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มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

 

มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว (วสท. 062002-21) 
อธิบาย รหัสมาตรฐาน 

 
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้มีการปรับก าหนดระบบรหัสมาตรฐานใหม่ โดยมีการ
เพิ่มกรอบมาตรฐานในตัวเลขล าดับท่ี 3 แทนประเภทของมาตรฐานเพื่อความชัดเจน และเปลี่ยนรหัสสองตัวสุดท้าย ซึ่งแทนปีท่ี
จัดท าหรือแก้ไขปรับปรุงจาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. เพื่อความเป็นสากล ส่วนปีที่พิมพ์จะแสดงไว้ที่หน้ารองจากปกและหน้า
บรรณานุกรม 
 
 รหัสมาตรฐาน  วสท. 062002-21  หมายถึง  
 เลข   06  แทน   สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหการ 
 เลข 2  แทน   การก่อสร้าง/การติดตั้ง/การปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐาน 
   กรอบมาตรฐานแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
  เลข  1  แทน  การค านวณออกแบบ 
  เลข  2  แทน  การก่อสร้าง การติดตั้งหรือการปฏิบัติงาน 
  เลข  3  แทน  การอ านวยการใช้ และการบ ารุงรักษา 
  เลข   4  แทน  ข้อก าหนดด้านวัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 เลข 002 แทน   ล าดับท่ีของมาตรฐานในสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหการ 
  เลข 21 แทน 2021 (ปี ค.ศ. ที่พิมพ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



II | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

ค าน า 
 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหนึ่งในสถาบันวิชาการด้านวิศวกรรมที่มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อวงการวิศวกรรมของไทย นโยบายส าคัญของ วสท. ประการหนึ่ง คือ ส่งเสริมการจัดท าต ารา คู่มือ และมาตรฐาน
ด้านการประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงที่เช่ือถือได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความปลอดภัย ต่ อกิจการ 
บุคคลผู้ปฏิบัติและสังคมในภาครวม  

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นความส าคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้มีโครงการ
ก าหนดมาตรฐานวิศวกรวิชาชีพเหมืองแร่ งานโลหการ เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว (Safety 
Standard for Handling of Molten Metals ) ขึ้น  

คณะกรรมการผู้ร่างมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลวฉบับนี้ ประกอบด้วยวิศวกรเช่ียวชาญผู้ผ่าน
การปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน อาจารย์มหาวิทยาลัยจากหลายมหาวิทยาลัย ได้เสียสละเวลาร่วมมือในการจัดท ามาตรฐานจน
แล้วเสร็จ จนสามารถพิมพ์เผยแพร่ได้ วสท. ขอขอบพระคุณคณะท างานทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ และหากผู้ใช้มาตรฐานมีข้อคิดเห็น
หรือข้อแนะน าประการใด กรุณาแจ้งให้ วสท. ทราบด้วย เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานใน
โอกาสต่อไป 

 
 
 
  

 
 

(ดร.ธเนศ  วีระศิริ)  
นายกวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ประจ าปี 2563-2565  
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มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

ค าน าจากคณะท างานร่างมาตรฐาน 
 

การใช้โลหะและการถลุงแร่เป็นสิ่งมีอยู่คู่กับการพัฒนาการของมนุษย์มาหลายพันปีแล้ว ผู้ที่มีความรู้และวิทยาการ
ทางด้านโลหะจะเป็นกลุ่มคนท่ีมีศักยภาพทางด้านการด ารงชีพและมีความแข็งแกร่งทางด้านทหารด้วย การถลุงแร่เป็นปฏิกิริยา
ทางเคมีระหว่างแร่และสารลดออกซิเจน (Reducing Agent) โดยมีความร้อนเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา ท าให้โลหะแยกตัว
ออกเป็นของเหลว นอกจากได้โลหะจะได้ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น แสลก ก๊าซต่าง ๆ และผงฝุ่น เป็นผลพลอยได้ จากโลหะดิบท่ีเราได้
จากเตาถลุงนั้นขั้นตอนถัดไปคือการท าให้โลหะมีความบริสุทธิ์มากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กรรมวิธีออกซิเดชันและรีดักช่ัน เพื่อไล่
สารมลทินออกจากน้ าโลหะเมื่อได้โลหะที่ค่อนข้างบริสุทธ์ิหรือบริสุทธ์ิแล้วโลหะจึงน าไปใช้งานได้  

ขณะหลอมโลหะนั้นอันตรายเบื้องต้นจะมาจากความร้อน เนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้หลอมโลหะจะสูงในระดับที่สามารถ
ก่อให้เกิดอันตรายบาดเจ็บท่ีรุนแรง จนอาจถึงแก่ชีวิตได้  นอกจากนี้แล้วปฏิกิริยาของการเผาไหม้ การเกิดออกซิเด ช่ันของเศษ
โลหะและส่วนผสมอื่น ๆ จะเกิดฝุ่นควัน สารพิษและก๊าซพิษ 

ในประเทศเราเคยมีการถลุงโลหะอยู่ที่เป็นล่ าเป็นสันได้แก่ดีบุก นอกจากนี้ก็มีการถลุงตะกั่วอยู่บ้าง  แต่ในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมการหลอมหรอืการถลุงโลหะจากแร่ลดลง และโรงงานบางแห่งได้ปิดตัวลง เนื่องจากการขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบแร่
โลหะคุณภาพสูงในประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายต้องแสวงหาและน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ซึ่งบางครั้งมีการ
น าเข้าในรูปแบบของแท่งอินกอต เพื่อน ามาใช้งาน ปัจจุบันยังมีการหลอมเพื่อรีไซเคิลเหล็กและโลหะอื่น  ๆ เช่น อะลูมิเนียม 
ทองแดง และตะกั่ว  ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลอมหล่อโลหะ ทั้งสิ้น 955 ราย และมีจ านวน
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมากกว่า 50,000 คน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2021) 

 กระบวนการถลุงและหล่อหลอม เป็นกระบวนการที่บ่อยครั้งมีอุบัติเหตุที่ร้ายแรง เช่น การระเบิดหรือรั่วไหลของน้ า
โลหะ การเกิดไฟไหม้ ร่างกายเกิดการบาดเจ็บและอาคารเสียหาย นอกเหนือจากนั้นผู้ปฏิบัติการอาจประสบกับปัญหาด้าน
สุขอนามัย จากฝุ่นควัน สารพิษและก๊าซพิษได้  จึงท าให้มีความจ าเป็นในที่อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะต้องมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติงานงาน การผลิต และอาชีวอนามัย เพื่อประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้การท างานเป็นไปตามหลักวิชาชีพ และข้อบังคับตามกฎหมาย หลักปฏิบัติที่ปรากฏในมาตรฐานนี้ได้มีการสอบเทียบกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ Health Safety Executive สหราชอาณาจักร (UK) และ Safe Work Australia ออสเตรเลีย 
ตลอดจนจากประสบการณ์อันยาวนานของคณะผู้จัดท า จนส าเร็จ   

คณะผู้จัดท าไม่มีวัตถุประสงค์ให้มาตรฐานนี้เป็นเหมือนต าราเรียนที่ยากต่อการหยิบฉวยน าไปใช้งานจึงไม่ได้ลงลึกใน
ส่วนของทฤษฎี แต่มุ่งหวังอย่างมากว่ามาตรฐานนี้จะช่วยให้ท่านได้น าไปใช้บริหารจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบ
กิจการของท่านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะน ามาซึ่งความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าท่ีหาทดแทน
ไม่ได้  

คณะผู้จัดท าขอขอบคุณ สภาวิศวกรส าหรับการสนับสนุนงบประมาณ บริษัท สหวิศว์หล่อโลหะ จ ากัด  บริษัท ทาทา 
สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด ที่อนุเคราะห์ข้อมูลที่ท าให้มาตรฐานมีความ
สมบูรณ์ขึ้นตามที่ปรากฏ  และสุดท้ายขอขอบคุณวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านที่ท าให้มาตรฐานฉบับนี้เสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 
คณะท างานร่างมาตรฐาน  
1. รศ.ดร.ฉัตรชัย สมศิร ิ ประธาน    
2. นายสมหวัง   วิทยาปัญญานนท ์ คณะท างาน    
3. นายเชาวนันท์ พิลาออน คณะท างาน    
4. นายวชิรวิทย ์ ศิริศักดิ ์ คณะท างาน   
5. รศ.ดร.สรุีรัตน์  ผลศลิป ์ คณะท างานและเลขานุการ  
ประจ าปี 2564 
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บทที ่1  
วัตถุประสงค์ ขอบเขตและนิยามของมาตรฐาน 

 
1.1 วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 
 มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลวนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของวิศวกรโลหการ วิศวกรวัสดุ วิศวกรโรงงาน ตลอดจนผู้ควบคุมและ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับโลหะเหลว  

(2) เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการ และปฏิบัติการในงานถลุง หลอม หล่อโลหะให้เกิดความปลอดภัยและ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต 

(3) เพื่อใช้เป็นเอกสารหรือข้อก าหนดอ้างอิง ในการออกแบบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบรับรอง ให้ค าแนะน า เพื่อให้
เกิดความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการท างานกับโลหะหลอมเหลวและเพื่อใช้เป็นคู่มือในการ
ยกระดับพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม  

 
1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน  
 มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลวนี้ มีขอบเขตของเนื้อหา ดังนี้ 

(1) ครอบคลุม งานถลุง หลอม หล่อ ของโลหะในประเทศ ครอบคลุมอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ 
(2) ให้ความรู้เชิงวิชาการของโลหะหลอมละลาย อันตรายของโลหะหลอมละลายและฝุ่น ผงความร้อน รวมถึงให้

ความรู้เกี่ยวกับการระบายและควบคุมของเสีย จากกระบวนการถลุง หลอม หล่อ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม 

(3) ก าหนดแนวทาง ข้อบังคับ มาตรการ การประเมินความปลอดภยั และแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุพร้อมตัวอย่าง
ที่ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้งานได้ 

 
1.3 ค านิยามค าศัพท์ท่ีใช้ในมาตรฐาน 

1.3.1 กระบวนการถ่ายเทความร้อนกับโลหะ (Heat Transfer Process)  
การถ่ายเทความร้อน ท าให้เกิดการหลอมละลาย มี 3 กระบวนการดังต่อไปนี้  
(1) การน าความร้อน ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายทอดความร้อนเป็นสมบตัิที่ส าคัญของกระบวนการนี้ เมื่อผลิตภัณฑม์ี

อุณหภูมิสูงจนถึงจุดหลอมเหลว โลหะเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว 
(2) การพาความร้อน เกิดขึ้นโดยลมไอร้อน ตัวเปลวไฟท่ีเกิดจากการเผาไหม้พาความร้อนไปถ่ายเทให้กับโลหะ 
(3) การแผ่รังสีความร้อน จากผนังเตาหรือจากอาร์กและเปลว เพื่อให้ความร้อนแผ่ไปยังผลิตภัณฑ์ การแผ่รังสีนี้

เป็นกลไกท่ีส าคัญที่สุดส าหรับการหลอมโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูง เช่น เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม    
1.3.2 การถลุงโลหะหรือการถลุงแร่ (Smelting Process) หมายถึง กระบวนการน าสินแร่ที่มีส่วนผสมของโลหะ มา

จัดเตรียมแต่งสินแร่ให้มีปริมาณแร่สูงขึ้น แล้วน าไปถลุงด้วยความร้อนที่ได้พลังงานจากไฟฟ้าหรือวัสดุเช้ือเพลิง 
โลหะบางชนิดอาจถลุงหรือท าให้บริสุทธิ์การแยกด้วยไฟฟ้า (Electrolysis)  จากนั้นจึงน าโลหะขั้นต้นที่ได้ น าไป
ผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้โลหะที่บริสุทธ์ิหรือเกือบบริสุทธ์ิ หรือเปลี่ยนเป็นโลหะผสมอื่น ๆ ตามความต้องการ 

1.3.3 การท าอินน็อคคูเลชั่น  (Inoculation) หมายถึง กรรมวิธีที่เติมธาตุหรือสารบางประเภทลงไปในโลหะเหลว 
โดยสารที่เติมจะไปเพิ่มจ านวนต าแหน่งที่ผลึกจะเกิดระหว่างการแข็งตัว สารที่ใช้ในการปรับโครงสร้างโลหะจะมี
ส่วนผสมของธาตุบางธาตุ ได้แก่ อะลูมิเนียม แบเรียม แคลเซียม สตรอนเซียม และเซอร์โคเนียม เป็นต้น 

1.3.4 การก าจัดก๊าซ (Degassing) หมายถึง กระบวนการลดปริมาณก๊าซท่ีละลายอยู่ในโลหะหลอมเหลว การก าจัดก๊าซ
ท าได้หลายวิธี เช่น การเติมสารจับก๊าซ ( Inoculant) ระหว่างกระบวนการหล่อ หรือ การพ่น ก๊าซเฉื่อย เช่น 
อาร์กอนเพื่อไล่ไนโตรเจน หรือ การก าจัดก๊าซโดยกรรมวิธีสญุญากาศ 

1.3.5 การรีไซเคิลโลหะ (Recycling Metal Melting Process) หมายถึง กระบวนการท าให้เศษโลหะกลับมาใช้ใหม่ 
โดยน ามาหลอม ขณะหลอมอาจมีการท าให้โลหะบริสุทธ์ขึ้นหรือมีการปรับส่วนผสมให้น้ าโลหะมีส่วนผสมที่
เหมาะสมแก่การใช้งาน 
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1.3.6 ดรอส  (Dross) หมายถึง ผลผลิตซึ่งเกิดจากการหลอมโลหะหลังใส่ฟลักซ์ลงในโลหะหลอมเหลว เพื่อก าจัดสิ่ง
สกปรกหรือธาตุบางชนิดที่ไม่ต้องการ ดรอสมักใช้กับโลหะกลุ่มที่ไม่ใช่เหล็ก 

1.3.7 แสลก (Slag) หรือตะกรัน หมายถึง ผลผลิตได้จากอุตสาหกรรมการถลุงโลหะ เกิดขึ้นจากการหลอมตัวของ
แคลเซียมออกไซด์จากหินปูน (เผาในบางกรณี) กับซิลิกอนและอะลูมินา แสลกจะลอยอยู่ด้านบนของเบ้า หรือเตา
หลอม โดยมีหน้าที่ดูดซับความสกปรกและก๊าซจากน้ าโลหะ  นอกจากนี้ตะกรันยังปกคลุมผิวหน้าป้องกันการ
สูญเสียความร้อนและการซึมกลับของออกซิเจนด้วย 

1.3.8 เตาถลุงและหลอมเหล็ก หมายถึง เตาชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเหล็กจากสินแร่เหล็กรวมถึงเศษเหล็ก 
และมลทินต่าง ๆ ได้แก่ ไนโตรเจน ซิลิกอน ฟอสฟอรัส ก ามะถัน และคาร์บอน และมีส่วนผสมของธาตุปรับปรุง
คุณภาพ ได้แก่ แมงกานีส นิกเกิล โครเมียม และวานาเดียม เพื่อปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้า  

 เตาผลิตเหล็กกล้าชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 
(1) เตาถลุงทรงสูง หรือเตาพ่นลม (Blast Furnace) หมายถึง เตาที่ใช้ถลุงแร่เหล็กให้เป็นโลหะเหล็กดิบโดยการ

ใส่ แร่เหล็ก ผสมกับปูนขาวสลับกับเช้ือเพลิง ถ่านหินหรือถ่านโค้ก  
(2) เตาหลอมออกซิเจนพื้นฐาน (Basic Oxygen Furnace) เป็นเตาที่น าเหล็กดิบ จากเตาถลุงขั้นต้น มาผลิต

เหล็กกล้า (Steel) โดยวิธีเป่าพ่นลมออกซิเจนผ่านเหล็กดบิ ในขั้นตอนนี้มีการเติมฟลักซ์ที่เป็นหินปูนหรือโดโล
ไมต์ เพื่อลดสารมลทินในเนื้อโลหะ 

(3) เตาหลอมอาร์กไฟฟ้า (Electric Arc Furnace : EAF) เป็นเตาที่เป็นเทคโนโลยีการหลอมเศษ โดยการใส่เศษ
เหล็กหรือเหล็กดิบลงในเตา แล้วใช้แท่งคาร์บอนอิเล็กโทรด สัมผัสกับโลหะ ประกายอาร์กไฟฟ้าที่เกิดขี้นจะมี
ความร้อนสูง จนท าให้โลหะหลอมละลาย 

(4) เตาหลอมไฟฟ้าเหนี่ยวน า (Electric Induction Furnace) เป็นเตาไฟฟ้าที่ให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวน าให้
เกิดความร้อนจนโลหะหลอมเหลว นิยมใช้ในการหลอมโลหะเหล็ก เหล็กกล้า ทองแดง อะลูมิเนียม และโลหะ
มีค่าอื่น ๆ 

1.3.9  เบ้ารับโลหะเหลว (Ladle) หมายถึง ภาชนะที่ใช้บรรจุโลหะเหลว ที่มีวัสดุบุผนังทนไฟ (Refractory Lining) อยู่
ภายในด้านที่สัมผัสกับโลหะเหลว เพื่อการขนย้ายเทโลหะเหลวลงแบบหล่อ 

1.3.10 ถังเบ้ารับโลหะเหลวแบบหมุนด้วยเกียร์ (Geared Crane Ladle) หมายถึง ภาชนะรูปถังมีหูหิ้ว ใช้บรรจุโลหะ
เหลวจ านวนมาก อาจมากถึง 300 กิโลกรัม ต้องยกด้วยเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทุ่นแรง ได้แก่ ปั้นจั่นราง รถยก มี
การเอียงถังเพื่อการเทน้ าโลหะเหลว หรือการเปิดปิดก้นถัง เพื่อเทโลหะเหลว 

1.3.11 เบ้าหลอม (Crucible) หมายถึง ถ้วยหรือเบ้าท่ีท าด้วยโลหะหรือเซรามิค ที่บรรจุโลหะหรือวัสดุอื่น เพื่อการหลอม
หรือเผาที่อุณหภูมิสูงได้ 

1.3.12 แบบหล่อโลหะ (Mould or Mold) หมายถึง ภาชนะที่มีโพรงช่องหรือห้องว่างที่มีรูปร่างตามช้ินงานท่ีก าหนดหรือ
ออกแบบไว้   อาจผลิตจากทราย วัสดุทนไฟ หรือโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูง 

1.3.13 พลังงานในการหลอมเหลวโลหะ (Melting Energy) หมายถึง การเปลี่ยนรูปแบบเช้ือเพลิงหรือพลังงานให้เป็น
ความร้อนที่อุณหภูมิสูงจนโลหะเกิดการหลอมเหลว ความร้อนที่ต้องการให้เกิดความร้อนและปฏิกริยาทางเคมี 
ทั่วไปได้จากการเผาไหม้ (Fossil Fuel) และไฟฟ้า 

1.3.14 โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs) หมายถึง กลุ่มสารเคมี
ที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ในโครงสร้างมีวงเบนซีนตั้งแต่ 2 วงขึ้นไปเรียงตัวเป็นเส้นตรง เป็นมุม หรือเป็น
กลุ่ม โดย PAHs บางตัวมีฤทธ์ิเป็นสารก่อการกลายพันธ์ุหรือสารก่อมะเร็งในสัตว์ 

1.3.15 ฟลักซ์ (Flux) หมายถึง สารประกอบทางเคมีที่ใช้ขจัดสิ่งเจือปน และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันขึ้นใน
โลหะเหลว 

1.3.16 โลหะแท่ง (Ingot) หมายถึง แท่งหรือก้อนโลหะ ที่ได้จากการถลุงหรือหลอมเบื้องต้น หรือผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
แล้วน ามาหล่อเป็นแท่ง ตามรูปร่างและขนาด ที่เหมาะกับน าไปแปรรูป ในกระบวนการผลิตต่อไป เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป    

1.3.17 โลหะวิทยา (Metallurgy) หมายถึง เทคนิคหรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโลหะ เริ่มตั้งแต่การแยกโลหะออกจาก
สินแร่โดยวิธีการต่าง ๆ การหล่อหลอมโลหะ การน าโลหะกลับมาใช้ใหม่ การให้ความร้อนให้โลหะหลอม การท าให้
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โลหะบริสุทธ์ิ หรือการท าเป็นโลหะผสม การปรับปรุงสมบัติของโลหะ การท าโลหะให้เป็นรูปร่างและมีสมบัติต่าง ๆ 
ส าหรับการใช้งานทางวิศวกรรม 

1.3.18 วิศวกรรมโลหการ (Metallurgical Engineering) หมายถึง วิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางโลห
วิทยา ข้างต้น 

1.3.19 วิศวกรโลหการ (Metallurgical Engineer) หมายถึง วิศวกรที่ประกอบวิชาชีพเหมืองแร่  งานโลหกรรม ซึ่งเป็น
งานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับโลหะวิทยา หรือวิศวกรรมโลหการ ตามที่สภาวิศวกรก าหนดลักษณะงานไว้ 

1.3.20 เศษโลหะ (Scrap) หมายถึง โลหะที่ใช้แล้ว (Obsolete) ที่ถูกน ามาหลอมแล้วท าให้บริสุทธิ์และอาจมีการปรับ
ส่วนผสมให้เป็นไปตามข้อก าหนด เหมาะกับน าไปใช้ใหม่ได้ 

1.3.21 สารปนเปื้อน (Contaminant) หมายถึง สารที่ไม่ต้องการเติมลงไปในผลิตภัณฑ์ แต่มีการปนเปื้อน จาก
สิ่งแวดล้อม การผลิต หรือจากความพลั้งเผลอ การปนเปื้อนเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนต่าง ๆ ระหว่างกระบวนการผลิต 
บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง หรือการเก็บรักษา ซึ่งมีผลเสียต่อคุณภาพและความปลอดภัย 

1.3.22 สารมลทิน (Impurity) หมายถึง สารเคมีที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ที่ไม่ใช่องค์ประกอบทางเคมี
ของโลหะนั้น สารมลทินในเนื้อโลหะ (Impurity in Metal) หมายถึง ธาตุโลหะหรืออโลหะอื่นที่ไม่ต้องการให้มีใน
เนื้อโลหะเดี่ยว และโลหะผสม สารมลทินจะส่งผลเสียแก่สมบัติทางกล ทางเคมี และกายภาพของโลหะนั้น 

1.3.23 เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดเป็นอุบัติเหตุ หรือเกือบได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม
หรือสาธารณชน 

1.3.24 เหล็กดิบ (Pig Iron or Crude Iron) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการผลิต ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและ
เหล็กกล้า ได้จากการถลุงแร่เหล็กในเตาหลอมแบบพ่นลม เมื่อโลหะเย็นตัวแข็งที่มีลักษณะเป็นโลหะก้อน หรือ แท่ง
ขนาดต่าง ๆ  เพื่อสะดวกในการขนส่ง และเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตต่อไป 

1.3.25 อันตรายของโลหะเหลว (Molten Metal Hazard) หมายถึง อันตรายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทุกขั้นตอน เริ่ม
จากการเตรียมวัตถุดิบ การหลอม การถ่ายเท และการเทลงแบบ เนื่องจากโลหะเหลวมีอุณหภูมิสูง การรั่วไหล การ
สัมผัสโดยตรงกับร่างกาย เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรง จนเสียชีวิตได้  อันตรายที่รุนแรงที่สุด ได้แก่ การระเบิดของโลหะ
หลอมเหลวเมื่อมีน้ าจ านวนมากในระบบ (Water/Molten Metal Explosion) ในรูปของน้ าหรือความช้ืน  ส่งผลให้
เกิดการระเบิดอย่างรุนแรง สามารถท าลายอาคารและทรัพย์สินตลอดจน ชีวิตผู้ปฏิบัติการ การป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการระเบิดของโลหะหลอมเหลว สามารถป้องกันได้โดยการดูแลความช้ืน น้ าเหลือค้างที่วัตถุดิบและ
เตาหลอม และการเพิ่มกระบวนการตรวจสอบ กระบวนการอุ่นไล่ความช้ืนของวัตถุดิบ 

1.3.26 อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีเจตนาให้เกิด เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลท าให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ 
เจ็บป่วยจากการท างาน หรือการเสียชีวิต หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการท างาน
หยุดชะงักหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสาธารณชน ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท อุบัติเหตุสามารถลด
ให้น้อยลงได้เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุและมีมาตรการป้องกันที่รัดกุม 

1.3.27 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) หมายถึงอุปกรณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
สวมใส่ขณะท างานเพื่อป้องกันอันตรายเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ได้ หรือช่วยลดอาการ
บาดเจ็บจากหนักให้เป็นเบา มีหลายประเภท เช่น  
(1) ป้องกันใบหน้า หรือป้องกันระบบหายใจ   
(2) ส าหรับป้องกันดวงตา เช่น แว่นตานิรภัย ท่ีสามารถป้องกันฝุ่น แสง รังสี และความร้อน   
(3) อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันมือ ชนิดของถุงมือนิรภัยชนิดต่าง ๆ   
(4) อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันเท้า รองเท้านิรภัยอุปกรณ์เซฟตี้ที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงกระแทก ป้องกันอันตรายที่จะ

เกิดกับนิ้วเท้า เท้า และข้อ  
(5) อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันหู จะช่วยลดแรงกระแทกจากคลื่นเสียงท่ีอาจเป็นอันตรายกับแก้วหูและกระดูกหู   
(6) อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันศีรษะ ใช้ส าหรับป้องกันของแข็งตกกระทบศีรษะ ส่วนใหญ่ตัวหมวกจะท ามาจาก

พลาสติกแข็ง โลหะ หรือไฟเบอร์กลาส (ใย แก้ว)   
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บทที ่2  
ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ (Health) 

และการควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง 
  

บทนี้จะได้กล่าวถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่พนักงานได้รับจากสภาพการท างานที่ไม่ถูกสุขลักษณะและเป็นอันตราย 

เช่น ผลกระทบจากควันไอสีย ความร้อน เสียง และการสั่นสะเทือน   ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานอาจใช้เวลา

ในการสะสม ก่อนที่จะแสดงอาการ แต่ความเข้าใจและการบังคับใช้ระเบียบท่ีได้มาตรฐาน ผลกระทบต่อสุขภาพก็จะสามารถ

หลีกเลี่ยงได้ ดังจะได้กล่าวต่อไป  

 
2.1 ปัจจัยเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อสุขภาพ  

 ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงถลุงและหลอมโลหะหมายถึงผลกระทบต่อร่างกาย และสุขภาพของ

พนักงาน ซึ่งผลกระทบเหล่านี้จะเป็นไปอย่างช้า ๆ ใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนจะปรากฏให้เห็นผล  ปัจจัยหลัก 2 ประการที่มี

อิทธิพลต่อสุขภาพ ได้แก่ ความรุนแรงหรือความเข้มข้นของการสัมผัส และ ระยะเวลาของการสัมผัส ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่า

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร  การพิจารณาขั้นตอนที่ปัจจัยกระทบต่อสุขภาพสรุปดังรูปที่ 2-1  ซึ่งเริ่มต้นจากปัจจัย

เสี่ยงท่ีจะส่งผลต่อสุขภาพ เช่น ความร้อน ฝุ่น ไอระเหย และสารพิษต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกาย   เราต้องพิจารณาว่า

ผู้ปฏิบัติงานท างานอยู่ในสภาวะกระบวนงานท่ีมีความเสี่ยง (Unsafe condition) และขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานนั้นปฏิบัติงาน

อย่างเสี่ยงอันตราย (Unsafe Act ) ด้วยหรือไม่   เมื่อพิจารณาประเด็นทั้งสอง 2 ประการแล้ว จึงจะสามารถสรุปได้ว่า ว่า

ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในภาวะถูกคุกคามจากการท างานหรือไม่  และผลกระทบดังกล่าวก็จะท าให้สุขภาพ ร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน 

เป็นอันตรายหรือไม่อย่างไร  

 

 

รูปที ่2-1 การคุกคามสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานจากเหตุปัจจัยเสี่ยง 
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ผลที่จะกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานแบ่งออก 5 ระดับ  ซึ่งแสดงอยู่ในรูปที่ 2-2   ในรูปนี้จะเห็นความเช่ือมโยงของภัยเสี่ยงซึ่ง
ระดับแรกของผู้ปฏิบัติการก็คือจะได้รับสัมผัสต่อสิ่งคุกคามในเบื้องต้น  ถัดไปก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสรีรวิทยา มีร่างกาย
ที่เสื่อมสภาพลง หลังสัมผัสความสี่ยงเป็นเวลาต่อเนื่องและมีการสะสมนานเพียงพอระดับนี้อาจมีตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการจนถึง
แสดงอาการ  ถัดไปเป็นการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่จะออกทางร่างกายมีอาการทางร่างกายที่ตรวจพบได้ง่าย  เป็น
สัญญาณว่า ถ้าการกระทบต่อสุขภาพยังไม่ได้รับการแก้ไขผู้ปฏิบัติงานก็จะเกิดความเกิดอาการป่วยซึ่งอาจจะรุนแรงมากจน
ลุกลาม กระทั่งถึงแก่ชีวิต ซึ่งผลกระทบทั้ง 5 ระดับ ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยคือ ความเข้มข้นของการสัมผัส และระยะเวลาของการ
สัมผัส  
 

 
 

รูปที ่2-2 การตอบสนองทางสุขภาพของผู้รับสัมผัสสิ่งคกุคาม 

 
ผู้ปฏิบัติงานหลายคนในโรงหลอมหล่ออาจจะสัมผัสมลภาวะทางอากาศในการท างาน  เช่น ฝุ่น ควันไอเสีย ก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ ฯลฯ ไอระเหยและควันไอเสียจากก๊าซกลุ่มไฮโดรคารบ์อน และโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม โครเมยีม 
สารหนู และนิกเกิล การสัมผัสสารปนเปื้อนเหล่านี้เป็นระยะเวลาที่นาน ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายอย่าง เช่น โลหะหนัก 
ท าให้เกิดอาการเป็นพิษได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง  การแพร่กระจายของก๊าซและฝุ่นบางชนิดอาจเป็นสาเหตุเบื้องต้น เช่น 
การระคายเคืองตา ปวดศีรษะ ระคายเคืองคอ และจมูก ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจส่วนระยะยาวด้วย  ฝุ่น ควันไอเสีย
เหล่านี้สามารถท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคฝุ่นจับปอด (Black Lung) ไข้จากโลหะ โรคปอดฝุ่นหินทราย (Silicosis) โรค
ปอดอักเสบ (Pneumoconiosis)    

พนักงานมีโอกาสอยู่ในสภาพงานที่มีสารก่อมะเร็ง เช่น โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons, PAHs),  โครเมี่ยม (VI)  แคดเมียม ไฮโดรเจนฟลอูอไรค์ ท าให้เกิดโรคที่กระดูก (Fluorosis) และเกิดรอยท่ีฟนั 
(Mottling of teeth)  อันตรายจากโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท โครเมียม  นิกเกิล และแมงกานีส สามารถเข้าสู่
ร่างกายโดยการหายใจ การดูดซึมเข้าทางผิวหนัง การกลืนกินโดยผ่านทางห่วงโซ่อาหาร เหล่านี้เป็นสาเหตุของการเกิดพิษอย่าง
เฉียบพลัน และเรื้อรังได้  

นอกจากน้ันแล้ว กลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย ก็สามารถท าให้เกิดการความร าคาญจนป่วยได้แม้ว่าจะมีความ
เข้มข้นต่ า นอกจากนี้แล้วการปฏิบัติงานในที่อากาศร้อนที่ต้องสัมผัสกับอากาศที่อุณภูมิที่สูงเป็นเวลานานก็สามารถเป็นสาเหตุ
ของการเสื่อมสุขภาพได้เช่นกัน จึงจ าเป็นที่ผู้บริหารกิจการระลึกถึงสภาวะเสี่ยงและการท างานที่เสี่ยงของพนักงาน ทั้งหมดนี้
เราเรียกรวมกันว่าอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน (Occupational Health Hazards) 
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การปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะเหลว จะต้องมีข้อก าหนดด้านความปลอดภัยที่มีต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและ
สิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการท างาน และหามาตรการป้องกันดูแลอย่างมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ งานหลอมโลหะมีอันตรายต่อสุขภาพมากหากขาดมาตรการป้องกันท่ีดีพอ 

ความเสีย่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ท างานในงานโลหะเหลวและทีก่ระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกได้เป็น 3 

กลุ่มดังนี ้ 

(1) อันตรายต่อสุขภาพ (Health Hazards) 
(ก) ฝุ่นและไอระเหย 
(ข) การสัมผัสบริเวณเสียงดัง  
(ค) สารเคมีมีพิษ  

(2) อันตรายทางกายภาพ (Physical Hazards) 
(ก) การสัมผัสการสั่นสะเทือน (Vibration) เกิดอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน 
(ข) การบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากการขน ยก และเท   
(ค) ความเครียดจากความร้อน  

(3) อันตรายต่อสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
(ก) มลภาวะที่กระทบต่อชุมชน (Pollution Impact to Community) 
(ข) ของเสียอันตรายและสิ่งแวดล้อม (Hazardous Waste and the Environment) 

 
2.2 การควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีอันตรายต่อสุขภาพ  

2.2.1 ฝุ่นและควันไอเสีย (Dust and Fume) 
ในกระบวนการหล่อหลอมโลหะเหลว จะมีฝุ่นและควันไอเสียอยู่ค่อนข้างมากจากการเผาไหมข้องเชื้อเพลิง ไอร้อนที่

พาฝุ่นของการหลอมเศษโลหะ มีการใช้ปูนและอิฐทนไฟ ฝุ่นเหล่านี้จะฟุ้งกระจายเข้าสู่ระบบการหายใจของมนุษย์ ท าให้เกิดโรค
ทางเดินหายใจ เช่น ซิลิโคซิส (Silicosis) ที่ท าลายสมรรถนะการท างานของปอด ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องประเมินความ
เสี่ยงการบริหารจัดการของกระบวนการผลิต วิธีการ สถานที่ ตลอดจนประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้งาน และการ
เก็บกรองฝุ่น แล้วก าหนดมาตรการให้สามารถท างานอย่างปลอดภัย มีการจัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมและ
เพียงพอ  

มาตรการหลักในการลดความเสี่ยงจากสภาพการท างานท่ีมีฝุ่นและไอเสียได้แก่ 
(1) จัดให้มีระบบการระบายอากาศที่มีฝุ่นควันไอเสีย ที่มีการออกแบบและมีการประเมินประสิทธิภาพในการดูด

ระบายได้อย่างเพียงพอ และอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมและมีมาตรฐานการควบคุมดังนี้ 
(ก) ถ้าพัดลมหยุดท างานหรือเกิดข้อบกพร่อง ให้ซ่อมบ ารุงแก้ไขโดยเร็ว 
(ข) ทุก ๆ วัน จะต้องค้นหาจุดบกพร่องช ารุดเสียหาย อาการผิดปกติ มีเสียงดังหรือสั่น จะช่วยช้ีบ่งปัญหา

ถึงสาเหตุได้ง่ายและรวดเร็ว 
(ค) อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง จะต้องตรวจสอบระบบการระบายอากาศออก และเกจวัดว่า ท างานถูกต้อง 
(ง) จะต้องศึกษาคู่มือตามมาตรฐานผู้ผลิตเครื่องจักร เพื่อตรวจสอบทดสอบสมรรถนะการระบายออก 
(จ) กรณีที่ไม่มีข้อมูล ให้ปรึกษาวิศวกรระบายอากาศ ค้นหาทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อการควบคุมการ

ท างานต่อ ๆ ไป 
(2) จะต้องระมัดระวังอันตรายจากก๊าซหรือควันไอเสียที่อาจเกิดขึ้นในการหลอมหล่อโลหะ เช่น การเกิดไดออก

ซิน (Dioxin) การเกิดก๊าซพิษจาก กากตะกรันเศษโลหะ (Slags or Dross) เมื่อสัมผัสกับน้ าหรือความชื้น เช่น
การเกิดก๊าซอาซีน (Arsene) 

(3) การตรวจเฝ้าระวังสุขภาพผู้ปฏิบัติงานประจ าปี โดยเฉพาะสมรรถนะการท างานของปอด และเช่ือมโยงไปท่ี
งานประจ าวัน 

(4) หมั่นท าความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นระบบสุญญากาศ ที่ใช้ไส้
กรอง HEPA และหลีกเลี่ยงการท าความสะอาดพื้นด้วยลม 
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(5) จัดให้มีการอบรมให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้เกี่ยวกับระบบหายใจ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ควันไอเสียมี
อันตรายต่อปอด รู้วิธีการท างานอย่างถูกวิธ ีตลอดจนทราบถึงวิธีการป้องกันอันตรายแบบต่าง ๆ 

(6) จัดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เกี่ยวกับระบบการหายใจให้เหมาะสมกับประเภทของฝุ่น
หรือควันไอเสีย และตรวจสอบว่า อยู่ในสภาพดี มีความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ พึงระวังว่า การใช้
ลมเป่าท าความสะอาดอาจท าให้เครื่องป้องกันระบบหายใจช ารุดได้ 

 
2.2.2 การสัมผัสบริเวณเสียงดัง  

ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องปฏิบัติงานในเขตเสียงดังไม่เกินเวลาตามข้อก าหนดในมาตรฐาน การตรวจวัดเสียงดัง การตรวจ
สุขภาพการได้ยิน การปรับปรุงให้เสียงดังลดลง และพิจารณาสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม โดยมีมาตรการ ดังนี ้

(1) ต้องสร้างความตระหนักกับผู้ปฏิบัติงานถึงอันตรายจากเสียงดัง อาจท าให้สูญเสียการได้ยิน กระทบหูช้ันใน 
อาจท าให้สูญเสียการได้ยินท้ังแบบช่ัวคราวและแบบถาวร หูอื้อ และล าบากในการสื่อสาร  

(2) ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจว่า ระดับเสียงท่ีสัมผัส ต้องไม่เกินมาตรฐานในการท างานติดต่อกัน 
(ก) ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 140 เดซิเบลเอ 
(ข) เวลาการท างานที่ได้รับเสียงตามระดับเสียงที่ยอมรับได้กับเวลาการท างานแต่ละวันเป็นไปตามที่

กฎหมายก าหนด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 ตามตารางที่ 2-1 

 
ตารางที่ 2-1 มาตรฐานเปรียบเทียบระดับเสียงเฉลี่ยที่ยอมรับได้กับเวลาการท างานในแต่ละวัน 

 
เวลาการท างานที่ได้รับเสียง 

ใน 1 วัน (ชม.) 
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 

ไม่เกิน (เดซิเบลเอ) 

12 87 

8 90 

6 92 

4 95 

3 97 

2 100 

1 ½ 102 

1 105 

½ 110 

¼ หรือน้อยกว่า 115 

หมายเหตุ หากเวลาการปฏิบัติงานไม่มีค่ามาตรฐานที่ก าหนดตรงตามตารางข้างบน ให้ค านวณ โดยใช้สูตร 
 

 T = 8 / ((L-90)/5) 
 

เมื่อ T หมายถึง เวลาการท างานท่ียอมให้ได้รับเสียง (ช่ัวโมง) 
 L หมายถึง ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 
 
ในกรณีค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน ที่ได้จากการค านวณมีเศษทศนิยมให้ตัดเศษทศนิยมออก 
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(3) ในการประเมินระดับความดังของเสียง สามารถท าได้โดยการใช้เครื่องวัดเสียงตรวจวัดในสถานท่ีท างานแบบ
จุดที่คนสัมผัส และแผนภูมิเส้นระดับความดังคงที่ (Iso-oise Contour)   

(4) ควรมีการก าจัดหรือจ ากัดการสัมผัสกับงานที่มีเสียงดัง โดยการออกแบบโรงงานและกระบวนงาน และ
คัดเลือกเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์วัสดุ ให้มีเสียงดังน้อยกว่า 

(5) ให้ปรับปรุงหรือทดแทนโรงงานหรือกระบวนงานหรือเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ลดเสียงดังทางวิศวกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

(6) ให้แยกผู้ปฏิบัติงานออกจากแหล่งก าเนิดเสียง โดยการใช้ห้องเก็บเสียง หรือเว้นระยะห่างหรือวางวัสดุกั้น 
หรือบุพื้นผิวซับเสียง หรือแยกห้องควบคุมออกจากแหล่งก าเนิดเสียง 

(7) จัดให้มีพื้นท่ีเงียบหรือห้องพักงาน ส าหรับการเว้นช่วงระยะเวลาสัมผัส ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมีเสียงดัง 
(8) จัดให้มีอุปกรณ์ (PPE) ป้องกันห ูตามความเหมาะสมกับงานและระดับเสียงดัง ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และหมั่น

ตรวจติดตามระดบัเสยีงดังในสถานท่ีปฏิบัตงิาน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการลดระดับเสียงดัง และการก าหนด
มาตรการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง 

(9) จัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน (Audiometric Testing) เพื่อติดตามสุขภาพ 
และเป็นข้อมูลส าหรับการค้นหาวิธีการลดความเสี่ยง การจัดคนเข้าท างาน และการพักรักษาสภาพการได้ยิน 

(10) ต้องตระหนักว่า สารเคมีบางชนิด อาจเป็นอันตรายต่อการสูญเสียการได้ยิน เช่น สารโอโทท็อกซิน 
(Ototoxins) ที่ท าลายระบบการได้ยิน โดยท าให้เซลล์ตายหากเกิดที่หูช้ันในก็จะท าให้สูญเสียการได้ยิน ใน
กระบวนงานหลอมหล่อโลหะ อาจมีการใช้สารเคมีไฮโดรคาร์บอน เช่น สไตรรีน โทลูอีน เกิดก๊าซคาร์บอน
มอนออกไซด์ คาร์บอนไดซัลไฟด์ หรืออาจมีการสัมผัสกับโลหะหนัก ตะกั่ว ปรอท แมงกานีส สารหนู และ
บิสมัธ ที่เป็นสารโอโทท็อกซิน 

(11) ผู้บริหารควรมีข้อมูลและวิธีการบริหารจัดการเสียงดัง ตามคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการเสียงดัง และการ
ป้องกันการสูญเสียการได้ยินในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

2.2.3 สารเคมีที่มีพิษ  

การใช้สารเคมีในกระบวนงานต่าง ๆ จะต้องท าด้วยความระมัดระวัง และเข้าใจถึงอันตรายจากสารเคมีชนิดนั้น ๆ 
ตลอดจนวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี ้

(1) มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติงานท่ีสัมผัสกับสารเคมี ได้ตระหนักถึงสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายเฉียบพลันหรือระยะยาว ที่
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสามารถเข้าถึงรายการสารเคมีที่ใช้งานท้ังหมดในกระบวนงาน 

(2) จัดให้มีข้อมูลอันตรายจากฉลาก และข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) ซึ่งควรเรียกขอจากผู้แทน
จ าหน่ายถึงวิธีการใช้งาน การขนย้าย การหีบห่อ การเก็บรักษา และการท าลายอย่างปลอดภัย ตลอดจน
มาตรการในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายด้วย 

(3) สารเคมีที่ใช้ จะต้องก าหนดช่ือและมีมาตรการป้องกันอันตรายในการใช้งาน ในกระบวนงานต่าง ๆ เช่น 
สารเคมีท าความสะอาด เรซินและสารยึดประสาน สารเติมแต่งอัลลอย และสารกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยา 
(Catalysts)  ก๊าซท่ีอยู่ในกระบอกหรือถังบรรจุ  วัสดุพ่นขัดช้ินงาน เป็นต้น 

(4) สารเคมีทั้งหมด จะต้องติดฉลากที่ภาชนะบรรจุ มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในสถานที่เก็บ สารเคมี
อันตรายที่ต้องด าเนินการ มีดังนี ้  
(ก) ควันไอเสียโลหะจากความร้อนและการหลอมเหลว 
(ข) คาร์บอนมอนออกไซด์ ตะกั่ว สังกะสี และโลหะออกไซด์ ในระหว่างการเติมลงในโลหะหลอมเหลว แล้ว

ท าให้เกิดไอพิษ   
(ค) ควันไอเสียแคดเมียมจากการเผาอุณหภูมิสูง 
(ง) โครเมียม III (ไตรวาเลนท์) และโครเมียม VI (เฮกซะวาเลนท์) จากการหลอม การเท และการเจียร 

สแตนเลส หรืออัลลอยโครเมียม 
(5) จะต้องออกแบบวางแผนการท างาน ให้มีการป้องกันหรือลดการสัมผัสกับสารเคมีทุกชนิด 
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(6) จัดให้มีทะเบียนสารเคมีอันตรายที่เกิดขึ้นทุกชนิดในกระบวนการผลิต พร้อมข้อมูลความปลอดภัย และเก็บที่
สถานท่ีใช้งาน ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึง และสามารถท าความเข้าใจได้เป็นอย่างดี 

 
2.3 การควบคุมความเสี่ยงที่มีอันตรายทางกายภาพ  

2.3.1 การสัมผัสการสั่นสะเทือน  

อาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน (Hand-arm Vibration Syndrome, HAVS) เกิดอาการ
ผิดปกติจากความสั่นสะเทือนมือและแขนจากอุปกรณ์ที่ใช้ท างาน 

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะเหลวมีความเสี่ยงสูงท่ีจะประสบปัญหาเป็นโรคซินโดรนแขนขาจากการสั่นสะเทือน ที่เกิด
จากการใช้เครื่องมือทุ่นแรงในการหยิบยกเคลื่อนย้ายที่มีการสั่นสะเทือน จนท าให้เกิดการบาดเจ็บจากการไหลเวียนของโลหิต 
ประสาท และข้อต่อแขนขา ซึ่งต้องมีการวางแผนและออกแบบการท างานเพื่อลดการสัมผัส ตลอดจนการเลือกเครื่องมือที่
สั่นสะเทือนน้อยลง ดังนี ้

(1) ให้ท าการประเมินความเสี่ยง จากระดับการสั่นสะเทือนและเวลาที่สัมผสัตามมาตรฐานการรับความสัมผสัการ
สั่นสะเทือน 
(ก) ค้นหาแหล่งก าเนิดการสั่นสะเทือน ว่าอยู่พื้นที่ใด 
(ข) ใครที่ได้รับผลกระทบ แบ่งตามกลุ่มงาน เรียงล าดับความรุนแรง เป็นรุนแรง ปานกลาง น้อย ไม่มีเลย 
(ค) ใช้ค่าทางมาตรฐานหรือกฎหมายมาพิจารณา จากค่ามาตรฐานส านักงานบริหารสุขภาพและความ

ปลอดภัย ประเทศอังกฤษ (HSE)  ขนาดความเร่งของคลื่นการสั่นสะเทือน (เมตร/วินาที2) และ
ระยะเวลาการสัมผัสการสั่นสะเทือน (ช่ัวโมง) ค่าปกติการท างานเฉลี่ยสูงสุดในการท างาน 8 ช่ัวโมงต่อ

วัน  (Exposure Action Value, EAV) ไม่เกิน 2.5 เมตร/วินาที2  ค่าสัมผัสสูงสุด (Exposure Limit 
Value, ELV) จะขึ้นอยู่กับขนาดของการสั่นสะเทือนและระยะเวลาที่ได้รับการสั่นสะเทือน โดย

ก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 5 เมตร/วินาที2  ส าหรับการท างาน 8 ช่ัวโมง  กรณีเวลาการท างานอื่น ๆ ให้
พิจารณาจากกราฟในรูปที่ 2-3 
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รูปที ่2-3 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการสั่นสะเทือนและเวลาทีส่มัผัสตามมาตรฐานการรับความสัมผัสการสัน่สะเทือน 

ดัดแปลงจาก: Health and Safety Executive, HSE,UK 

 
นอกจากการใช้ไดอะแกรมข้างบนในการประเมินจ านวนช่ัวโมงที่พนักงานสามารถท างานกับการ
สั่นสะเทือนในระดับต่าง ๆ แล้ว ระยะเวลาดังกล่าวสามารถค านวณได้ดังนี้ 

(ง)  การค านวณระยะเวลาในการท างานที่ระดับความรุนแรงตามขนาดความเร่งของการใช้งานเครื่องมือ 
เกณฑ์ค่าเฉพาะที่ส าคัญ 
 ระดับปกติ การสั่นสะเทือน น้อยกว่า  2.5 เมตร/วินาที2 จัดว่าไม่มีปัญหา 

 ระดับระมัดระวัง การสั่นสะเทือน มีค่าอยู่ระหว่าง 2.5-5 เมตร/วินาที2 ส าหรับ 8 ช่ัวโมงการท างาน 

 ระดับอันตราย การสั่นสะเทือน มากกว่า  5  เมตร/วินาที2 
 ระดับการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร มีเกณฑ์ดังนี้ 

 ระดับกลาง การสั่นสะเทือนมีค่าอยู่ระหว่าง  2.5-10 เมตร/วินาที2  

 ระดับสูง เครื่องมือสั่นสะเทือน มากกว่า 10 เมตร/วินาที2 
 วิธีการค านวณ โดยไม่ใช้กราฟ สามารถค านวณค่า EAV มีดังนี ้

 จ านวนเวลาสูงสุดให้ใช้งานได้ (Max.Hour) =(Action Point) / (Tool Score) 
 คะแนนเครื่องจักรที่ใช้ (Tools Score) = (Output x Output) x 2 
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 หากก าหนดให้ 

EAV Exposure Action Value < 2.5 เมตร/วินาที2 

ELV Exposure Limit   Value < 5.0 เมตร/วินาที2 

 คะแนนสูงสุดที่ยอมให้ท างานได้ (Action Points)  
 อาจก าหนดเป็น แบบเข้มงวด 100 คะแนน แบบปานกลาง 200 คะแนน  หรือ แบบผ่อนปรน 400 คะแนน 

 คะแนนสูงสุดเต็มที่  (5.0 m/Sec2) x (5.0 m/Sec2) x2 x 8 hrs. = 400 คะแนน 

 ตัวอย่างการค านวณข้างบนแสดงว่า หากเครื่องจักรมีการสั่นสะเทือน ขนาด 5.0 m/Sec2  พนักงานสามารถท างานได้
ต่อเนื่อง 8 ช่ัวโมง โดยมีคะแนนสูงสุดที่อนุญาต เท่ากับ 400 
 ตัวอย่าง ก าหนดให้คะแนนสูงสุดที่ยอมให้ท างานได้ 100 คะแนนต่อวัน จะใช้เครื่องมือที่ค่าการสั่นสะเทือน 5.0 เมตร/

วินาที2  ได้ 
 จ านวนเวลาสูงสุดให้ใช้งานได้ (Max.Hour)  

= (Action Point) / ((Output x Output) x 2) 
= (100)/((5x5)x2) = 2 ช่ัวโมงต่อวัน 

 
(2) สถานที่และพื้นที่ที่มีการสั่นสะเทือน จะต้องประเมินค้นหาให้พบพื้นที่เสี่ยง ส่วนมากจะพบที่โรงตกแต่งที่

บริเวณเตา ตอนตกแต่งหรือท าลายอิฐทนความร้อน  แล้วหาวิธีการลดการสัมผัสการสั่นสะเทือนหรือลดการ
สัมผัสโดยการใช้เครื่องมือทุ่นแรงที่ออกแบบลดการสั่นสะเทือน หรือปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาที่ลดงานที่มี
แรงสั่นสะเทือนและท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้จักวิธีการป้องกันตนเอง จากการส ารวจท่ัว ๆ ไป เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้

งาน จะมีระดับช่วงการสั่นสะเทือน ท่ีมีค่าความเร่ง เมตร/วินาที2  ตามรูปที่ 2-4 
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รูปที ่2-4 ระดับการสั่นสะเทือนของเคร่ืองมือต่าง ๆ 
ที่มา https://osha.europa.eu/en/publications/report-workplace-exposure-vibration-europe-expert-review 

European Agency for Safety and Health at Work, EUROPEAN RISK OBSERVATORY REPORT 
 

(3) ให้มีการออกและควบคุมเพื่อลดงานท่ีมีการสั่นสะเทือน มีหลายวิธีท่ีจะลดงานทุบท าลายตัดเจียรสกัด เพื่อลด
ผลกระทบจากเสียงและฝุ่น 

(4) การพิจารณาใช้ระบบอัตโนมัติมาทดแทนงานที่มีความเสี่ยงจากการสั่นสะเทือน เช่น การใช้ระบบลมหรือ 
ลิ่มไฮดรอลิกปิดเปิด หรือวิธีการอื่น ๆ ตั้งแต่การออกแบบงานให้รื้อ ท าลายได้ง่าย 



บทท่ี 2 ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ (Health) และการควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง | 13 
 

มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

(5) ออกแบบช้ินงานให้มีการตกแต่งแบบหล่อและชิ้นงานเพื่อลดการสัมผัสการสั่นสะเทือนและยังส่งผลพลอยได้
ในการลดฝุ่นและเสียงดังในการท างานอีกด้วย 

(6) การหาเครื่องมือสิ่งทดแทนที่มีแรงสะเทือนน้อยกว่า หรือลดการสัมผัสการสั่นสะเทือนจุดใดจุดหนึ่งเป็น
เวลานาน หรือสามารถสลับจากมือบังคับเป็นใช้เท้าบังคับ  
(ก) ควรจัดให้มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติมาใช้งาน 
(ข) จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือจับยึด (Jig and Fixture) ช้ินงาน เพื่อต้านแรงการเจียรไสตัดกัด ตลอดจน

พิจารณาการใช้วิธีการควบคุมไร้สัมผัส (Remote Control) หรือไม่ต้องสัมผัส 
(ค) ให้พิจารณาการใช้เครื่องเจียรหรืออื่นใดที่มีการก าเนิดการสั่นสะเทือน โดยใช้ระบบอัตโนมัติหรือ

หุ่นยนต์ท างานแทนคน 
(7) ควรใช้หลักการควบคุมทางวิศวกรรมเพื่อลดการสัมผัสหรือลดการสั่นสะเทือน 

(ก) จัดให้มีข้อมูลการใช้เครื่องมือที่ต้องสัมผัสการสั่นสะเทือน วิธีการใช้งานหรือปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี กับ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องทุกคน 

(ข) การใช้สายพานขัด จะสั่นสะเทือนน้อยกว่าการใช้หินเจียรแผ่นกลมวงล้อหมุน  สายพานกว้าง ๆ ของ
สายพานขัด เหมาะส าหรับการตกแต่งช้ินงานแบบหยาบ ๆ 

(ค) แปรงโลหะ (Metal Burrs)  แบบหมุน เหมาะส าหรับการขัดภายใน และพื้นผิวช้ินงาน ควรรักษาแกน
ให้ตรงเสมอ แกนที่คดจะมีแรงสะบัดสูง 

(ง) การปรับแต่งเปลือกเตา ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือที่มีการสั่นสะเทือนสูงการออกแบบให้สามารถดัน
เปลือกเตา (Linings) ออกด้วยก้านยก หรืออุปกรณ์ช่วยดันออกต้องมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง
ต่อการสัมผัสการสั่นสะเทือนมีความตระหนักรู้ 

(จ) จัดให้มีการหยุดพักท างานเป็นช่วง ๆ เมื่อปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงต่อการสั่นสะเทือน 
(ฉ) จัดให้มีการควบคุมอุณหภูมิในสถานที่ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์เครื่องมือหรือวัสดุ ที่ท าให้ประสิทธิภาพ

การท างานของคนและเครื่องมือหรือวัสดุตกต่ าลง 
(ช) จัดให้มีการส ารวจตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสม ติดตามอาการ และสุขภาพที่อาจเกิดจากการ

ท างาน 
(8) จัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมจัดให้มีการใช้ถุงมือป้องกันการสั่นสะเทือน 

(Anti-vibration Gloves) ให้เหมาะสมกับชนิดและประเภทงาน ตามคุณลักษณะของถุงมือท่ีออกแบบเอาไว้ 
(ก) ให้สวมเสื้อ ที่เหมาะสมกับสภาพการท างาน 
(ข) ภายในอาคารหรือโรงงาน ควรปรับปรุงให้มีสภาพอากาศและอุณหภูมิให้เหมาะสม 

 
2.3.2 การบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากการขน ยก และเท  

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะเหลวมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบปัญหาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal 
Disorders, MSDs) ที่เกิดจากการยกขนเท ด้วยก าลังแขนขา ที่ผิดวิธี หรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือท าเป็นเวลานาน 
หรือ ขาดเครื่องมือทุ่นแรงมาใช้งาน ท าให้เกิดการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแขนขาท้ังส่วนบนและส่วนล่าง ข้อต่อกระดูกและเอ็น และ
อาจเป็นการบาดเจ็บเรื้อรัง มาตรการที่จะป้องกันการบาดเจ็บมีดังนี้  

(1) ต้องมีการประเมินความเสี่ยงจากการท างานด้วยมือในการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุและสิ่งของ เพื่อน าข้อมูลมา
ใช้ในการวางแผนและออกแบบกระบวนการท างาน และวิธีการท างานท่ีเหมาะสม 

(2) หลักปฏิบัติทั่วไปในการยกของมีดังนี ้
(ก) ไม่ยกของที่อยู่สูงเกินไป หรือต้องใช้มือเอื้อม 
(ข) ไม่ควรยกของขณะที่มีเด็กหรือบุคคลอื่นกีดขวางอยู่บริเวณนั้น 
(ค) สตรีอยู่ในช่วงหลังคลอด ห้าม! ยกของอย่างเด็ดขาด 
(ง) ขณะยกและย้ายของไม่ควรท าคนเดียว เผื่อกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจะได้มีคนช่วยเหลือ 
(จ) ของหนักท่ีเกินพิกัดยกคนเดียว ให้พิจารณาช่วยหลายคนช่วยยก 

 



14 | บทท่ี 2 ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ (Health) และการควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง 
 

มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

(3) ต้องมีการอบรมวิธีการยกเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี  ที่ไม่ท าให้กล้ามเนื้อเอ็นและกระดูกสันหลังบาดเจ็บ 
ตลอดจนน้ าหนักที่ยกตามท่าทางในการยก ตามรูปที่ 2-5 

 การยกของอย่างถูกวิธี มีขั้นตอน ดังนี ้
(ก) ประเมินน้ าหนัก 
(ข) ย่อเข่า จัดท า ย่อตัวลง 
(ค) จับสิ่งของอย่างมั่นคง 
(ง) แขนแนบชิดล าตัว 
(จ) ออกแรงกล้ามเนื้อขาเพื่อยกขึ้น ร่างกายและสะโพกตรง ไม่คด ยกอย่างราบเรียบ 
(ฉ) ค่อย ๆ ย่อเข่าย่อตัวจัดวางสิ่งของ  

(4) ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมในการยกของ ได้แก่ ถุงมือ รองเท้า หรือเข็มขัดพยุงหลัง 
(5) จัดให้มีการใช้ม้านั่ง และโต๊ะท างานแทนการนั่งยอง ๆ เป็นเวลานาน 
(6) จัดให้มีการออกก าลัง ท่ากายบริหารเป็นประจ า เพื่อสร้างความยึดหยุ่นของเอ็นกล้ามเนื้อกระดูก เกิดความ

ยืดหยุ่น 
(7) จัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพท่ีเกี่ยวกับการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแขนขา ข้อต่อ กระดูกและเอ็น 
(6) จัดให้มีการออกแบบเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ขนยกเท หรือเครื่องยก รถยก หรือเครนมาใช้งานทดแทน ตลอดจนมี

มาตรการป้องกันดูแลบ ารุงรักษา 
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รูปที่ 2-5 วิธีการยกของและเคลือ่นย้ายที่ปลอดภัย 
ที่มา: https://www.thaieditorial.com  และ  https://www.health.mthai.com 

 
 ตามมาตรฐาน EU Directive 90/269/EEC และManual Handling –( Regulation practices in Denmark and 
comparable countries)  ระบุน้ าหนักยกท่ีเหมาะสมกับระยะยดืเหยียดของแขน ทีน่ าเสนอโดยรูปที ่2-6  แบ่งน้ าหนักที่
ปลอดภัยออกเป็น 3 โซน ได้แก่  

(1) สีเขียว ปลอดภัย 
(2) สีเหลือง เขตที่ต้องระมดัระวัง แลว้การยกต้องไมม่ีข้อจ ากัด 
(3) สีแดง เขตอันตราย 

 การยกมี 3 ต าแหน่ง ดังนี ้
(1) ซ้ายมือสดุเป็นท่าการยกท่ีแขนทั้งสองข้างแนบล าตัวท่ีมีน้ าหนักยกที่ปลอดภัยถึง 50 กิโลกรมั และยกได้ไมเ่กิน 

10 ตันต่อวัน 
(2) ต าแหน่งที่สองเปน็ที่ท่ีผู้ยกของยดืแขนออกไปประมาณ 30 เซนติเมตร น้ าหนักที่ปลอดภัยจะลดลงเหลือ 30 กิโลกรมั 

และยกไดไ้มเ่กิน 6 ตันต่อวัน 
(3) ต าแหน่งสุดท้ายเป็นการยืดแขน 45 เซนติเมตร น้ าหนักที่ปลอดภัยจะเหลือเพียง 15 กิโลกรัมและยกได้ไมเ่กิน 

10 ตันต่อวัน  
 โดยสรุปจะพบว่าหากแขนยืดออก น้ าหนักของการยกที่ปลอดภยัจะน้อยลงตามล าดับ  
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รูปที่ 2-6 วิธีการยกและน้ าหนักยกสูงสุด กรณีที่ยกของติดล าตัว ยืดออก 30 เซนติเมตร และ 45 เซนติเมตร 

ที่มา: https://2lift.com/lift-and-carry 

 
2.3.3 ความเครียดจากความร้อน (Heat Stress) 

เมื่ออุณหภูมิของร่างกายสูงกว่า 41 องศาเซลเซียส จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม เซลล์ประสาทบางส่วนในระบบประสาท
ส่วนกลาง และสมอง จะถูกท าลายอย่างถาวร ถ้าไม่สามารถระบายความร้อนออก จะท าให้เกิดความรู้สึกมึนงง และเกิดอาการ
ชักอย่างรุนแรงได้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอาจท าได้โดยการเช็ดตัวด้วยน้ าผสมแอลกอฮอล์  เพื่อช่วยระบายความร้อนออก
จากร่างกาย อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิสูงสุดที่คนจะทนอยู่ได้ เซลล์ทั่วไปจะถูกท าลาย และส่งผลเสียต่อระบบ
ประสาท หัวใจ และไต อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ สถานประกอบการต้องจัดให้มีมาตรฐานการป้องกันความเครียดจากความ
ร้อนและฮีทสโตรก (Heat Stroke) ดังนี ้

(1) มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีบรรยากาศร้อนจะตระหนักและระมัดระวัง อันตรายจากความร้อนที่มีต่อ
สุขภาพ และอาจเกิดฮีทสโตรก อุณหภูมิร่างกายเกิน 41 องศาเซลเซียสและร่างกายไม่สามารถปรับตัวให้อยู่
ในเกณฑ์ปกติได้  ดังนั้นต้องควบคุมให้การปฏิบัติงานมิให้ร่างกายมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 38 องศาเซลเซียส 

(2) ให้บริหารจัดการแหล่งก าเนิดความร้อน และความช้ืนจากไอระเหยของน้ าตามสมควร เช่น จัดการให้มีฉนวน
ความร้อน ป้องกันรังสีความร้อนแผ่กระจาย ออกจากแหล่งความร้อน 

(3) จัดให้มีน้ าดื่มน้ าเย็น พัดลมเป่าระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงาน และมีอากาศถ่ายเทหมุนเวียน 

(4) ออกแบบทางวิศวกรรม หาวิธีการลดความช้ืน และความร้อน โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ใช้ระบบระบายอากาศ 
ดูดลมเย็นจากพ้ืนท่ีเย็นเข้ามาหมุนเวียน ให้อุณหภูมิอากาศลดลง 
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(6) ใช้ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์ มาท างานแทนคน ในพื้นที่มีอากาศร้อนจัด 
(7) จัดพื้นที่ห้องพักที่มีอากาศเย็นสบาย หรือพื้นที่หลบมุมร้อน หรือร่มบังแดดหรือวัสดุสะท้อนความร้อน หรือบุ

ฉนวนความร้อน เป็นที่พักของผู้ปฏิบัติงานมาพักเป็นช่วง ๆ ในระหว่างการท างาน 
(8) จัดให้มีนโยบายเรื่องความเครียดจากความร้อน และมีกระบวนการป้องกันท่ีเหมาะสม 

(ก) มีการให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน สัญญาณและอาการของการสัมผัสอากาศร้อน และโรคลมแดดลมร้อน  
ตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนสภาพอากาศ 

(ข) ใช้ระบบเพื่อนสังเกต (Buddy System) ที่เพ่ือนอีกคนท่ีอยู่ใกล้ ๆ เฝ้าสังเกตอีกคน จับเป็นคู่ ๆ 
(ค) จัดให้มีการพักช่วงระยะเวลสั้น ๆ เพื่อมาดื่มน้ าระหว่างการท างานในแต่ละกะ ตามความเหมาะสมใน

แต่ละงาน ตามลักษณะงานที่ร้อนมากหรือน้อย หรือจัดให้มีการเว้นจังหวะงาน ตามความเหมาะสม 
หรือจัดตารางเวลาท างานในที่ร้อน  มีที่พักหลบร้อน ในแต่ละวัน ตามจังหวะในการท างานมีการ
หมุนเวียนสลับผู้ปฏิบัติงานจากงานร้อนไปท างานอ่ืน เพื่อลดเวลาสัมผัสในแต่ละวัน 

(ง) เฝ้าระวังติดตามอาการสัญญาณของการสัมผัสงานร้อนและโรคลมแดดลมร้อน 
(จ) จัดให้มีแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) และมาตรการแก้ไข ส าหรับกรณีเกิดอาการโรคลมแดดลม

ร้อน 
(ฉ) สาเหตุของการเป็นลมแดด (Heat Stroke) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แสดงโดยรูปท่ี 2-7 
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รูปที่ 2-7 ป้ายเตือน สาเหตุของการเป็นลมแดด (Heat Stroke) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 

2.4 การจัดการควบคุมผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

2.4.1 มลภาวะที่กระทบต่อชุมชน  
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะเหลว นอกจากจะมีผลกระทบภายในโรงงานแล้ว ยังอาจเกิดผลกระทบต่อเข้าสู่พื้นที่

ชุมชนรอบโรงงาน จึงมีความจ าเป็นต้องมีความระวังและติดตาม ดังนี ้
(1) จัดให้มีระบบการจัดการเกี่ยวกับมลภาวะที่กระทบชุมชน จากการด าเนินการตามกระบวนงานหลอมหล่อ

โลหะเหลว ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนบริเวณรอบ ๆ สถานประกอบการ ใน
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ด้านความเดือนร้อนร าคาญ ฝุ่น เสียงดัง กลิ่น ไอระเหย ควันไอเสีย น้ าเสีย การแบ่งปันน้ าใช้ ก๊าซไอสารเคมี
ที่อันตรายต่อสุขภาพ การแพร่กระจายของมลภาวะทางน้ าและทางดิน ให้มีการตรวจวัด และเฝ้าระวังอยู่เป็น
ระยะ ๆ 

(2) จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนจากชุมชน และช่องทางสื่อสารจากชุมชนมายังสถานประกอบการที่สะดวกและ
รวดเร็ว และเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจะต้องเข้าด าเนินการประสานงานกับชุมชน เพื่อช้ีบ่งปัญหาและหามาตรการ
ป้องกันแก้ไขโดยพลัน 

(3) การระบายอากาศและน้ าต้องควบคุมให้อยู่ใน มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

2.4.2 ของเสียที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  
ของเสียอันตรายจะต้องมีการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและข้อกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลและ

สิ่งแวดล้อม ดังนี ้
(1) จัดให้มีระบบการจัดการเกี่ยวกับของเสียอันตราย ในการใช้ การเก็บรักษา การขนย้าย และการก าจัดทิ้ง 

อย่างถูกวิธี และเป็นไปตามกฎหมาย 
(2) ของเสียอันตราย จะต้องมีการช้ีบ่ง และหีบห่อในภาชนะบรรจุอย่างถูกวิธีที่ไม่ช ารุดฉีกขาดรั่วซึมได้ง่าย ใน

การเก็บและขนย้าย 
(3) การปล่อยควันไอเสียอันตรายเข้าสู่บรรยากาศในกระบวนการหลอมหล่อเทโลหะ หรือการทิ้งกากของเสีย

อันตรายต่าง ๆ จะต้องด าเนินการอย่างถูกวิธี และเป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย  
(4) ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจและหน้าที่ในการป้องกันผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม และสามารถตัดสินใจได้  
(5) ของเสียอันตรายที่จะน าไปทิ้ง จะต้องช้ีบ่งอันตราย หีบห่อหรือภาชนะบรรจุต้องปลอดภัย ไม่ช ารุดเสียหายฉกี

ขาดรั่วไหลซึมใด ๆ สะดวกในการขนย้ายไปก าจัดอย่างถูกวิธี และเป็นไปตามข้อกฎหมาย 
(6) การท าลายกากของเสีย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกระบวนการที่ก าหนดขึ้นไว้อย่างถูกวิธี และเป็นที่

ยอมรับของทางราชการ  ตามที่ระบุไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
หมวด 4 การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม  
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บทที ่3  
ความเสี่ยงของการบาดเจ็บ (Injuries)  

จากการท างานและการควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
 

บทนี้ในเบื้องต้น จะกล่าวถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการป้องกัน หัวใจหลักของการเกิดอุบัติเหตุเกิด
จากกระท าของคน ซึ่งเมื่อศึกษาแล้วพบว่าอุบัติเหตุสามารถป้องกันได้จากการมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและการควบคุม
และอบรมสม่ าเสมอ  ในส่วนที่ 2 จะจ าแนกประเภทของอุบัติเหตุที่เกิดในอุตสาหกรรมที่มีโลหะเหลว ซึ่งมีทั้งหมด 7 ประเภท 
ในขณะที ่3 ประเภทเป็นผลจากโลหะเหลวโดยตรง   รายละเอียดของความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการท างาน มีดังนี ้
 

3.1 สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ 
โอกาสการเกิดอุบัติเหตุพบได้ในทุกกระบวนการ ดังนั้น ความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่

ส าคัญในการป้องกันการเกิดของอุบัติภัยที่ไม่พึงประสงค์จากการท างานเกี่ยวกับโลหะเหลว จึงต้องมีข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยการประเมินความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในกระบวนการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุร้อน อุณหภูมิสูงและ
พื้นที่ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีมาตรการป้องกันดูแลอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

H.W.  Heinrich , Industrial Accident Prevention:  A Scientific Approach, 1931.   สรุปสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุมี 3 ประการ คือ 

(1) สาเหตุจากคน (Human Causes) มีจ านวน 88% 
(2) สาเหตุจากความผิดพลาดของเครื่องจักร (Mechanical Failure) มีจ านวน 10% 
(3) สาเหตุที่เกิดจากดวงชะตา (Act of God) มีเพียง 2% 

 
 อุบัติเหตุที่เกิดจากคนมี 2 องค์ประกอบได้แก่ 

(1) การกระท าท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) เป็นสาเหตุใหญ่ คิดจ านวนเป็น 85% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 
การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติงานของคนที่มีผลท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น เช่น 
(ก) การท างานไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกข้ันตอน เช่น ยกของด้วยท่าทางที่ผิด 
(ข) ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย 
(ค) การถอดเครื่องก าบังเครื่องจักร 
(ง) การใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับงาน 
(จ) การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(ฉ) การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติภัยเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมแก้ไขหรือป้องกันไม่ได้ 
(ช) การท างานโดยที่ร่างกายและจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ เช่น ไม่สบาย มึนเมา มีความเครียด มีปัญหา

ครอบครัว  เป็นต้น   
(2) สภาพงานท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) เป็นสาเหตุรอง คิดจ านวนเป็น 15% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 

สภาพงานท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) หมายถึง สภาพของโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร กระบวนการ
ผลิต เครื่องยนต์ อุปกรณ์ในการผลิต ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ เช่น 
(ก) การออกแบบโรงงาน แผนผังโรงงาน 
(ข) ระบบความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ส่วนที่เป็นอันตราย (ส่วนที่

เคลื่อนไหว) ของเครื่องจักรที่ไม่มีเครื่องก าบังหรืออุปกรณ์ป้องกัน 
(ค) อันตรายเครื่องจักรกล เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ช ารุดบกพร่อง ขาดการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาอย่าง

เหมาะสม 
(ง) สภาพแวดล้อมในการท างานไม่เหมาะสม เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ เสียงดังเกินควร ความร้อนสูงมีฝุ่น

ละอองมาก หรือ มีไอระเหยของสารเคมีที่เป็นพิษ เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ต้องด าเนินการป้องกันไม่ให้
เกิดขึ้นอีก โดยมีแนวคิดและขั้นตอนการด าเนินการ เพื่อหาทางลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ และหาทางควบคุมความสูญเสีย 
โดยการ 

(1) การสืบค้นหาอันตราย (Hazard Identification) 
(2) การใช้เทคนิคในการประเมินหาขนาดของอันตราย (Technical Evaluation) 
(3) การออกแบบด้านวิศวกรรม (Engineering Design) 
 
รายละเอียดของมาตรการและการประเมินความเสี่ยงจะได้กล่าวไว้ในบทถัดไป รูป 3.1 แสดงให้เห็นองค์ประกอบ

ของอุบัติเหตุซึ่งมี 2 ปัจจัย คือสภาพงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) และการกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) 
น ามาสู่อุบัติเหตุ ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้หากมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีและครบถ้วน หากมีอุบัติเหตุขึ้นแต่มีเพียงการ
สูญเสียทรัพย์สิน และไม่มีคนบาดเจ็บจะเรียกเหตุการณ์นั้นว่า Near miss 
 
 

 
รูปที่ 3-1 องค์ประกอบและเหตุการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุ 

ที่มา: https://www.maritimeprofessional.com/blogs/post/is-it-a-near-miss--or-was-it-an-unsafe-act-13635 

 
3.2 อุบัติเหตุที่เกิดในอุตสาหกรรมการถลุง หลอม หล่อโลหะ 
 อุบัติเหตุที่เกิดในอุตสาหกรรมการถลงุ หลอม หล่อโลหะที่มีผลโดยตรงกับร่างกาย (Bodily Injuries) สามารถจ าแนกได้
ออกเป็น 7 หัวข้อดังนี้       

3.2.1 การระเบิดของโลหะเหลว (Molten Metal Explosion) 
3.2.2 การยกเคลื่อนย้ายวัสดุอันตราย (Hazardous Manual Handling Tasks) 
3.2.3 การลื่นสะดุดหกล้มหรือตกจากท่ีสูง (Slips Trips and Falls) 
3.2.4 การบาดเจ็บจากความร้อนลวกไหม้ (Burns) 
3.2.5 การท างานเกี่ยวกับทางกล (Plant Mechanical Hazards) 
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3.2.6 การท างานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง (Electricity Hazards) 
3.2.7 การเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยง (Risk Area Access) 
 

3.2.1 การระเบิดของโลหะเหลว  
การระเบิดของโลหะเหลวในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะเหลว นับเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงที่สุดและเกิดขึ้นบ่อยที่สุด  

เนื่องจากโลหะเหลวมีอุณหภูมิสูงมาก การระเบิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงาน และต่อร่างกายผู้ปฏิบัติงาน
ที่จะบาดเจ็บสาหัสรุนแรง หรืออาจถึงแก่ชีวิต การระเบิดของโลหะเหลว พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการมีน้ า หรือของเหลว
อื่น ๆ จากเศษโลหะถูกส่งเข้าเตาหลอมจึงท าให้เกิดการระเบิดขึ้น หรือเกิดจากการเทโลหะเหลวในภาชนะที่เปียกช้ืนหรือให้
ความร้อนยังไม่เพียงพอต่อการระเหยของไอน้ า ระบบงานจึงควรมีการวางแนวทางปฏิบัติงาน และมีการก ากับดูแลอย่าง
เข้มงวด เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยในการป้องกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวอ่ืน ๆ เข้าสู่เตาหลอม ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ควรเก็บเศษโลหะไว้ในบริเวณที่แห้งและมีหลังคาปิด กรณีที่ไม่สามารถเก็บไว้ในที่ปิดได้ กรณีที่เป็นถัง หรือ
ภาชนะปิด ควรเจาะรูเพื่อให้ของเหลวระบายออกได้ 

(2) เศษโลหะทั้งหมดควรได้รับการตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าด้วยสายตาก่อนน าไปเข้าเตาหลอม 
(3) ต้องฝึกอบรม ให้ข้อมูล และค าแนะน า ที่เหมาะสมเกี่ยวกับอันตรายจากการท างานเกี่ยวกับโลหะเหลวท่ีมีการ

ปนเปื้อนของของเหลวอื่นเมื่อเข้าสู่เตาหลอม และความจ าเป็นในการปฏิบัติที่ปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน รวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

(4) ควรมีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตามความเสี่ยงท่ีได้มีการประเมินไว้ล่วงหน้า 
(5) ควรมีการก ากับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และ

ผู้ประกอบการควรพิจารณาว่ามีการปนของของเหลวอื่นในพื้นที่บริเวณเตาหลอม และบริเวณอื่น  ๆ ใน
กระบวนการอย่างรัดกุม 

 ( รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในบทที ่4) 
 

3.2.2 การบาดเจ็บจากการยกเคลื่อนย้ายวัสดุอันตราย  
อุปกรณ์การยกที่พบมากที่สุดในอุตสาหกรรมโลหะ คือ ปั่นจั่นเหนือศีรษะ ซึ่งการใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจจะท าให้

พนักงานเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสาหัสได้ จึงต้องจัดการ ควบคุม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ยกเหล่านี้มีการท างานอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยตามกฎข้อบังคับใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีการควบคุมโดยกฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร 
ปั่นจั่น และหม้อน้ า พ.ศ. 2552 (หมวด 2 ปั่นจั่น)  

(1) จัดให้มีการใช้มาตรฐานหรือกฎหมายอ้างอิงประกอบปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมดังนี้ 
(ก) ในการประกอบ การทดสอบ การใช้ การซ่อมบ ารุง และการตรวจสอบปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นที่น ามาใช้

กับปั้นจั่น ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือการใช้งานท่ีผู้ผลิตก าหนดไว้  
(ข) ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการทดสอบและการตรวจสอบการติดตั้งปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลกัษณะ

และคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตโดยวิศวกรก่อนการใช้งาน และจัดท ารายงานการตรวจสอบและการ
ทดสอบ ซึ่งมีลายมือช่ือวิศวกรรับรอง เก็บไว้ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีการหยุด
ใช้งานปั้นจั่นตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป ก่อนน ามาใช้งานใหม่ผู้ประกอบการต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 

(ค) ผู้ประกอบการต้องเคลื่อนย้ายวัตถุไวไฟออกจากบริเวณที่ใช้ปั้นจั่น กรณีไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายที่เหมาะสมก่อน 

(ง) ห้ามผู้ประกอบการให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ปั้นจั่นท่ีช ารุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพท่ีไม่ปลอดภัย 
(จ) ห้ามผู้ประกอบการดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่นหรือยินยอมให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อื่น

กระท าการเช่นว่านั้น อันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ถ้าจ าเป็นต้องดัดแปลงส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
ที่มีผลต่อการรับน้ าหนัก ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการค านวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบ 

(ฉ) ต้องจัดให้มีสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนภัยตลอดเวลาที่ป้ันจั่นท างานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นได้ชัดเจน 
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(ช) ในกรณีที่มีการซ่อมบ ารุงปั้นจั่น ต้องติดป้ายแสดงการซ่อมบ ารุงปั้นจั่นโดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความที่
เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีระบบ วิธีการหรืออุปกรณ์ป้องกันมิให้ปั้นจั่นนั้นท างาน และ
ให้แขวนป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามเปิดสวิตช์ไว้ท่ีสวิตช์ของปั้นจั่นด้วย 

(ซ) ต้องจัดให้มีป้ายบอกพิกัดน้ าหนักยกไว้ที่ปั้นจั่นและรอกของตะขอติดค าเตือนให้ระวังอันตราย และ
ติดตั้งสัญญาณเตือนอันตรายให้ผู้บังคับปั้นจั่นทราบ 

(ฌ) ต้องจัดท าเส้นแสดงเขตอันตราย เครื่องหมายแสดงเขตอันตราย หรือเครื่องกั้นเขตอันตราย ในเส้นทาง
ที่มีการใช้ปั้นจั่นเคลื่อนย้ายสิ่งของ 

(ญ) ต้องจัดให้มีคู่มือการใช้สัญญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีที่การใช้สัญญาณตามวรรคหนึ่งเป็น
การใช้สัญญาณมือ ต้องจัดให้มีรูปภาพ หรือคู่มือการใช้สัญญาณมือตามที่อธิบดีประกาศก าหนด ติดไว้ท่ี
จุดหรือต าแหน่งท่ีผู้ปฏิบัติงานเห็นได้ชัดเจน 

 
(2) จัดให้การท าเครื่องหมายของอุปกรณ์ยกให้ถูกต้อง 

(ก) อุปกรณ์ยกทั้งหมดรวมถึงอุปกรณ์เสริมต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจนเพื่อระบุ พิกัดน้ าหนักยก (น้ าหนัก
บรรทุกสูงสุดที่อุปกรณ์สามารถยกได้อย่างปลอดภัย) 

(ข) เก็บข้อมูลควรไว้กับเครื่องจักรยก เช่น ตัวบ่งช้ีก าลังการผลิตที่ติดตั้งซึ่งจะแสดง พิกัดน้ าหนักยก ของ
ผู้ปฏิบัติงานส าหรับการก าหนดค่าการยกที่อนุญาต ต้องมีการท าเครื่องหมายอุปกรณ์เสริมเพื่อแสดง
ลักษณะต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการใช้งานอย่างปลอดภัย อาจรวมถึงน้ าหนักของช้ินส่วนซึ่งมีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก 

(3) การวางแผนจัดระเบียบและด าเนินการยกที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ยก  
ในงานยกของมักจะเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก รวมทั้งต้องเสียทรัพยากรด้านต่าง ๆ อาทิ 
พนักงานผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ และเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากเมื่องานมีข้อผิดพลาด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญที่
จะต้องใช้ทรัพยากรวางแผนและจัดระเบียบการยกอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่าง
ปลอดภัย แต่ละองค์ประกอบเหล่านี้ 
(ก) ต้องมีบุคคลหรือผู้ที่มีความสามารถเพียงพอที่จะมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์และวางแผนแต่ละ

ขั้นตอน บุคคลเหล่านี้ควรมีความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างเพียงพอเกี่ยวกับงานและอุปกรณ์ที่
เป็นปัญหา ตลอดจนปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายเพื่อให้สามารถวางแผนได้อย่างถูกต้อง ส าหรับ
การด าเนินงานที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงการวางแผนและการจัดระเบียบควรมีความละเอียดถี่ถ้วน
และพิถีพิถัน 

(ข) ในการวางแผนปฏิบัติการยกต่าง ๆ ต้องมี 
(1) การระบุและการประเมินความเสี่ยงเป็นกุญแจส าคัญในการระบุอุปกรณ์ 
(2) วิธีการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับงานการยก 
(3) พนักงานท่ีผ่านการอบรมและมีความสามารถเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการจัดการความเสี่ยง 
(4) ในการท างานที่ซับซ้อนจ าเป็นต้องมีการวางแผนและรายละเอียดครบถ้วน พร้อมน าข้อมูลมาท า

การก ากับดูแลและตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญในระดับสูงซึ่งด าเนินการโดยบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกฝนมาเป็นพิเศษ 

 
3.2.3 การลื่นสะดุดหกล้มหรือตกจากที่สูง  

การลื่นสะดุดหกล้มหรือตกจากที่สูง เป็นอันตรายที่มักถูกมองข้าม แต่ความจริงแล้ว พบได้บ่อยทีสุด คิดเป็น
มากกว่า 1 ใน 3 ของการบาดเจ็บท้ังหมด พนักงานประมาณ 10,000 คน ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการลื่นและการหกล้มในแต่
ละปีคิดเป็น 16% ของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมหลอมเหลวในปี พ.ศ. 2553-2554  (รายงานสถานการณ์โรคและภยัสขุภาพจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2555 ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค) 

การลื่นและการหกล้มเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ซึ่งสามารถป้องกันได้ ดังนี้ 
(1) จัดให้มีการส ารวจตรวจตราพื้นที่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการลื่นไถลจาก น้ า หรือน้ ามัน ที่เกิดขึ้นจากการท างาน

หรือขณะท าความสะอาด เมื่อพบว่ามีความเสี่ยง ต้องจัดการแก้ไขโดยไม่ชักช้า 
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(2) เมื่อท าความสะอาด ควรตั้งป้ายเตือนพื้นเปียกหรือก าลังท าความสะอาด เพื่อไม่ให้พนักงานเดินผ่านบริเวณที่
ท าความสะอาดอยู่เพราะจะท าให้เกิดการลื่นล้มได้ 

(3) จัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่รองเท้าป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ระหว่างปฏิบัติงาน 
(4) ดูแลพื้นในบริเวณที่ท างาน ให้มีความเหมาะสมกับงานที่ท า อยู่ในสภาพดีและไม่มีสิ่งกีดขวาง พนักงาน

สามารถเดินได้อย่างปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการลื่นล้ม 
(5) มีแสงที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการมองเห็น แสงท่ีน้อยไปท าให้ไม่สามารถเห็นอันตรายบนพ้ืนและบันไดได้ 
(6) น้ าเมื่ออยู่บริเวณพื้นภายในหรือนอกอาคารอาจก่อให้เกิดการลื่นล้มได้ การออกแบบหลังคาที่ดีช่วยป้องกัน

การเกิดอันตรายได้ 
(7) จัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่รองเท้า โดยการเลือกรองเท้าที่เหมาะสม โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง  ๆ เช่น ความ

สะดวกสบาย ความทนทาน และสมบัติด้านความปลอดภัยในเรื่องการป้องกันนิ้วเท้า รูปแบบดอกยางต้อง
เหมาะกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ 

 

 
 

รูปที่ 3-2 ป้ายเตือนอันตรายจากการลื่นหกลม้ 
 

(8) การสร้างความปลอดภัยให้กับทางเดิน อุบัติเหตุในการเคลื่อนย้ายวัตถุส่วนใหญ่เกิดจากมีสิ่งกีดขวางบน
ทางเดิน และพื้นผิวไม่เรียบ การป้องกันอุบัติเหตุเหล่านี้มักท าได้งานและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยต้องท าให้
ถูกต้องทั้งสามองค์ประกอบดังรูป 
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รูปที่ 3-3 หลักการสร้างความปลอดภัยให้กับทางเดิน 

 
     จากรูปที่ 3-2 ปัจจัยของการควบคุมการลื่นและหกล้ม 

(ก) การตรวจสอบทางเดิน ต้องมีการตรวจสอบทางเดินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไม่ควรมีสิ่งกีด
ขวาง หรือพ้ืนผิวที่ไม่สม่ าเสมอ 

(ข) การดูแลทางเดินให้โล่ง (Housekeeping)  
 พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบให้ทางเดินมีความปลอดโปร่ง ไม่มีสายไฟ สิ่งกีดขวาง 

ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดเก็บสิ่งของต่าง ๆ ให้อยู่ในท่ีที่เหมาะสม 
(ค) การออกแบบและดูแลรักษาทางเดิน (Design and Maintenance)  
 การออกแบบและการบ ารุงรักษาพื้นให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมต้องมีการติดตั้งอย่างถูกต้อง และดูแล

รักษาอย่างเหมาะสม ที่ปฏิบัติงานมีทางเดินกว้างเพียงพอ หรือระดับขั้นบันไดมีความสูงตามมาตรฐาน 
และมีราวจับ ในส่วนของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในหมวดหมู่นี้เช่นกัน 

 
3.2.4  การบาดเจ็บจากความร้อนลวก ไหม้  

(1) การสัมผัสความร้อนลวก ไหม้  
 สถานประกอบการต้องด าเนินการ 

(ก) ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงอันตรายจากการลวกไหม้จากความร้อนจากโลหะเหลว ที่ท าให้เกิดการ
บาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรง จากการสัมผัสกับผิววัสดุที่ร้อน รังสีความร้อน และน้ าโลหะเหลว
หกหยดสาดกระเด็น 

(ข) ป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหลอมยกย้ายเทหล่อ  เข้าพื้นที่อันตรายจากความร้อนโลหะเหลว
ตามที่ก าหนดไว้ในผังโรงงาน 

(ค) แนะน าให้ใช้วิธีลดความเสี่ยงเป็นระบบอัตโนมัติ เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ทุ่นแรง มาทดแทนแรงคน 
เท่าที่จะเป็นไปได้   

(ง) ออกแบบและควบคุมกระบวนการป้องกันการท าปฏิกิริยาหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดที่อาจเป็นอันตราย
น าไปสู่อุบัติเหตุ  
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(จ) จัดให้มีเครื่องก าบังหรือป้องกันการเข้าใกล้ความร้อนหรือการสาดกระเด็น มีระยะห่างพอ มีฉากป้องกัน
บริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยง ขณะเทโลหะเหลว 

(ฉ) จัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใกล้ความร้อน 
(ช) จัดเตรียมอุปกรณ์ และวิธีการปฐมพยาบาล ไว้ให้พร้อม สามารถหยิบใช้งานได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน และ

มีการฝึกอบรมการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากความล่าช้า และการ
ขาดทักษะ 

 

 
รูปที่ 3-4 ป้ายเตือนอันตรายจากผิวร้อน และการลวกไหม้ 

  
(2) การสัมผัสรังสี และแสงจ้า   

            สถานประกอบการต้องด าเนินการให้ 
(ก) ผู้ปฏิบัติงานต้องตระหนักถึงอันตรายต่อดวงตาและผิวหนังไหม้ จากการสัมผัสรังสีอัลตร้าไวโอเลต  และ

อินฟาเลต ที่มาจากแสงโลหะหลอมเหลว ที่บริเวณเตาหล่อ และบริเวณเทหล่อ ตลอดจนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานเชื่อมแก๊สเชื่อมไฟฟ้า 

(ข) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริเวณที่มีแสงจ้า รังสีความร้อน ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่ออกแบบมาโดย
จ าเพาะ   

(ค) ต้องติดป้ายแสดง ในพื้นที่ท่ีต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่มีแสงจ้า และรังสีความร้อน   
(ง) ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ ในขณะที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับแสงจ้า และ รังสีความร้อน     
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รูปที่ 3-5 ป้ายเตือนอันตรายจากรังสีและแสงจ้า ที่ต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนตัว 
 

3.2.5 อุบัติเหตุจากการท างานเกี่ยวกับเคร่ืองจักรกล  
 สถานประกอบการต้องด าเนินการให้ 

(1) พนักงานตระหนักถึงอันตรายจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนงานหลอมหล่อยกเทเจาะกัด
ตัดขัด โดยเครื่องยก ป้ันจั่น รอกยก รถยกงา สายพานล าเลียง อุปกรณ์ท าต้นแบบ และแบบหล่อ 

(2) มีการออกแบบและจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เพิ่มเพื่อความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ลดเสียงดัง 
ลดการสั่นสะเทือน มีการ์ดครอบส่วนหมุน มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟเกินขนาด ระบบเก็บฝุ่น และ
อื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงและอันตราย 

(3) มีกระบวนการบ ารุงรักษาแบบป้องกันตามการใช้งาน (Preventive Maintenance) เครื่องมือเครื่องจักรให้มี
ประสิทธิภาพ มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ท างานได้ และปฏิบัติตามคู่มือการบ ารุงรักษาและการซ่อมแซม
อย่างเป็นระบบ มีการออกแบบการบ ารุงรักษาตามการใช้งาน ของแต่ละเครื่องมืออย่างเหมาะสม 

(4) หลีกเลี่ยงการซ่อมบ ารุงในขณะที่เครื่องจักรอุปกรณ์ท างานอยู่ เว้นแต่เป็นการทดสอบประกอบการซ่อมบ ารุง 
และมีระบบปิดสวิตช์ในขณะซ่อม (Lock in/Lock out) 

(5) การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ก าลังท างานอยู่ จะต้องมีกระบวนการที่ก าหนดไว้แล้วเท่านั้น เช่น มี
ป้ายแขวนเตือน ตลอดจนการเตรียมเผื่อไว้ในภาวะฉุกเฉินด้วย 

(6) การซ่อม การบ ารุงรักษา การติดตั้ง การบริการงานซ่อม และการท าความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ จะต้องมี
การประเมินความเสี่ยง การจัดเตรียมอุปกรณ์การซ่อม การวางแผนซ่อม ได้อย่างปลอดภัย 

 
3.2.6 อุบัติเหตุจากการท างานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง  

 สถานประกอบการต้องด าเนินการให้  
(1) พนักงานมีความตระหนักถึงอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจเป็นอันตรายบาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงขั้นเสียชีวิต และใน

กระบวนงานมีทั้งการใช้ไฟฟ้าแรงต่ า และไฟฟ้าแรงสูงด้วย ตลอดจนถึงตระหนักว่า ไฟฟ้าแรงสูงสามารถ
กระโดดมาถึงเมื่อยืนอยู่ใกล้ ๆ 

(2) ผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวังในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า และเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า 
(ก) อันตรายจากไฟฟ้า มีท้ังไฟฟ้าดูด การระเบิด การเกิดอาร์กประกายไฟ และการเกิดเพลิงไหม้ 
(ข) อันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าช็อตลวกไหม้ แล้วยังอาจเกิดก๊าซพิษ เกิดโอโซน ไซยาไนต์ ซัลเฟอร์

ออกไซด์ และเป็นสาเหตุให้อากาศมีปริมาณออกซิเจนต่ าลง ซึ่งส่งผลต่อการหายใจ 
(ค) การปฏิบัติงานในพื้นที่อากาศร้อน ร่างกายมีเหง่ือ และท าให้เสื้อผ้าอุปกรณ์สวมใส่ต่าง  ๆ เปียกชุ่ม 

ส่งผลให้เป็นสื่อน าไฟฟ้าอย่างดี   
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(3) การใช้ไฟฟ้าแรงสูงในการหลอมโลหะ สามารถเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และรบกวนการท างานของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือท าให้เสื่อมสภาพ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มาเยือน ที่สวมใส่อุปกรณ์กระตุ้นหัวใจ อุปกรณ์
การแพทย์ต่าง ๆ ต้องละเว้นการเข้าใกล้บริเวณไฟฟ้าแรงสูง ในบริเวณที่ก าหนดไว้     

(4) จัดอบรมการประเมินความเสี่ยงในการใช้ไฟฟ้าทุกกระบวนงาน  และก าจัดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูดและ
ไฟฟ้าลัดวงจร 

(5) ต้องซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอท่ี
หน้างาน เครื่องจักรที่ไม่พร้อมท างานจะต้องมีการแสดงสัญลักษณ์ห้ามใช้ และไม่ควรอยู่ในสถานที่
ปฏิบัติงาน 

(6) ต้องมีการติดตั้งสวิตช์นิรภัย (Safety Switch) อุปกรณ์ตัดไฟรั่ว อุปกรณ์ตัดไฟเกิน และติดตั้งสายดิน และมี
การทดสอบการท างานอยู่เป็นประจ า 

(7) ต้องรีบแก้ไขให้ความพกพร่องนั้นหมดไป เมื่อพบเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า แสดงรหัส
ข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่อง ก่อนการใช้งานครั้งต่อไป  

(8) ต้องมีเครื่องก าเนิดพลังงานไฟฟ้าส ารองส าหรับระบบหรือกระบวนที่หยุดไม่ได้ทันทีทันใด และมีระบบ
ต่อเชื่อมได้ทันที 

(9) จัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ท่ีเกี่ยวกับงานไฟฟ้า เมื่อต้องบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 
(10) ต้องก าหนดให้บริเวณไฟฟ้าแรงสูง เป็นเขตห้ามเข้าในเวลาปกติ พร้อมแสดงป้ายเตือนอันตรายไฟฟ้าแรงสูง 

พร้อมรั้วคอกก้ัน   
 

 
รูปที่ 3-6 ป้ายเตือนเขตไฟฟ้าแรงสูง บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า 

 
3.2.7 การเข้าปฏิบัตงิานในพื้นที่เสี่ยง  

 สถานประกอบการต้องด าเนินการให้ 
(1) มีการก าหนดพื้นที่และลักษณะงานเสี่ยงอันตราย ที่ต้องมีระบบอนุญาตเข้าท างาน (Permit System) ใน

บริเวณพื้นท่ีต้องห้าม (Restrict Area) ก่อนเข้าปฏิบัติงานใด ๆ ต้องขออนุญาตจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ว่ามีการ
เข้าไปปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามกระบวนการที่ก าหนด มีอุปกรณ์ความปลอดภัยเพียงพอ 
และมีการเตรียมการส าหรับกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ งานเติมสารเคมีอันตราย การท างานในที่อับอากาศ การเข้า
ซ่อมระบบไฟฟ้าแรงสูง การท างานท่ีสูงเกินกว่า 1.8 เมตร การเชื่อมภาชนะที่บรรจุแรงดัน เป็นต้น 

(2) ต้องก าหนดกระบวนการท างาน ส าหรับการท างานในที่อับอากาศ (Confined Space) และต้องท างาน
มากกว่าสองคน และมีคนเฝ้าสังเกตการณ ์ก่อนเข้าปฏิบัตงิานต้องมีการประเมนิความเสี่ยง การระบายอากาศ 
การท าให้ภายในถังปราศจากสารไวไฟ    

(3) ต้องมีนั่งร้านท่ีติดตั้งได้ตามมาตรฐานงานที่ก าหนด ส าหรับการท างานในท่ีสูง มีแผงกั้นกันตก และเชือกนิรภยั 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี     

(4) จัดให้มีป้ายเตือนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ในพื้นที่ห้ามเข้า   
(5) ต้องมีการอบรม ผู้ปฏิบัติงานและมีการฝึกฝนจนช านาญเป็นอย่างดี ในเรื่องความปลอดภัยในการท างานที่

เสี่ยง และมีการอบรมซ้ าเป็นระยะตามความเหมาะสม 
(6) ห้ามหรือป้องกันบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เสี่ยง ในขณะปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด 
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(7) มีการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นท่ีเสี่ยง พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จ าเพาะ 
อุปกรณ์ที่อาจต้องใช้ในภาวะฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ ตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล หรืออ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

(8) ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้มีอ านาจอนุมัติรับทราบ หลังปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงเสร็จแล้ว พร้อมขอปิด
ภารกิจแล้วเสร็จ 

 
 

 

 

ภาพที่ 3-7 การใช้ป้ายเตือนภัยเขตห้ามเข้าพ้ืนที่เสี่ยง 
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การท าให้สถานประกอบการมีความปลอดภัย สถานประกอบการจะต้องมีมาตรการและระเบียบความปลอดภัยที่ใช้
ก ากับกระบวนการท างาน ตั้งแต่ก าหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการน าวัตถุดิบ และวัสดุเช้ือเพลิงมาใช้งาน การใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ และการจัดสถานท่ีให้มีความปลอดภัย  นอกจากการมีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้ว ระบบการป้องกันอุบัติภัยใน
เชิงรุกก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ  โดยเริ่มจากการก าหนดการส ารวจความเสี่ยง การวางแผน การออกแบบทางวิศวกรรมและ
การบริหารจัดการที่รัดกุมเพียงพอ มีการอบรม การให้ความรู้ การเตรียมการ และการฝึกซ้อมในภาวะฉุกเฉิน จากการระเบิด 
ไฟไหม้ ภัยจากสารพิษ และจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนสร้างความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนี
ภัยด้วย ในบทนี้จะได้กล่าวถึงหัวข้อท่ีส าคัญในการที่จะสร้างให้สถานประกอบการมีความปลอดภัย 

 
4.1 รูปแบบการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานโลหะเหลว  

รูปแบบการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานโลหะเหลว การจัดเตรียม-จัดท า-จัดเก็บ-จัดการ (PDCM) เป็นแนวคิดแบบ
การปฏิบัติงานใหม่ที่พัฒนาขึ้นส าหรับมาตรฐานฉบับนี้ เพื่อท าให้ง่ายและสะดวกในการจดจ า และสะดวกในการวิเคราะห์และ
ควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในโรงงานถลุงหลอมหล่อ โดยการจัดการก าหนดความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ลดความ
เสี่ยง หรือก าจัดความเสี่ยงในเบื้องต้น แล้วใช้วงล้อการหมุนเวียนต่อเนื่องซึ่งประกอบด้วย  การจัดเตรียม-จัดท า-จัดเก็บ-จัดการ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ  ตามรูปที่ 4-1 ตามค าอธิบายต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ในด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้ครอบคลุมกระบวนงานถลุง
หลอมหล่อ 

(2) มีการจัดการ (Manage) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ได้จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง และให้หมุน
วงล้อระบบปฏิบัติการในกระบวนงานทุกข้ันตอน  

(3) ให้พิจารณาวงล้อ PDCM โดยเริ่มจากการจัดเตรียม (Prepare) จัดท า (Do) และจัดเก็บ (Clear) ท้ังกระบวนการ
ผลิตและการซ่อมบ ารุงรักษา โดยมีดุมล้อจัดการ (Manage) เป็นตัวขับเคลื่อนวงล้อ ดังนี้ 
(ก) จัดเตรียม (Prepare) คือ จัดให้มีการจัดเตรียมกระบวนงานหรือวิธีการหรือขั้นตอน ตลอดจนเครื่องมือ

เครื่องจักรอุปกรณ์วัสดุที่มีความเสี่ยงต่ า มีระบบป้องกันอันตรายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน
ภัยส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสม และอุปกรณ์และวิธีการในภาวะฉุกเฉินด้วย 

(ข) จัดท า (Do) คือ กระบวนการตามระบบปฏิบัติที่มีมาตรฐานหรือมีแนวทางก ากับในแต่ละขั้นตอนของการ
ท างาน รวมถึงการพัฒนาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่มีการน ามาใช้
งาน 

(ค) จัดเก็บ (Clear) คือ กระบวนการจัดพื้นที่ปฏิบัติงานให้โล่งสะอาดและปลอดภยัหลงัจากปฏิบัติงานแลว้เสรจ็ 
เพื่อการปฏิบัติงานครั้งต่อไปมีความปลอดภัยได้อย่างมั่นใจ ตลอดจนน าวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์เก็บเข้าที่เก็บ
ที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระเบียบ และจัดการเก็บรักษาที่มีการป้องกันสิ่งปนเปื้อน ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุหรืออันตราย หรือเกิดการระเบิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับโลหะเหลว 

(ง) จัดการ (Manage) คือ ระบบบริหารจัดการ วงล้อ PDCM ให้หมุน โดยมี M เป็นต้นก าลังในการขับเคลื่อน
วงล้อให้หมุนไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อม และการกระท าท่ีปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา  
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(4) จัดให้มีการตรวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติในวงล้อ PDCM ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยหรือความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ และเป็นไปอย่างสอดคล้อง เพื่อให้วงล้อของ PDCM หมุนเวียนสอดคล้องกับการท างานจริง พิจารณา
วงล้อ PDCM ในการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุด้วยทุกครั้ง 

(5) ระบบความปลอดภัยนี้ จะต้องประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติงาน แผ่นรายงานตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ
มาตรฐานที่ก าหนดขึ้น หรือตามค าแนะน าของผู้แทนจ าหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-1 รูปแบบกระบวนการความปลอดภัยในงานโลหะเหลว   
 

4.2 การจัดระบบป้องกันความเสี่ยง  
หลักการในการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้ทั่วถึงทุกกระบวนงานทที่เกี่ยวข้องกับงานโลหะเหลว สามารถสรุป

ได้ตามรูปท่ี 4-2 ดังนี ้
(1) จัดให้มีการพิจารณาความเสี่ยงในสถานะปัจจุบัน ในแต่ละกระบวนงาน ว่ามีความเสี่ยงใดบ้าง โดยให้พิจารณา

จากเหตุปัจจัยจาก คน วิธีการปฏิบัติงาน หรือวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ วัตถุดิบและวัสดุ (4M) 
ตลอดจนสถานที ่

(2) จัดให้มีการจ าแนกความรุนแรงของอุบัติเหตุ ในกระบวนงานต่าง ๆ เพือ่ก าหนดระดับความรุนแรง สูง กลาง และ
ต่ า หรือตามที่องค์กรก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ระดับความรุนแรงสูงสูง จะต้องมีมาตรการรองรับที่มีประสิทธิภาพ 
และต้องมีแผนงานลดหรือก าจัดความเสี่ยงท่ีชัดเจน 

(3) แผนงานลดหรือก าจัดความเสี่ยง จะต้องด าเนินการเป็นประจ าต่อเนื่องทุก ๆ ปี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    
  

จัดเตรยีม 
Prepare 

จัดการ 
Manage 

จัดเก็บ 
Clear 

ความเสี่ยง 
Risk 

จัดท า 
Do 

ปลอดภยั 
Safety 
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รูปที่ 4-2 ระบบป้องกันความเสี่ยงในงานโลหะเหลว 

 

4.3 การระบุกิจกรรมอันตรายในโรงหลอมโลหะเหลว  
กิจกรรมที่ระบุช้ีบ่งสาเหตุของการเกิดอันตรายที่ส าคัญต่างท่ีไม่ควรมองข้ามได้แก่ 
(1) การท างานในพ้ืนท่ีแคบอับอากาศ (Confined Space)  
(2) การท างานกับเครื่องมือท่ีไม่เหมาะสมกับงาน  
(3) แสงสว่างท่ีไม่เพียงพอ  
(4) การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ไม่ใช้คนควบคุม  
(5) ความไม่พร้อมส าหรับเหตุฉุกเฉิน   
(6) นั่งร้านท่ีไม่ปลอดภัย  
(7) การข้ามขั้นตอนของบุคลากรแล้วปฏิบัติงานโดยไม่ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย   
(8) ขาดความชัดเจนในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เป็นลายลักษณ์อักษร  และ 
(9) ขาดความชัดเจนในแผนการปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการละเมิดระเบียบความ

ปลอดภัย เป็นต้น 
การท ารายการตรวจสอบ พ้ืนที่ หน่วยงาน ขั้นตอนการท างานที่อาจจะเกิดอุบัติภัยจากโรงงานหล่อโลหะ พร้อมทั้ง

มาตรการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากอุบัติภัยในโรงหล่อโลหะ ได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4-1 
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ตารางที่ 4-1 ตัวอย่างการท ารายการกิจกรรมเสี่ยงและมาตรการป้องกัน 

ที่มา: บริษัท สหวิศว์หล่อโลหะ จ ากัด 

อันดับ กิจกรรมหรือวัสดุหรือแหล่ง อุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น ความรุนแรง
และผลกระทบ 

มาตรการป้องกันหรือบรรเทา
ผลกระทบ 

1 วัตถุดิบ สารประกอบเฟอร์โร 
เศษเหล็ก 

•ความช้ืนของวัตถุดิบ ท า
ให้เกิดการระเบดิอย่าง
รุนแรงมากเป็นอันตราย
ถึงชีวิต ตอนป้อนวัตถุดิบ
เข้าเตาหลอม 
•น้ ามันท่ีปนเปื้อน จะท า
ให้เกิดมลภาวะควันด า 
 

สูงมาก •สื่อสารกับซัพพลายเชนให้จดัเก็บ
วัตถุดิบในภาชนะท่ีแข็งแรงแน่นหนา 
พาหนะที่จัดส่งจะต้องสามารถ
ป้องกันฝน 
•ข้อก าหนดที่ชัดเจนในการซื้อเข้า
วัตถุดิบ 
•หน่วยงานจัดพื้นท่ีที่เหมาะสมในการ
เก็บวัตถุดิบ และเศษเหล็ก 

2 พื้นที่บริเวณเตาหลอมและ
บริเวณโดยรอบเตา 

•น้ าขังหรือความชื้น ใน
บริเวณเตา หากสัมผัส
กับโลหะหลอมเหลวจะ
ระเบดิอย่างรุนแรงเป็น
อันตรายถึงชีวิต ถังก๊าซ
อาจระเบดิหรือติดไฟ 
คราบน้ ามันอาจท าให้
เกิดมลพิษควันด า 
•ความไมเ่ป็นระเบียบ
บริเวณรอบเตา อาจจะ
ท าให้เกิดการสะดดุ น้ า
โลหะหยดหกล้น 

สูงมาก •จัดระเบียบบรเิวณเตาและโดยรอบ
ประมาณ 5 เมตรรัศมีให้สะอาด 
โปร่ง ไมม่ีสิ่งกีดขวาง พ้ืนท่ีมีความ
เรียบสม่ าเสมอ แห้ง ไมม่ีน้ าขัง ไม่
ปนเปื้อนคราบน้ ามัน 
•บริเวณใตเ้ตา สะอาด แห้ง ไม่สะสม
วัสดุสิ่งของ ปิดมิดชิดไม่ใหส้ัตว์เขา้ไป
อาศัย 

3 เตาหลอม และเบ้าเทน้ าเหล็ก •ผนังเตาหลอมแตกหรือ
รั่วอันเนื่องมาจากวัสดุ
ทนไฟท่ีบุผนังเตา ไม่ได้
จัดท าอย่างถูกวิธี หรือ
ขาดการบ ารุงรักษา  
•การจัดการกับน้ าเหล็กท่ี
ก าลังรั่วไหลออกมาอย่าง
ไม่ถูกต้อง อาจจะเป็น
อันตรายแก่ชีวิตหรือ
บาดเจ็บและทรัพยส์ิน
เสียหาย 

สูง •เลือกใช้วัสดุทนไฟท่ีเหมาะสม  
•อุ่นเตา และเบ้าให้ปูนทนไฟแกร่ง 
•ตรวจเช็คผนังบุเตาทุกครั้งก่อนและ
หลังการหลอมโลหะ ท าการซ่อมแซม
ให้เรียบร้อยก่อนน าไปใช้งาน 
•เปลี่ยนผนังบุเตาด้วยวัสดุทนไฟใหม่ 
หลังจากท่ีได้ใช้หลอมเหล็กไปครบ
อายุงานแล้ว 

4 ก๊าซ ควัน ฝุ่นละอองโลหะจาก
การหลอม 

การสูดดมเขา้ไป ท าให้
ปอดเสียหาย ทางเดิน

 •จัดให้มีการระบายอากาศด้วยระบบ
เครื่องดูดควันและก าจดัด้วย Wet 
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อันดับ กิจกรรมหรือวัสดุหรือแหล่ง อุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น ความรุนแรง
และผลกระทบ 

มาตรการป้องกันหรือบรรเทา
ผลกระทบ 

หายใจอักเสบ  
ฝุ่นละอองของธาตุโลหะ
บางชนิดมีผลร้ายต่อ
ระบบประสาทและการ
ท างานของอวัยวะ
บางส่วนบกพร่องได ้

Scrubber ก่อนท่ีจะปล่อยท้ิง ตาม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งอากาศเสยีจากโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

5 พนักงานท างานหน้าเตาหลอม
ที่ร้อนเป็นเวลานาน ๆ อาจจะ
เกิดการผิดพลาดพลั้งเผลอ 
หรือท างานลัดขั้นตอน
มาตรฐานการท างานอย่าง
ปลอดภัยที่ก าหนดไว้ ด้วย
ความมั่นใจท่ีผดิ ๆ 

การท างานผิดพลาด 
หรือประมาทท าให้เกิด
อุบติเหตุ และเกดิการ
บาดเจ็บหรืออาจถึงแก่
เสียชีวิต  

สูง •จัดให้มีมาตรฐานการท างานอย่าง
ปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร  
•จัดอบรมพนักงาน และหมั่นทบทวน
เป็นประจ า 
•ซักซ้อมแผนปฏิบตัิงานฉุกเฉินเมือ่
เกิดอุบัติภยัขึ้น 
•ก าหนดเป็นระเบียบให้พนักงานตอ้ง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัย PPE ต่าง ๆ ที่เหมาะสมใน
ระหว่างปฏิบตัิงาน 

6 แม่พิมพ์ทราย หากปิดแบบแม่พิมพไ์ม่
สนิท หรือการท าแม่พมิพ์
ทรายไม่ได้ 
Compressive 
Strength ที่เหมาะสม 
น้ าเหล็กอาจจะรั่วจาก
แบบ กระเด็นถูก
พนักงานจนบาดเจ็บ 

ปานกลาง •เลือกใช้ขนาดทราย สารเคมี 
Binder และ Hardener ที่เหมาะสม 
เช่น ฟลูรานซึ่งเป็น Acidic Binder 
จะใช้กับเหล็กหล่อ (Cast Iron) 
ส่วน Alkaline Binder จะใช้กับ
เหล็กกล้า (Steel) 
• ท าตัวอย่างแบบทรายแล้วน าไป

ทดสอบด้วยการกด 
(Compressive Strength) 

• ใช้เหล็กทับแม่พิมพ์ทราย ท่ีน าหนกั
มากกว่าช้ินงานหล่อ 2-5 เท่า 

• จัดระเบียบพื้นท่ีการวางแม่พมิพ์
ทรายให้เข้าออกได้สะดวกและ
ปลอดภัยจากสิ่งกีดขวาง 
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4.4 เทคนิคการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ QRA (Quantitative Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงอุบัติภัยในเชิงปริมาณ จะใช้ผลคูณของดัชนีระดับความรุนแรง (Severity) กับโอกาสความน่าจะ

เป็น (Likliness) ที่จะเกิดอุบัติภัยนั้น ๆ น าผลคูณนั้นมาเป็นเกณฑ์บรหิารจดัการควบคุม หลีกเลี่ยง หรือลดผลกระทบให้น้อยลง 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกลวิธีที่น า “เหตุเป็นผล” ของอุบัติเหตุ มาใช้เพื่อบ่งช้ี วิเคราะห์ 

ประเมิน จัดการติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแก่พนักงานทุกคน  เพื่อช่วยให้โครงการลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุ ให้เหลือน้อยท่ีสุด 

การบริหารความเสี่ยงมี 4 ระดับ ที่จะต้องน ามาใช้พิจารณาดังนี ้
(1) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การพิจารณาหาวิธีในการควบคุม / แก้ไขความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ใน

ระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งในมาตรฐาน ISO 27001 ก็มีวิธีการในการแก้ไข / ควบคุมความเสี่ยงที่ได้
แนะน าไว้ทั้งหมด 127 มาตรการ ให้สามารถเลือกใช้ ได้ 

(2) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่องค์กรพิจารณาแล้วพบว่า การด าเนินการแก้ไข / ควบคุม
ความเสี่ยง ไม่เหมาะสม ไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏิบัติ หรือไม่คุ้มค่า เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแก้ไข / 
ควบคุม มีมูลค่า สูงกว่ามูลค่าของข้อมูลและทรัพย์สินที่จะท าการปกป้อง ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร 

(3) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยยกเลิกกระบวนการท างาน หรือ
ทรัพย์สิน ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงข้ึน ซึ่งมักจะกระท าเมื่อการแก้ไขความเสี่ยงด้วยวิธีการอื่น ไม่คุ้มกับผลประโยชน์
ที่ได้ จากการท างานด้วยกระบวนการหรือทรัพย์สินนั้น ๆ 

(4) การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) คือ การพิจารณาถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นรับผิดชอบแทน เช่น การซื้อ
ประกันภัย เป็นต้น 

 
ส่วนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้
(1) จัดท าตารางความเป็นไปได้ (Likeliness) และความรุนแรง (Severity) เพื่อแสดงความเสี่ยงที่มีความส าคัญและ

จ าเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
(2) จัดท ารายการอุบัติเหตุ 10 ประเภท ที่เกิดขึ้นบ่อยสุดเพื่อจัดล าดับความเสี่ยงของแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
(3) ใช้ความช านาญ และประสบการณ์ของพนักงานและผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 

 
ในส่วนของการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ เป็นการวัดเชิงปริมาณ ผลที่จะตามมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และการ

ประมาณผลกระทบที่อุบัติเหตุ เหล่านั้นจะมีต่องาน เช่น ความถี่หรือความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุ  มูลค่าความเสียหาย 
เชิงปริมาณของ การเกิดไฟไหม้หรือการเกิดระเบิดของน้ าโลหะ การสูญเสียที่โรงงานจะต้องหยุดการผลิต มูลค่าความเสียหาย
ของการหยุดงานของพนักงานเมื่อมีอุบัติเหตุแก่ร่างกาย จนขั้นหยุดงาน ความเสียหายส่วนนี้ จะสะท้อนถึงความรุนแรง 
(Severity) ของอุบัติเหตุ ในขั้นตอนการค านวณ 

ตารางที่ 4-2 เป็นตัวอย่าง Work Sheet ที่ผู้ประกอบการสามารถน าไปปรับใช้ได้ โดยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานประกอบการนั้น ๆ 
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ตารางที่ 4-2 (ก) การประเมินความเสี่ยงอุบัติภัยในเชิงปริมาณ QRA 
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ตารางที่ 4-2 (ข) การประเมินความเสี่ยงอุบัติภัยในเชิงปริมาณ QRA 
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แผ่นเอกสารตัวอย่างที่ใช้จริงของการประเมินความเสี่ยง มีปรากฏในภาคผนวก ง ผู้อ่านสามารถน าไปปรับใช้ได้ให้
เหมาะกับกระบวนการผลิตที่ท าอยู่ 
 

4.4.1 การก าจัดความเสี่ยง 
การก าจัดความเสี่ยง เป็นการจัดการและการออกแบบที่ท าให้ความเสี่ยงหมดไปที่แหล่งก าเนิดความเสี่ยง 

(Sources of Risk) ซึ่งบางครั้งอาจมีอุปสรรคทางด้านเทคโนโลยีและต้นทุนการผลิต ท าให้ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ มี 5 
แนวทางดังนี ้

4.4.1.1 การน าวัสดุและกระบวนงานที่เสี่ยงออกไป โดยการพิจารณากระบวนการและวัสดุที่ใช้ว่า มีจุดก าเนิดความ
เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น สามารถใช้กระบวนการหรือวัสดุอื่นมาทดแทนได้ และมีความปลอดภัยมากกว่า หรือมี
การขนย้าย หรือการจัดเก็บให้ห่างออกจากพ้ืนท่ี 
(ก) จัดให้มีการติดตั้งหรือจัดเก็บหรือกองวัสดุเช้ือเพลิง สารไวไฟ ออกจากพื้นที่ท่ีมีความร้อนหรือเปลวไฟ 
(ข) จัดให้มีการระบายน้ า หรือเดินท่อน้ า ท่อเช้ือเพลิง ให้พ้นหรือไกลออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานโลหะเหลว 

เพื่อป้องกันการระเบิดของโลหะเหลว 
(ค) จัดแยกงานอ่ืนห่างออกจากเส้นทางการเคลื่อนย้ายโลหะเหลว 

 
4.4.1.2 การปรับปรุงเครื่องจักรให้ปราศจากความเสี่ยง  

โดยการพิจารณาใช้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า หรือมีการออกแบบป้องกันความเสี่ยง
ต่ออันตราย หรือมีค่าความเสี่ยงไม่เกินค่าก าหนดในมาตรฐาน 

(ก) ควรมีการพิจารณาการใช้เครื่องมือท่ีออกแบบการลดแรงสั่นสะเทือน ลดเสียงดัง ระบบป้องกันฝุ่นควันไอ 
เสีย ระบบป้องกันความผิดพลาดจากการใช้งาน ระบบการป้องกันท่อน้ าหรือท่อเช้ือเพลิงฉีดใส่ส่วนที่มี
ความร้อน หรือเปลวไฟ หรือประกายไฟ ที่อาจเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้หรือการระเบิด หรือระบบสั่งการ
ให้หยุดอัตโนมัติในภาวะฉุกเฉิน 

(ข) จัดวางผังโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรที่มีการออกแบบและวางเงื่อนไขการป้องกันอันตรายไว้เป็นอย่างดี
ตั้งแต่เริ่มแรก 

(ค) ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการป้องกันการใช้
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ช ารุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายมาใช้งาน 

 
4.4.1.3 การเปลี่ยนเครื่องจักรที่ออกแบบเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง โดยการพิจารณาจัดหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ

มากกว่าที่ออกแบบการป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะมาทดแทน  
(ก) ให้พิจารณาเลือกเครื่องมือท่ีออกแบบตามหลักการยศาสตร์มาใช้งาน ตลอดจนเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อ

ลดการสั่นสะเทือนต่อมือสัมผัส 
(ข) ให้พิจารณาเลือกเตาหลอม ท่ีออกแบบมาเพื่อป้องกันการสาดกระเด็นของน้ าโลหะเหลว 
(ค) ให้พิจารณาสายการผลิต ที่มีการตรวจสอบควบคุมเอง และมีปัญญาประดิษฐ์ในการสั่งการกระบวนการ

ผลิต หรือมีสัญญาณเตือน เมื่อมีความชื้นในวัตถุดิบ แรงดันตก หรือเกิดการรั่วไหล 
 

4.4.1.4 การออกแบบกระบวนการใหม่ท่ีใช้สารอันตรายลดลงหรือกระบวนการที่เป็นแหล่งก าเนิดความเสี่ยง  
(ก) ให้พิจารณาเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์ ในกระบวนงาน มาท างานในที่เสี่ยงแทนคน หรือ

ระบบควบคุมที่ห่างไกลจากหน้างานเสี่ยง 
(ข) ให้มีการติดตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือวิจัยค้นคว้า เช่น วัสดุบุผนังทนความร้อน กระบวนการที่มี

ขั้นตอนลดลง และใช้วัสดุต่าง ๆ หรือวัตถุดิบ ท่ีมีความเสี่ยงต่ า 
 

4.4.1.5 การเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษ โดยการพิจารณา ใช้วัตถุดิบ ฟลักซ์ เชื้อเพลิง ท่ีปลอดภัยมากกว่ามาทดแทน 
(ก) การเลือกวัตถุดิบโลหะที่ไม่มีสารปนเปื้อนหรือมลทินอันตราย จากโลหะหนัก     
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(ข) การพิจารณาเลือกใช้พลังงานหรือเช้ือเพลิง ที่มีความเสี่ยงต่ า และมีความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี 
วิศวกรรม และเศรษฐศาสตร์ 

(ค) การพิจารณาเลือกฟลักซ์ท่ีมีสารมลทินต่ าหรือน้อย มาใช้ทดแทน 
 
4.4.2 การลดความเสี่ยง  

วิธีการลดความเสี่ยง มีหลักการหลายวิธี ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างผสม
ประสานกันไป 

4.4.2.1 การทดแทน (Substitution) 
โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรมาทดแทน ที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายน้อยกว่า มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือกระบวนการใหม่มาทดแทน      

 
4.4.2.2 การแยกเป็นสัดส่วน  (Isolation) 

โดยการแยกกระบวนงานที่มีอันตรายแยกออกจากงานที่มีความเสี่ยงต่ า หรืองานทั่วไปออกจากกัน ไม่ปะปน
กัน หรือท างานในพ้ืนท่ีที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน   

 
4.4.2.3 การแยกออกห่าง (Separation) 

โดยการแยกวัสดุที่มีอันตรายออกจากหน้างาน น าไปจัดการหรือ บ าบัดจนปลอดภัย การแยกวัสดุที่ไม่ได้ใช้งาน
หรืออาจมีอันตรายหากเผลอน าไปใช้  ออกจากหน้างาน  

 
4.4.2.4 การใช้วิธีทางวิศวกรรม (Engineering Control) 

โดยการออกแบบวิธีการใหม่ท่ีปลอดภัยกว่า หรือมีอุปกรณ์ตรวจวัดเพื่อเตือนภัยหรือป้องกันกระบวนงานท่ีมาก
ไปหรือน้อยไปแล้วเกิดอันตราย การออกแบบระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์แทนการท างานด้วยคนในสถานที่
เสี่ยงภัยสูง การใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยควบคุมกระบวนการ การออกแบบเครื่องมือเครื่องจักรที่ค านึงถึง
อันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายตอ่สุขภาพ ตลอดจนการบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม้ี
ประสิทธิภาพและแม่นย าถูกต้องตามมาตรฐานอยู่เสมอ และปรับปรุงกระบวนงานหรือกระบวนการผลิตใหม่
เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ    

 
4.4.2.5 การใช้วิธีทางการบริหารจัดการ (Management Control) 

กิจกรรมที่ควรมี เช่น การออกกฎระเบียบ การให้ค าแนะน า การจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน ตารางตรวจสอบ การ
ใช้ระบบมาตรฐานการบริหารทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การออกนโยบายสนับสนุน การจัดให้มี
การอบรมและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน  การสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์วัสดุและ
วัตถุดิบที่ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม  การจัดตารางเวลาสลับงานที่มีความเสี่ ยงสูง การจัดให้มีห้องพัก
ระหว่างงานการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานท างานอย่างปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคม 
และการเตรียมการรับมือในภาวะฉุกเฉิน 

 
4.4.2.6 การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment)    

การน าข้อมูลการประเมินความเสี่ยง การเฝ้าระวังสุขภาพโรคจากการประกอบอาชีพ ข้อมูลความปลอดภัย 
ค าแนะน าของผู้แทนจ าหน่าย และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน มาประกอบการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับกระบวนงานท่ีมีความเสี่ยงแตกต่างกันไป 

 
4.5 การควบคุมความปลอดภัยสถานที่ปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงาน  

4.5.1 การควบคุมความปลอดภัยในภาวะปกติ  
4.5.1.1 ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัย  

(1) สร้างวัฒนธรรมปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
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(2) มีคู่มือ และข้อมูลความปลอดภัยในกระบวนงาน 
(3) มีระบบให้ค าแนะน าปรึกษา เมื่อมีปัญหา และยินดีแก้ไขปรับปรุง 
(4) มีการสื่อสารทุกระดับชั้น อย่างเพื่อนร่วมงาน และเอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือกัน 
(5) มีการตรวจสอบกระบวนงานด้วยตัวเอง และผู้ช านาญการเฉพาะ 
(6) มีการป้องกันผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แขกผู้มาเยือน เข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงในขณะปฏิบัติงาน เว้นแต่

ได้รับอนุญาต มีความเข้าใจความปลอดภัย และ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างเพียงพอแล้ว 
เท่านั้น 

 
4.5.1.2 กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย  

(1) ให้ตระหนักถึงกระบวนการว่าโลหะเหลวมีอุณหภูมิสูง และอาจสัมผัสกับไอระเหยฟูมควันฝุ่น ตลอดจน
ต้องสัมผัสกับรังสีความร้อน และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีใช้ในการหลอมโลหะ 

(2) ออกแบบกระบวนการที่ปลอดภัยไม่มีอันตรายหรือมีอันตรายน้อยสุดต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม โดยการ
ติดตามและเลือกใช้เทคโนโลยีทันสมัย 

(3) ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ ในการท างานท่ีมีลักษณะเสี่ยงภัยสูง 
 

4.5.1.3 เครื่องมือเครื่องจักรที่ปลอดภัย  
(1) จัดให้มีการดูแลเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งานเสมอ และมีประสิทธิภาพการท างานท่ี

ได้มาตรฐาน และมีความแม่นย า 
(2) เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมใช้งาน จะต้องน าออกจากพ้ืนท่ีหน้างาน ในกรณีที่เคลื่อนย้ายออก

ไม่ได้ จะต้องท าการป้องกันการใช้งาน โดยการติดป้ายห้ามใช้งาน การล๊อคสวิตช์ หรือวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งตามที่ก าหนดไว้ 

(3) มีการตรวจสอบและการปรับปรุง หากพบว่ามีความเสี่ยง และด าเนินการแก้ไขให้ความเสี่ยงหมดไปหรือ
ลดความเสี่ยงจนถึงระดับที่ยอมรับได้ 

(4) เลือกเครื่องมือเครื่องจักรที่มีการออกแบบลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงจากเสียงดัง การ
สั่นสะเทือน การสัมผัสกับฝุ่น ควันไอ  มาใช้ในกระบวนการผลิต 

(5) การเลือกเครื่องมือเครื่องจักรที่มีระบบตรวจวัดและควบคุมอัตโนมัติเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น มาใช้งาน 
(6) ถ้ามีความพร้อมในการลงทุน ให้พิจารณาระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ ในการท างานในพื้นที่

เสี่ยงสูง 
 

4.5.1.4 สภาพแวดล้อมการท างานปลอดภัย  
(1) มีระบบการดูดฝุ่นควัน จากพื้นที่หน้างาน หรือที่ปฏิบัติงานของบุคคล ออกไปบ าบัด จนได้มาตรฐาน

อากาศปล่อยออก แล้วปล่อยออกในพ้ืนท่ีปลอดภัย 
(2) จัดให้มีการระบายอากาศหมุนเวียนจากพื้นที่เย็นกว่าและมีความบริสุทธ์ิ ถ่ายเทมายังพ้ืนท่ีปฏิบัติงานที่มี

ความร้อน และเสี่ยงต่อโรคลมแดดลมร้อน 
(3) มีการดูแลความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุ ตลอดจนเศษวัสดุจากการหล่อหลอมเทและ

การตกแต่งช้ินงาน โดยวิธีการที่ถูกต้อง ท่ีไม่ท าให้ฝุ่นฟุ้กระจาย และไม่สร้างความเสี่ยงเรื่องความช้ืน 
(4) จัดให้มีระบบระบายความช้ืน ออกจากหน้างานท่ีมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความชื้น 
(5) จัดให้มีก าบังหรือฉากป้องกันความร้อนและรังสีแพร่กระจายไปยังพื้นที่ท างานอื่น ออกเป็นสัดส่วน 

รวมถึงการจัดพื้นท่ีปลอดภัยให้พักงานระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความเครียดจากความร้อน 
(6) มีการเคลื่อนย้ายสารหรือวัสดุอันตราย หรือสิ่งกีดขวาง ให้พ้นพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีเสี่ยงต่ออันตราย 

 
4.5.1.5 กากของเสียปลอดภัย 

(1) กากของเสียอันตราย จะต้องมีการปฏิบัติตามคู่มือ มาตรฐานการท างาน และกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ตลอดกระบวนการ 
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(2) พยายามออกแบบวางแผนให้เกิดกระบวนการเกิดกากของเสียอันตรายต่ าสุด และเกิดกากของเสียที่ไม่
อันตรายมาทดแทน หรือเกิดสภาพวาเลนซีท่ีไม่อันตราย 

(3) ให้พิจารณาการใช้กากของเสียมาใช้ซ้ า (Recycle) ภายในโรงงาน หรือส่งไปยังโรงงานภายนอกที่สร้าง
คุณค่าจากกากของเสีย 

 

 

  

รูปที่ 4-3 การเคลื่อนย้ายโลหะเหลว ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีและพนักงานมีการสวมอุปกรณ์ปลอดภัยส่วน
บุคคลครบถ้วน 

 

 

รูปที่ 4-4 การเทโลหะเหลวลงเบ้าหล่อ ที่พนักงานมีการสวมอุปกรณ์ปลอดภัยส่วนบุคคลครบถ้วน 
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4.5.2 การควบคุมความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินวิกฤติ  

4.5.2.1 แผนรับมือในภาวะฉุกเฉิน 

(1) การประเมินและการช้ีบ่งภาวะฉุกเฉิน  
การประเมินภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ที่เกิดจากกระบวนการ
ท างานที่มีนัยส าคัญ แล้วช้ีบ่งภัยอันตราย มาเรียงล าดับความส าคัญ เพื่อน ามาจัดท าแผนรับมือและ
ฝึกซ้อม 

(2) แผนรับมือในภาวะฉุกเฉิน  
แผนการรับมือในภาวะฉุกเฉิน จะต้องก าหนดรายละเอียดที่มากพอ เพื่อที่จะน ามาปฏิบัติในการฝึกซ้อม 
การให้ความรู้ในการรับมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเกิดไฟไหม้ เตาหลอมหรือกระบวยรับน้ าโลหะหลอม
แตก เกิดการระเบิดของสารไวไฟ การเกิดแก๊สรั่ว การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการรับมือ การ
ป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่  การเคลื่อนย้ายวัสดุเครื่องมือออกจากพ้ืนท่ีเกิดเหตุ      

(3) การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน  
ในภาวะฉุกเฉินจะต้องมีการก าหนดวิธีการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน ในรูปแบบวิธีการต่าง ๆ การติดต่อกับ
หน่วยบรรเทาภัยสาธารณะในท้องถิ่น การให้บุคคลมารวมพลที่จุดพื้นที่ปลอดภัย การสื่อสารกับ
สื่อสารมวลชน และการสื่อสารกับชุมชนรอบ ๆ โรงงาน หากภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดแล้ว จะต้องประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน 

(4) การจัดทีมในสถานะการณ์ฉุกเฉิน  
ในภาวะฉุกเฉินต้องจัดทีมสถานการณ์ฉุกเฉิน ในรูปแบบของการสั่งการ การตัดสินใจ ของผู้อ านวยการ
เหตุฉุกเฉิน การจัดทีมในภารกิจต่าง ๆ อย่างเป็นเอกภาพ 

(5) แผนอพยพบุคคล  
ในการอพยพบุคคลต้องก าหนดจุดรวมพลที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้าและเป็นที่ทราบโดยทั่วไป การให้
สัญญาณรวมพลต้องมีการฝึกซ้อม 

(6) แผนฟื้นฟูหลังภาวะฉุกเฉินสิ้นสุด  
หลังจากภาวะวิกฤติสิ้นสุดลงแล้ว จะต้องมีการส ารวจความเสียหายทั้งในเขตโรงงาน และพื้นที่โดยรอบ
โรงงาน ที่คาดว่าความเสี่ยงภัยจะมีไปถึง และมีการประเมินความเสี่ยงในการฟื้นฟูกลับคืน ในการท า
ความสะอาดพื้นที่ การซ่อมแซมสิ่งช ารุดเสียหาย การทดสอบสมรรถนะการท างานของเครื่องจักรก่อนท่ี
จะมีการใช้งานครั้งถัดไป 

 
4.5.2.2 แผนดับเพลิง  

(1) จัดให้มีระบบการรับมือกับการเกิดอัคคีภัย และเป็นนโยบายองค์กรในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย       
(2) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ตามประเภทท่ีเหมาะสมกับชนิดของไฟ และมีปริมาณเพียงพอ กับการเกิดเพลิง

ไหม้ในสถานที่ต่าง ๆ มีส านักงาน ที่ตั้งอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า บริเวณที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะเหลว 
สถานที่เก็บสารเคมี วัสดุไวไฟ และน้ ามันเช้ือเพลิง หรือสถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่ออัคคีภัย พร้อมที่หยิบใช้
งาน และหมั่นตรวจสอบดูแลให้พร้อมใช้งาน   เนื่องจากเชื้อเพลิงที่เป็นต้นก าเนิดอัคคีภัยมีหลายชนิด จึง
ควรเตรียมสารเคมีที่เหมาะสมต่อการดับเพลิงตามรูปที่ 4-5 
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รูปที่ 4-5 การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงตามประเภทของไฟ  
ที่มา: http://www.cr-engineer.com/images/pulldown_1315198572/Fire%20fighting.pdf 

 
(3) ให้ติดตั้งอุปกรณ์ผจญเพลิงในจุดต าแหน่งที่มีความเหมาะสม เข้าถึงได้ง่าย ไม่มีวัสดุใด ๆ มาวางกีดขวาง 

มีการดูแลรักษาและทดสอบอยู่เป็นประจ า ตามที่ก าหนดไว้ในแผน     
(4) มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในทุกงานและกระบวนงาน ได้ฝึกฝนเรียนรู้เรื่องการดับเพลงิเบื้องต้นอย่างถูก

วิธี สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง พร้อมข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการดับเพลิง และ
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด     

(5) จัดให้มีสัญญาณเตือนภัยในภาวะฉุกเฉิน และเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน และก าหนดขั้นตอนการรายงานต่อผู้
มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ      
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4.5.2.3 แผนอพยพคนและวัสดุ 
(1) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งก าหนดจุดรวมพลที่ปลอดภัยเมื่อมีความเสี่ยง

เกิดขึ้น ตามความเหมาะสม และกว้างเพียงพอ และไม่มีสิ่งกัดขวาง 
(2) จัดให้มีสัญญาณเตือนภัยแจ้งเตือนการอพยพ เส้นทางในการหนีภัยของแต่ละบุคคลจากสถานที่

ปฏิบัติงานไปยังจุดรวมพล พร้อมมีผู้น ากลุ่มที่เฝ้าระวังและให้ค าแนะน าในขณะอพยพหนีภัยตลอดจน
การตรวจสอบว่าไม่มีผู้ใดตกค้างอยู่  

(3) จัดให้มีการฝึกซ้อมการอพยพ อย่างน้อยปีละครั้ง ท้ังนี้อาจรวมแผนการฝึกซ้อมเข้ากับแผนฉุกเฉิน หรือ
แยกส่วนมาฝึกซ้อมเองก็ได้  

(4) ควรมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อสื่อสารผนวกเข้ากับการฝึกซ้อมนี้ 
 

4.6 การฝึกอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย  
ผู้บริหารและวิศวกร ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

โลหะเหลว เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 
4.6.1 การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด  
 จัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

(1) อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะเหลว  
(2) กระบวนงานหลอมยกย้ายเทหล่อโลหะเหลวและกระบวนงานตกแต่งช้ินงานโลหะ 
(3) ความปลอดภัยในการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับโลหะเหลวและการตกแต่ง

ช้ินงานโลหะ 
(4) การวางแผนและออกแบบกระบวนงานและเครื่องมือเครื่องจักรที่ลดความเสี่ยงภัย 
(5) การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในงานโลหะเหลวและการตกแต่งช้ินงาน 
(6) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานโลหะเหลว 
(7) มาตรฐานปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับโลหะเหลว 
(8) การป้องกันอัคคีภัย  

 
4.6.2 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ  
 จัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

(1) คู่มือการปฏิบัติงานโลหะเหลว และการตกแต่งช้ินงาน 
(2) การใช้แบบตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
(3) การดูงานทางปฏิบัติที่มีความเป็นเลิศ จากโรงงานสีเขียว หรือโรงงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานของ

รัฐหรือองค์กรอิสระ 
(4) การลงฝึกปฏิบัติที่หน้างานจริง โดยผู้มีความรู้ความสามารถที่องค์กรประเมินว่า เป็นผู้มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับ 
(5) การจัดใหม้ีการแลกเปลี่ยนความรู้ในงานระหว่างพนักงาน 

 
4.6.3 การฝึกอบรมจากการปฏิบัติงานจริง  
 จัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

(1) การสลับหน้าที่งานและเรียนรู้จากงานจริงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถหลายหน้าที่ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารในการลดการสัมผัสความเสี่ยง 

(2) การส่งผู้ปฏิบัติงานไปเรียนรู้การท างานท่ีมีการสอนภาคปฏิบัติจากหน่วยงานอ่ืนท่ีจัดขึ้น 
(3) การเชิญผู้ช านาญการมาฝึกปฏิบัติการท างานอย่างปลอดภัย ท่ีโรงงานขององค์กร 
(4) การฝึกซ้อมตามแผนอพยพและแผนภาวะฉุกเฉิน โดยการจ าลองสถานกาณ์จริง 

 



บทท่ี 4 การวิเคราะห์และการควบคุมความเสี่ยงในสถานประกอบการถลุง หลอม หล่อ | 45 
 

มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

4.6.4 การเรียนรู้จากการท าโครงการ  
การเรียนรู้จากโครงการที่ท าด้วยตัวคนเดียวหรือเป็นกลุ่มคณะ ท่ีอาจเป็นโครงการใหญ่ หรือโครงการปรับปรุง
เล็กน้อยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน จะเสริมสร้างความเข้าใจในการท างานแบบมีส่วนร่วม ในการลดหรือป้องกันความ
เสี่ยง จากการลงมือปฏิบัติจริง 
(1) จัดให้มีโครงการปรับปรุงแบบมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ได้แก่ โครงการกลุ่มคุณภาพ 

(QCC) ไคเซน (Kaizen) การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์  (Poka Yoke) ระบบข้อเสนอแนะ 
(Suggestion) ระบบลีน (LEAN) เป็นต้น 

(2) จัดให้มีผู้ประกบติดตามเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากผู้ช านาญการจากผู้แทนจ าหน่ายหรือ
ผู้ผลิตที่จ าหน่ายวัตถุดิบ โครงการติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ออกแบบลดความเสี่ยง ตามระบบการ
เรียนรู้แบบพัฒนาตัวเองและกลุ่มคณะที่มีการสะท้อนปัญหาจากความรู้สึก การเรียนรู้จากของจริง การ
เรียนรู้จากโครงการที่มอบหมาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มคณะ 
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มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

บทที่ 5 

 การควบคุมและการปฏิบัติการที่ปลอดภัยในโรงงานถลุง หลอม หล่อ  
 

  บทก่อนหน้าได้อธิบายประเภทของอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นได้ในโรง ถลุง หลอม หล่อโลหะ  สาเหตุและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานได้อธิบายโดยละเอียดแล้ว  นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงแนวทางการวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยง
พร้อมตัวอย่างและแบบการประเมินความเสี่ยง ด้วยเทคนิค QRA  ส าหรับบทนี้จะกล่าวถึงการควบคุมและการก าหนด
มาตรฐานปฏิบัติการที่จะท าให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยกับพนักงาน และรวมถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วย 

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ ไม่ได้เกิดจากการควบคุมและบังคับใช้กฏระเบียบอย่างเดียวแต่การปลูกฝังให้
พนักงานทุกระดับมีทัศนะคติด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องกับการท างานเป็นสิ่งส าคัญขั้นพื้นฐาน ดังนั้นกระบวนการปลูกฝัง
และตอกย้ าเรื่องความปลอดภัยจึงมีความส าคัญมาก นอกจากทัศนะคติที่ถูกต้องแล้ว การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจะสมบูรณ์
เมื่อมีการปฏิบัติที่ถูกต้องดว้ย ดังจะได้กล่าวต่อไป 
 
5.1 ข้อปฏิบัติความปลอดภัยพื้นฐานทั่วไป  

เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และแขกผู้มาเยือน โรงหลอมหล่อโลหะเหลว ต้องก าหนดให้มีหลักปฏิบัติในการ
เข้าเขตโรงหลอมหล่อโลหะเหลว ดังนี้ 

(1) ต้องมีการก าหนดให้ก าหนดเขตพื้นที่ ออกเป็นอย่างน้อย 3 พื้นที่  คือ  
(1.1) พื้นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะเหลวหรือพ้ืนท่ีโรงงานเสี่ยงภัยสูง (High Risk Area)  
(1.2) พื้นที่โรงงานท่ัวไปหรือพ้ืนท่ีที่พ้นจากอันตรายจากโลหะเหลว (General Works Areas) 
(1.3) พื้นที่รอบนอกหรือพ้ืนท่ีส านักงาน (General Area) 

 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดระดับความเข้มงวดด้านมาตรการความปลอดภัยในระดับที่แตกต่างกัน 
(2) ความพร้อมทางร่างกาย ต้องมั่นใจว่า แขกผู้มาเยือน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา ไม่กินยาที่มีฤทธิ์ง่วง มีปริมาณ

แอลกอฮอล์ในลมเป่า เข้าพ้ืนท่ีโรงงานเสี่ยงภัยสูงอย่างเด็ดขาด 
(3) ห้ามบุคคลใดสวมใส่อุปกรณ์เครื่องกระตุ้นหัวใจ แขนเทียมขาเทียม เข้าใกล้เครื่องเตาหลอม ด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว

อาจตกหล่น หรืออาจท าให้อุปกรณ์นั้นเสื่อมช ารุดได้ 
(4) ห้ามน าอุปกรณ์ต้องห้าม เข้าไปในเขตโรงหล่อท่ีอาจสัมผัสกับอากาศร้อน น้ าโลหะเหลว รังสีความร้อน ในกรณีที่

ใช้เตาหลอมแบบไฟฟ้าแม่เหล็ก (Electromagnetic Furnace) หรือแบบไฟฟ้าเหนี่ยวน า ( Induction Base 
Furnace) จะส่งผลต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้
(4.1) เครื่องควบคุมการเต้นหัวใจ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แบตเตอรี ่ 
(4.2) อุปกรณ์หรือภาชนะ ท่ีมีการบรรจุของเหลวหรือแก๊สไวไฟ หรือไฟแช๊คแก๊สบิวเทน 
(4.3) อาหารและกล่องใส่อาหาร เครื่องดื่มเปิดจุก ให้ท าได้เฉพาะในห้องหรือพื้นที่ท่ีจัดเตรียมไว้ให้แล้ว 
(4.4) เครื่องประดับส่วนตัว เพชรพลอย นาฬิกา 

 
(5) ต้องมั่นใจว่าได้มีการใช้การตรวจสอบความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน และมีการตรวจสอบและฝึกซ้อมขั้นตอนต่าง ๆ 

ที่ จ าเป็นในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนมาตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยัง
โรงพยาบาล 

(6) ห้ามหรือป้องกันผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลใด ท างานอยู่ใกล้ หรือข้างใต้ ในการยกโลหะเหลว แบบหล่อ และถ้วยน้ า
โลหะเหลว 

 
5.2 สิ่งอ านวยประโยชน์และเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

ในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางถึงสูง มีความจ าเป็นต้องจัดให้มีสิ่งอ านวย
ประโยชน์และเครื่องมืออุปกรณ์เตรียมไว้ล่วงหน้า เพ่ือรองรับความเสี่ยง  

ส าหรับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานที่มีโลหะเหลว ต้องมีการเตรียมการไว้ ส าหรับรองรับเหตุการณ์ที่มี
สถานะการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความรุนแรง ความเสียหาย และการบาดเจ็บ ดังนี้ 
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(1) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ระดับช้ัน D (ส าหรับดับไฟจากโลหะ) และทรายแห้งในปริมาณที่เพียงพอ ส าหรับการ

ดับเพลิงเบื้องต้น ห้ามใช้สเปรย์น้ าหรือเครื่องฉีดน้ า อย่างเด็ดขาด ในพื้นที่หลอมหล่อ เพื่อก าจัดความเสี่ยงของ
การระเบิดจากไอน้ า 

(2) จัดให้มีสถานีฝักบัวและเครื่องล้างตาฉุกเฉิน ที่เข้าถึงได้ ไม่เกิน 10 วินาที จากพ้ืนท่ีที่เสี่ยงมีอันตราย และสถานีน้ี
ต้องไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากการระเบิดของไอน้ าร้อน และต้องห่างจากเตาหลอมและการเทหล่อ 15-20 เมตร 
และไม่เป็นพ้ืนที่ท่ีมีบรรยากาศร้อนพร้อมแสดงป้ายน าทาง  ทั้งนี้ต้องมีการทดสอบการไหลของน้ า และตรวจสอบ
ความสะอาด อยู่เป็นประจ า 

(3) จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก อันมี พ้ืนท่ีพักพิง ที่น่ังพัก ห้องน้ า ห้องอาหาร ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า น้ าดื่ม เครื่องซัก
ล้าง ห้องเก็บของส่วนตัว ช้ันเก็บของ ท้ังนี้จะต้องมีจ านวนมากเพียงพอ และมีขนาดเหมาะสม 

 
5.3 การเตรียมพื้นที่ท างาน อุปกรณ์และวัตถุดิบ 

ผังกระบวนการผลิต (Process Layout) และสถานที่ ต้องดูแลคนเข้าออกและปฏิบัติงาน ให้ปราศจากความเสี่ยงต่อ
ร่างกายและสุขภาพ ภายใต้การปฏิบัติงานตามปกติและภาวะฉุกเฉิน ดังน้ี 

(1) ออกแบบจัดให้การไหลของงาน ให้กระบวนการอื่นท่ีไม่เกี่ยวกับเตาหลอม ให้ออกห่างเตาหลอม   
(2) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการจัดวางเครื่องจักร เส้นทางเคลื่อนย้าย แล้วน ามาออกแบบหรือจัดวางให้มี

ความกว้าง และระยะห่างท่ีเพียงพอ และเผื่อกรณีฉุกเฉินจากการหกลน้ สาด กระเด็น ตลอดจนถึงฉากก าบังคอก
กั้น เพื่อจ ากัดบริเวณที่ได้รับผลกระทบ 

(3) จัดให้มีการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนพ้ืนท่ีเพียงพอในการจัดการในภาวะวิกฤติ 
 

5.3.1 พ้ืนที่ปฏิบัติงานในโรงหลอมหล่อเท  
การออกแบบวางแผนและจัดท าพ้ืนท่ีปฏิบัติงานให้ปลอดภัย และลดความเสี่ยง มีดังนี้ 
(1) จัดให้มีห้างนั่งร้านยืนหรือพื้นที่ยืน อยู่ในแนวระดับกว้างอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ให้สามารถปฏิบัติงาน

โดยไร้สิ่งกีดขวาง มีการป้องกันวัสดุตกหล่น โดยการท าแผงผนังกั้นหรือรางเลื่อนมือ 
(2) ให้ดูแลพื้นท่ีปฏิบัติงาน ปราศจากเศษก้อนแสลก ขยะ ท่อ สาย วางกีดขวางทาง 
(3) ให้ตรวจสอบและการป้องกันท่อน้ ารั่วไหล ถ้ารั่วให้รีบซ่อมทันที 
(4) จัดเก็บวัสดุไวไฟ เช้ือเพลิง และสารเคมีอันตราย ให้มีปริมาณน้อยสุด ในการสัมผัสหรือขนย้ายโดย

ผู้ปฏิบัติงาน ถังเก็บแก๊สต้องยึดด้วยโซ่และอยู่ไกลจากเตา  พื้นที่จะต้องโล่งและเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนมี
การป้องกันการชนกระแทกจากสิ่งใด ๆ โดยการวางไว้ให้ไกลจากประตูและหน้าต่าง ปราศจากสิ่งวัสดุวาง
กีดขวาง ตลอดจนจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ พร้อมป้ายแสดงไว้ 

(5) จัดต าแหน่งท่อน้ าและท่อไฟฟ้าให้ห่างจากแนวกระเด็นของน้ าโลหะเหลว 
(6) ออกแบบให้จ านวนเสาแขนค้ าและคานให้มีจ านวนน้อยสุด และท าให้พื้นที่ปฏิบัติงาน มีแสงสว่างเพียงพอ 
(7) จัดให้มีหลังคาสูงเพียงพอ ท่ีจะให้การฟุ้งกระจายของก๊าซและควันไอเสีย ระบายออกได้ดี และมีอากาศดี

ไหลเวียนมาทดแทนโดยวิธีธรรมชาติ 
(8) พื้นที่ที่เป็นพื้นคอนกรีตสามารถแตกร่อนและระเบิด (จากการขยายตัว)  เมื่อสัมผัสกับน้ าโลหะ เหลวจาก

ความช้ืนในเนื้อคอนกรีต การใช้อิฐทนไฟจะมีความปลอดภัยในการท าพื้นในพื้นที่หลอมหล่อ 
(9) จะต้องปิดกั้น หรือใช้คอกกั้น ในพื้นที่เปิด เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานตกลงไปในพื้นที่เสี่ยง การปิดกั้นใน

ลักษณะรั้ว อาจประกอบด้วยราง โซ่ เสาตอม่อ หรือก าแพง สูงประมาณ 90-110 เซนติเมตร  
(10) ออกแบบหลุมเทหรือแบบหล่อ ให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน ผนังด้านในถูกบุด้วยอิฐ หรือคอนกรีต หรือ

วัสดุอื่น วัสดุบุผนัง (Lining) ที่มีเพื่อประคองรูปร่างให้หลุมเทแข็งแรงปลอดภัย ตลอดจนให้ดูแลหลุมเท
หรือแบบหล่อปราศจากความช้ืน 

(11) พื้นที่วางเบ้าหรือถังโลหะเหลวต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอ โดยมีช่องว่างระหว่างเบ้าหรือถังโลหะเหลวและ
ผนังหลุมเทอย่างน้อย 30 เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการยก 
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5.3.2 การจัดเตรียมความพร้อมในงานโลหะเหลว 
(1) จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความพร้อม เพื่อยืนยันว่าการปฏิบัติงานต่อไปจะมีความปลอดภัยที่

เพียงพอ ตามรูปที่ 5-1 ซึ่งมขีั้นตอนดังน้ี 
(1.1) เหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัย หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ในการท างาน ที่ท าให้การปฏิบัติงานมี

ความปลอดภัย ได้แก่ วิธีการที่ดี ผู้ปฏิบัติงานพร้อม มีอุปกรณ์ฉุกเฉินจัดเตรียมเอาไว้ พื้นที่
ปฏิบัติงานมีการด าเนินการด้านความปลอดภัยไว้ครบถ้วน เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ได้ผ่านการ
ตรวจสอบยืนยันว่ามีความพร้อม ตลอดจนวัตถุดิบและสารเติมต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบว่า
ปราศจากความเสี่ยงในการใช้งาน  

(1.2) ข้อก าหนดเฉพาะ หมายถึง ข้อก าหนดที่เช่ือมโยงถึงความเสี่ยงภัยอันตราย เพื่อใช้ในการควบคุม
ป้องกัน ได้แก่ ความช้ืนท่ีอาจก่อให้เกิดการระเบิด มลทินที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษ รอย
แตกร้าวช ารุด และการกัดกร่อนสึกหรอหรือความแข็งแรงของวัสดุ ที่อาจก่อให้เกิดการพังช ารุด
ในขณะใช้งาน 

(1.3) การตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการวัดผลและบันทึกตามรายการที่ก าหนด ที่อาจเป็นวิธีการ
ตรวจสอบด้วยสายตา การใช้อุปกรณ์ตรวจสอบแบบพกพา หรือการเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบที่
ห้องปฏิบัติการ 

(1.4) การพิสูจน์เปรียบเทียบ หมายถึง การพิจารณาผลการตรวจสอบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดหรือ
ข้อก าหนดเฉพาะ ว่ามีความแตกต่างหรือสอดคล้อง ตลอดจนการสามารถอธิบายสาเหตุหรืออาการ
ผิดปกติอย่างเจาะจงได้ 

(1.5) การยืนยันผลลัพธ์ หมายถึง การพิสูจน์ยืนยันว่าผลจากการพิสูจน์เปรียบเทียบ กับสภาพความเป็น
จริง หรือการตัดสินใจจากข้อมูลผลลัพธ์เพื่อปฏิบัติการในขั้นตอนถัดไป ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ตัดสินใจที่ก าหนดไว้ในแต่ละกรณี 

(1.6) ผลการตรวจสอบยืนยัน หมายถึง ผลการตัดสินใจในการด าเนินงานกระบวนการถัดไป ว่าควร
ปรับปรุงแก้ไข ควรจัดเก็บส่งคืนท่ีมาหรือเจ้าของ หรือต้องมีการเตือนภัยว่าอาจเกิดอันตราย หรือมี
ความพร้อมใช้งานในข้ันตอนต่อไปอย่างปลอดภัย 

 

รูปที่ 5-1 การตรวจสอบและประเมนิความพร้อมในการท างานกับโลหะเหลวเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภัย 
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5.3.3 การตรวจสอบวัตถุดิบ  
วัตถุดิบต้องมีการตรวจสอบคุณภาพและการปนเปื้อนก่อนน าเข้าสู่กระบวนการผลิต มีขั้นตอนดังนี้  
(1) จะต้องมีการตรวจสอบว่ามีคุณภาพตามก าหนดและปลอดภัยก่อนการป้อนเข้าเตาหลอม   
(2) ตรวจสอบความช้ืนซ่อนภายในวัสดุที่มีโพรง รู รูพรุน หรือเป็นท่อปิดซึ่งจะต้องด าเนินการแก้ไขให้ปลอดภัย 
(3) ตรวจสอบว่าไม่มีสารกัมมันตรังสีหรือวัตถุที่สามารถระเบิดได้ในเตา 
(4) ตรวจสอบว่าไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษเมื่อลุกไหม้ในเตา 

 
5.3.4 การตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์เตาหลอม  

มีการตรวจสอบและมั่นใจว่าอุปกรณ์เตาหลอม ปราศจากสนิม รอยแตก หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ท้ังเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ถังโลหะ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเดือดหรือการระเบิดเมื่อสัมผัสโลหะ  มีความจ าเป็นต้องอุ่นไล่ความช้ืนก่อนใช้งาน  
 
5.4 การปฏิบัติงานหลอมโลหะอย่างปลอดภัย  

กระบวนการมาตรฐานส าหรับโรงงานหลอมโลหะ แสดงดังรูปที่ 5-2 โดยแบ่งกระบวนงานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) การพิจารณากระบวนการในการปฏิบัติงานจริง ที่อาจมีความเสี่ยงจากการระเบิด การหกล้น ควันไอเสียหรือฟูม 

และความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่มีต่อสุขภาพ 
(2) การพิจารณามาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติ ที่มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและอันตราย

จากการปฏิบัติงานจริง 
(3) การพิจารณาทบทวนแก้ไขให้สอดคล้องกับหน้างานจริงและมาตรฐานการปฏิบัติ ท้ังในภาวะปกติ ที่ได้จากการ

ตรวจสอบหน้างานจริง และภาวะฉุกเฉิน ท่ีได้จากการประเมินความเสี่ยง และการฝึกซ้อมภาวะฉุกเฉิน 
 

 
รูปที่ 5-2 การจัดกระบวนงานในงานโลหะเหลวเพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  
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5.4.1 การอุ่นวัตถุดิบเพ่ือป้อนเตาหลอม 
การอุ่นวัสดุป้อนเตาหลอม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและป้องกันการระเบิดเมื่อน้ าหรือ

ความช้ืนกระทบกับโลหะเหลวอย่างทันทีทันใด มาตรการหลักมีดังนี้ 
(1) การป้อนวัสดุที่มีน้ าหรือวัสดุบางชนิดที่สามารถปลดปล่อยก๊าซออกมาเมื่อจมอยู่ใต้โลหะเหลว และเสี่ยงต่อ

การระเบิด ต้องมีการอุ่นไล่น้ าออกก่อน อุณหภูมิและระยะเวลาในการอุ่น แปรผันตามชนิด ขนาด และ
ปริมาณของวัตถุดิบที่ป้อน 

(2) การควบคุมการอุ่นวัตถุดิบ อาจใช้ความร้อนจากเตาหลอม ที่โซนความร้อน ดึงลมร้อนไปอุ่นวัตถุดิบป้อน 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ก่อนป้อนลงไปในโลหะหลอมเหลว 

(3) ส าหรับเตาหลอมขนาดเล็กที่มีความร้อนไม่เพียงพอในการอุ่นโลหะ อาจจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ให้ความร้อน
เพิ่ม 

(4) การป้อนวัตถุดิบลงในเตาหลอมท่ีเย็น การอุ่นความร้อนไล่น้ าออกจากวัตถุดิบป้อน อาจไม่มีความจ าเป็น 
(5) การป้อนวัตถุดิบทั้งหีบห่อ ต้องระมัดระวังเรื่องความช้ืน 

 
5.4.2 การป้อนและหลอมโลหะ 

ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 
(1) มั่นใจว่ามีการซ่อมบ ารุงรักษาให้เตาหลอมอยู่ในสภาพดี สามารถหยุดระบบแก๊ส ระบบป้อนน้ ามัน ระบบ

น้ ามันไฮดรอลิก และระบบอื่น ๆ ได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน 
(2) มีการป้องกันการสัมผัสทางกายภาพกับเตาหลอมร้อนหรือช้ินส่วน โดยใช้สิ่งก าบัง หรือวิธีการใช้ประตูเหวี่ยง 

จุดหมุน การเลื่อนประตู ในทิศทางที่ความร้อนไม่พุ่งใส่ผู้ปฏิบัติงาน 
(3) มั่นใจว่าเตาหลอมมีอ่างรับโลหะเหลวในอ่างรับโลหะเหลวในกรณีฉุกเฉิน จะต้องมีการดูแลท าความสะอาด

อย่างถูกวิธี และแห้งสนิทตลอดเวลา  
(4) มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง อยู่นอกพื้นที่อันตรายรอบเตาและพื้นที่ที่ยกเคลื่อนย้ายเตาหลอม 

ตามที่ก าหนดไว้ 
(5) มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสม มีหมวกนิรภัย 

เครื่องป้องกันดวงตา เครื่องป้องกันใบหน้า เสื้อคลุมที่มีส่วนผสมอลูมินั่ม และรองเท้าบูท ในระหว่างเทยกน้ า
โลหะเหลว ตลอดจนเครื่องช่วยหายใจในกรณีจ าเป็น 

 
5.4.3 การเติมอัลลอยและการเติมฟลักซ์  

5.4.3.1 การปฏิบัติท่ัวไป  
(1) เมื่อมีการเติมสารลงไปในโลหะหลอมเหลว จากงานการเติมฟลักซ์ (Fluxing) การไล่แก๊ส (De-gassing) 

หรือการปรับโครงสร้างโลหะ (Inoculation Process) มีระบบการป้องกันความเข้าใจผิดในการใช้งาน 
เพื่อความปลอดภัยในการเติม  

(2) ผู้ปฏิบัติงานที่เติมสารต้องระมัดระวัง และปฏิบัติตามค าแนะน าจากผู้แทนจ าหน่ายหรือผู้ผลิต ตลอดจน
ได้รับการอบรมอย่างดี ด้านอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วย 

 
5.4.3.2 การเติมอัลลอย  

(1) วัสดุที่จะเติมลงในโลหะเหลว ต้องตรวจสอบหาสิ่งปนเปื้อนและท าความสะอาดก่อน 
(2) ในกรณีจ าเป็น ก่อนเติมสารลงไป อาจต้องอุ่นความร้อน แต่หากการอุ่นความร้อนท าให้เกิดออกซิเดช่ัน

มากเกินไป ก็ไม่มีความจ าเป็น 
(3) ให้ปฏิบัติตามคู่มือและค าแนะน าของผู้แทนจ าหน่ายสารเติมอัลลอย ในเรื่องความปลอดภัย และการใช้

งานท่ีถูกวิธี โดยท า On the Job Training. (OJT) 
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5.4.3.3 การเติมฟลักซ์  
(1) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจหน้าที่การท างานของฟลักซ์เป็นอย่างดี ดังนี้ 

(1.1) ช่วยปรับสภาพสแลกในเตามีความใสและไหลได้ง่าย 
(1.2) ช่วยขจัดสารมลทินออกจากน้ าโลหะ 
(1.3) ป้องกันการเกิดออกซิเดช่ัน หรือก าจัดไฮโดรเจน 

(2) ต้องระมัดระวังว่า ฟลักซ์หลายชนิดจะซับความช้ืนจากบรรยากาศได้ง่าย ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการระเบดิ 
เมื่อเติมลงไปในโลหะเหลว 

(3) มั่นใจว่า จัดเก็บฟลักซ์อย่างถูกวิธี 
(4) มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อย่างเหมาะสม และในบางกรณี อาจมีความ

จ าเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการปฏิบัติงานบางขณะ 
 

5.4.4 การไล่ ตะกรัน และดรอส (ตะกรันที่มีเนื้อโลหะสูง) 
(1) ให้ตระหนักว่า ตะกรันและดรอสมีส่วนผสมของโลหะออกไซด์ และซิลิกอนไดออกไซด์ ที่รวมตัวลอยอยู่บน

ส่วนบนของน้ าโลหะหลอมเหลวในการกวาดตะกรัน และดรอสออก ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการถูกลวก
ไหม้ จากน้ าโลหะเหลวท่ีปะทุสาดกระเด็น 

(2) จะต้องตรวจสอบ ก าจัดความช้ืนของอุปกรณ์ที่สัมผัสโลหะเหลว 
(3) มั่นใจว่า กรณีที่ใช้รถยกงาที่ใช้ในการกวาดตะกรันเศษโลหะ รถยกงาจะต้องมีก าบังป้องกันคนควบคุมรถ 
(4) มั่นใจว่า เครื่องมือและถาดรับตะกรันเศษโลหะต้องสะอาดและแห้ง มีอิฐทนไฟรองรับ และอุ่นความร้อนก่อน

ใช้งาน 
(5) มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และในบางกรณี อาจมีความ

จ าเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการปฏิบัติงานบางขณะ 
(6) ต าแหน่งการระบายควันและไอเสียต้องสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของโลหะเหลวหรือตะกรัน และต้องไม่

ระบายควันและไอเสียไปยังพ้ืนท่ีที่มีการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 
5.5 การเคลื่อนย้ายโลหะเหลว 

5.5.1 การเคลื่อนย้ายโลหะเหลวด้วยเบ้ารับโลหะเหลวด้วยคน  
งานขนาดเล็กนิยมใช้วิธีการเคลื่อนย้ายโลหะเหลวด้วยคนยก ซึ่งต้องดูแลความปลอดภัย ดังนี้ 
(1) ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาคู่มือความปลอดภัย ควรใช้สองคนในการยกเคลื่อนย้าย จับในบริเวณที่ปลอดภัยที่

ก าหนดไว้ ตลอดจนระมัดระวังท่าทางในการยกเคลื่อนย้ายให้เป็นไปตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) 
เมื่อยกอุปกรณ์บรรจุโลหะเหลวด้วยคน 

(2) เมื่อใช้มือข้างเดียวในการยกเบ้ารับโลหะเหลว จะต้องสวมใส่ก าบังหน้า และเครื่องป้องกันอ่ืนที่ป้องกันรังสี
ความร้อน 

(3) มั่นใจว่า เส้นทางหรือทางเดิน ที่จะเดินไปขณะยกเคลื่อนย้ายโลหะเหลว เป็นไปตามเส้นทางที่ก าหนด สั้น
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และปราศจากสิ่งกีดขวางทั้งสิ่งของและบุคคล 

(4) มั่นใจว่า จะไม่มีท่อก๊าซและท่อน้ าในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ที่โลหะเหลวอาจหกหล่นใส่ แล้วเกิดการระเบิด 
(5) มั่นใจว่า พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสะอาด แห้ง และสามารถทนความร้อนอุณหภูมิที่เกิดจากโลหะเหลวได้ 
(6) มั่นใจว่า น้ าโลหะเหลวจะไหลไปตามทิศทางที่ก าหนดออกแบบไว้ 
(7) มั่นใจว่า ทางเดิน และช่องผ่าน กว้างอย่างน้อย 80 เซนติเมตร และโลหะเหลวสามารถเคลื่อนย้ายด้วยคน 

โดยปราศจากการสะดุดกระแทกหกตกหล่น 
(8) มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งหมดทราบถึงสัญญาณไฟกระพริบและเสียงเตือน เมื่อมีการยกเคลื่อนย้าย

โลหะเหลว 
(9) มั่นใจว่า ถังโลหะเหลวและอุปกรณ์เคลื่อนย้าย รวมถึงอิฐทนไฟท่ีบุผนังไว้ มีการตรวจสอบรอยแตกร้าวอยู่

เป็นประจ า 
(10) มั่นใจว่า เบ้ารับโลหะเหลวและอุปกรณ์เคลื่อนย้าย ได้รับการอุ่นความร้อนไล่ความช้ืนก่อนใช้งานทุกครั้ง 
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รูปที่ 5-3 เบ้าหรือกระบวยส าหรับเคลื่อนย้ายโลหะเหลวด้วยคน 
 

5.5.2 การเคลื่อนย้ายโลหะเหลวด้วยปั้นจั่น (Crane) ยกถังโลหะเหลว  
ปั้นจั่นยกถังเศษโลหะและถังโลหะเหลว จะต้องทนต่อสภาวะการท างานในบรรยากาศที่กระทบต่อความร้อนและ

เปลวไฟ สามารถยกถังได้อย่างปลอดภัย ไม่สะดุดหรือหยุดชะงักหรือหยุดเสียช ารุดในระหว่างการท างาน ไปยังต าแหน่งที่
ต้องการ และมีความสมดุล ในการยก เคลื่อนย้าย เทหรือถ่ายไปยังถังเล็ก ตลอดจนมีการออกแบบตามมาตรฐานปั้นจั่นในงาน
โลหะเหลว และมีการบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี ดังนี้ 

(1)  ปั้นจั่นจะต้องมีการออกแบบส าหรับในการใช้งานที่ทนต่อฝุ่น ความร้อน และเปลวไป ทั้งระบบ  ในสภาวะ
อากาศโดยรอบถึง 70-80 องศาเซลเซียส และเป็นไปตามมาตรฐานปั้นจั่นท่ีใช้ในงานโลหะเหลว 

(2)  มั่นใจว่าสามารถยกถังเศษโลหะ หรือถังโลหะเหลว หรือถังตะกรัน ได้ตามพิกัดบรรทุก ที่มีแฟกเตอร์ความ
ปลอดภัยที่เพียงพอ 

(3)  ให้ค านึงถึงว่า มีความเสี่ยงที่ปั้นจั่นยกถังเศษโลหะ ขัดข้องส่งผลให้ อัตราการป้อนเศษโลหะเข้าเตาหลอม
สะดุด ไม่สม่ าเสมอจนข้ันตอนถัดไปต้องหยุดลง จึงควรมีแผนรองรับ  

(4)  ปั้นจั่นที่มีรอกเสริมเพื่อการปิดเปิดน้ าโลหะเหลวจากถัง จะต้องสามารถควบคุมการปิดเปิดได้อย่างมั่นใจ ใน
ระหว่างการถ่ายน้ าโลหะเหลวลงแม่พิมพ์ หรือถ่ายเทน้ าโลหะเหลวไปยังถังโลหะเหลวท่ีเล็กกว่า 

(5)  หากเป็นไปได้ ควรมีระบบควบคุมปั้นจั่นระยะไกล จากผู้ควบคุมปั้นจั่น ทั้งระบบสายหรือไร้สาย 
(6)  ต้องมีระบบการตรวจสอบและรับรองปั้นจั่น ตามระยะเวลา และรายการตรวจสอบ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

และมีการวางแผนบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี ตามคู่มือ และค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
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รูปที่ 5-4 เบ้ารับโลหะเหลวแบบหมุนด้วยเกียร์ที่ต้องใช้ป้ันจั่นในการเคลื่อนย้าย มีลักษณะการเทในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
Top Pouring, Bottom Tapping และ แบบกาน้ าชา ( Tea Pot) 

 
5.5.3  อันตรายจากการเคลื่อนย้ายโลหะเหลวด้วยรถยกงา 

(1) ให้ตระหนักอยู่เสมอว่า รถยกงาที่ใช้เคลื่อนย้ายถังโลหะเหลวหรือตะกรันเหลว และอุปกรณ์รับน้ าโลหะเหลว
ใด ๆ  ในโรงหลอมหล่อ มีอันตรายเสี่ยงสูง ต่อบุคคลและทรัพย์สิน 

(2) การใช้รถยกงาระบบไฟฟ้าดีกว่าระบบแก๊สและระบบน้ ามันดีเซล เมื่อใช้งานใกล้กับโลหะเหลว เพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการจุดไฟ ประกายไฟ กับวัสดุไวไฟหรือน้ ามันเชื้อเพลิง 

(3) ถ้าใช้รถยกงาระบบแก๊ส จะต้องมีก าบังเส้นท่อส่งแก๊ส และประกับด้วยวัสดุป้องกันความร้อน 
(4) มั่นใจว่า รถยกงาจะต้องสามารถมองผ่านเครื่องก าบังลมทนร้อน และจะต้องมีความพอดีกับผู้ควบคุมรถยก

งา สามารถมองเห็นวัสดุที่จะยกและเส้นทางยกได้อย่างชัดเจน ไม่มีจุดบอดในการมองเห็น ในทิศทางที่
ส าคัญ 

(5) มั่นใจว่า รถยกงาใช้งานตามพิกัดบรรทุก และสามารถยกได้อย่างปลอดภัยตามที่ต้องการ  
(6) มั่นใจว่า รถยกงาได้รับการออกแบบสอดคล้องกับของที่จะยก หากกระบวนงานเปลี่ยนแปลงจากที่ก าหนด

เดิม จะต้องทบทวนสมรรถนะใหม่ ก่อนน าไปใช้งาน 
(7) มั่นใจว่า รถยกงาใช้ยางตันเท่านั้น ห้ามใช้ยางเติมลม เพื่อป้องกันลมยางถูกความร้อนขยายตัวแล้วเกิดยาง

ระเบิด ท่ีอาจเป็นเหตุให้โลหะเหลวท่ีก าลังยกหกเทกระจายได้ 
(8) มั่นใจว่า รถยกงามีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา ในกรณีที่ไม่พร้อมต้องน ารถไปจอดที่ห่างไกลจาก

จุดปฏิบัติงาน แขวนป้ายห้ามใช้งาน และถอดเก็บกุญแจไว้ที่หัวหน้างาน รถยกงาอื่นที่ไม่ได้ออกแบบ
ส าหรับยกโลหะเหลว ห้ามน ามาใช้งานทดแทน เว้นแต่ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยประจ าโรงหลอม
หล่อจะพิจารณาตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น 

(9) มั่นใจว่า รถยกงาส าหรับงานโลหะเหลวได้รับการบ ารุงรักษา ตามค าแนะน าของผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่าย  
 
5.6 อันตรายจากการเทโลหะลงแบบหล่อ 

ขั้นตอนการหล่อท่ีปลอดภัยจะต้องมีรายการต่อไปนี้ 
(1) กระบวนการเทโลหะ เป็นกระบวนการเทโลหะเหลวเข้าสู่แบบหล่อ (Moulds) แล้วแข็งตัวเป็นช้ินงาน โดยการ

เทลงในแบบหล่อหรือแม่พิมพ์ ด้วยกระบวยรับโลหะเหลว ที่มีอิฐทนไฟบุผนังห่อหุ้มไว้จะต้องพิจารณาความ
ปลอดภัย ดังน้ี 
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(1.1) เมื่อโลหะเหลวถูกเทลงไปในแบบหล่อทราย เหล็กท่ีอุณหภูมิสูง สามารถเปลี่ยนให้ควอร์ตซ์หรือทรายซิ
ลิก้าเกิดตกผลึกใหม่ระเหยเป็นไอ ที่มีอันตรายต่อระบบหายใจของมนุษย์ ซึ่งจะต้องมีมาตรการป้องกัน
ในการปฏิบัติงาน 

(1.2) อาจมีอันตรายอื่นๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะเหลว ไอความร้อน ฝุ่นควันไอเสีย ในขณะ
ยกเคลื่อนย้ายเทด้วยคนหรืออุปกรณ์การยกชนิดต่าง ๆ ที่อาจสะดุดกระแทกหกล้นหกหล่น กระเด็น 
หรือเกิดการระเบิดปะทุจากความช้ืน ซึ่งจะต้องมีมาตรการป้องกันในการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี 

(2) มั่นใจว่า ไม่มีผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง อยู่ที่หน้างานขณะเทหล่อลงแบบหล่อหรือแม่พิมพ์ 
(3) มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อย่างเหมาะสม และในบางกรณี อาจมีความ

จ าเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการปฏิบัติงานบางขณะ 
(4) ต้องมีเครื่องก าบังป้องกันอาณาเขตล้อมพื้นที่ปฏิบัติงานเทหล่อ ในต าแหน่งที่เหมาะสม ได้แก่ ฉากกั้น เพื่อ

ป้องกันความร้อนและการสาดกระเด็น หรือจัดให้ห่างจากงานอ่ืนได้ไกลเพียงพอ 
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รูปที่ 5-5 เบ้าท่ีวางอยู่บนรถเบ้า (Ladle Car) จอดที่ต าแหน่งใต้เตาหลอมอาร์กไฟฟ้า (EAF) รองรับโลหะเหลว ด้านล่าง

รถเบ้าเป็นรางรับน้ าเหล็กฉุกเฉิน 

 
 

รูปที่ 5-6 ถังรับแสลก (Slag Pot) ใต้เตาหลอมอาร์กไฟฟ้า  
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รูปที่ 5-7  การตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเบ้ารับโลหะเหลว (Ladle) ด้วยสายตา  
 
5.7 อันตรายจากการควบคุมการไหลและกระเด็นของน้ าโลหะเหลว  

(1) ให้ระมัดระวังเรื่องโลหะหยดหกล้นลงพื้น (Molten Metal Spills) และพยายามให้มีปริมาณน้อยสุดจนถึงไม่
เกิดขึ้น  

(2) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะหยดหกลน้ จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อย่างเหมาะสม การหยุดการ
ไหลด้วยอุปกรณ์เครื่องมือ อาจหยุดไม่ได้ และห้ามใช้น้ าในการหยุดการไหลอย่างเด็ดขาด เนื่องจากมีอันตราย
จากความร้อน ไอน้ า และเกิดการระเบิด 

(3) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะหยดหกล้น จะต้องเตรียมทรายที่สะอาดและแห้งสนิท วางไว้ใกล้ๆ เตาหลอม พร้อม
ตัวตักทราย เพื่อใช้ในการหยุดการไหลของโลหะเหลว  

 
5.8 การจัดเก็บและท าความสะอาดพ้ืนที่ 

5.8.1 หลักการจัดเก็บและการท าความสะอาดหลังเสร็จงานโลหะเหลว  
หลังเสร็จงาน ให้จัดเก็บเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ วัตถุดิบและวัสดุต่าง ๆ เข้าสถานที่ที่ก าหนด  ตลอดจนมี

ระบบการท าความสะอาด ดังนี ้
(1) จัดให้มีการประเมินและก าหนดลักษณะงานที่ต้องจัดการหลังงานเสร็จ ให้ครอบคลุมถึง การท าความ

สะอาด น้ าโลหะหกล้น พื้นที่ปฏิบัติงานท่ีอาจมีความเสี่ยง เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักร วัตถุดิบ วัสดุต่าง ๆ 
และตัวผู้ปฏิบัติงานท่ีเรื่องของเสื้อผ้า ร่างกายท่ีปนเปื้อน และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 

(2) ต้องมีการก าหนดเป้าหมายว่า การจัดเก็บและท าความสะอาด มีวัตถุประสงค์อะไร และเช่ือมโยงไปที่การ
ลดหรือก าจัดความเสี่ยงอะไรบ้าง  เพื่อสร้างคุณค่าการจัดเก็บและท าความสะอาดอย่างมีจุดมุ่งหมาย เช่น 
ป้องกนัการหยิบใช้งานผิด การปะปนของมลทินและความช้ืน เป็นต้น 

 
เพื่อให้งานจัดเก็บและท าความสะอาดมีการขับเคลื่อนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน หลักปฏิบัติต้นแบบของการหมุนวงจร

ขับเคลื่อนความปลอดภัย  Clear-Clean-Performance-Safety Model (CCPS)  ได้ถูกพัฒนาขึ้นส าหรับมาตรฐานฉบับนี้   
เพื่อเป็นหลักประกันเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะเหลว รูปที่ 5-8 ได้สรุปแนวคิดและสามารถอธิบายได้
ดังนี ้
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(1) กลุ่มแรกซ้ายมือ จะเป็นกลุ่มงานท่ีต้องจัดการ ได้แก่ น้ าโลหะหกล้น พื้นที่ปฏิบัติงานท่ีไม่เรียบร้อย เครื่องมือ
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ไม่อยู่ในสถานะจัดเก็บ วัตถุดิบและวัสดุ ที่อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย และความสะอาด
ของร่างกายผู้ปฏิบัติงานก่อนกลับบ้านหลังเลิกงาน ที่อาจปนเปื้อนสารอันตราย เพื่อลดความเสี่ยงในข้อถัดไป 

(2) กลุ่มที่สอง เป็นความเสี่ยงท่ีต้องก าจัด ได้แก่ ความเสี่ยงท่ีจะเกิดการระเบิด การแตกร้าวช ารุด การส าคัญผิด
หยิบผิดใช้ผิด การท าพ้ืนท่ีให้โล่งปราศจากสิ่งกีดขวาง และการระบุแหล่งแพร่มลพิษ 

(3) การพิจารณาก าจัดความเสี่ยงมีอยู่ 4 หัวข้อได้แก่ การจัดเก็บ (Clean) การท าความสะอาด (Clear) การเพิ่ม
สมรรถนะการท างาน (Performance) และการเพิ่มความปลอดภัย (Safety) 

 

 

รูปที่ 5-8 การจัดเก็บและการท าความสะอาดหลังเสร็จงานโลหะเหลว 

 
5.8.2 การท าความสะอาดน้ าโลหะหยด หก ล้น  

(1) ให้ประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าท าความสะอาดน้ าโลหะหยดหกล้น 
(2) ถ้าผลประเมินมีความปลอดภัยเพียงพอ ก็ให้ด าเนินการแบ่งโลหะเหลวออกเป็นส่วนย่อย ก่อนท่ีโลหะเหลว

แข็งตัว 
(3) ถ้าผลการประเมินมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ ก็ให้ด าเนินการหลังโลหะเหลวแข็งตัว โดยการใช้อุปกรณ์

เครื่องทุ่นแรง หรือเครื่องมือกล ท่ีเลือกใช้ให้เหมาะสม 
(4) การจัดการตัดแยกโลหะแข็งตัว โดยใช้หัวเผาออกซิเจน (Oxygen Lance) นั้นอาจเป็นอันตราย และต้อง

ฝึกฝนการใช้งานให้ช านาญเป็นอย่างดี 
(5) ควรมีการประเมินความเสี่ยงของกระบวนงาน และหาวิธีลดความเสี่ยง หรือก าจัดความเสี่ยง โดยวิธีทาง

วิศวกรรม 
(6) ก่อนปฏิบัติงานท าความสะอาด ใช้งานต้องตรวจสอบรอบ ๆ พื้นที่ ไม่มีน้ า ความช้ืน วัสดไวไฟ อยู่ใกล้ๆ 
(7) มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อย่างเหมาะสม 
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5.8.1 การท าความสะอาดพ้ืนที่  
5.8.1.1 การท าความสะอาดหลังการเทโลหะเหลว 

(1) ต้องมั่นใจว่า กระบวนงานท าความสะอาดขั้นต่อไป จะต้องมีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ 
(2) จัดให้มีการตรวจสอบสภาพเตาหลอม ถังน้ าโลหะเหลว ว่าปราศจากรอยแตกร้าวและการช ารุดใด ๆ  แสดงโดยรูปที่ 5-7 
(3) หากมีเศษโลหะหรือตะกรันในเตาหลอม หรือถังโลหะเหลว หรือตามพื้นใด ๆ ให้ด าเนินการก าจัดให้ หมด 
(4) ให้ท าความสะอาด และปิดคลุมเครื่องมืออุปกรณ์ แบบหล่อ หรืออื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ เพื่อป้องกันความช้ืน 

การปนเปื้อนจากวัสดุอื่น  
 

5.8.1.2 การท าความสะอาดเก็บฝุ่น  
(1) ห้ามใช้ลมจากเครื่องอัดลม ในการท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักร เว้นแต่ไม่สามารถใช้วิธีอื่นทดแทน

ได้ แต่ต้องลดความดันลมลงในระดับไม่มากเกินไป และผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่
เหมาะสม 

(2) ห้ามใช้ลมจากเครื่องอัดลม ในการท าความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้าที่สวมใส่ อย่างเด็ดขาด เพราะอาจท า
ให้เศษฝุ่นแหลมฝังเข้าร่างกายและเนื้อผ้า 

(3) หมั่นท าความสะอาดพื้นที่โรงงาน ที่จับช้ินงาน และโครงสร้างอาคารเครื่องมือเครื่องจักร ได้รับการท า
ความสะอาดอยู่เป็นประจ า 

(4) การพ่นฝอยละอองน้ าอาจน ามาใช้ได้ แต่ต้องมั่นใจว่า ความช้ืนในอากาศที่เพิ่มขึ้น จะไม่เกิดความเสี่ยงต่อ
การเพิ่มความช้ืน ที่เป็นเหตุให้เกิดการระเบิด  หลีกเลี่ยงการใช้น้ าล้าง ในการท าความสะอาดพื้นท่ี  

(5) มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติงานจะใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ และผ่านระบบกรองฝุ่นไส้กรองแบบ HEPA 
(6) มั่นใจว่า การท าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมบ ารุงแบบป้องกัน 

 
5.8.1.3 การจัดเก็บเคร่ืองมืออุปกรณ์  

(1) จัดให้ระบบจัดเก็บเครื่องมือ อยู่ในพื้นที่เข้าถึงง่าย ตลอดจนจัดให้มีชั้นวางช่องวางอุปกรณ์ที่สะดวกเข้าถึง
ได้ง่าย ความสูง และระยะห่างเหมาะสม ตามหลักการยศาสตร์ 

(2) มั่นใจว่า เครื่องมืออุปกรณ์จะต้องสะอาด และมีการบ ารุงรักษาอย่างดี พร้อมใช้งานเสมอ กรณีไม่พร้อมใช้
งานจะต้องแขวนป้ายช้ีบ่ง และควรน าไปเก็บท่ีโรงซ่อมบ ารุง 

(3) การน าเครื่องมืออุปกรณ์ออกจากท่ีเก็บ จะต้องเก็บเข้าที่หลังจากการใช้งานทุกครั้ง ในสภาพที่สะอาด และ
พร้อมใช้งาน 

 
5.8.2 การจัดเก็บวัสดุและวัตถุดิบ  

(1) วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ จะต้องช้ีบ่งฉลากว่า เป็นสารหรือวัตถุดิบอะไร และต้องตรวจสอบว่าสะอาด และ
ปราศจากสิ่งปนเปื้อน 

(2) มั่นใจว่า ภาชนะบรรจุ รูระบาย หรืออื่น ๆ จะต้องมีการระบายน้ าอย่างดี เพื่อป้องกันความชื้นสะสม หรือมีสิ่ง
ปนเปื้อนน้ าหรือน้ ามัน เข้ามาผสมปนเปื้อน 

(3) ให้เก็บรักษาสารที่ใช้ในกระบวนการพิเศษต่าง ๆ แบ่งแยกออกต่างหาก วัสดุวัตถุดิบที่เหลือค้างจาก
กระบวนการที่แล้ว จะต้องแยกออก ตลอดจนวัสดุที่ไม่ใช้ในกระบวนการ ต้องแยกออกไปห่างๆ เพื่อป้องกัน
การเข้าใจผิด 

(4) หลีกเลี่ยงการกองวัตถุดิบท่ีไม่ใช้ในงานโลหะเหลวอยู่ใกล้กับที่จะใช้ในงานโลหะเหลว หรือห้ามอยู่ในพื้นที่หล่อ
หลอมโลหะ 

(5) มั่นใจว่า จะต้องมีการลงทะเบียนสารเคมีอันตรายในงานโลหะเหลว และปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 
(6) จัดให้มีการอบรมและจัดระบบข้อมูลส าหรับสารเคมีอันตรายจากฝุ่น ควันไอเสีย กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่อาจมี

การสัมผัส 
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5.9 การจัดการประกันความปลอดภัย  
5.9.1 หลักการประกันความปลอดภัย (Safety Assurance Principle) 

การสร้างหลักประกันความปลอดภัย ช่วยให้การปฏิบัติงานทุกกระบวนงานมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน โดยการตรวจสอบผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การวิเคราะห์อุบัติเหตุ หรือเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss)  
การตรวจติดตามพื้นที่ในสถานการณ์จริง หลักการของการประกันความปลอดภัยตามรูปที่ 5-9 คือการก าจัด Unsafe Acts 
และ Unsafe Condition (ท่ีได้กล่าวแล้วในบทที่ 4)  ดังนี ้

(1) จัดให้มีระบบประกันความปลอดภัย ให้มีหัวข้อครอบคลุม อย่างน้อยต้องมี การก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบทุกระดับ มีการวัดผลและการตรวจประเมินถึงมาตรการต่าง ๆ การส่งเสริมให้มีมาตรการลด
ความเสี่ยง การก าหนดให้มีการรับมือความเปลี่ยนแปลง จากวิธีการ เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องจักร
อุปกรณ์ และผู้ปฏิบัติงานที่มาใหม่ มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่สอดคล้องเพียงพอและเหมาะสม 
ตลอดจนให้มีระบบการบริหารแบบพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

(2) จัดให้มีวงล้อการปฏิบัติเป็นการก าจัดการกระท าที่ไม่ปลอดภัย และสภาวะที่ไม่ปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้กิจกรรมระบบประกันความปลอดภัย เช่น Poka Yoke, Why-Why analysis และ Near-Miss เป็น
ตัวขับเคลื่อน 

(3) จัดให้มีการติดตามพัฒนาผลลัพธ์ จากระบบประกันความปลอดภัย ในเรื่องความเชื่อมั่นและความมั่นใจ ว่า
กิจกรรมการผลิต มีความปลอดภัยที่เพียงพอ และมีความยั่งยืน 

 

 
รูปที่ 5-9 หลักการประกันความปลอดภัยในงานโลหะเหลว 

 
5.9.2 การบริหารจัดการและหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วม  

5.9.2.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบและบทบาทของผู้จัดการและวิศวกร  
ผู้บริหารและวิศวกร จะต้องมีการจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยการ 
(1) ช้ีบ่งอันตราย (Hazards Identify) อันตรายที่กระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย 
(2) ประเมินและออกมาตรการ (Risk Assess) โดยการท าความเข้าใจปัญหา และสนับสนุนให้มีมาตรการ

แก้ไขป้องกัน 
(3) ควบคุมติดตามมาตรการ (Risk Control) ในการก าจัดหรือลดความเสี่ยง 



60 | บทท่ี 5 การควบคุมและการปฏิบัติการที่ปลอดภัยในโรงงานถลุง หลอม หล่อ 
 

มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

(4) ทบทวนมาตรการ (Control Review) ให้มั่นใจว่ายังคงรักษาประสิทธิภาพ ให้ความมั่นใจ และมีความ
เหมาะสมในทางปฏิบัติและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

(5) ให้ค าแนะน าปรึกษากับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (Consulting and Coaching) 
(6) ให้ข้อมูล จัดท าคู่มือปฏิบัติ และจัดอบรม (Information, Instruction and Training) 
(7) จัดให้มีการตรวจประเมินและตรวจติดตามเฝ้าระวัง (Auditing and Surveillance) จากผู้เช่ียวชาญ 

 
5.9.2.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติของหัวหน้าผู้ปฏิบัติหน้างาน  

หัวหน้าผู้ปฏิบัติหน้างานจะต้องมีการจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยการ 
(1) ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะเหลวมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอันตรายที่อาจ

เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

(2) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงสุขภาพ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะ
เหลว ตามความส าคัญและความเสี่ยงต่ออันตราย ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

(3) ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องตรวจสอบหน้างาน เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ วัสดุและวัตถุดิบ ที่
จะต้องเข้าไปปฏิบัติงานใช้งาน ว่ามีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยเพียงพอ ตลอดจน
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความเสี่ยง ที่เป็นอุปกรณ์สัญญาณเตือน อุปกรณ์ดูด
ฝุ่น อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 

(4) จัดท ารายการตรวจสอบ (Checklists) ที่จ าเป็น ตามรายการที่ต้องประเมินความเสี่ยงประจ าวัน ทั้ง
วัสดุ สารเคมี วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันภัยและความเสี่ยงต่าง ๆ 

(5) ด าเนินการประเมินความเสี่ยงประจ าวัน และจัดหน้างานเพื่อลดหรือก าจัดความเสี่ยง ก่อนเข้า
ปฏิบัติงานตามกระบวนงาน 

 
5.9.2.3 หน้าท่ีความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน  

(1) ผู้ปฏิบัติงานต้องท าความเข้าใจขั้นตอนงานและเครื่องมือที่จะใช้ประจ าวัน และลักษณะงานที่ได้รับ
มอบหมายประจ าวัน 

(2) ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ตามความเสี่ยงท่ีได้ประเมินไว้แล้ว อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
(3) ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังในการท างานคนเดียว และการท างานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนการ

ป้องกันอันตรายหรือผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานอ่ืน หรือแขกผู้มาเยือนด้วย 
(4) กรณีที่เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์มีข้อบกพร่องในขณะใช้งานที่มีความเสี่ยง จะต้องแจ้งหัวหน้างาน 

พร้อมช้ีบ่งระดับอันตราย เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที 
(5) ในกรณีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน จะต้องปฏิบัติตามคู่มือหรือที่มีการฝึกซ้อมมาแล้ว ในการให้สัญญาณเตือน 

การเข้าผจญเพลิง หรือดับเหตุความเสี่ยง ตลอดการอพยพหนีภัยไปยังจุดรวมพล 
 
  



บทท่ี 6 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล | 61 
 

มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

บทที่ 6  
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  

 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลถือเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงาน เนื่องจากในขณะปฏิบัติงาน

อันตรายต่าง ๆ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจท าให้ตัวผู้ปฏิบัติงานเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ควรสวมใส่อยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยสูงสุด 

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) หรือ พี พี อี (PPE) เป็นอุปกรณ์ที่
สวมใส่ปกคลุมและป้องกันส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายในแต่ละบุคคล  เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ในขณะปฏิบัติงาน 
เช่น ชุดนิรภัย หมวกนิรภัย แว่นตา ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น จุดประสงค์หลักของการสวมใส่ PPE เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
ความรุนแรงของความเจ็บป่วยอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์ในขณะปฏิบัติงาน ส าหรับชุด PPE ในงานที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมถลุง หลอม หล่อโลหะ ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ดังต่อไปนี้  
 
6.1 ชุดป้องกันความร้อน (Heat Protection)  

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อโลหะ นับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนักที่มีความเสี่ยงภัยสูงและอันตรายมาก 
เนื่องจาก อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูง โดยเฉพาะน้ าโลหะหลอมเหลวที่มีอุณภูมิสูง ซึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตขึ้น จะมี
ผลกระทบ ท่ีรุนแรงต่อร่างกายและและทรัพย์สินมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ดังนั้น อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
จึงต้องมีการออกแบบโดยเฉพาะให้มีความเหมาะสมในงานอุตสาหกรรมถลุง หลอม หล่อโลหะทั้งนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวต้องมี
ความสามารถพิเศษในการป้องกันรังสีความร้อนได้ ทนต่อสภาวะการท างานที่อุณภูมิสูงมาก สามารถป้องกันอันตรายจากน้ า
โลหะหลอมเหลวและเศษโลหะร้อนได้ดี รวมถึงต้องได้รับรองมาตรฐานที่เป็นท่ียอมรับ  

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม ถลุง หลอม หล่อโลหะ ต้องสามารถป้องกันภัยที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างการได้ครอบคลุมอวัยวะทุกส่วน โดยประกอบไปด้วยอุปกรณ์ส าหรับการป้องกันภัยในส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายเข้าด้วยกัน เช่น ส่วนศีรษะ ล าตัว แขน และขา เป็นต้น รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 6-1 อย่างไรก็ตาม ค าแนะน า
นี้เป็นพียงแนวทาง พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน
ออกไปตามสภาพการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 6-1 รายละเอียดและส่วนประกอบชุดป้องกันความร้อนส าหรับการถลุง หลอม หล่อโลหะ 

ชนิด รายละเอียด 

ชุดนิรภัย 

 
 
 
 
 
 

- เสื้อและกางเกง หรือชุดหมีท าจากวัสดุชนิด Aluminized Dual Mirror หรือ Aluminized 
kevlar  

- บุด้านในด้วยผา้ FR Cotton 

กระบังหน้าสีทอง 

 
 
 
 
 

- หมวกเซฟตี้ยดึตดิกับผ้า Aluminized 
- ติดกระดุมเป็กยึดติดกับหมวกเซฟตี้พร้อมด้วยแผ่นกระบังหน้าสีทองปรอท 
- ตัวผ้า Aluminized มีสมบตัิสะท้อนความร้อนได้ด ี
- กระบังหน้าสีทองปรอทสามารถปอ้งกันความร้อนไดด้ ี

ชุดคลุมแบบ Overcoat 

 

- ชุดคลุมแบบ Overcoat และเอี๊ยมแบบเปิดหลังท าจากผา้ Aluminized 
- ท าจากวัสดุชนิด Aluminized Dual Mirror หรือ Aluminized kevlar 
- บุด้านในด้วยผา้ FR Cotton 
- Aluminized กันความร้อนไดไ้ม่นอ้ยกว่า 600 องศา บุด้วยฉนวน Wool กันความร้อน 
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ชนิด รายละเอียด 

ถุงมืออลูมิไนซ ์

 

- ด้านหลังมือท าด้วยวัสดุอลูมไินซ์ส าหรับสะท้อนรังสีความร้อน 
- ด้านฝ่ามือท าด้วยวัสดุเคฟล่าถัก ส าหรับป้องกัน หรือลดความร้อนท่ีผิวสัมผัส และลด

อุบัติเหตุอันเกดิจากการบาด เฉือนของของมีคม 
- ภายในเสริมด้วยแผ่นเอฟอาร์พียู ส าหรับป้องกัน/ลด น้ าซมึผ่านไปยงัฉนวนกันความร้อน 

และฝา่มือ 
- ภายในเสริมด้วยใยเคฟล่า ท าหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อน และยังสามารถลด

อุบัติเหตุอันเกดิจากการบาด เฉือนของของมีคม ได้เช่นกัน 

ปลอกขา 

 

- ใช้ป้องกันขาและรองเท้าที่สวมใสจ่ากรังสีความร้อน 
- มียางยึดเพื่อยดึรองเท้าได้อย่างปลอดภัย 
- สามารถใช้ได้กับรองเท้าทุกขนาด ง่ายต่อการใส่ และการถอด 
- เหมาะส าหรับงานท่ีมีสะเก็ดความร้อนกระเด็น 

 
 หลักเกณฑก์ารเลือกใช้ชุดป้องกนัความร้อน 

(1) เลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่เป็นอันตราย ซึ่งในอุตสาหกรรมการถลุง หลอม หล่อโลหะ แต่ละประเภทจะ
สภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความร้อนไม่เท่ากัน บางประเภทต้องทนความร้อนที่เป็นเปลวเพลิงด้วย 
ดังนั้น ก่อนการเลือกใช้ชุดนิรภัย ต้องทราบและวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้นในการถลุง หลอม หล่อโลหะ แต่ละ
ประเภท  

(2) เป็นชุดป้องกันความร้อนที่ผ่านการทดสอบหรือรับรองประสิทธิภาพ โดยมีใบรับรองคุณภาพจากสถาบันหรือ
องค์การที่ได้มาตรฐานงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 

(3) มีขนาดพอเหมาะกับผู้ใช้ ชุดป้องกันความร้อนส่วนบุคคล จะถูกออกแบบให้มีขนาดต่างกัน เช่น ขนาดมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับขนาดร่างกายของคน ที่มีรูปร่างเล็ก หรือ ใหญ่ เป็นต้น ดังนั้น ควรเลือกให้มีขนาดพอเหมาะกับ
ร่างกาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวการปฏิบัติงาน  

(4) พิจารณาเลือกใช้ชุดป้องกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง  เพราะจะสามารถป้องกันอันตรายได้ดีกว่าที่มี
ประสิทธิภาพต่ า 

(5) มีน้ าหนักเบาและสวมใส่สบาย จะช่วยท าให้ผู้ใช้งานไม่เกิดความร าคาญ สามารถสวมใส่ได้เป็นระยะเวลานาน 
และไม่มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

(6) ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการอบรม ฝึกปฏิบัติให้กับผู้ใช้งาน ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
อย่างรวดเร็ว  

(7) บ ารุงรักษาง่าย ซึ่งจะช่วยยดือายุการใช้งานและคงประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกัน 
(8) ทนทานและหาอะไหล่ได้ง่าย ควรท าด้วยวัสดุที่ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน หากช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ใด

ช ารุดหรือหมดอายุ การจัดหาควรให้มีให้เลือกหลายสี หลายแบบ หรือหลายขนาด ให้สอดคล้องตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้ จะจูงใจให้น ามาใช้มากขึ้น 
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 การบ ารุงรักษาชุดป้องกันความร้อน 
 เก็บในบริเวณที่เหมาะสม ปราศจากฝุ่น และสารเคมีรบกวน ผึ่ง ลมให้แห้ง และเก็บในท่ีสะอาด  
 ท าความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน ด้วยน้ าสบู่ หรือ น้ าเปล่า หรือตามวิธีการตามที่ผู้ผลิตแนะน า 
 ถ้าอุปกรณ์มีการช ารุดให้เปลี่ยนอุปกรณ์ หรือถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ให้ เปลี่ยนชุดใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

รูปที่ 6-1 ตัวอย่างการใช้ชุดป้องกันความร้อนตามลกัษณะหน้างาน  

 

 

รูปที่ 6-2 การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในงานโลหะเหลว 

 ตัวอย่างมาตรฐานชุดป้องกันความร้อน 
-  JIS T 8024 : 2009 Clothing for protection against heat and flame -- Determination of heat transmission 

on exposure to both flame and radiant heat 
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- ASTM F1939 – 15 (2020) Standard Test Method for Radiant Heat Resistance of Flame Resistant 
Clothing Materials with Continuous Heating 

 
6.2 อุปกรณ์ป้องกันภัยอืน่ ๆ  

นอกจากชุดป้องกันความร้อนแล้ว การปฏิบัติงานส าหรับการถลุง หลอม หล่อโลหะ ยังมีอุปกรณ์ป้องกันภัยอื่น ๆ ท่ีมี
ความส าคัญ และช่วยป้องกันภัยให้แก่พนักงงานผู้ปฏิบัติงานได้ ส าหรับอุปกรณ์ป้องกันภัยอื่น ๆ ที่นิยมใช้กัน ประกอบไปด้วย 

6.2.1 อุปกรณ์ป้องกันภัยที่ศีรษะ  
หมวกนิรภัย เป็นอุปกรณ์ป้องกันศีรษะ ทีน่ิยมกันใช้มากที่สุด เพื่อป้องกันการถูกกระแทก หรือวัตถุจากที่สูงตกลง

มากระแทก และป้องกันตรายจากเศษโลหะ โลหะหลอมเหลว รวมถงึสารเคมีต่าง ๆ หมวกนริภัยทีด่ีตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และมีอุปกรณส์่องแสงสว่างไปข้างหน้าท่ีมคีวามเข้มในระยะสามเมตรไม่น้อยกว่ายี่สิบลักซ์ติดอยู่ท่ี
หมวกด้วย 

หมวกนิรภัยที่ใช้กันท่ัวไป ต้องมีคณุลักษณะพื้นฐานที่ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้  
- ลักษณะภายนอก ต้องมผีิวเรยีบ ปราศจากเสี้ยน สันแหลมคม ไม่แตก ไม่รา้ว 
- น้ าหนักไม่มากกว่า 440 กรัม 
- ต้องไม่ตดิไฟ หรือลุกไหม้ได้  
- มีความสามารถในการส่งผา่นแรงได้ดี (force transmission) 
- ความสามารถตา้นทานการแตกหรือทะลุจากด้านบน (apex penetration) 
- มีความต้านทานการน าไฟฟ้า ส าหรับหมวกชนิด E และ G (รายเอยีดตามตารางดา้นล่าง) 
- มีสายรัดคางและศรีษะ 

 นอกจากคุณลักษณะพื้นฐานของหมวกนิรภัยแล้ว สามารถแบ่งชนิดของหมวกนิรภัยตามการใช้งานได้ 3 ชนิด ซึ่งได้แก่ 
 

ชนิด รายละเอียด 
ชนิด E (Electrical) หมวกนิรภัยที่ใช้เพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุ และลดอันตรายอันอาจเกิดจาก

การสัมผัสกบัตัวน าไฟฟ้าแรงดันสงู ทนแรงดันไฟฟ้าทดสอบ 22000 โวลต ์
ชนิด G (General)  หมวกนิรภัยที่ใช้เพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุ และลดอันตรายอันอาจเกิดจาก

การสัมผัสกบัตัวน าไฟฟ้าแรงดันต่ า ทนแรงดันไฟฟ้าทดสอบ 2200 โวลต ์
ชนิด C (Conductive)  หมวกนิรภัยที่ใช้เพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุเท่านั้น 

  
 ตัวอย่างมาตรฐานหมวกนิรภัย 

- มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยส าหรับงานอุตสาหกรรม มอก.368-2554 
- ANSI/ISEA Z89.1-2014 Industrial Head Protection  
- BS EN 397:2012+A1: 2012 Industrial safety helmets is classified in these ICS categories: 13.340.20 

Head protective equipment 
- JIS T 8131: 2000 Industrial safety helmets 

 

6.2.2 อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหนา้  
เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่สามารถป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของวัตถุ หรือโลหะหลอมเหลว 

และสารเคมีต่าง ๆ ที่จะกระเด็นเข้าดวงตาหรือกระทบกับใบหน้าของผู้ปฏิบัติงาน ในการถลุง หลอม หล่อโลหะ รวมถึงการ
ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น งานเจียร งานเช่ือม งานตัด งานเจาะ เป็น
ต้น อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้าที่ดีต้องท าด้วยวัสดุซึ่งสามารถลดการกระแทกของเศษวัตถุและช่วยลดความจ้าของแสง
ลงให้อยู่ในระดับท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสายตา กรอบแว่นตาต้องมีน้ าหนักเบาและมีกระบังแสงซึ่งมีลักษณะอ่อน นอกจากน้ียังใช้
ส าหรับป้องกันดวงตาจากการกระแทกกับของแข็งได้ด้วย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิดดังนี้  
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ชนิด รายละเอียด 

แว่นตา (spectacles or Glasses) 

  
 

สามารถป้องกันอันตรายกับการท างานท่ีมีเศษวัสดุ
กระเด็นเข้าตาได้ แว่นตาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
• แบบไม่มีกระบังข้าง สามารถป้องกันการกระเด็นจาก
ด้านหน้า 

• แบบมีกระบังข้าง สามารถป้องกันการกระเด็นจาก
ด้านหน้าและด้านข้าง 

แว่นครอบตา (Goggles) 

  

  
 

สามารถป้องกันอันตรายจากกระแทกของวัตถุ ป้องกัน
สารเคมี และป้องกันอันตรายจากแสงท่ีเกิดจากการทา
งานเชื่อมโลหะแต่ต้องมีเลนส์กรองแสงชนิดพิเศษ แว่น
ครอบตามีประสิทธิภาพ ในการปอ้งกันอันตรายไดด้ีกว่า
แว่นตา 

กระบังป้องกันใบหน้า (Face Shield) 

  
 

สามารถป้องกันอันตรายต่อใบหนา้ ดวงตารวมไปถึง
ล าคอ จากการกระเด็น กระแทกของวัตถุ หรือสารเคมี 
บางรุ่นสามารถใช้ร่วมกับที่ครอบหูได้และหมวกนิรภัยได ้

หน้ากากส าหรับเช่ือม (Welding Shields) 

  
 

เป็นอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ซึ่งใช้ในงานเชื่อม
สามารถป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษโลหะ 
ความร้อน แสงจ้า และรังสีจากการเช่ือม 
 

 
 ตัวอย่างมาตรฐานแว่นตานิรภัย 

- ANSI/ISEA Z87.1-2015 Occupational and Educational Eye and Face Protection Devices 
- JIS T 8147: 2003 Personal eye protectors 
- BS EN 166: 2002 Personal eye protection 
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6.2.3 อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน  
เป็นอปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับป้องกันเสียงท่ีดังเกินกว่ามาตรฐานท่ีเป็นอันตรายต่อหูสามารถรับได้ คือมีระดับเสียงสูงเกิน

กว่า 86 เดซิเบล (A) โดยหากระดับเสียงในขณะท างานสูงเกินกว่า 130 เดซิเบล (A) ถือว่าเป็นอันตรายต่อการได้ยินของหู ซึ่ง
อุปกรณ์ป้องกันหู ที่ส าคัญและเหมาะสมกับการใช้งานในการลดเสียงมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 
 

ชนิด รายละเอียด 
ปลั๊กลดเสยีง (Ear Plug) 

  
 

เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงชนิดที่สวมใสเ่ข้า
ไปในหู สามารถลดเสียงท่ีความถี่ต่ ากว่า 400 เฮิร์ทได้
ดี ท าด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น พลาสติก ยาง โฟม 
ซิลิโคน ฝ้าย ช่วยลดเสยีงดังได้ประมาณ 16 - 30 เดซิ
เบล (A) ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์และยี่ห้อท่ีผลิต 

  
ครอบหูลดเสยีง (Ear Muffs) 

  
 

เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงแบบครอบหู 
สามารถลดเสยีงท่ีมีความถี่สูงกว่า 400 เฮิร์ทไดด้ี มี
ชนิดสวมศีรษะ และชนิดติดมา กับอุปกรณ์อื่น เช่น 
หมวกนิรภัย โดยมีก้านโค้งครอบศรีษะและใช้วัสดุที่มี
ความนุ่มท าด้วยพลาสติก ยาง หรอืวัสดุอื่นท่ีอ่อนหุ้ม
ทับ ในส่วนของตัวครอบหูนั้นถูกออกแบบให้มีลักษณะ
แตกต่างกันตามการใช้งาน และสามารถลดเสียงไดไ้ม่
น้อยกว่า 26 เดซิเบล (A) 

 
 ตัวอย่างมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน 

- ANSI/ ISEA Z87.1-2020:  American National Standard For Occupational And Educational Personal Eye 
And Face Protection Devices. 

- JIS T 8147 : 2003 Personal eye protectors 
- EN166 - Personal Eye Protection Standard 

 
6.2.4 อุปกรณ์ป้องกันเท้า   

รองเท้านิรภัย เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นบริเวณนิ้วเท้า ข้อเท้า และอาจรวมถึงส่วนขาที่ต่ ากว่าหัว
เข่าลงมา  ซึ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อาจจะมีสาเหตุจากสิ่งเหล่านี้ เช่น การกระแทกของหนักท่ีบริเวณเท้า ความร้อนจากโลหะ
หลอมเหลว จากวัตถุหรือสารเคมีต่าง ๆ กระแสไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นการป้องกันและเลือกใช้รองเท้านิรภัยต้องเลือกให้
เหมาะสมกับแหล่งก าเนิดของอันตราย  ซึ่งรองเท้านิรภัยสามารถแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งาน ได้ดังนี้ 
  



68 | บทท่ี 6 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
 

มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

 
ชนิด รายละเอียด 

รองเท้านิรภัยป้องกันความร้อน 

 
 

ควรเป็นรองเท้านริภัยที่ท าจากวสัดุกันความร้อนได้ดี 
ส่วนบนของรองเท้านิรภัยควรมีการปกคลุมบริเวณขา
ให้สูงข้ึนมา เพื่อป้องกันการกระเดน็หรือหก จากโลหะ
เหลวท่ีหลอมละลาย 

รองเท้านิรภัยป้องกันไฟฟ้า 

 
 

ใช้ส าหรับงานท่ีต้องสัมผัสกับกระแสไฟฟ้า สวมใส่เพื่อ
ป้องกันไฟฟ้าดูด ท าจากยางธรรมชาติ หรือยาง
สังเคราะห ์

รองเท้านิรภัยป้องกันการกระแทก 

 
 

ชนิดหัวรองเท้าเป็นโลหะซึ่งสามารถรองรับน้ าหนักได้ 
2600 ปอนด์ และทนแรงกระแทกของวัตถุหนกัที่ตก
จากท่ีสูง 1 ฟุต ได้ 60 ปอนด์ 

รองเท้านิรภัยป้องกันสารเคม ี

 
 
 

ท าจากวัสดุที่ทนต่อการกดักร่อนของสารเคมี เช่น ยาง
ธรรมชาติ ไวนิล นีโอพรีน หรือยางสังเคราะห ์
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 ตัวอย่างมาตรฐานรองเท้านิรภัย 
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รองเท้านิรภัย  มอก.523-2554 
- ASTM F2413-11 Standard Specification for Performance Requirements for Foot Protection 
- ISO 20346:2011 Personal protective equipment-Safety footwear 
- JIS T8101: 2006 Protective footwear 
- ANSI Z41-1999 Protective Footwear 
- EN 20345: Personal Protective Equipment-Safety Footwear 

  
6.2.5 อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection)  

ในการปฏิบัติงาน มือ นิ้ว และแขน มีความเสี่ยงภัยและอันตรายตลอดเวลา จากการสัมผัสกับสิ่งของ เครื่องจักร 
วัสดุอุปกรณ์ หรือสารเคมี ที่อาจท าให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันภัยที่มือ ซึ่งต้องเลือกให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน โดยสามารถแบ่งประเภทของถุงมือได้ดังนี้ 

 
ชนิด รายละเอียด 

ถุงมือยาง 
 

 
 

นิยมใช้ในการป้องกันอันตรายจากสารเคมี และเช้ือโรค
ทางด้านชีวภาพ ส่วนใหญ่ท ามาจากยาง หรือการ
สังเคราะห์ทางโพลเิมอร์ เช่น ยางธรรมชาติ นีโอพรีน พีวีซี 
ไวนิล โพลิเมอร์ในไตร บิวทิล เป็นต้น มีความสามารถใน
การป้องกันสารเคมไีด ้

ถุงมือหนัง

 
 
 

นิยมใช้ในการป้องกันอันตรายจากของมีคม การขัด เสียดสี 
การขูด ขีด หรือบาด ความสั่น สะเทือน ความร้อน ความ
เย็นได ้

ถุงมือตาข่ายลวด 
 

เหมาะส าหรับการป้องกันอันตรายจากของมีคม การดดั
หรือ การเฉือน 
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ชนิด รายละเอียด 

 
 
ถุงมือผ้า 
 

 
 

เหมาะส าหรับการท างานท่ัวไป กระบวนการผลิตใช้ในงาน
เกษตรกรรม ข้อควรระวังส าหรับการใช้ถุงมือผ้า คือห้าม
ใช้กับเครื่องจักรที่มีการหมุนหรือสายพาน เพราะอาจมี
เศษด้ายที่หลุดลุ่ยออกมาแล้วเกิดการเกี่ยวพัน หรือดึงมือ
ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปในเครื่องจักร ท าให้เกิดอันตรายจากการ
ท างาน 

ถุงมือป้องกันไฟฟ้า 

 
 

เป็นถุงมือท่ีมีสมบตัิพิเศษ คือสามารถป้องกันอันตรายจาก
ไฟฟ้าได้ แตไ่ม่ทน กับการขีดข่วน ดังนั้นการใช้งานต้อง
สวมถุงมือหนังพับอีกขั้นเสมอ เนื่องจากถ้าถุงมือกันไฟฟ้า
เกิดการขีดข่วนจะ ท าให้สมบตัิการต้านไฟฟ้าลดลง อาจ
ท าให้ผู้ใช้งานเกิดอันตรายได ้

ถุงมือป้องกันอุณหภูม ิ
 

ใช้ป้องกันอันตรายจากการสมัผสัวตัถุที่มีอุณหภูมิร้อนจดั
หรือเย็นจดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานท่ีเกี่ยวกับหลอมและ
หล่อโลหะ ดังนั้นวัสดุที่ใช้ในการท าถุงมือชนิดนี้มักมี
ส่วนประกอบของ อะลูมเินียม 
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ชนิด รายละเอียด 

 
 
ถุงมือป้องกันรังส ี

 
 

เป็นถุงมือประเภทที่เคลือบด้วยตะกั่ว เนื่องจากตะกั่วมี
สมบัติในการป้องกัน อันตรายจากรังสีได้ดี 

ถุงมือป้องกันการสั่นสะเทือน 

 
 

เป็นถุงมือท่ีช่วยลดผลกระทบการสั่นสะเทือนหรือกันการ
กระแทกท่ีมีต่อมือ และแขน เมื่อตอ้งท างานกับเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่สร้างการสั่นสะเทือน  

 
 ตัวอย่างมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันมือ 

- EN 388: Protective gloves against mechanical risks 
- EN 420: Protective gloves. General requirements and test methods 
- JIS T 8812: 2014 Gloves of insulating material used for electrical working 
- AISI/ISEA 105-2011 Hand Protection Selection Criteria 

 
6.2.6 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection) 

สามารถช่วยป้องกันอันตรายมลพิษหรือสารพิษก่อนเข้าสู่ร่างกาย ผ่านการหายใจ เข้าสู่ร่างกาย ซึ่ งได้แก่ อนุภาค 
ฝุ่น ก๊าซ ฟูม เส้นใย ไอระเหยสารเคมี นอกจากนี้ยังรวมถึงสภาวะบรรยากาศที่อาจเป็นอันตรายต่อชี วิตและสุขภาพ อย่าง
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เฉียบพลัน (Immediately Dangerous to Life and Health : IDLH) เช่น กรณีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือ สารเคมีรั่วไหล
รุนแรง รวมถึงการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีปริมาณออกซิเจนในอากาศไม่เพียงพอ (Confined Space) ประเภทของอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ 
 

ชนิด รายละเอียด 

หน้ากากชนิดกรองอากาศ (Air Purifying Devices)  
 

 

 
 

ใช้ในงานท่ีออกซิเจนในบรรยากาศการท างานมีเพียงพอต่อ
การหายใจ แตม่ีการปนเปื้อนของสารเคมีในสภาพแวดล้อม
ในการทางานท่ีอยู่ในระดับที่หน้ากากชนิดนี้สามารถก าจัด
หรือดูดซับไวได้ เช่น สภาพแวดลอ้มในการ ท างานท่ีมีฝุ่น 
ฟูม ละออง ตัวอย่างเช่น หน้ากากชนิด N96 และ หน้ากาก
กรองสารเคมี ชนิด Chemical Cartridge Respirator 
หน้ากากกรองฝุ่นหรือสารเคมีชนดิอื่น 

หน้ากากชนิดส่งอากาศจากภายนอกเข้าไป (Atmosphere 
– Supplying Respirator) 
 

 
 

นิยมใช้กับลักษณะการปฏบิัติงานที่ไม่สามารถหายใจโดยใช้
อากาศในบริเวณนั้นได้ มีก๊าซออกซิเจนต่ ากว่า 16 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยากต่อการหายใจของมนุษย์ รวมถึงลักษณะ
บรรยากาศที่เป็นอันตรายอื่น ๆ  เช่น ลักษณะการทางานท่ีเป็น
อันตรายต่อชีวิตและสุขภาพอย่างเฉียบพลัน (IDLH) หรือ
สารเคมีที่มีความเป็นพิษและอันตรายสูง หรือสารพิษที่มี
ความเข้มข้นสูงได้ รวมถึงการใช้งานลักษณะสภาวะฉุกเฉิน
ต่าง ๆ เช่น สารเคมีรั่วไหล เพลิงไหม้ โดยการส่งอากาศ
บริสุทธิ์จากภายนอกเข้าไปตามสายส่งอากาศ หรือถังบรรจุ
อากาศก็ได้ เช่น ชุด SCBA (Self Contained Breathing 
Apparatus)  
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 ตัวอย่างมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบทางเดินหายใจ 
- ANSI/AIHA/ASSE Z88 .6 -2006  Respiratory Protection-Respirator Use Physical Qualifications for 

Personnel  
- ANSI/AIHA/ASSE Z88.7- 2010-Color Coding of Air Purifying Respirator Canisters, Cartridges and 

Filters 
- ANSI/AIHA/ASSE Z88.10- 2010-Respirator Fit Testing Methods 
- JIS T 8151 : 2005 Particulate respirators 
- JIS T 8153 : 2002 Supplied-air respirators 

 
6.2.7 อุปกรณ์ป้องกันการตกจากทีสู่ง (Falling Protection Equipment)  

การท างานในที่สูง หมายถึง สภาวะการท างานที่สูงเกินกว่า 2 เมตร จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการท างานจาก
ความเสี่ยงภัยและอันตรายในกรณีอาจเกิดอุบัติเหตุ ผลัดตกจากการปฏิบัติงานในที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานท าความสะอาด 
งานไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันการท างานในท่ีสูง มีรายละเอียดดังนี้  
 

ชนิด รายละเอียด 

จุดยึด (Anchor Point) 
 

 
 

จุดยึดคือจดุที่เอาไวส้ าหรับยึดตัวกบัฐานหรือ
โครงสร้างต่าง ๆ โดยตามมาตรฐาน ANSI ของ
สหรัฐอเมริกา อุปกรณ์ต้องสามารถรับแรงได้
อย่างน้อย 22 กิโลนิวตัน (2,243 กิโลกรมั) การ
ใช้งานควรอยู่ในต าแหน่งเหนือหัวข้ึนไปและอยู่ใน
แนวเดียวกับผู้ใช้ เพื่อป้องกันการลดระยะการตก
และลดการเหวี่ยงตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากการ
กระแทกกับโครงสร้าง 

อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connecting Device) 
 

 
 

อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connector) จะมีอยู่อย่างน้อย 
2 จุดคือจุดที่เช่ือมต่อกับจุดยึด (Anchor Point 
Connector) และจดุที่ยึดกับตัว Harness 
(Harness Connector) จะต้องทนต่อการกัด
กร่อนผิวจะต้องเรียบ ไม่มรีอยเช่ือม และท าจาก
เหล็กท่ีผา่นการหล่อข้ึนรูปหรือ ปั๊มขึ้นรูปตัวเชื่อม
ต่อ 1 จะเป็นตัวเช่ือมระหว่างจุดยดึกับอุปกรณ์
ป้องกันการตก จะต้องไม่มีรอยร้าว รอยแตก หรือ
การเปลีย่นรปูถาวรรับแรงอย่างนอ้ย 16 กิโลนิวตัน 
หรือ 1,631 กิโลกรัม 
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ชนิด รายละเอียด 

เข็มขัดแบบรดัทั้งตัว (Harness) 
 

 
 

ผู้ใช้งานต้องสวมใส่ทั้งตัวไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่ง เป็น
อุปกรณ์ดึงผู้ปฏิบัติงานถ้ามีการตก โดย Harness 
จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการท างาน
และจะต้องมีจุดเชื่อมต่ออย่างน้อย 1 จุดซึ่งปกติ
จะอยู่ทางด้านหลัง สายรดักันตกตอ้งท าจากวัสดุ
อ่อนนุ่มแต่ทนทานวัสดสุังเคราะห ์ซึง่ได้แก่ โพลี
เอไมด์ หรือ โพลเีอสเตอร์ ป้องกันการบาดเจ็บ
โดยการตกจากท่ีสูง 

 
 ตัวอย่างมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง 

- ANSI/ASSE Z359.1-2007 Safety Requirements for Personal Fall Arrest Systems, Subsystems and 
Components 

- ANSI/ASSE Z359.12-2009 Connecting Components for Personal Fall Arrest Systems  
- ANSI/ASSE Z359.13-2013 Personal Energy Absorbers and Energy Absorbing Lanyards 
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บทท่ี 7  
กรณีศึกษา 

 
สถานประกอบการหรือโรงงานที่ท างานเกี่ยวกับงานหล่อโลหะนอกเหนือจากโอกาสการเกิดอุบัติเหตุที่เหมือนกับ

โรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ แล้ว  อันตรายที่เกิดจากโลหะหลอมเหลวคือ อันตรายที่มาจากความร้อนฝุ่นควัน และโอกาสของ
การของการกระเด็นหรือระเบิดของน้ าโลหะที่มีอยู่ทุกกระบวนการทุกข้ันตอนของการผลิตแล้ว   นอกจากการศึกษาแนวทาง
ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานแล้ว การศึกษากรณีตัวอย่าง ที่แสดงถึงข้อผิดพลาดและความบกพร่องจากเหตุการณ์ในอดีต 
เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่ท าให้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัย โดยจะได้ไม่ท าผิดซ้ า
เหมือนกับเหตุการณ์ในอดีต ส าหรับบทที่ 7 นี้จะประกอบด้วย กรณีศึกษา ท้ังหมด 9 กรณี โดยแบ่งเป็น   

(1) อุบัติเหตุจากการระเบิดของโลหะเหลว 2 กรณี (กรณีที่ 1 - 2) 
(2) อุบัติเหตุจากการยกเคลื่อนย้ายวัสดุอันตราย 3 กรณี (กรณีที่ 3 - 5) 
(3) อุบัติเหตุจากการบาดเจ็บจากความร้อนลวกไหม้ 4 กรณี (กรณีที่ 6 - 9) 

 
กรณีที่ 1  โรงผลิตเหล็ก ฉีดน้ าใส่โลหะเหลวที่ร่ัวไหล 
แหล่งที่มา  : https://app.croneri.co.uk/feature-articles/accident-report-molten-metal-explosion 
รายละเอียด : คนงานได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากเกิดความผิดพลาดกับระบบควบคุมท าให้โลหะเหลวจ านวน 25 ตัน
รั่วไหลจากเตาเผา หลังจากนั้นคนงานและเพื่อนร่วมงานได้ปฏบิัติตามมาตรการ โดยการฉีดน้ าลงบนโลหะที่รั่วไหลเพื่อพยายาม
ท าให้เย็นลง  ไม่นานหลังจากที่น้ าสัมผัสกับโลหะเหลวก็เกิดการระเบิดที่ไม่สามารถควบคุมได้และคนงานโดนโลหะเหลว
กระเด็นใส่ 

เขาถูกน าตัวไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาแผลไฟไหม้และอยู่ในอาการโคม่าเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เขาต้องการการปลูก
ถ่ายผิวหนังและการผ่าตัดเป็นจ านวนมาก แม้จะกลับไปท างานได้ เขาก็ไม่สามารถท างานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงได้อีก
ต่อไป เพื่อนร่วมงานของเขาสองคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นกัน อุบัติเหตุดังกล่าวได้รับการสอบสวนโดย The Health and 
Safety Executive (HSE) 

 
แนวทางการป้องกัน  

(1) ฝึกอบรม ให้ข้อมูล และค าแนะน า ที่เหมาะสมเกี่ยวกับอันตรายจากการท างานเกี่ยวกับโลหะเหลว  
(2) ควรมีการก ากับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  (Safe act)   

(ดู 5.4-5.9) 
(3) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ระดับช้ัน D (ส าหรับดับไฟจากโลหะ)  และทรายแห้ง ส าหรับการดับเพลิงเบื้องต้น 

ห้ามใช้สเปรย์น้ าหรือเครื่องฉีดน้ าอย่างเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการระเบิดจากไอน้ า 
(4) ต้องมีกระบวนการบ ารุงรักษาแบบป้องกันเครื่องมือเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ (Preventive Maintenanve, 

PM)  มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
(5) การประเมินความเสี่ยง โดยการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

- การระบุหน่วยที่มีความเสี่ยงด้วยการจัดอันดับความส าคัญตามดัชนีอันตราย 
- มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการประเมินระยะรัศมีความเสียหายจากการรั่วไหลของโลหะเหลว

ประเมินความเสี่ยง  
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มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

กรณีที่ 2  การระเบิดของเตาหลอมเหล็ก สาเหตุจากระบบหัวเผาขัดข้อง  

แหล่งที่มา  : siamrath.co.th/n/48879   
รายละเอียด : เหตุระเบิดภายในโรงงาน ซึ่งประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม และเหล็ก
ข้ออ้อย ประเภทมีเตาหลอม ในเบื้องต้นศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (EMCC) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบสถาน 

“ที่เกิดเหตุพบว่าเป็นอุบัติเหตุขณะท าการอุ่นเตาหลอมเหล็ก จากปัญหาระบบเชื้อเพลิงท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีภายในโรงงานดังกล่าว จ านวน 4 ราย ได้น าส่งโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บพ้นขีดอันตรายแล้ว” 

มาตรการเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 37 พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 ให้บริษัทด าเนินการดังนี้ 
(1) สั่งการให้บริษัทหยุดกิจกรรมบริเวณเตาหลอมโดยทันที 
(2) จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดระเบิดดังกล่าวและจัดท ามาตรการด้านความปลอดภัย

เพื่อป้องกันการเกิดซ้ า โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่จะให้การรับรองความปลอดภัย (Third 
Party) 

(3) ให้ทบทวนและจัดซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรงงานในกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉินและเหตุผิดปกติภายใน
โรงงาน โดยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและเหตุผิดปกติจะต้องแจ้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(EMCC)  

 
แนวทางการป้องกัน  

(1) ต้องมีกระบวนการบ ารุงรักษาแบบป้องกันเครื่องมือเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ (Preventive Maintenanve, 
PM)  มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

(2) ฝึกอบรม ให้ข้อมูล และค าแนะน า ที่เหมาะสมเกี่ยวกับอันตรายจากการท างานเกี่ยวกับโลหะเหลวแก่พนักงาน (ด ู
5.4-5.9) 

(3) ควรมีการก ากับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด (Safe act) 
(4) ประเมินความเสี่ยง โดยการระบุกิจกรรมอันตรายในโรงหลอมโลหะเหลว (ด ู4.4 และตารางที่ 4-2) 

- บริหารจัดการพื้นที่บริเวณรอบ ๆ เตาหลอม 
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กรณีที่ 3 ตะขอป้ันจั่นขาดท าให้เบ้าน้ าเหล็กกระแทกพื้นและเกิดการระเบิด  
แหล่งที่มา  : www.dailynews.co.th/regional/815262 
 

 
 

รายละเอียด : เหตุระเบิดที่โรงงานหลอมเหล็ก จึงประสานต ารวจเข้าตรวจสอบพร้อมด้วยเจา้หน้าท่ีบรรเทาสาธารณะภัย  ที่
เกิดเหตุพบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากในโรงงานจ านวนมาก เบื้องต้นรับแจ้งมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ถูกน าตัวส่งโรงพยาบาลไป
ก่อนหน้าน้ี   

ตรวจสอบเบื้องต้นพบตัวอาคารถูกแรงระเบิดจนสังกะสีหลุดออกมา ภายในพบเตาหลอมเหล็กขนาดใหญ่มีน้ าหลอม
เหล็กความร้อนกว่าพันองศาเดือดอยู่ในถังน้ าเหล็กและ กระจายไปทั่วบริเวณพื้นโรงงาน สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากหูเกี่ยว
เครนยกเตาหลอมเหล็กขาด ท าให้ถังหลอมเหล็กตกกระแทก ประกอบกับแรงดันน้ าหลอมเหล็กท าให้เกิดระเบิดมี ผู้บาดเจ็บ
ดังกล่าวล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว  

 
แนวทางการป้องกัน  

(1) ต้องมีกระบวนการบ ารุงรักษาแบบป้องกันมีการตรวจสอบและบันทึกอุปกรณ์ยกอย่างละเอียด (Preventive 
Maintenanve, PM)   

(2) ประเมินความเสี่ยง โดยการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) (ด ู4.4 และตารางที่ 4-2) 
- การระบุพื้นท่ีปลอดภัย 
- ประเมินระยะรัศมีความเสียหายจากอุบัติเหตุ พร้อมทั้งประเมินระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์  

(3) ฝึกอบรม ให้ข้อมูล และค าแนะน า ที่เหมาะสมเกี่ยวกับอันตรายจากการท างานอย่างปลอดภัยกับปั้นจั่นขนส่งน้ า
เหล็กแก่พนักงาน ( ดู 3.2.2, 5.4-5.9) 

 
 
 

http://www.dailynews.co.th/regional/815262
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มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

กรณีที่ 4 เบ้ารับโลหะเหลวหล่น พนักงาน 32 รายเสียชีวิตในห้องปฏิบัติการใกล้เคียง 
แหล่งที่มา  :  www.asianews. it/news-en/Molten-steel-kill-32-workers,- industrial-accidents-multiply-

9034.html 
 

 
 

รายละเอียด : ช้ินส่วนของเครื่องจักรกลหนักในโรงงานเหล็กเสียหายในขณะที่การขนส่งโลหะเหลว และท าให้พนักงานอย่าง
น้อย 32 รายเสียชีวิตและบาดเจ็บอีก 2 ราย เบ้ารับโลหะเหลว หล่นลงอย่างกะทันหันและท าให้โลหะเหลว 30 ตัน ไหลเข้ามา
ในห้องปฏิบัติการซึ่งอยู่ห่างออกไป 5 เมตร  
 
แนวทางการป้องกัน  

(1) ต้องมีกระบวนการบ ารุงรักษาแบบป้องกันเครื่องมือเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ (Preventive Maintenanve, 
PM)  มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

(2) การประเมินความเสี่ยง โดยการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) (ด ู4.4 และตารางที่ 4-2) 
- การระบุพื้นท่ีปลอดภัย (ดู 3.2.5) 
- ประเมินระยะรัศมีความเสียหายจากอุบัติเหตุ พร้อมทั้งประเมินระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์ (ด ู5.4-5.13) 

(3) ปรับ layout ให้ปลอดภัย  สร้างก าแพงกั้นกรณีโลหะเหลวหก ไม่ให้ไหลมาเข้าห้องท างาน  (ดู 5.3-5.4) 
 
 
 
 
 

http://www.asianews.it/news-en/Molten-steel-kill-32-workers,-industrial-accidents-multiply-9034.html
http://www.asianews.it/news-en/Molten-steel-kill-32-workers,-industrial-accidents-multiply-9034.html
http://www.asianews.it/files/img/CHINA_SteelFactory.jpg
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มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

กรณีที่ 5 เหล็กหลอมเหลว 120 ตันหกจากปั้นจั่นช ารุด คนงานรอดอย่างหวุดหวิด 
แหล่งที่มา :  https: / / www. republicworld. com/ india- news/ city- news/ visakhapatnam- steel- plant-

accident-madhya-pradesh-telangana-hyderabad.html 
 

 
 

สาเหตุ: หลังจากโลหะหลอมเหลวหกลงบนพื้นที่ภายในโรงงาน ตามรายงานถังโลหะเหลวที่บรรทุกโลหะหนักประมาณ 120 
ตัน พลัดตกเข้าไปในซอกของชุดหล่อแบบต่อเนื่อง (Continuous casting) สาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากการที่รอกหลักของ
เครนยกภาชนะบรรจุโลหะเหลวขัดข้อง ท าให้โลหะเหลวจ านวน 120 ตันหกลงบนพ้ืนภายในโรงงาน  
 

แนวทางการป้องกัน  
(1) ต้องมีกระบวนการบ ารุงรักษาแบบป้องกันเครื่องมือเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ (Preventive Maintenanve, 

PM)  มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
(2) การประเมินความเสี่ยง โดยการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) (ดู 4.4 และตารางที่ 4-2) 

- การระบุพื้นท่ีปลอดภัย 
- ประเมินระยะรัศมีความเสียหายจากอุบัติเหตุ พร้อมทั้งประเมินระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์ ( ด ู3.2.2, 5.5) 

(3) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ระดับชั้น D (ส าหรับดับไฟจากโลหะ)  และทรายแห้ง ส าหรับการดับเพลิงเบื้องต้น ห้าม
ใช้สเปรย์น้ าหรือเครื่องฉีดน้ าอย่างเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการระเบิดจากไอน้ า  

(4) อบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตและความปลอดภัย (ด ู5.4-5.9) 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.republicworld.com/india-news/city-news/visakhapatnam-steel-plant-accident-madhya-pradesh-telangana-hyderabad.html
https://www.republicworld.com/india-news/city-news/visakhapatnam-steel-plant-accident-madhya-pradesh-telangana-hyderabad.html
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มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

กรณีที่ 6 โรงงานหลอมเหล็กระเบิด คนงานบาดเจ็บ 10 คน  
แหล่งที่มา : www.thairath.co.th/content/626071 
 

 
 

รายละเอียด : เกิดเหตุเตาหลอมแม่พิมพ์ บริษัทผลิตและหลอมเหล็กระเบิด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  
ได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุเตาหลอมโรงงานระเบิดขณะก าลังท าการผลิต ส่งผลให้มีคนงานได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกราว 10 ราย ซึ่ง
ถูกส่งไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลแล้ว ทั้งนี้ยืนยันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง 

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุขณะคนงานท างานอยู่ที่บริเวณเตาหลอมเหล็ก ขนาด 600 ตัน เตามี
ความร้อน 1,500 องศาเซลเซียส ใช้หล่อลูกรีดเหล็ก โดยการท างานของตัวเตาจะมีการหมุนโดยรอบ สาเหตุมาจากคนงาน
ไม่ได้ล็อกฝาเตาครบทั้ง 6 ด้าน ท าให้น้ าจากเหล็กที่หลอมกระเด็นออกจากเตา ไปถูกคนงานได้รับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุ ทาง
บริษัทได้อพยพคนงานท่ีเหลือออกจากตัวอาคาร ท้ังหมด เพื่อความปลอดภัย และให้หยุดการท างานท้ังหมดในโรงหล่อ  
แนวทางการป้องกัน  

(1) ต้องมีกระบวนการบ ารุงรักษาแบบป้องกันเครื่องมือเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ (Preventive Maintenanve, 
PM)  มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

(2) ควรมีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ( บทที่ 6) 
(3) ฝึกอบรม ให้ข้อมูล และค าแนะน า ที่เหมาะสมเกี่ยวกับอันตรายจากการท างานเกี่ยวกับโลหะเหลวแก่พนักงาน  (ด ู5.4-5.9) 
(4) ควรมีการก ากับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด (SAFE ACT) 
(5) เพิ่มระบบความปลอดภัยของอุปกรณ์ส่วนท่ีเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (SAFE CONDITION)  
(6) การประเมินความเสี่ยง โดยการระบุกิจกรรมอันตรายในโรงหลอมโลหะเหลว  

- จัดท ามาตรฐานการท างานอย่างปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร (ด ู4.4 และตารางที่ 4-2) 
(7) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ระดับชั้น D (ส าหรับดับไฟจากโลหะ)  และทรายแห้ง ส าหรับการดับเพลิงเบื้องต้น ห้าม

ใช้สเปรย์น้ าหรือเครื่องฉีดน้ าอย่างเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการระเบิดจากไอน้ า  
  

http://www.thairath.co.th/content/626071
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กรณีที่ 7  คนงานเสียชีวิตหลังจากถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงจากการกระเด็นของซิลิคอนเหลว 
แหล่งที่มา  :  www. ien. com/ safety/ video/21030319/worker-dies-after- getting- severely-burned- in-

molten-silicon-spill 
สาเหตุ : Stephen Shanks และเพื่อนร่วมงานถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงจากการระเบิดจากการกระเด็นของซิลิกอนเหลว
ที่โรงงาน หลังจากเกิดเหตุ 2 สัปดาห์ Shank ได้เสียชีวิตลง 

มาตรฐานส านักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety 
and Health Administration : OSHA) ได้ท าการสอบสวนและพบว่าเบ้าหลอมล้น ท าให้เกิดการระเบิด และกระเด็นโดน
พนักงานที่ไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ตามรายงานระบุว่าคนงานขับรถเพื่อย้ายเบ้าหลอมไปบนพื้นผิวที่ไม่
สม่ าเสมอ และ OSHA ได้ตรวจพบว่าบริษัทไม่มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาพ้ืนผิวการท างานเป็นประจ า 
 
แนวทางการป้องกัน  

(1) ต้องมีกระบวนการบ ารุงรักษาแบบป้องกันเครื่องมือเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ (Preventive Maintenanve, 
PM)  มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

(2) การประเมินความเสี่ยง (ด ู4.4 และรูป 4-3) โดยการระบุกิจกรรมอันตายในโรงหลอมโลหะเหลว  
- ก าหนดเป็นระเบียบให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณป์้องกันความปลอดภัย PPE ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในระหวา่ง

ปฏิบัติงานจัดท ามาตรฐานการท างานอย่างปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร ( บทที่ 6) 
(3) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ระดับชั้น D (ส าหรับดับไฟจากโลหะ)  และทรายแห้ง ส าหรับการดับเพลิงเบื้องต้น ห้าม

ใช้สเปรย์น้ าหรือเครื่องฉีดน้ าอย่างเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการระเบิดจากไอน้ า 
(4) ถนนและทางเดินควรมีการตรวจสอบให้เรียบหลีกเลี่ยงการมีระดับ (ดู 5.4) 

 
กรณีที่ 8  โลหะเหลวถูกเหวี่ยงออกจากเคร่ืองหล่อ ท าให้คนงานได้รับบาดเจ็บ 
แหล่งที่มา :  www. fox6now.com/news/molten-metal- that- injured- foundry-workers-more-harmful- 

than-fire 
รายละเอียด มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายจากการสันนิษฐานเบื้องต้นที่ว่าเป็นการระเบิด หลังการเกิดไฟไหม้ที่โรงหล่อ
ทองเหลือง ต ารวจตรวจสอบพบว่าไม่มีการระเบิดจริง โดยสรุปได้ว่ามีชิ้นส่วนของเครื่องจักรเกิดความเสียหายขึ้น  ท าให้ฝาปิด
ของแม่พิมพ์ในกระบวนการหล่อแบบเหวี่ยง (centrifugal casting) เปิดออกขณะเครื่องจักรท างาน ท าให้โลหะเหลวถูกสาดไป
รอบ ๆ บริเวณภายในโรงงาน โดนพนักงานบาดเจ็บ 8 ราย  
 
แนวทางการป้องกัน 

(1) ต้องมีกระบวนการบ ารุงรักษาแบบป้องกันเครื่องมือเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ (Preventive Maintenanve, 
PM)  มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

(2) ควรมีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน (บทที่ 6) 
(3) ฝึกอบรม ให้ข้อมูล และค าแนะน า ที่เหมาะสมเกี่ยวกับอันตรายจากการท างานเกี่ยวกับโลหะเหลวแก่พนักงาน  

(ด ู5.4-5.9) 
(4) ควรมีการก ากับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด (SAFE ACT) 
(5) เพิ่มระบบความปลอดภัยของอุปกรณ์ ในส่วนท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (SAFE CONDITION)  
(6) การประเมินความเสี่ยง โดยการระบุกิจกรรมอันตายในโรงหลอมโลหะเหลว  

- จัดท ามาตรฐานการท างานอย่างปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร (ด ู4.4 และตารางที่ 4-2) 
การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
- การระบุพื้นท่ีปลอดภัย 
- ประเมินระยะรัศมีความเสียหายจากอุบัติเหตุ พร้อมทั้งประเมินระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์  

(7) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ระดับชั้น D (ส าหรับดับไฟจากโลหะ)  และทรายแห้ง ส าหรับการดับเพลิงเบื้องต้น ห้าม
ใช้สเปรย์น้ าหรือเครื่องฉีดน้ าอย่างเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการระเบิดจากไอน้ า 
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กรณีที่ 9 กรณีการเสียชีวิตที่เกิดจากการเผาไหม้ของแมกนีเซียมเหลว 2,700 องศาเซลเซียส 
แหล่งที่มา  : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4496768/ 
รายละเอียด : ชายอายุ 30 ปีเสียชีวิตจากการสัมผัสกับโลหะหลอมเหลว 2700 องศาเซลเซียสเมื่อเตาหลอมของโรงงานถลุง
แร่ซึ่งเขาท างานอยู่เอียง รายงานสถานที่เกิดเหตุเปิดเผยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการพลิกคว่ าของเตาหลอมแร่หลังจากการ
ระเบิดในโรงงานถลุงแร่แมกนีเซียม การตรวจศพภายนอกพบว่ามีคราบโลหะหลอมเหลวสีเขียว-เหลือง-น้ าตาลที่ศีรษะและ
หลัง ร่างกายของเขาไหม้เกรียมจากการไหม้อย่างรุนแรง  
 
แนวทางการป้องกัน  

(1) ต้องมีกระบวนการบ ารุงรักษาแบบป้องกันเครื่องมือเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ (Preventive Maintenanve, 
PM)  มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

(2) จัดให้มีเครื่องก าบังหรือ ป้องกันการเข้าใกล้ความร้อนหรือการสาดกระเด็น มีระยะห่างพอ มีฉากป้องกันบริเวณ
โดยรอบพื้นที่เสี่ยง ขณะเทโลหะเหลว ( ดู 5.3, 5.4) 

(3) ควรมีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน (บทที่ 6) 
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ภาคผนวก ก 
สถานภาพอุตสาหกรรมถลุงหล่อหลอมในประเทศไทย 

 
ก.1 สถานภาพอุตสาหกรรมหลอมหล่อโลหะของไทย (Present Status of Industry) 

อุตสาหกรรมถลุง หลอมหล่อโลหะในประเทศไทย นับว่าเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็น
อุตสาหกรรมต้นน้ า ที่เป็นแหล่งจัดหาวัตถุดิบที่จ าเป็นให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีแนวโน้มการบริโภควัตถุดิบ
ประเภทโลหะเพิ่มขึ้นทุกปี ตามการเติบโตของเศรษฐกิจและการส่งออก จึงกล่าวได้ว่า ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรม
พื้นฐาน ประเภทหลอม หล่อ โลหะ ถือเป็นหัวใจส าคัญของการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพ ให้กับอุตสาหกรรมศักยภาพและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมหลอมหล่อโลหะมีความเสี่ยงภัยมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ  ที่ใช้
ส าหรับเตาหลอม เช่น ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า น้ ามันเตา เป็นต้น ซึ่งถ้าขาดการควบคุมและปฏิบัติงานที่เคร่งครัด ก็อาจจะ
ก่อให้เกิดเป็นอันตรายได้ นอกจากนี้แล้วยังรวมถึง การปฏิบัติงานกับโหละหลอมเหลวที่มีอุณหภูมิสูง ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้ว จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งเห็นได้จากตัวอย่างของอุบัติเหตุหลาย ๆ เหตุการณ์ที่ผ่านมา เช่น 
เตาหลอมระเบิด แก๊สรั่ว น้ าโลหะหลอมเหลวระเบิด เป็นต้น 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้ก าหนดให้การประกอบกิจการ หลอม หล่อโลหะ จัดอยู่
ในประเภทโรงงานล าดับที่ 59 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้าใน
ขั้นต้น (iron and steel basic industries) และประเภทโรงงานล าดับที่ 60 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ท าให้
บริสุทธ์ิ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (non-ferrous metal basic industries) โดย
มีหน้าที่ อนุญาต ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการประกอบกิจการ ดังกล่าว 

 ส่วน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มีหน้าที่ อนุญาต ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการประกอบ
กิจการ ในส่วนของ การผลิตเหล็กกล้าด้วยวิธีการถลุง หลอม หล่อ ในโรงงานล าดับที่ 59 และการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่
เก่า ในโรงงานล าดับที่ 60 อุตสาหกรรมหลอมหล่อโลหะของประเทศไทย มีจ านวนสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 955 ราย 
ครอบคลุมโลหะหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอุตสาหกรรม หรือโรงงานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับ หลอม หล่อ ผลิตเหลก็ 
หรือเหล็กกล้าในข้ันต้น ซึ่งมีจ านวนสถานประกอบการ 415 ราย ที่เหลือที่จะเป็นโรงงานท่ีประกอบกิจการโลหะประเภทอ่ืนท่ี
มิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า เช่น  อะลูมิเนียม ทองแดง ตะกั่ว ทองเหลือง เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ก.1  

 
  



84 | ภาคผนวก ก สถานภาพอุตสาหกรรมถลุงหล่อหลอมในประเทศไทย 
 

มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

ตารางที่ ก.1 จ านวนของสถานประกอบกิจการ แยกตามประเภทโลหะ และประเภทกจิการ 

โรงงานล าดับที่ ประเภทกิจการ ประเภทโลหะ จ านวนสถานประกอบการ 
(ราย) 

59 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง 
หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก หรือ
เหล็กกล้าในขั้นต้น ( Iron and Steel 
Basic Industries) 

เหล็ก และ เหล็กกล้า 415 

60 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม 
ท าให้บริสุทธ์ิ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลติ
โลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า 
(Non-ferrous Metal Basic Industries) 

อะลูมิเนยีม 235 
ทองเหลือง 148 
ทองแดง 78 
สังกะส ี 23 
ตะกั่ว 19 
โลหะมีค่า เช่น ทองค า เงิน 
ทองค าขาว 

9 

อื่น ๆ เช่น พลวง ดีบุก  16 
 
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2021). บริการข้อมูล. 
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=dataservice&amp;tabid=1. 
 
ก.2 มลพิษที่เกิดจากการ หล่อ หลอม โลหะ  

ก.2.1 มลพิษทางอากาศ  
ได้แก่  ฝุ่นละอองในบรรยากาศ (Total Suspended Particulate) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2) ก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และควันของโลหะ สารตะกั่ว (Pb) หรือควันตะกั่วที่มีความเป็น
พิษสูง ปริมาณและชนิดของควันของโลหะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น แบบของเตาหลอม องค์ประกอบของ
วัตถุดิบที่ใช้หลอม และความสะอาดของเชื้อเพลิง อัตราการหลอม และอุณหภูมิของน้ าโลหะหลอมเหลวเหล็กท่ีเทออกจากเตา
หลอม เป็นต้น 
 

ก.2.2 มลพิษทางน้ า  
ซึ่งส่วนใหญ่ คือ น้ าเสียที่เกิดขึ้น และมีส่วนผสมของโลหะชนิดต่าง ๆ แหล่งก าเนิดของมลพิษทางน้ าส่วนใหญ่มา

จากระบบหล่อเย็นโดยตรงและน้ าเสียจากการท าความสะอาดซึ่งจะมีฝุ่นเศษของโลหะชนิดต่าง ๆ รวมถึงสารเคมีที่ปนเปื้อน
หรือน้ าเสียปนเปื้อนท่ีมีน้ ามัน รวมถึงน้ าท้ิงที่มีน้ ามันและไขมันจากระบบดักไขมัน 
 

ก.2.3 ของเสียที่เป็นกากของเสีย 
ประกอบไปด้วย เศษโลหะขนาดเล็กและใหญ่ที่เกิดขึ้น ที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ รวมถึงตะกรันต่าง  ๆ 

ซึ่งมีประกอบของโลหะหนัก เช่น โครเมียม แคคเมียม สารหนู ตะกั่ว และสารปรอท เป็นต้น 
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ตารางที่ ก.2 มลพิษที่เกิดจากกระบวนการหลอมโลหะประเภทเหล็ก 

กระบวนการ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า กากของเสีย 

การเติมวัตถุดิบ เศษเหล็ก 
ปูนขาว ถ่านโค้ก และท าการ
หลอม 

- ฝุ่น Fe2O3  ZnO , CaO, 
MnO, SiO2 MgO, SO3 
- ควัน Mn Ni Co Pb 
- ก๊าซ NOx CO2 CO 
- ความร้อนสูญเสีย 

- น้ าหล่อเย็นเตาหลอม 
 

- ขี้ แ ส ลก  C aO ,  S iO 2 , 
Al2O3 MgO 
- เศษวัสดุทนไฟ 
- แท่งกราไฟต์ใช้งานแล้ว 

การกวาดขี้โลหะออก - ฝุ่น  - ขี้โลหะ 
อุ่นเบ้ารับน้ าเหล็กและเทน้ า
เหล็ก 

- ก๊าซ SOx NOx CO2 CO 
- ความร้อนสูญเสีย 
- ฝุ่น 
 

 - ขี้สแลก 
- เศษวัสดุทนไฟ 

 

ตารางที่ ก.3 มลพิษที่เกิดจากกระบวนการหลอมโลหะซ่ึงไม่ใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า 

กระบวนการ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า กากของเสีย 

การเตรียมเศษโลหะขั้นต้น - ฝุ่น  
- ก๊าซ SOx NOx CO2 CO 

 
 

- เศษโลหะที่ไม่ใช่วัตถุดิบ 
- เศษวัสดุอื่น ๆ 

การเติมวัตถุดิบ ฟลักซ์ และ
การหลอม 

- ฝุ่น 
- ก๊ า ซ  S O x  N O x  C O 2  CO 

ส าหรับเตาเบ้าและเตาสะท้อน
ความร้อน 
- ก๊าซ NOx ส าหรับเตาไฟฟ้า 
- HF HCl การหลอมอะลูมิเนียม 
- Cu Zn Pb Cd ส าหรับการ

หลอมทองเหลือง 
- Cu ส าหรับการหลอมทองแดง 

- น้ าหล่อเย็นเตาหลอม 
 

- อิฐทนไฟท่ีแตกหัก ขี้เถ้า 

การไล่ก๊าซ - HF HCl F2 Cl2 การหลอม
อะลูมิเนียม 
- CO CO2 การหลอมทองแดง 

 - ขี้สแสลก 
- เศษวัสดุทนไฟ 

การกวาดขี้โลหะออก - ฝุ่น 
- HF HCl การหลอมอะลูมิเนียม 
- Cu Zn Pb Cd ส าหรับการ

หลอมทองเหลือง 
- Cu ส าหรับการหลอมทองแดง 

 - ขี้โลหะ 
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ก.3 ประเภทของวัตถุดิบท่ีใช้ส าหรับการหลอมโลหะ  
ก.3.1 กระบวนการหลอมโลหะจากการถลุงแร่โลหะ 

วัตถุดิบที่ใช้ส าหรับการถลุงและหลอมโลหะประเภทต่าง ๆ คือ สินแร่โลหะ ในอดีต ประเทศไทยมีการถลุงโลหะที่
ส าคัญ คือ ดีบุก และ ตะกั่ว ซึ่งเป็นการถลุงจากแร่ แต่ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการถลุงโลหะจากแร่มีแนวโน้มลดลง และ
โรงงานบางแห่งได้ปิดตัวลง เนื่องจากการขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบแร่โลหะคุณภาพสูงในประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้อง
น าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ซึ่งบางครั้งมีการน าเข้าในรูปแบบของแท่งอินกอต เพื่อน ามาใช้งาน 
 

ก.3.2 กระบวนการหลอมโลหะจากกระบวนการรีไซเคิล 
ปัจจุบันยังมีการการหลอมโลหะอยู่ แต่ได้เปลี่ยนวัตถุดิบจากแร่เป็นเศษโลหะประเภทต่าง ๆ หรือกระบวนการรี

ไซเคิลโลหะประเภทต่าง ๆ นั่นเอง โดยโลหะที่นิยมน ามารีไซเคิล ได้แก่ เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง และตะกั่ว โดยผลผลิตจาก
การหลอมดังกล่าวจะเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปพรรณหรือโลหะแท่งบริสุทธ์ิ หรือ อัลลอยตามมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่ก าหนด  

 
ก.4 ประเภทของเตาหลอม (Furnace) 

เตาหลอม (Furnace) ถือว่าเป็นอุปกรณ์ส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมหลอมหล่อโลหะ เตาหลอมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
หลอมหล่อโลหะ ในประเทศไทย มีหลายชนิด ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามประเภทของพลังงานท่ีใช้ได้ 2 ประเภท คือ เตาหลอมท่ีใช้
พลังงานไฟฟ้า (Electrical System Furnace) และเตาหลอมท่ีใช้พลังงานเชื้อเพลิง (Fuel System Furnace)  

ก.4.1 เตาหลอมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า  (Electrical System Furnace)  
ก.4.1.1 เตาหลอมไฟฟ้าอาร์ก (Electric Arc Furnace)  

เตาอาร์กไฟฟ้ามักใช้ในงานหลอมเหล็กกล้า โดยเตาอาร์กไฟฟ้าจะใช้ให้พลังงานความร้อนที่เกิดจากการอาร์
กทางไฟฟ้าเพื่อหลอมโลหะ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นการให้ความร้อนด้วยการอาร์กโดยตรง (Direct-Arc Furnace) และการอาร์
กทางอ้อม (Indirect-Arc Furnace)  

 

 
รูปที่ ก.1 ตัวอย่างและรายละเอียดเตาหลอมไฟฟ้าแบบอาร์ก 

 
(1) การอาร์กโดยตรง (Direct-Arc Furnace) กระแสไฟฟ้าให้ความร้อนผ่านเข้าไปในโลหะที่ตอ้งการให้ความ

ร้อนซึ่งจะเกิดการอาร์กข้ึนระหว่างขั้วไฟฟ้า กับโลหะที่ต้องการโดยตรง ตัวอย่างของการให้ความร้อนด้วย
การอาร์กโดยตรง ได้แก่ เตาอาร์กส าหรับผลิตเหล็ก เตาอาร์กส าหรับผลิตเหล็กเป็นเตาอาร์กโดยตรงสาม
เฟสที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ท างานด้วยการท าให้เกิดการอาร์ก ระหว่าง Scrap ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ป้อนเข้าไปกับ
ขั้วไฟฟ้า ความร้อนที่เกิดขึ้นจะท าให้ Scrap หลอมเหลว เตาอาร์กแบบน้ีนอกจากจะใช้ผลิตเหล็กแลว้ ยัง
ใช้ในการหลอม Malleable Cast Iron, Ferrochrome ที่มีคาร์บอนต่ า ทองแดง วัสดุทนไฟ ฯลฯ อีก
ด้วย เตาอาร์กส าหรับผลิตเหล็กส่วนมากจะมีขนาดใหญ่ถึง 80-150 ตัน 

(2) การอาร์กทางอ้อม (Indirect-Arc Furnace) โดยใช้หลักการให้การให้ความร้อนด้วยการแผ่รังสีและการ
พาความร้อนของการอาร์ก การอาร์กด้วยวิธีนี้จะท าให้เกิดอาร์กขึ้นระหว่างขั้วไฟฟ้าสองขั้ว แล้วให้ความ
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ร้อนแก่วัตถุที่จะให้ความร้อนโดยใช้ความร้อนจากการอาร์ก ตัวอย่างของการให้ความร้อนด้วยการอาร์
กทางอ้อม ได้แก่ เตา Rocking Arc Furnace เป็นต้น 

 
ก.4.1.2 เตาหลอมไฟฟ้าเหนี่ยวน า (Induction  Furnace) 

การให้ความร้อนและการหลอมโดยเตาหลอมไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน าเป็นการถ่ายเทพลังงานผ่านสนามแมเ่หลก็ท า
ให้เกิดการเหนี่ยวน าทางไฟฟ้าและเกิดความร้อนขึ้นในโลหการหลอมโลหะโดยการเหนี่ยวน าอาศัยหลักการเดียวกับหม้อแปลง
ไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่านขดลวดที่พันอยู่รอบ ๆ เบ้าหลอมก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น ความร้อนที่เกิดขึ้นในช้ิน
โลหะเกิดจากการเสียดสีของโมเลกุลเนื่องจากความต้านทานสนามแม่เหล็กของช้ินโลหะ  (Reluctance) และเกิดจาก
กระแสไฟฟ้าไหลวนจากการเหนี่ยวน าของสนามแม่เหล็กในช้ินโลหะ (Eddy Current) 

 

 
รูปที่ ก.2 เตาหลอมไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน า (Induction  Furnace) 

 
ก.4.2 เตาหลอมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง (Fuel System Furnace) 

ก.4.2.1 เตาหลอมแบบหมุน (Rotary Furnace) 
เตาหลอมแบบหมุน หรือ Rotary Furnace เป็นเตาหลอมแบบหมุนทรงกระบอกในแนวนอน โดยขณะท าการ

หลอมเตาหลอมจะเคลื่อนที่ หมุนรอบตัวเอง ไปรอบ ๆ ในอัตราที่ช้า  เตาจะประกอบด้วยหัวเผา (Burner) โดยทั่วไปใช้หัวเผา
เชื้อเพลิง ซึ่งมีหลายชนิดตามความเหมาะสมของการใช้งาน เช่น น้ ามันเตา ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น และสามารถผสมออกซิเจน 
เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกริิยาเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการหลอม สามารถสร้างอุณหภูมิความร้อนส าหรับการหลอมได้มากกว่า 
1200 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเตาของการหลอมตะกั่วเป็นไปตามสมการ ดังนี้  

PbS + O2  Pb + SO2 (1) 
PbS + 3/2O2  PbO + SO2 (2) 
PbO + C  Pb + CO2 (3) 

 
เตาชนิดนี้เหมาะส าหรับการหลอมโลหะประเภทตะกั่ว โดยมีวัตถุดิบหลัก คือ เศษแบตเตอรี่เก่า ข้อดีของเตา

ชนิดนี้ คือ เป็นการหลอมระบบปิด จึงสามารถควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าเตาชนิดอื่น เช่น เขม่า
ควัน ไอสารพิษ ท่ีเกิดขึ้น และอาจจะแพร่กระจาย ขณะท าการหลอม  
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รูปที่ ก.3 เตาหลอมแบบหมุนชนดิสั้น (Short Rotary Furnace) 
 

ก.4.2.2 เตาหลอมคิวโปลา (Cupola Furnace) 
เตาคิวโปลาส่วนใหญ่ใช้ในงานหลอมเหล็กหล่อ โดยใช้ถ่านโค้กเป็นเช้ือเพลิง เตาคิวโปลามีลักษณะเป็นแท่ง

เหล็ก ทรงกระบอกแนวตั้ง ภายในบุด้วยวัสดุทนความร้อน ที่ก้นของเตาเป็นแอ่ง (Well) พักน้ าโลหะที่หลอมเหลวก่อนที่น้ า 
โลหะจะถูกจ่ายออก ภายในเตาคิวโปลาจะบรรจุด้วยช้ันของถ่านโค้ก หินปูน (Limestone) และเหล็กที่เป็นวัตถุดิบ โดยวาง
สลับกันไป ผ่านทางช่องบรรจุวัตถุดิบที่ด้านบนของเตา ช้ันของถ่านโค้กที่อยู่ใกล้กับรูปจ่ายลม (Tuyere) จะเกิดการสันดาป 
ความร้อนจาการสันดาปจะหลอมชั้นของโลหะที่อยู่ใกล้กับเขตสันดาป โลหะที่หลอมเหลวจะไหลลงสู่แอ่งพักน้ าโลหะ เมื่อถ่าน
โค้กช้ันแรกถูกสันดาปจนหมด ถ่านโค้กช้ันถัดไปก็จะเลื่อนลงมาแทนที่ ด้วยวิธีนี้กระบวนการสันดาปและการหลอมก็สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
รูปที่ ก.4 ภาพตัดที่แสดงรายละเอียดเตาหลอมแบบคิวโปลา (Cupola Furnace) 
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ก.4.2.3 เตาหลอมแบบเบ้า (Crucible Furnace) 
เตาหลอมแบบเบ้ามักใช้ในงานหลอมโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่มีปริมาณน้อย เตาหลอมแบบเบ้าถือว่าเป็นเตา

หลอมโลหะที่เก่าแก่ที่สุดและมีโครงสร้างง่ายที่สุด เตาเบ้า ประกอบด้วยเบ้าบรรจุโลหะที่ท าจาก กราไฟต์ (Clay-Graphite) 
หรือ ซิลิกอนคาร์ไบด์ (Silicon-Carbine) และเปลือกที่ท าจากวัสดุทนความร้อนโดยมีเหล็กหุ้มอยู่ด้านนอก เปลือกดังกล่าวท า
หน้าที่กักความร้อนจากการสันดาปให้ถ่ายเทไปเบ้าให้มากที่สุด ความร้อนจากการสันดาปจะไม่ได้สัมผัสกับโลหะที่ใช้หลอม
โดยตรง แต่ถ่ายเทโดยเบ้าท่ีบรรจุโลหะ โดยทั่วไปแล้วเชื้อเพลิงที่ใช้กับเตาเบ้า ได้แก่ น้ ามัน และก๊าซ อย่างไรก็ตามบางครั้งอาจ
ใช้ถ่านหินหรือถ่านโค้กได้ 

 

 
รูปที่ ก.5 เตาหลอมแบบเบ้า (Crucible Furnace) 

 
ก.4.2.4 เตาหลอมสะท้อน (Reverberotary Furnace) 

เตาสะท้อนความร้อนใช้ในงานหลอมโลหะนอกกลุ่มเหล็กครั้งละปริมาณมาก ๆ โครงสร้างของเตาสะท้อน 
ความร้อนจะเป็นห้องที่บุด้วยวัสดุทนไฟ ภายในห้องมีอ่างส าหรับบรรจุโลหะที่ใช้หลอม หัวเผา (Burner) จะฉีด เช้ือเพลิงซึ่ง
เป็นน้ ามันหรือก๊าซให้มาสันดาปในห้องดังกล่าว ความร้อนจากการสันดาปถ่ายเทเข้าสู่โลหะที่ใช้หลอมโดย วิธีการแผ่รังสี ทั้ง
จากเปลวไฟโดยตรงและจากเพดานเตาที่ดูดซับความร้อนจากเปลวไฟ เตาสะท้อนความร้อนบางตัวอาจมีปั๊มหมุนเวียนน้ าโลหะ
เพื่อเพ่ิมผลผลิต ลดการใช้เชื้อเพลิง และให้น้ าโลหะผสมเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น  

 

 
รูปที่ ก.6 เตาหลอมสะท้อนความร้อน (Reverberotary Furnace) 
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ภาคผนวก ข 
สมบัติทางฟิสิกส์ของโลหะ  

 

โลหะแต่ละประเภทมีสมบัติทางฟิสิกส์และความร้อนฉพาะตัว ดังนั้น การออกแบบการใช้เตาหลอมแต่ละชนิด และ
ประเภทของเชื้อเพลิง เพื่อให้ได้พลังงานความร้อนท่ีเหมาะสม ส าหรับการหลอมโลหะแต่ละชนิดจึงมีความส าคัญ ตารางที่ ข.1 
แสดงสมบัติทางฟิสิกส์และค่าพลังงานความร้อนส าหรับโลหะแต่ละชนิด จากตาราง พบว่า เหล็ก เป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลว
สูงที่สุด คือ 1,538 องศาเซลเซียส โดยเหตุนี้ การหลอมเหล็กส่วนใหญ่แล้ว จะใช้เตาหลอมประเภทเชื้อเพลิงที่เป็นไฟฟ้า ทั้งที่
เป็นแบบ Electric Arc furnace หรือ Induction Furnace เพราะต้องใช้พลังงานความร้อนที่สูง ขณะที่ โลหะบางประเภทที่
มีจุดหลอมเหลวไม่สงูมากนัก เช่น ตะกั่ว จุดหลอมเหลว ที่ 324 องศาเซลเซียส หรือ อะลูมิเนียม ที่มีจุดหลอมเหลว 660 องศาเซลเซยีส 
สามารถหลอมโดยใช้เช้ือเพลิงที่เป็นของเหลวหรือก๊าซได้ โดยนิยมใช้เตาหลอมสะท้อน (Reverberotary Furnace) ส าหรับ
อะลูมิเนียม และเตา Shot Rotary Furnace ส าหรับการหลอมตะกั่ว  

นอกนี้จากแล้ว ค่าพลังงานความร้อนต่าง ๆ ในตารางยังแสดงสมบัติที่แตกต่างกันของโลหะแต่ละประเภท 
นอกเหนือจาก ค่าจุดหลอมเหลว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส าหรับการพิจารณาชนิดเตาและเช้ือเพลิงส าหรับการหลอมแล้ว ค่า  
Latent Heat of Melting หรือ ค่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลว ที่หมายถึง พลังงานที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งกลายเป็นของเหลว ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการหลอมโลหะซึ่งจะบ่งบอกความยากง่ายของการเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งไปเป็นของเหลว จากตารางจะพบว่า อะลูมิเนียม มีค่าความร้อนแฝงสูงสุด อะลูมิเนียมต้องใช้พลังงานงานความร้อน
แฝงมากที่สุดในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลว ที่ 396 J/kg ส่วนตะกั่วเป็นโลหะที่ใช้พลังงานแฝงต่อหน่วย
น้อยสุด ที่ 23 J/kg  
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ตารางที่ ข.1 สมบัติทางฟิสิกส์ของโลหะประเภทต่าง ๆ 

ประเภท สัญลักษณ์เคมี น้ าหนักอะตอม 
กรัม/โมล 

ความ
หนาแน่น 
ก./ซม.³ 

จุด
หลอมเหลว 

°C 

จุดเดือด 
°C 

ความร้อน
จ าเพาะ 
(25 °C) 
25.10 

J/(mol·K) 

ความร้อนการ
หลอมเหลว 

(kJ/kg 

ความร้อนการ
กลายเป็นไอ 

(kJ/kg 

Latent heat of 
melting 
(kJ/kg) 

เหล็ก Fe 55.845 7.86 1538 2861 25.10 0.247 6.088 209 
ทองแดง Cu 63.546 8.96 1084.62 2562 24.44 0.193 4.727 206 
อะลูมิเนยีม Al 26.98 2.70 660.32 2519 24.20 0.397 10.897 396 
ตะกั่ว Pb 207.2 11.34 327.46 1749 26.65 0.023 0.866 23 
สังกะส ี Zn 65.409 7.14 419.53 907 25.39 0.112 1.890 112 
ดีบุก Sn 118.71 7.265 231.93 2602 27.112 0.059 2.494 59 
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ผนวก ค 
พลังงานความร้อนที่ใช้ในการหลอม 

 
ความร้อนที่ต้องการให้เกิดความร้อนและปฏิกริยาทางเคมี ในการถลุงหรือท าให้ โลหะบริสุทธ์ิ โดยทั่วไปได้จากการเผา

ไหม้ (Fossil Fuel) และ ไฟฟ้า อาจแบ่งได้เป็น 3 ชนิดตามลักษณะกายภาพได้แก่ 
ค.1 เชื้อเพลิงแข็ง 

เช้ือเพลิงแข็งยังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะเป็นเช้ือเพลิงที่ก่อให้เกิดมลภาวะมากที่สุด แต่เนื่องจากความ
สะดวกและง่ายในการเก็บ และราคาที่ไมแ่พงจงึยังเปน็ที่นิยมอยู่ เช้ือเพลิงแข็งนี้มีหลายรูปแบบ เช่น ไม้ฟืน ถ่านไม้ ตลอดจนถ่านโค้ก  

ไม้ฟืนและถ่านไม้ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใช้หลอมโลหะอุณหภูมิต่ า ส่วนถ่านโค้กเป็นถ่านหิน
ที่ผ่านกระบวนการ Carbonization  ท าให้มีค่าความร้อนสูงและมีความแข็งแรงจึงน าไปใช้หลอมโลหะที่มีอุณหภูมิสูง  เช่น 
เหล็ก เป็นต้น 
 
ค.2 เชื้อเพลิงเหลว และก๊าซ   

ถัดไปเป็นเช้ือเพลิงที่เป็นก๊าซ เช้ือเพลิงก๊าซนี้มีความสะอาดรองลงมาเนื่องจากการเผาไหม้จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งเป็น greenhouse gases และหากเชื้อเพลิงสารพิษปนอยู่ด้วย จะท าให้ไอเสียนั้นเป็นพิษแก่สิ่งมีชีวิต การใช้เชื้อเพลิงก๊าซนี้
ส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับการหลอมโลหะที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวต่ า เช่น อะลูมิเนียม ตะกั่ว ทองเหลือง เป็นต้น  

สมการทั่วไปของปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ของไฮโดรคาร์บอนคือ  
 CxHy + (x + y/4) O2 → x CO2 + y/2 H2O + ความร้อน 
 
ค.3 ไฟฟ้า 

การใช้ไฟฟ้าในการหลอมโลหะเป็นกรรมวิธีท่ีมีความสะอาดมากท่ีสุด เกิดของเสียน้อย อย่างไรก็ตาม ความสกปรกของ
วัตถุดิบ เช่น แร่หรือเศษโลหะก็มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้เกิดก๊าซและของเสียออกมาได้เช่นกัน  

อันตรายของโลหะเหลวในข้ันนี้ก็จะพบว่ามีการเตรียมวัตถุดบิเข้าเตาในแง่ของความสะอาดและความชื้นต้องพิถีพิถันวา่
มีสารแปลกปลอมท่ีอาจเป็นภัยหรือวัตถุระเบิดได้หรือไม่ จะต้องจัดแยกออกจัดเตรียมอย่างเหมาะสม กระบวนการของการน้ า
โลหะลงเบ้า Ladle  การขนถ่ายน้ าโลหะเพื่อเทลงแบบพิมพ์ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการหล่อแบบต่อเนื่องหรือการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ทุกขั้นตอนในผลิตน้ าโลหะเหลวเป็น work in process ที่เป็นอันตรายได้ตลอดหากไม่มีมาตรการและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานท่ีดีที่ถูกต้อง 
 
ค.4 การเผาไหม้ (Combustion) 

การเผาไหม้ คือ ปฏิกิริยาการสันดาปหรือการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่ธาตุหลักในเช้ือเพลิงเกิดการรวมตัวกับ
ออกซิเจน พร้อมกับปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปความร้อนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ความร้อนที่ปลดปล่อยออกมาต่อหน่วย
ของเชื้อเพลิงเรียกว่า ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิงมีจุดส าคัญที่ต้องพิจารณาคือการควบคุมให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
เพื่อให้พลังงานเคมีในเชื้อเพลิงเปลี่ยนไปเป็นความร้อนจนหมดสิ้นและน าความร้อนท่ีได้มาใช้งานได้อย่างเต็มที่เช่นกัน เพื่อให้
เหลือปล่อยท้ิงในบรรยากาศได้น้อยท่ีสุด 

 
ค.5 การเผาไหม้ที่สมบูรณ์เกิดขึ้นเมื่อ 

o คาร์บอนรวมตัวกับออกซิเจนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จนหมดสิ้น 
CxHy + (x + y/4) O2 → x CO2 + y/2 H2O + ความร้อน 

o ไฮโดรเจนรวมกับออกซิเจนเป็นน้ าจนหมดสิ้น 
o ซัลเฟอร์รวมกับออกซิเจนเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์จนหมดสิ้น 

สมการ S(s) + O2(g) → SO2(g) 
 2S(s) + 3O2(g) → 2SO3(g)  
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ดังนั้นจะต้องมีการป้อนอากาศเพื่อการเผาไหม้อย่างเหมาะสมกล่าวคือ 
ต้องมีปริมาณมากพอและให้มีการผสมกับเช้ือเพลิงเป็นอย่างดี เพื่อให้ออกซิเจนสามารถท าปฏิกิริยากับธาตุหลัก

ดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด 
ที่มา:  http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/file_handbook/Pre_Heat/pre_heat_3.pdf 
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ของบริษัทตัวอย่าง 
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ตารางท่ี ง.1 ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงในการหลอมโลหะของบริษัทตัวอย่าง 
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ระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันและจุดควบคุม
อันตราย 

1).การรับวัตดุดิบ 
(เศษเหล็ก) 

1.1) หากเศษเหล็กตดิคราบ
น้ ามันเมื่อน ามาใช้งานจะท า
ให้เกิดกลิ่นและควัน ซึ่ง
กระทบต่อพนักงานและ
ชุมชนใกล้เคียง 

2 

1.1.1) วัตถุดิบที่ได้รับไม่ได้มาตฐานสิ่ง
สกปรกท่ีตดิมากับเศษเหล็ก เช่น คราบ
น้ ามัน คราบสารหล่อลื่น 

5 10 
ความเสี่ยงปานกลาง 1.1.1)  แจ้งความต้องการหรือ

ข้อก าหนดให้กับผู้ขายทราบ 

1.1.2) การไม่ตรวจรับวัตถุดิบให้ดี/การไม่มี
มาตรฐานในการตรวจรับวัตถุดิบ 3 6 

ความเสี่ยงยอมรับได่ 1.1.2) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจรับวัตถุดิบ มี check sheet 
ในการตรวจรับ 

1.2) หากเศษเหล็กเปยีกน้ า
หรือมีความช้ืนในเหล็กจะท า
ให้น้ าเหล็กเดือดและเกดิการ
ประท ุส่งผลอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือ อาจเกิด
เพลิงไหมไ้ด ้

4 

1.2.1) ตอนจัดส่งไม่มีการคลุมผ้าใบ ท าให้
เศษเหล็กเหล็กเปียกน้ าหรือมีความช้ินติด
มา 

4 16 
ความเสี่ยงสูง 1.2.1)  แจ้งความต้องการหรื อ

ข้อก าหนดให้กับผู้ขายทราบ 

1.2.2) การไม่ตรวจรับวัตถุดิบให้ดี/การไม่มี
มาตรฐานในการตรวจรับวัตถุดิบ 3 12 

ความเสี่ยงสูง 1.2.2) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจรับวัตถุดิบ มี check sheet 
ในการตรวจรับ 

2.) การหลอมหล่อ
โลหะ 

2.1) แสงของความร้อนของ
น้ าโลหะ ส่งผลอันตรายต่อ
ระบบสายตาของผู้ปฏิบัติงาน 

3 

2.1) การไม่มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
(PPE) พนักงานมองน้ าโลหะด้วยตาเปล่า 

3 9 

ความเสี่ยงปานกลาง 2.1) ก าหนดมาตรฐานในขั้นตอน
การท างานให้พนักงานต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 
ให้ครบถ้วน 

2 
2.2) สภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ท างานไม่
ถ่ายเท  3 6 

ความเสี่ยงยอมรับได้ 2.2.1) ในบริเวณพื้นที่ท างานที่มี
ความร้อนและหรือฝุ่นควันปริมาณ
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ระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันและจุดควบคุม
อันตราย 

2.2) พื้นที่ท างานมีอุณหภูมิ
สูง ส่งผลต่อความสามารถใน
การท างานของผูป้ฏิบัติงาน 

มากจะต้องติดตั้งระบบดูดฝุ่นเพื่อ
ช่วยก าจัดฝุ่นและดูดระบายอากาศ 

ความเสี่ยงยอมรับได้  2.2.2) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความ
ร้อนและฝุ่นให้กับพนักงาน 

2.3) อันตรายจากระบบจ่าย
ไ ฟ ฟ้ า แ ร ง สู ง  ( Busbar) 
ผู้ ปฏิบั ติ ง านอาจจะได้ รับ
อันตรายจากการถูกไฟฟ้า 
ช็อต 

5 

2.3) เนื่องจากสายไฟที่อยู่บริเวณด้านล่าง
ชองเตาหลอมเป็นสายไฟเปลือย และมี
กระแสไฟฟ้าแรงสูงไหลผ่านตลอดเวลาที่
เครื่องจักรท างาน 

1 5 

ความเสี่ยงปานกลาง 2.3) มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติ ป้าย
พื้ นที่ ห้ าม เข้ า  ติ ดประกาศให้
ชั ด เ จ น เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ไ ม่ ใ ห้ มี
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ี  ประตูที่ใช้
เข้าออกต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง 
ประตูด้านนอกต้องมีกลอนหรือ
กุญแจ ให้ ส ามา รถปิ ดล็ อค ได้
เรียบร้อย 

2.4)  ร ะบบ ไฟฟ้ าขั ดข้ อ ง 
ส่งผลต่อตัวเครื่องจักร และ
อ า จ จ ะ เ กิ ด อั น ต ร า ย ต่ อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

3 

2.4.1) การไม่ตรวจสอบสภาพความพร้อม
ของเครื่องจักรก่อนใช้งาน 

2 6 

ความเสี่ยงยอมรับได้ 2.4.1)  มี ก า รจั ดอบรมเพื่ อ ให้
ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน และ มี  
check list ตรวจสอบเครื่องจักร
ก่อนใช้งานทุกครั้ง 

2.4.2) ไม่มีแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
เ พื่ อ ก า ร ต ร ว จ ส อบ  ซ่ อ ม แ ซ ม  ห รื อ
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามเวลาที่มี
การก าหนดเอาไว้ 

2 6 

ความเสี่ยงยอมรับได้ 2.4.2)  จั ดท าแผนบ ารุ งรั กษา
เครื่องจักร ก าหนดหน้าที่ควร
รับผิดชอบ และ ติดตามเพื่อให้
สามารถด าเนินการตามแผนที่วาง
ไว้  
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ระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันและจุดควบคุม
อันตราย 

2. 5)  วั ส ดุ บุ ภ า ย ใ น เ ต า 
(Refactory lining) แตกร้าว
ท าให้น้ าโลหะไหลเข้าไปที่
ร ะบบขดลวด เหนี่ ย วน า  
( Induction coil)  ท า ใ ห้
เครื่องจักรเสียหาย 

4 

2.5.1) การไม่ตรวจสอบสภาพความพร้อม
ของเครื่องจักรก่อนใช้งาน  

2 8 

ความเสี่ยงปานากลาง 2.5.1)  มี ก า รจั ดอบรมเพื่ อ ให้
ความรู้กับผู้ปฏิบัติ งาน และ มี  
check list ตรวจสอบเครื่องจักร
ก่อนใช้งานทุกครั้ง 

2.5.2) การใช้วัสดุบุภายในเตา (Refactory 
lining) ที่ไม่ได้มาตรฐาน 

1 4 

ความเสี่ยงสูง 2.5.2) สั่งซื้อกับผู้ขายที่มีเอกสาร
รับรองมาตรฐานสินค้า พร้อมทั้ง
ก าหนดมาตรฐาน  และความ
ต้องการให้ผู้ขายรับทราบ 

2.5.3) ความผิดพลาดตั้งแต่ขั้นตอนการต า
วัสดุบุภายในเตา (Refactory lining)  

1 4 

ความเสี่ยงปานกลาง 2.5.3)   จัดท า เอกสารก าหนด
ขั้นตอนการท างานท่ีถูกต้อง พร้อม
ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบ  
ตลอดการท างาน 

2. 6)  ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ รั บ
บาดเจ็บจากการโดนน้ าโลหะ
ที่หลอมเหลวแล้วกระเด็นใส่
ผู้ปฏิบัติงานใน ขั้นตอนการ
เติมเศษเหล็ก หรือ โลหะผสม 
(Ferro alloy)  ลงไปในเตา
หลอม 

4 

2.6) ไม่มีการให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน และ
หรือ ไม่มีการก าหนดเป็นมาตรฐานในการ
ท างาน 

3 12 

ความเสี่ยงสูง 2.6.1) ฝึกอบรมให้ความรู้พนักงาน 
และ ก าหนดมาตรฐานขั้นตอนการ
เติมวัตถุดิบอย่ างถูกต้อง เพื่ อ
ป้องกันการเกิดการบาดเจ็บ 

3.)การเทน้ าโลหะ 3.1) แบบแม่พิมพ์ทรายแตก/
รั่ว ท าให้น้ าโลหะที่เทลงไปใน
แบบไหลออกมา อันตรายต่อ

2 

3.1.1) การไม่ตรวจสอบความเรียบร้อยและ
หรือความสมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์ทราย
ก่อนเทน้ าโลหะ 

5 10 

ความเสี่ยงปานกลาง 3.1.1)  จั ดท า เอกสารก าหนด
ขั้นตอนการท างานท่ีถูกต้อง พร้อม
ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบ 
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ระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันและจุดควบคุม
อันตราย 

ผู้ปฏิบัติงาน และท าให้พื้นที่
ท างานเกิดความเสียหาย 

ความเรียบร้อยก่อนเทน้ าโลหะลง
แบบแม่พิมพ์ทราย 

3.1.2) การทับเหล็กบนแบบแม่พิมพ์ทรายมี
น้ าหนักไม่เพียงพอ ท าให้เมื่อเทน้ าโลหะลง
ไป แล้วน้ าเหล็กเกิดการขยายตัวขึ้น และท า
ให้แบบแตกออก   

5 10 

ความเสี่ยงปานกลาง 3.1.2)  จั ดท า เอกสารก าหนด
ขั้นตอนการท างานท่ีถูกต้อง พร้อม
ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยก่อนเทน้ าโลหะลง
แบบแม่พิมพ์ทราย 

3.1.3) ทราย สารเคมีที่เป็นตัวประสาน 
(Binder) และ สารเคมีที่ท าให้ทรายแข็ง 
(Hardener) ไม่ได้คุณภาพ เมื่อน ามาท า
แบบแม่พิมพ์ทรายจึงไม่แข็งแรง 

4 8 

ความเสี่ยงปานกลาง 3.1.3) สั่งซื้อกับผู้ขายที่มีเอกสาร
รับรองมาตรฐานสินค้า พร้อมทั้ง
ก าหนดมาตรฐาน  และความ
ต้องการให้ผู้ขายรับทราบ 

3.2) ช่องว่างระหว่างแต่ละ
แบบแม่พิมพ์ทรายมีพื้นที่
แ ค บ  ท า ใ ห้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น
ท างานไม่สะดวก และอาจจะ
ท าให้เทน้ าโลหะพลาดไม่ลง
แม่พิมพ์ทราย และหรือ เท
แล้ วน้ า โ ลหะหกกระ เด็น
ออกมานอกแบบแม่พิมพ์
ท ร า ย  เ ป็ น อั น ต ร า ย ต่ อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

2 

3.2) ไม่มีการก าหนดพื้นที่ท างานที่ชัดเจน 
และ ไม่มาตรฐานในการจัดเรียงงานให้แน่
ขัด  

3 6 

ความเสี่ยงยอมรับได้ 3.2) มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้
กั บผู้ ปฏิ บั ติ ง าน  และก าหนด
ขอบเขตเพื่อแบ่งพื้นในการท าแบบ 
และพื้นที่ทางเดินให้เป็นสัดส่วน  
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ระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันและจุดควบคุม
อันตราย 

3.3) เครนส าหรับใช้ยกเบ้าเท
น้ าเหล็ก เกิดการขัดข้อง อาจ
ท าให้เบ้าเทน้ าเหล็กหลุดออก
จากขอเกี่ ย ว เคลน ท า ให้
พนักงานได้รับอันตรายได้ 

5 

3.3) การไม่ตรวจสอบสภาพความพร้อม
ของเครื่องจักรก่อนใช้งาน 

1 5 

ความเสี่ยงปานกลาง 3.3) มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้
กับผู้ปฏิบัติงาน และ มี check list 
ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งาน
ทุกครั้ง 

4. ) ก า ร รื้ อ แ บ บ
แม่พิมพ์ทราย 

4.1) การรื้อช้ินงานออกจาก
แบบ ขณะที่ช้ินงานยังมีความ
ร้อนสูง จะเกิดอันตรายต่อตัว
ผู้ปฏิบัติงาน 

2 

4.1.1) ไม่มีมาตรฐานในการก าหนดเวลาใน
การถอดช้ินงานออกจากแบบ 

2 4 

ความเสี่ยงยอมรับได้ 4.1.1)  มี ก า รจั ดอบรมเพื่ อ ให้
ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน และ การ
ก าหนดเวลาเป็นใช้เป็นมาตรฐาน
ในการท างานลงในเอกสารขั้นตอน
การท างาน 

4. 2)  ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ รั บ
อันตรายจากความคม ของ
ครีบและหรือเศษเหล็ก 3 

4.2) การไม่มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
(PPE) พนักงานรื้อช้ินงานด้วยมือเปล่า 

3 9 

ความเสี่ยงปานกลาง 2.1) ก าหนดมาตรฐานในขั้นตอน
การท างานให้พนักงานต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 
ให้ครบถ้วน 
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มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการหลอมโลหะ 

 

จ.1 การเตรียมเศษโลหะ 
ลักษณะทีเ่ป็นอันตราย: เศษโลหะที่ลักษณะปดิทึบ (อาจจะก่อให้เกดิแรงอัดอาการขึ้นในเตาหลอม) ขนาดที่ใหญ่เกินไป 
เป็นอันตรายต่อการเทลงเตาหลอม หรือ มีการปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังส ี
มาตรการป้องกันอันตราย: ก่อนรบัซื้อเข้าโรงงาน รถเศษโลหะทุกคนัจะต้องผ่านเครื่องตรวจวดัรังสี และมีการ
ตรวจสอบลักษณะและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อการท างาน 
เศษโลหะที่ไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด  มีการปฏิบตั ิ
(1) กรณีรังสีเกินข้อก าหนด ให้ส่งคืนผู้ขาย และ แจ้ง ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
(2) กรณีลักษณะอื่น ๆ ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด จะส่งคืนผู้ขาย หรือ 
(3) รับไว้โดยคัดแยก และด าเนินการแก้ไขสภาพให้พร้อมใช้งาน 

- เศษโลหะที่มีความยาวเกิน 80 เซนติเมตร. ต้องด าเนินการตัดก่อนน าเข้าเตาหลอม 
- เศษโลหะลักษณะปิดทึบ เช่นถัง Gas ให้น าไปบี้ หรือผ่า ให้พ้นสภาพเป็นวัสดุปิดทึบ 

 
จ.2 การเตรียมเบ้ารับโลหะเหลว (Ladle) 

ลักษณะที่เป็นอันตราย: วัสดุทนไฟในเบ้ารับโลหะเหลว (Ladle) เกิดการรั่ว ท าให้โลหะเหลวไหลออกมา 
มาตรการป้องกันอันตราย: เลือกใช้วัสดุทนไฟจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน และ มีการตรวจสอบสภาพวัสดุ อย่างถูกต้อง
ตามที่ก าหนด 
(1) การตรวจด้วยสายตา โดยประเมิน แสลก เคลือบเบ้า, ตรวจสอบสภาพอิฐ ไม่หลุดร่อน, ประเมินความ หนาของ

อิฐ (ประกอบกับอายุการใช้งาน) 
(2) สุ่มตรวจสอบ Basicity ของ แสลก ที่เตาปรุงแต่ง (LF: Ladle Furnace)  
(3) ก าหนดอายุของอุปกรณ์ย่อยให้ชัดเจน เช่น Exchange nozzle, slide plate (อายุขึ้นอยู่กับอัตราการสึกของ

วัสดุทนไฟ) 
(4) ตรวจสอบค่าแรงดัน spring ของชุด slide gate 
(5) ตรวจสอบการสึก (ขนาดของรูหลังการใช้งาน) ของ nozzle และ slide plate 

 
จ.3 การจุด Burner ในเตาหลอม (EAF) ส าหรับ heat แรก (เตาเย็น) 

ลักษณะที่เป็นอันตราย: การจุด Burner ในขณะที่เตาหลอมโลหะมีอุณภูมิไม่ร้อนพอ Burner จะติดไฟยาก และ ท าให้
เกิดการสะสมของเชื้อเพลิงและอาจเกิดการระเบิดได้ 
มาตรการป้องกันอันตราย:  
(1) จัดท า interlock ของ ระบบควบคุม burner กับการอาร์ก (ด้วยไฟฟ้า) ให้ไม่สามารถ start burner ได้ถ้าเตายัง

ไม่ร้อนพอ  
(2) ให้จุด burner ทีละหัว 

 
จ.4 วัสดุ/ข้อก าหนด อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 

ลักษณะที่เป็นอันตราย: การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลไม่เหมาะสม 
มาตรการป้องกันอันตราย: 
(1) สิ่งของจากท่ีสูงร่วงกระแทกศีรษะ ป้องกันได้โดยสวมหมวกนิรภัย   
(2) ฝุ่นเข้าตา วัตถุมีคมกระแทกตา ป้องกันได้โดยสวมแว่นตากันฝุ่นชนิดมีซีล   
(3) หายใจเอาฝุ่นจากการหลอมเข้าไปในร่างกาย ป้องกันได้โดยสวมหน้ากากกรองฝุ่น 
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(4) สิ่งของจากท่ีสูงร่วงกระแทกเท้า หรือถูกหนีบท่ีเท้า ป้องกันได้โดยสวมรองเท้านิรภัย 
(5) ผิวหนังบริเวณคอและล าตัวระคายเคืองจากการสัมผัสฝุ่นจากการหลอม ป้องกันได้โดยสวมหมวกผ้าคลุมศีรษะ 
(6) ถูกวัตถุมีคมบาดมือ กระแทกมือ หรือ ต้องสัมผัสวัตถุมีความร้อน ป้องกันได้โดยสวมถุงมือหนังยาว 
(7) ถูกวัตถุมีคมบาดน่อง หน้าแข้ง หรือ ต้องสัมผัสวัตถุมีความร้อน ป้องกันได้โดยสวมสนับแข้ง 

 
จ.5 มาตรการตรวจสอบรางรับโลหะเหลวฉุกเฉินที่ เตาหลอม และ เตาปรุงแต่ง 

ลักษณะที่เป็นอันตราย: รางรับโลหะเหลวฉุกเฉินส าหรับรับโลหะเหลวกรณีเกิดการรั่วไหลของเบ้า มีเศษขยะ หรือ แส
ลก สะสม หรือ น้ าขัง ท าให้ไม่พร้อมรับโลหะเหลวกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้สภาพน้ าขังยังท าให้เกิดความเสี่ยง ต่อการ
ระเหยอย่างฉับพลันเมื่อโดนโลหะเหลวจนเกิดแรงอัดอากาศสูงคล้ายการระเบิดได้ 
มาตรการป้องกันอันตราย: ก าหนดมาตรฐานในการท าความสะอาดราง  ไม่ให้มีเศษ แสลก, เศษโลหะทับถมจน ตื้นเขิน 
โดยจัดให้มีความถี่ในการท าความสะอาดตามความเหมาะสมของสภาพหน้างานของแต่ละโรงงาน นอกจากนี้ ต้อง
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีน้ าขังในราง ทุกวันก่อนเริ่มผลิต 

 
จ.6 การไล่แสลก (De-Slagging) จากเตาหลอม 

ลักษณะที่เป็นอันตราย: อันตรายหรือความเสียหายจากการ De-Slagging ที่ไม่เป็นไปขั้นตอน 
มาตรการป้องกันอันตราย:  
(1) ก่อนการไล่แสลก ในกระบวนการผลิตทุกเตา ให้พนักงานหลอมโลหะผู้ควบคุมเตาหลอมหรือ หัวหน้ากะแจ้งทาง

วิทยุสื่อสาร ให้ท าการเปลี่ยนอ่างแสลก ทุกครั้ง (ทุก heat) ที่มารับเพื่อป้องการล้นของ แสลก ร้อนและเกิด
แรงอัดอากาศเมื่อน้ า Cooling Pot สัมผัสความร้อนสูง 

(2) ก่อนท า De-Slagging ต้องให้แน่ใจว่ามี แสลก Pot มาวางรับ แสลก เรียบร้อยดีแล้ว และต้องท าความสะอาด
ชานประตูเตาให้เรียบเสมอกันตลอดแนว เพื่อให้ แสลก ไหลได้สะดวก 

 
จ.7 ขั้นตอนก่อนเข้าซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร 

ลักษณะที่เป็นอันตราย: เครื่องจักรยังไม่อยู่ในสภาพปลอดภัยก่อนเข้าท างาน 
มาตรการป้องกันอันตราย: ตัดระบบควบคุมทั้งหมด และแขวนป้ายเตือน หน้าแผงควบคุมก่อนเข้าซ่อมบ ารุงทุกครั้ง 
เช่น ระบบ Hydraulic, ไฟฟ้า และกด Maintenance mode เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทั้งหมด ทั้งนี้หากมีการซ่อมเกี่ยวกับ
ระบบ Hydraulic ที่มีแรงดันค้างในระบบจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม เพื่อป้องกัน การหนีบ บด หรืออัด (บางระบบมี
แรงดันตกค้างจาก Accumulator) นอกจากนี้ จะต้องสังเกตว่ามีน้ ารั่ว ภายในเตาหลอมหรือไม่ เพื่อพิจารณาปิดน้ า 
และ รอน้ าระเหยก่อนเข้าไปท างาน 

 
จ.8 มาตรการป้องกันโลหะเหลวร่ัวไหล และมาตรการรักษาสภาพเตาหลอม 

ลักษณะที่เป็นอันตราย: อุปกรณ์รับโลหะเหลวปกติแล้วจะถูกออกแบบมาให้มีความทนความร้อนสูงได้ แต่หากไม่มีการ
ป้องกันท่ีดีอาจจะก่อนให้เกิดอันตรายจากที่โลหะเหลวรั่วไหลออกมา 
มาตรการป้องกันอันตราย: 
(1) ติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของผนังเตา เพื่อเฝ้าระวังอุณหภูมิตามจุดต่าง  ๆ (มี Alarm แจ้งเตือนหากเกิน

ข้อก าหนด) โดยอุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม 
(2) หลังจากอายุวัสดุทนไฟใน เตาหลอม มีอายุถึง 50% ของอายุการใช้งาน ให้มีมาตรการตรวจสอบ ทุก ๆ 10-15 heats 

ที่มีการผลิต และยิงผงเคลือบวัสดุทนไฟ (Gunning) 
(3) สุ่มตรวจสอบสภาพ แสลก ให้มี Basicity ประมาณ 1.7-2.0 
(4) ตรวจสอบเตา หลังเทเตาทุกครั้ง หากพบน้ ารั่วต้องหยุดผลิต เพื่อแก้ไข 
(5) ติดตั้งระบบป้องกันไฟย้อนในหัวเผา และ cooling block (หากมีไฟย้อน ระบบจะหยุดการท างาน) 
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จ.9 มาตรการยกของด้วยโซ่ 
ลักษณะที่เป็นอันตราย: อันตรายจากการยกวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อเตรียมการผลิต อาจเกิดการ ตก กระแทก 
มาตรการป้องกันอันตราย: 
(1) ตรวจสอบอุปกรณ์การยก เช่น ตะขอ โซ่  ต้องไม่ช ารุด ก่อนใช้งานทุกครั้ง 
(2) ผู้ควบคุมปั่นจั่น และผู้สั่งบังคับปั่นจั่นต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนของหน่วยงาน 
(3) โซ่ที่น ามาใช้งานต้องมีสั่งซื้อจากผู้ผลิตที่น่าเช่ือถือมีใบรับรองการรับน้ าหนัก และมีวิศวกรเป็นผู้อนุมัติสั่งซื้อ 
(4) มีมาตรฐานการตรวจสอบโซ่และอุปกรณ์การยกรายเดือน 

 
จ.10 การจุดหัวเผา แท่นอุ่นเบ้า 

ลักษณะที่เป็นอันตราย:  การจุดแท่นอุ่นเบ้าที่ไม่ถูกวิธี อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
มาตรการป้องกันอันตราย: การอุน่เบ้า (ladle) นั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด Post-combustion จะต้องจุดด้วย เปลวไฟ pilot 
ก่อน และ เมื่อ UV sensor ตรวจจับเปลวไฟ Pilot ได้แล้วจึงจะยอมให้จุด Main Burner ต่อไป หาก UV sensor ไม่สามารถ
ตรวจจับเปลว ระบบจะต้องตัดการท างานอย่างอัตโนมัต ิ
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http://www.themetalcasting.com/articles/2008/07/hazards-and-control-measures-o.html#:~:text=Keep%20all%20the%20combustible%20materials,with%20water%20or%20other%20contaminants
https://thors.com/2017/04/26/top-10-foundry-safety-practices/
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มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานกับโลหะเหลว 

 ANSI/ISEA Z87.1-2015 Occupational and Educational Eye and Face Protection Devices 
 JIS T 8147: 2003 Personal eye protectors 
 BS EN 166: 2002 Personal eye protection 
 ANSI/ISEA Z87.1-2020: American National Standard For Occupational And Educational Personal Eye 

And Face Protection Devices. 
 JIS T 8147: 2003 Personal eye protectors 
 EN166 - Personal Eye Protection Standard 
 ASTM F2413-11 Standard Specification for Performance Requirements for Foot Protection 
 ISO 20346: 2011 Personal protective equipment-Safety footwear 
 JIS T 8101: 2006 Protective footwear ANSI Z41-1999 Protective Footwear 
 EN 20345: Personal Protective Equipment – Safety Footwear 
 EN 388: Protective gloves against mechanical risks 
 EN 420: Protective gloves. General requirements and test methods 
 JIS T 8812: 2014 Gloves of insulating material used for electrical working 
 AISI/ISEA 105-2011 Hand Protection Selection Criteria  
 ANSI/ AIHA/ ASSE Z8 8 . 6 - 2 0 0 6  Respiratory Protection- Respirator Use Physical Qualifications for 

Personnel 
 ANSI/AIHA/ASSE Z88.7- 2010-Color Coding of Air Purifying Respirator Canisters, Cartridges and Filters 
 ANSI/AIHA/ASSE Z88.10- 2010-Respirator Fit Testing Methods 
 JIS T 8151: 2005 Particulate respirators 
 JIS T 8153: 2002 Supplied-air respirators 
 ANSI/ ASSE Z359 . 1 - 2 0 0 7  Safety Requirements for Personal Fall Arrest Systems, Subsystems and 

Components 
 ANSI/ASSE Z359.13-2013 Personal Energy Absorbers and Energy Absorbing Lanyards 
 ANSI/ASSE Z359.12-2009 Connecting Components for Personal Fall Arrest Systems 
 
 
 


