญเติบโตของเซลลกระดูกผิดปกติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็ก  
ซ่ึงสงผลใหรูปรางและขนาดของกระดูกเสียไป  หรืองอบิดเบี้ยว 
 
ผลกระทบจากรังสีตอการเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม  (Genetic 
Effects) 
  ในขณะนี้  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยที่ยืนยันถึงผลกระทบจากรังสีตอการเกิด
ความผิดปกติทางพันธุกรรมยังคงมีอยูคอนขางจํากัด  เน่ืองจากการเกิดผลกระทบจะอาศัย
ระยะเวลายาวนาน  กลาวคือ  อาจปรากฏอาการในรุนลูกหลานอีกหลายรุน  และบางครั้ง
อาการอาจไมชัดเจนจนเปนที่สังเกตได  นอกจากนี้  การเกิดความผิดปกติหรือการผาเหลา 
(Mutation)  มักมีลักษณะคลายคลึงกับการเกิดผลกระทบจากปจจัยอ่ืน ๆ  ซ่ึงการเปลี่ยน
แปลงดังกลาวไมมีลักษณะที่จําเพาะ  ทําใหเปนการยากตอการวินิจฉัย 
  โดยธรรมชาติ  มนุษยจะมีอัตราการเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือการผา
เหลาไดประมาณรอยละ 10 อยางไรก็ตาม  พบวาการไดรับรังสีที่ระดับปริมาณตาง ๆ  จะมี
ความสัมพันธกับความเสี่ยงตอการเกิดผลกระทบขางตน  ทั้งน้ี  ผลการประมาณคา     
ความเสี่ยงซึ่งไดจากการศึกษาติดตามในกลุมผูไดรับรังสี  พบวา  การไดรับรังสีที่กอใหเกิด
ไอออนที่ระดับปริมาณเฉลี่ย 200 เรม  ทําใหอัตราความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบเพิ่มขึ้น
เปนเทาตัว 
  นอกจากการเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมแลว  รังสียังสามารถกอใหเกิด
ความผิดปกติตอทารกในครรภ  ทําใหเกิดลูกวิรูป (Teratogenic Effects) จากการเปลี่ยน
แปลงโครงสรางและชีวเคมีภายในเซลลและระบบอวัยวะตาง ๆ เน่ืองจากรังสี ซ่ึงเด็กที่เกิด
มามักจะพิการทั้งรางกายและสติปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งถามารดาไดรับรังสีปริมาณสูง
ขณะตั้งครรภชวง 8-15 สัปดาห และถาปริมาณรังสีที่ไดรับสูงมากก็จะทําใหทารกเสียชีวิต 
ตั้งแตอยูในครรภได 
 
ผลกระทบจากรังสีตอการเกิดมะเร็ง (Carcinogenic Effects) 
  มีรายงานการศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามผลกระทบจากรังสี  พบวาความเสี่ยงใน 
การเกิดมะเร็งจากการไดรับรังสี  จะมีมากกวาความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติทาง       
พันธุกรรมถึง 10-100 เทา  โดยไมขึ้นอยูกับระดับปริมาณรังสีที่ไดรับ  อัตราอุบัติการณ  
การเกิดมะเร็งในกลุมประชากรทั่วไปน้ัน  ปกติอยูที่ประมาณรอยละ 20 การไดรับรังสีจะเพิ่ม
โอกาสการเกิดมะเร็งหรืออาจเรงการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งได การศึกษาวิจัยสวนใหญ
ชี้ใหเห็นวา  การเกิดมะเร็งอันเปนผลจากรังสีน้ัน  มักเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ การเกิด
มะเร็งของเม็ดเลือดขาว (Leukemia)  เน่ืองจากการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนเม็ดเลือด
ขาวอยางผิดปกติ  และการเกิดมะเร็งผิวหนังหรือเน้ืองอกเปนไตแข็ง (Soid Tumor)  ที่
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เน้ือเยื่อตาง ๆ  ซ่ึงอาศัยชวงระยะเวลานานกอนปรากฏอาการ  และรูปแบบการเกิดมะเร็ง  
จะมีความแตกตางโดยขึ้นกับปจจัยตาง ๆ  เชน  ปริมาณที่ไดรับ อายุขณะไดรับ และระยะ
เวลา  นอกจากนี้  ผลการศึกษายังชี้ใหเห็นวามะเร็งจากรังสีสามารถเกิดขึ้นไดในทุกเนื้อเยื่อ
อวัยวะดวย 
 
  อยางไรก็ตาม ณ ปจจุบัน  ขอมูลซ่ึงเปนที่ยืนยันเกี่ยวกับการกอใหเกิดมะเร็ง
จากการไดรับรังสีน้ัน  ยังคงมีคอนขางจํากัด  แตมีขอสรุปโดยคณะกรรมการดาน Biological 
Effects of Ionizing Radiation (BEIR)  วาการไดรับรังสีที่กอใหเกิดไอออนในปริมาณต่ํา  
จะกอใหเกิดมะเร็งไดมากกวาการเกิดผลกระทบทางพันธุกรรม  ผลจากการเฝาติดตามใน
กลุมผูไดรับรังสียังพบวา  การไดรับรังสีแอลฟาและนิวตรอน  จะมีอุบัติการณการกอใหเกิด
มะเร็งที่สูงกวาการไดรับรังสีเอกซ หรือแกมมา  ซ่ึงการศึกษาหรือติดตามผลจะตองอาศัย
ระยะเวลา  และยังคงตองมีการดําเนินการตอไป 

Thermoluminescent Dosimeter (TLD)  มีคุณสมบัติในการสะสม
พลังงานรังสี  เม่ือนํามาผานความรอนจะคายแสงออกมาเปนสัดสวน
กับปริมาณรังสี ที่สะสมไว  จึงนํามาใชวัดรังสีได  สวนใหญใชติดตัว
บุคคลและสามารถนํากลับมาใชงานใหมได 
 Soid State Dosimeter  เปนอีกชนิดหนึ่งที่มีการใชอยางกวางขวาง
และคาใชจายที่ไมสูงมากนัก 

  นอกจากการใชอุปกรณตรวจวัดและบันทึกปริมาณรังสีชนิดติดตัวบุคคลแลว   
ผูปฏิบัติงานยังควรมีการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPEs)  อ่ืน ๆ  เชน 
สวมใสเสื้อผาที่มีคุณสมบัติปองกันรังสี  สวมถุงมือ  รองเทายาง  หมวกคลุมผมที่มิดชิด  รวมถึง
อุปกรณปองกันการหายใจ  ตามความเหมาะสม 
 
หลักการปองกันอันตรายจากรังสี 
 หลักในการปองกันอันตรายจากรังสี  จะมีความคลายคลึงกับการปองกันอันตรายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของกับสภาพและสิ่งแวดลอมการทํางาน  กลาวคือ  จะตองมีการวางแผนเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัย  หรือมีสภาพของอันตรายนอยที่สุด  สําหรับในเรื่องของรังสีน้ัน  มีหลักที่สําคัญ 
3 ประการคือ 

1) เวลา (Time)  เน่ืองจากปริมาณของรังสีที่รางกายไดรับจะขึ้นกับเวลาที่ทํางานไดรับ
รังสีโดยตรง  ดังน้ัน  ในการทํางานสัมผัสรังสีจึงจําเปนตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น
โดยเร็ว  เพ่ือใหไดรับรังสีนอยที่สุด โดยเฉพาะในบริเวณที่มีระดับรังสีสูง อาจจําเปน
ตองมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน  หรือหาวิธีปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานเพื่อ
ลดระดับรังสีและระยะเวลาที่ใช  ซ่ึงจะคํานวณไดจาก 
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เวลา =  ระดับรังสีสูงสุดที่ยอมใหรับได 
                   ระดับรังสีที่ทําการวัดได ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน  

 
 ตัวอยาง  ICRP  กําหนดใหผูปฏิบัติงานทางรังสี  ไดรับปริมาณรังสีรวมจากการทํางาน
ไมเกิน 5 mrem/ป (100 mrem/สัปดาห)  ถาผลการตรวจวัดรังสี ณ จุดทํางาน  พบวาอยูที่ระดับ 
5 mrem/ชั่วโมง  เวลาที่อนุญาตใหทํางานไดไมควรเกินเทาใดตอสัปดาห 
  เวลา = 100mrem/สัปดาห = 20 ชั่วโมง/สัปดาห 
    5 mrem/ชั่วโมง 

2) ระยะทาง (Distance)  เราสามารถลดการไดรับรังสีลงไดโดยใหผูปฏิบัติงานอยูหาง
จากแหลงกําเนิดรังสีมากที่สุด  เน่ืองจากการไดรับรังสีจากแหลงกําเนิดจะเปน     
สัดสวนโดยตรงกับสวนกลับของระยะทางยกกําลังสอง  น่ันคือ  ความเขมของรังสีที่
ระยะหนึ่ง ๆ  หางจากจุดกําเนิด  จะมีคาตามสูตร 

   I1.  d1
2  =  I2 . d2

2 
         เม่ือ I1  =  ปริมาณรังสีที่จุดหางจากตนกําเนิดรังสีเปนระยะ d1 
   I2  =  ปริมาณรังสีที่จุดหางจากตนกําเนิดรังสีเปนระยะ d2 
 
 ตัวอยาง   ในการปฏิบัติงานกับตนกําเนิดรังสี Co-60  ปกติจะยืนอยูหางจาก      
ตนกําเนิดรังสี 3 เมตร  ซ่ึงมีปริมาณรังสี 2.5 mR/hr  แตถาตองการใหปริมาณรังสี ณ ตําแหนง   
ผูปฏิบัติงานยืนมีเพียง 0.5 mR/hr  จะตองยืนหางเทาใด 
 
 การคํานวณ หาระยะ d2  (I1 = 2.5 mR/hr , d1  = 3 m , I2  = 0.5 mR/hr) 
   d2

2  =  I1 . d1
2 /I2  =  2.5 x 32 / 0.5 

   d2  =  6.7 m 
 น่ันคือ  จะตองยืนหางเปนระยะทาง 6.7 เมตร 
 

3) การกําบังรังสี (Shielding)  จะตองพิจารณาสวนประกอบ 2 ประการคือ ชนิดและ
พลังงานของรังสี  กับวัสดุที่จะนํามาใชในการกําบังปองกัน  ซ่ึงวัสดุที่มีความหนา
แนนสูงจะสามารถปองกันไดดีกวาวัสดุที่มีความหนาแนนต่ํา โดยพิจารณาถึง      
ความเหมาะสมในแงตาง ๆ  เชน คาใชจาย  ความยากงายในการกอสราง  หรือ
ความสะดวกในการทํางาน เปนตน  ทั้งนี้   วัสดุกําบังรังสีที่ใชอาจเปนอากาศ นํ้า 
แผนตะกั่ว หรือคอนกรีต  ขึ้นอยูกับอํานาจการทะลุทะลวงของรังสีแตละชนิด  และ
การคํานวณความหนาของวัสดุกําบังรังสีที่ใช  จะกระทําไดโดยที่ตองทราบคา     
ความหนาแนนของวัสดุน้ัน ๆ  ดังสมการ 

  I   = Io e µx 
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         เม่ือ Io  =  ปริมาณรังสีกอนผาน I  =  ปริมาณรังสีหลังผาน 
   µ  =  ความหนาแนน  x  =  ความหนาของวัสดุกําบัง 
 
 ตัวอยาง  ในการปฏิบัติงานกับรังสีแกมมาพลังงาน 1 MeV  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย
ทางรังสี  จําเปนตองลดอัตราการแผรังสีจาก 10 mR/hr  ใหเหลือ 1 mR/hr  ดังนั้น  จะตองใช
แผนตะกั่วหนาเทาไรมากั้น (µpb = 0.79 cm-1) 
 
 การคํานวณ  หาความหนาของแผนตะกั่ว (x) 
   (Io  = 10 mR/hr , I  =  1 mR/hr , µpb  = 0.79 cm-1) 
   I  =  Io e -µx 
   (1 mR/hr) =  (10 mR/hr) e –0.79x 
   e –0.79x =  1/10  =  0.1 
   x  =  2.91 ซม. 
 น่ันคือ  จะตองใชแผนตะกั่วหนา 2.91 ซม. 
 
 การจัดบริเวณและสภาพแวดลอมการทํางานที่เก่ียวของกับรังสี 
 นอกจากนี้  การจัดมาตรการปองกันอันตรายจากรังสี  อาจทําไดโดยการแบงประเภท
ของบริเวณรังสีตามระดับของรังสี  ดังน้ี 
 

 บริเวณหวงหาม (Restricted Area) ซ่ึงมีระดับรังสีสูง กลาวคือ สูงกวา 25 mR/hr  
โดยการเขาออกบริเวณนี้จะตองมีการควบคุมอยางเขมงวด  และจะอนุญาตเฉพาะ 
ผูที่เกี่ยวของโดยตรงเทานั้น 
 บริเวณรังสีที่ตองควบคุม (Controlled Area)  เปนบริเวณที่มีวัสดุกัมมันตรังสี
หรือเครื่องกําเนิดรังสี  การเขาออกบริเวณนี้จะอนุญาตใหเฉพาะผูเกี่ยวของ  โดย
บุคคลอื่น ๆ  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาหนาที่ผูควบคุมเสียกอน 
 บริเวณรังสีที่ ไมตองควบคุม  (Uncontrolled Area)  ปกติเปนบริเวณที่ ไม
อันตรายยกเวนบางชวงเวลาที่มีระดับรังสีเกิน 1 mR/hr  จึงจะมีการควบคุม โดย
เปนบริเวณที่ไมเขมงวดสําหรับเจาหนาที่  แตสําหรับบุคคลภายนอกอื่น ๆ  จะตอง
ไดรับการอนุญาตกอน 

 
อน่ึง  เราอาจใชมาตรการการออกแบบสถานที่ปฏิบัติงานทางรังสี  ตามระดับความ

เปนพิษของสารรังสี  เน่ืองจากสารกัมมันตรังสี  โดยธรรมชาติจะมีความเปนพิษมากนอย    
แตกตางกันตามคุณสมบัติทางเคมี  และชนิดของรังสีที่แผออกมา  สามารถจัดกลุมของความ
เปนพิษตอหนวยความแรงของรังสี  ออกเปน 4 กลุม  ดังน้ี 
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1) กลุมที่มีความเปนพิษสูง (Group 1 : Very High Toxicity) 
2) กลุมที่มีความเปนพิษคอนขางสูง (Group 2 : High Toxicity) 
3) กลุมที่มีความเปนพิษปานกลาง (Group 3 : Moderate Toxicity) 
4) กลุมที่มีความเปนพิษต่ํา (Group 4 : Low Toxicity) 
 
 โดยที่สถานที่ปฏิบัติงานทางรังสีน้ัน  จะตองออกแบบใหเปนไปตามขอกําหนด 

ของการระบายอากาศในหองปฏิบัติการทางรังสี  กลาวคือ  ระบบการระบายอากาศในบริเวณที่
ปดแนนทั้งหมด (Total Enclosure)  จะตองมีอัตราไหลของอากาศไมนอยกวา 3 air change/hr 
(หมายถึงการเปลี่ยนถายอากาศ 3 ครั้งตอชั่วโมง)  หรือในบางกรณีอาจเพิ่มเปน 5 ครั้ง/ชม.  
สําหรับในบริเวณที่ปดแนนเพียงบางสวน (Partial Enclosure)  จะตองมีอัตราไหลของอากาศใน
บริเวณการปฏิบัติงาน 5-10 air change/hr  และความเร็วของอากาศในแนวระนาบที่จะไหลผาน
เขาระบบระบายอากาศ  จะมีคาประมาณ 0.5 – 1 m/s  นอกจากนี้  ควรมีการติดตั้งอุปกรณ
กรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงในการกรองอนุภาคมลพิษตาง ๆ  
 
 การวางแนวปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายจากรังสี 
 มาตรการหรือแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายจากรังสี  ควรตองมีการวางแผนและ
กําหนดขึ้นอยางเปนระบบ  โดยมีองคประกอบที่สําคัญคือ 
 

 การกําหนดนโยบาย อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบขององคกร ในการดําเนิน
งานปองกันอันตรายจากรังสี 
 การบริหารจัดการตามหลักการปองอันตรายจากรังสี  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอ
ผูปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดลอม 
 การกําหนดขอบเขตของการดําเนินงานที่มีความชัดเจน 

 
ทั้งน้ี มีปจจัยที่ตองพิจารณาคือ กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ มาตรฐาน การควบ

คุม ตรวจสอบ และแผนปฏิบัติงาน  โดยสิ่งสําคัญคือ  จะตองดําเนินการภายใตขีดจํากัดของ
ปริมาณรังสีที่กําหนดเพื่อความปลอดภัย  ซ่ึงถือเปนพ้ืนฐานหลักของการวางระบบปองกัน
อันตรายจากรังสี คือ พยายามลดการไดรับรังสีใหนอยที่สุด  แตใหการปฏิบัติงานนั้น ๆ  บรรลุ
ผลสําเร็จ (ALARA : As Low As Reasonably Achievable) 
 
หลักพิจารณาในการดําเนินงานปองกันอันตรายจากรังสี มี 3 ประการ คือ 

1) การพิจารณาเบื้องตนในการใช รังสี  ประโยชนที่ ได รับ  และความปลอดภัย 
(Justification)  โดยหลีกเลี่ยงการทํางานที่ไมมีมาตรการปองกันอันตราย 
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2) การประเมินเพ่ือหาทางเลือกที่ดีที่สุด (Optimization) โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ 
เชน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 

3) การกําหนดระดับรังสีที่ยอมใหรับได (Individual Dose Limitation) 
 
กรณีการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี  จะตองจัดใหมีปายซึ่งมีขนาด 100 x 100 มม.  

โดยปรากฏเครื่องหมายทางรังสีที่มีลักษณะเปนรูปใบพัด 3 แฉก  และมีขอความเตือนอันตราย 
(ดังแสดงรูปในภาคผนวก)  ปายดังกลาว  แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

 ปายสีขาว ระดับ 1 (I – White)  หมายถึง  ระดับรังสีที่ผิวนอกหีบหอ  ไมมากกวา 
0.005 mSv/h 
 ปายสีเหลือง ระดับ 2 (II – Yellow)  หมายถึง  ระดับรังสีที่ผิวนอกหีบหอ  มีคา
มากกวา 0.005 mSv/h  แตนอยกวา 0.5 mSv/h 
 ปายสีเหลือง ระดับ 3 (III – Yellow)  หมายถึง  ระดับรังสีที่ผิวนอกหีบหอ  มีคา
มากกวา 0.5 mSv/h  แตนอยกวา 2.0 mSv/h 

 
 การเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉินทางรังสี 
 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีน้ัน  แมจะมีการเตรียมมาตรการปองกันที่ดี  แตก็อาจเกิด
อุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยทําใหไมสามารถควบคุมตนกําเนิดหรือปริมาณรังสีใหอยูในระดับที่
กําหนด  และเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานหรือสิ่งแวดลอม  โดยทั่วไป  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ทางรังสีที่สําคัญ ไดแก ตนกําเนิดรังสีขาดการควบคุมดูแล เกิดการรั่วไหล/แพรกระจาย การขาด
เครื่องกําบังรังสี  รวมถึงการที่ผูปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยหรือสภาพการใชงานไมเหมาะสม 
อุบัติเหตุทางรังสีที่เกิดขึ้นนั้น  บางครั้งความรุนแรงอาจขยายขอบเขตจนไมสามารถควบคุมได  
จัดเปนภาวะฉุกเฉินทางรังสี  ซ่ึงจะแบงระดับออกไดเปน 4 ระดับ  ตามสภาพการณที่เกิดขึ้น  
ดังน้ี  

1) ภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ 1  ซ่ึงสถานการณมีขอบเขตอยูภายในบริเวณสถานที่
ทํางานหองปฏิบัติการหรือภายในตัวอาคาร 

2) ภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ 2  สถานการณขยายขอบเขตออกไปทั่วอาณาบริเวณ
ของโรงงาน หรือหนวยงานนั้น ๆ  

3) ภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ 3  อาจมีผลกระทบตอสถานที่ขางเคียง 
4) ภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ 4  อาจมีผลกระทบตอประเทศขางเคียง 

 
เม่ือมีอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉินทางรังสีขึ้น  จะมีหลักปฏิบัติในการปองกันอันตราย 

และความเสียหาย  ซ่ึงมาตรการและแนวทางดําเนินการเพื่อแกไขสถานการณจะแตกตางกัน ขึ้น
อยูกับระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉินทางรังสีน้ัน ๆ  อยางไรก็ตาม  มีหลักดําเนินการขั้นตน
คือ 
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 กักกันบริเวณ  และอพยพผูที่ไมเกี่ยวของโดยตรงออกนอกพื้นที่ 
 ใชอุปกรณปองกันอันตรายหรือเครื่องกําบังรังสี 
 ตรวจสอบระดับรังสีและขจัดความเปรอะเปอนที่เกิดขึ้นกับบุคคลเครื่องมือ และ
สถานที่ 
 รวบรวม และกําจัดกากกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม 

 
ทั้งน้ี การปฏิบัติการทั้งหมด  จะตองกระทําอยางรวดเร็วและควบคุมใหไดรับ

ปริมาณรังสีต่ําที่สุดเทาที่ยอมใหรับได 
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