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คานา
การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องมีความตัง้ ใจในการปฏิบตั ิ โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ง งานอุต สาหกรรมที่ใช้พ ลังงานไฟฟ้ าเป็ น ต้น ก าเนิ ด ของเครื่อ งจัก รกลในระบบการผลิตเพื่อ การ
ขับเคลือ่ นอุปกรณ์จกั รกลต่าง ๆ หากผูป้ ฏิบตั ิงานขาดความระมัดระวัง อาจได้รบั บาดเจ็บหรืออันตรายถึงชีวติ
ได้ เหตุเหล่านี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าไม่มมี าตรการการป้ องกันที่ดี และขาดความตระหนักในเรื่องของความ
ปลอดภัย
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งเป็ นส่ว นหนึ่ งของรายวิชา งาน
เครื่อ งยนต์แ ก๊ส โซลีน (2101-2001) และเป็ น วิธี ห นึ่ ง ในการสอนโดยเอกสารเล่ ม นี้ ผู เ้ รีย นสามารถใช้
ประกอบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และผูเ้ รียนสามารถประเมินผลการพัฒนาความก้าวหน้าของตนเองได้ โดย
เอกสารเล่มนี้ประกอบด้วย จุดประสงค์ เนื้อหา ใบงาน และแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน พร้อมเฉลย
เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รียน ผูส้ อน ได้ใช้เป็ นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักในการจัดการอาชีวศึกษา หากมีขอ้ เสนอแนะประการใด ผูเ้ รียบเรียงยินดีนอ้ มรับไว้ดว้ ย
ความขอบคุณยิง่
อาหามะ ดือเร๊ะ
ผูเ้ รียบเรียง
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- นโยบายด้านความปลอดภัย
- กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน
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คาชี้แจงสาหรับผูเ้ รียน
ในการใช้เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในการทางาน จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้
ที่เน้น ผู เ้ รีย นเป็ น ส าคัญ ซึ่ง ผู เ้ รีย นสามารถเรีย นรู ด้ ว้ ยตนเอง และยัง สามารถประเมิน ผลการพัฒ นา
ความก้าวหน้าของตนเองได้อกี ด้วย
เอกสารเล่มนี้ผูเ้ รียบเรียงได้จดั แบ่งเนื้อหาตามลาดับ ดังนี้
1. ความสาคัญของความปลอดภัย
2. ความปลอดภัยในโรงงานช่างยนต์
3. นโยบายด้านความปลอดภัย
4. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน
5. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัย
เพือ่ ให้บรรลุจดุ ประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยการ
ปฏิบตั ิตามคาแนะนา ดังนี้
1. ผูเ้ รียนต้องศึกษาเอกสารประกอบการเรียนด้วยตนเอง ถ้ามีปญั หาให้ปรึกษาครูผูส้ อน
2. ผูเ้ รียนต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ดูเฉลยก่อนตอบแบบทดสอบหรือก่อนตอบใบงาน โดยให้เขียน
คาตอบในกระดาษอื่น ไม่ขดี เขียนข้อความใด ๆ ลงในเอกสารประกอบการเรียน
3. ผูเ้ รียนต้องศึกษาจุดประสงค์การเรียนรูใ้ ห้เข้าใจก่อนเรียนรูเ้ นื้อหา
4. ผู เ้ รียนตอบแบบทดสอบก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียน และตรวจคาตอบ จากเฉลยใน
ภาคผนวก พร้อมทัง้ บันทึกคะแนน
5. ผู เ้ รียนศึ กษาเนื้ อหา เมื่อจบเนื้ อหาแล้ว ให้ฝึกทาใบงานทุกข้อ และตรวจคาตอบจากเฉลยใน
ภาคผนวก พร้อมทัง้ บันทึกคะแนน
6. เมือ่ ศึกษาเนื้อหาและทาใบงานครบแล้ว ให้ตอบแบบทดสอบหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน
และตรวจคาตอบจากเฉลยในภาคผนวก พร้อมทัง้ บันทึกคะแนน นาผลคะแนนที่ได้ ไปเปรียบเทียบกับ
คะแนนแบบทดสอบก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียน เพือ่ ประเมินผล ด้วยตนเอง

จ

จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. บอกความหมายของความปลอดภัยได้
2. บอกประโยชน์จากการทางานอย่างปลอดภัยได้
3. บอกสาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุได้
4. บอกความปลอดภัยเกี่ยวกับงานช่างยนต์ได้
5. บอกความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้ าในโรงงานได้
6. บอกความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงได้
7. บอกนโยบายด้านความปลอดภัยได้
8. บอกกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานได้
9. บอกหน่วยงานที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยได้

แบบทดสอบก่อนเรียน
คาแนะนา 1) จงทาเครื่องหมายกากบาท (× ) ทับหัวข้อที่ถกู ที่สุดเพียงข้อเดียว ลงในกระดาษคาตอบทีแ่ จกให้
2) ข้อสอบจานวน 10 ข้อ ใช้เวลาสอบ 10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1. ความปลอดภัยมีความสาคัญอย่างไร
ก. ช่วยให้เกิดความสุข
ข. ช่วยให้มขี วัญกาลังใจ
ค. ช่วยให้มคี วามเป็ นอยู่ทด่ี ี
ง. ทาให้มเี พือ่ นร่วมงานเพิม่ ขึ้น
2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่เกีย่ วข้อง กับประโยชน์ท่ไี ด้จากการทางานอย่างปลอดภัย
ก. เพิม่ กาไร
ข. การลงทุน
ค. เพิม่ ผลผลิต
ง. เกิดแรงจูงใจ
3. ประโยชน์ท่มี ีค่าสูงสุด จากการทางานอย่างปลอดภัยคือ
ก. เพิม่ ผลผลิต
ข. ลดค่าชดเชยใด ๆ
ค. เกิดกาไรเพิม่ ขึ้น
ง. ไม่สูญเสียบุคคลสาคัญ
4. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่เป็ นสาเหตุ การเกิดอุบตั เิ หตุในการทางาน
ก. ร่างกายไม่พร้อม
ข. เสียงดังมากเกินไป
ค. ทางานไม่ถกู ขัน้ ตอน
ง. ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม
5. ผ้าเช็ดมือประจาตัว ในการเรียนปฏิบตั ิ ช่วยเรื่องความปลอดภัยได้อย่างไร
ก. ผูเ้ รียนไม่ถกู ลงโทษ
ข. ผ้าป้ องกันคมของชิ้นงาน
ค. เช็ดพื้นได้ทนั ทีทน่ี า้ มันหก
ง. มือสะอาดจับชิ้นงานได้มนคง
ั่
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แบบทดสอบก่อนเรียน (ต่อ)
6. ข้อปฏิบตั ใิ ดเป็ นการช่วยเหลืออัคคีภยั จากเชื้อเพลิงได้
ก. สูบบุหรี่ในที่ ๆ กาหนด
ข. เก็บเชื้อเพลิงห่างประกายไฟ
ค. ใช้ทรายดับไฟทีเ่ กิดจากนา้ มัน
ง. เก็บสารไวไฟไว้ในทีอ่ ากาศถ่ายเทได้ดี
7. เมื่อเห็นเพือ่ นร่วมงานประสบอุบตั เิ หตุเกี่ยวกับไฟฟ้ า ควรทาอย่างไร
ก. รีบตัดสวิตช์ไฟ
ข. รีบกระทาให้ลม้
ค. รีบบอกครูผูส้ อน
ง. แจ้งเตือนคนอื่นช่วย
8. ข้อใดต่อไปนี้ เป็ นนโยบายความปลอดภัย ด้านวินัย ที่ช่วยให้ปลอดภัยสูงสุด
ก. ห้ามหยอกล้อเล่นกัน
ข. ห้ามสวมเสื้อแขนสัน้ ทางาน
ค. ห้ามใช้เครื่องจักรก่อนได้รบั การอนุ ญาต
ง. ห้ามถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร
9. ปัจจุบนั ได้บงั คับใช้พระราชบัญญัตโิ รงงานปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2535
ข. พ.ศ. 2522
ค. พ.ศ. 2512
ง. พ.ศ. 2510
10. ถ้าเปิ ดศูนย์บริการรถยนต์ จะต้องให้หน่ วยงานใดตรวจสอบเพือ่ ออกใบอนุ ญาต
ก. กรมอนามัย
ข. สวัสดิการสังคม
ค. กรมทรัพยากรธรณี
ง. อุตสาหกรรมจังหวัด

รายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (2101-2001)

เรื่อง ความปลอดภัยในการทางาน

ผังมโนทัศน์ หน่ วยที่ 1
1. ความสาคัญของความปลอดภัย

2. ความปลอดภัยในโรงงานช่างยนต์

ความปลอดภัยในการทางาน

5. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบเกีย่ วกับเรื่องความปลอดภัย

3. นโยบายด้านความปลอดภัย

4. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน
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ความปลอดภัยในการทางาน
การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องมีความตัง้ ใจในการปฏิบตั ิ โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ง งานอุต สาหกรรมที่ใช้พ ลังงานไฟฟ้ าเป็ น ต้น ก าเนิ ด ของเครื่อ งจัก รกลในระบบการผลิตเพื่อ การ
ขับเคลือ่ นอุปกรณ์จกั รกลต่าง ๆ หากผูป้ ฏิบตั ิงานขาดความระมัดระวัง อาจได้รบั บาดเจ็บหรืออันตรายถึงชีวติ
ได้ เหตุเหล่านี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าไม่มมี าตรการการป้ องกันที่ ดี และขาดความตระหนักในเรื่องของความ
ปลอดภัย

1. ความสาคัญของความปลอดภัย
1.1 ความปลอดภัย หมายถึง การปฏิบตั ิงานหรือการกระทาใด ๆ ที่ปราศจากการเกิดอุบตั ิเหตุ
อันตราย ไม่เกิดความเสียหายต่อองค์ประกอบของระบบการทางาน ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ซึ่งช่วยให้
การดาเนินกิจการนัน้ ไปในทางบวก เพิ่มการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าขึ้น ทาให้เศรษฐกิจขยายตัว ยกระดับ
รายได้ ตลอดถึงความเป็ นอยู่ของผูค้ นในถิน่ นัน้ ดีข้นึ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 สัญลักษณ์ความปลอดภัย
ที่มา : http://www.focussafetyproduct.com/safety%20sign/safety%20sign.html
1.2 ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการปฏิบตั งิ านอย่างปลอดภัยของระบบการทางาน มีดงั นี้
1.2.1 ผลผลิตเพิม่ ขึ้น เมือ่ ความปลอดภัยจากเครื่องมือเครื่องจักรมีเพียงพอ ทาให้คนงานมี
ความมันใจมี
่ ขวัญและกาลังใจในการทางาน สามารถทางานได้อย่างเต็มที่ ลดความหวาดกลัว หรือวิตกกังวล
ลง ผลผลิตโดยรวมของกิจการก็เพิม่ ขึ้น
1.2.2 ต้นทุนการผลิตตา่ เมือ่ ทุกอย่างเกิดความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการชดเชยการเกิด
อุบตั เิ หตุ ค่ารักษาพยาบาล เงินค่ากองทุนทดแทน และค่าซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรไม่ตอ้ งจ่าย เหล่านี้
เป็ นต้นทุนการผลิตทัง้ หมด
1.2.3 เกิดแรงจูงใจในการทางาน ความปลอดภัยในชีวติ เป็ นความต้องการพื้นฐานของมนุ ษย์
การจัดการโรงงานที่ปลอดภัย จึงเป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารงานทีม่ คี ุณภาพ เป็ นการจูงใจให้คนงานอยาก
ทางานมากขึ้น
1.2.4 ช่วยสงวนทรัพยากรมนุษย์ เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ มักก่อให้เกิดการสูญเสีย ต่อชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ถ้าการสูญเสียเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญในระบบการทางาน ถือว่าทรัพยากรที่สาคัญ จึงเป็ น
สิง่ ทีห่ น้าเสียดายอย่างยิง่
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1.2.5 ช่วยให้มกี าไรเพิม่ ขึ้น การทางานที่ปลอดภัย ทาให้ผลผลิตเพิม่ ขึ้น ขณะที่ตน้ ทุนลดลง
1.3 สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุ
อุบตั เิ หตุ (accident) หมายถึง เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นโดยไม่คาดการณ์ได้ และก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อร่างกาย ชีวติ และทรัพย์สนิ สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุมี 3 ประการคือ
1.3.1 สาเหตุเกิดจากคน (Human) เนื่องจากคนเป็ นผูใ้ ช้เครื่องมือเครื่องจักร ในการปฏิบตั งิ าน
มีมากกว่า 88 % เป็ นเพราะสาเหตุดงั นี้
1) ประมาทขาดความระมัดระวังในการทางาน
2) การทางานไม่ถกู วิธหี รือไม่ถูกขัน้ ตอน
3) ไม่เอาใจใส่ในการทางานเท่าที่ควร
4) รูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ขาดความรอบคอบ
5) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
6) ไม่ใช้อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายทีก่ าหนดให้
7) ถอดเครื่องป้ องกันอันตรายของเครื่องจักรออกเนื่องจากความราคาญทางานไม่สะดวก
หรือซ่อมแซมแล้วไม่ประกอบคืน
8) ใช้เครื่องมือเครื่องจักรไม่เหมาะสมกับงาน
9) ปฏิบตั งิ านขณะร่างกายไม่พร้อมหรือผิดปกติ
10) หยอกล้อกันในระหว่างการปฏิบตั งิ าน
1.3.2 สาเหตุเกิดจากเครื่องมือเครื่องจักร (Mechanical) รวมถึงการวางแผนโรงงานไม่เหมาะสม
สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยพบประมาณ 10% เป็ นเพราะ
1) การวางแผนโรงงานไม่ถกู ต้อง ใช้เครื่องมือเครื่องจักรไม่ถกู หลักเกณฑ์
2) เครื่องมือเครื่องจักรไม่มอี ปุ กรณ์ป้องกันอันตราย
3) เครื่องมือเครื่องจักรชารุดบกพร่อง ขาดการซ่อมแซมหรือขาดการบารุงรักษา
4) ความไม่เป็ นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บวัสดุสง่ิ ของ
5) ระบบไฟฟ้ าหรืออุป กรณ์ ไฟฟ้ าชารุ ด บกพร่ อ ง นอกจากนี้ ส ภาพแวดล้อ มของการ
ปฏิบตั งิ านไม่ถกู ลักษณะ ซึง่ ไม่ปลอดภัย
6) แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
7) เสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลขึ้นไปจะทาให้ประสาทหูเสียได้
8) อุณหภูมสิ ูงเกินไป เป็ นเหตุให้สภาพร่างกายทางานผิดปกติ
9) การระบายอากาศทีด่ ชี ่วยลดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นได้
10) สีจะมีผลต่อสภาพจิตใจทาให้อารมณ์เบิกบานหรือลดความเครียด
1.3.3 สาเหตุเกิด จากธรรมชาติ เป็ น อุบ ตั ิ เหตุท่ีเกิด ขึ้น น้อ ยมาก เพีย ง 2% ของอุบ ตั ิเหตุ
นอกเหนือทีจ่ ะควบคุมได้ เช่น นา้ ท่วม ลมพายุ ฟ้ าผ่า แผ่นดินไหว เป็ นต้น
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2. ความปลอดภัยในโรงงานช่างยนต์
การปฏิบตั งิ านในโรงงานช่างยนต์มที งั้ การใช้เครื่องมือกล อุปกรณ์ไฟฟ้ า วัตถุไวไฟ และพื้นที่
ปฏิบตั งิ าน ทีเ่ ปื้ อนสารหล่อลืน่ ความปลอดภัยขึ้นอยู่กบั 3 ด้านคือ
2.1 กฎระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านช่างยนต์ มีดงั นี้
2.1.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย
2.1.2 ต้องมีผา้ เช็ดมือประจาตัว 1 ผืน ทุกครัง้ ทีเ่ รียนภาคปฏิบตั ิ
2.1.3 ห้ามใช้เครื่องมือพิเศษโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต หรือไม่อยู่ในการดูแลของครูผูส้ อน
2.1.4 ในการใช้เครื่องมือกลทีใ่ ช้พลังงานไฟฟ้ าจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัยของการใช้
เครื่องมือกลนัน้ ๆ อย่างเคร่งครัด
2.1.5 ถ้านา้ มันหล่อลืน่ จารบี นา้ หกลงบนพื้นจะต้องทาความสะอาดทันที
2.1.6 ห้ามวิง่ เล่นกันในบริเวณโรงงาน
2.1.7 ถอดขัว้ ดินแบตเตอรี่ทุกครัง้ ทีม่ กี ารบริการระบบไฟฟ้ ารถยนต์
2.1.8 ในการบริการใด ๆ ใต้ทอ้ งรถจะต้องมีขาตัง้ รองรับรถในตาแหน่งทีแ่ ข็งแรง

ภาพที่ 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานช่างยนต์
ที่มา : http://pantip.com/topic/32346163 http://pantip.com/topic/32346163)
2.1.9 ต้องรูจ้ กั ตาแหน่งที่ตดิ ตัง้ และวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง
2.1.10 ห้ามใช้หวั เป่ าลมเป่ าเล่นกัน
2.1.11 ห้ามติดเครื่องยนต์ในบริเวณทีอ่ ากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ
2.1.12 หลังเลิกเรียนปฏิบตั ิ จะต้องทาความสะอาดบริเวณปฏิบตั งิ านทุกครัง้
2.2 กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าในโรงงาน มีต่อไปนี้
2.2.1 ไม่ใช้ปลักไฟที
๊ ช่ ารุด
2.2.2 การเสียบและดึงปลักไฟให้
๊
จบั ทีต่ วั ปลักเสี
๊ ยบ
2.2.3 ห้ามวางหรือเข็นของหนักทับสายไฟฟ้ า
2.2.4 ไม่ควรพาดสายไฟผ่านทีเ่ ปี ยกชื้น
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2.2.5 ไม่ควรแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีม่ ปี ้ ายเตือนกาลังซ่อม
2.2.6 เมือ่ เกิดไฟฟ้ าลัดวงจร และเกิดเพลิงไหม้ให้ปิดสวิตช์ไฟฟ้ าก่อนทีจ่ ะใช้นา้ ยาดับเพลิง
2.2.7 ห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าขณะมือเปี ยกนา้
2.2.8 เมือ่ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าเกิดความผิดปกติให้รบี ปิ ดสะพานไฟทันทีและแจ้งผูร้ บั ผิดชอบ
ทราบโดยด่วน
2.2.9 ต้องรูจ้ กั ตาแหน่งที่ตดิ ตัง้ สะพานไฟ และวิธใี ช้
2.2.10 เมือ่ พบผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุเกี่ยวกับไฟฟ้ า ห้ามช่วยด้วยการถูกตัว

ภาพที่ 3 ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้ า
ที่มา : http://news.mthai.com/flood/flood-tips/134272.html
2.3 กฎระเบียบเกี่ยวกับนา้ มันเชื้อเพลิง มีต่อไปนี้
2.3.1 เก็บเชื้อเพลิงไว้ในทีป่ ลอดภัยจากไฟ และไม่ทาให้เกิดประกายไฟบริเวณทีเ่ ก็บนา้ มัน หรือ
อ่างนา้ มันล้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์
2.3.2 เก็บเชื้อเพลิงในทีม่ อี ากาศถ่ายเทได้ดี
2.3.3 ห้ามใช้ปากดูดนา้ มันเชื้อเพลิง
2.3.4 แอลกอฮอล์ และทินเนอร์จดั เป็ นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง
2.3.5 หลีกเลีย่ งการสูดดมไอระเหยของเชื้อเพลิง

ภาพที่ 4 ความปลอดภัยเกี่ยวกับนา้ มันเชื้อเพลิง
ที่มา : http://www.pttplc.com/TH/Products-Services/Business/pages/industrial-fuel.aspx
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3. นโยบายด้านความปลอดภัย
นโยบายด้านความปลอดภัย (Safety Policy) เป็ นข้อกาหนดที่ฝ่ายบริหารของสถานประกอบการ
จะต้องสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิทุกคนเกิดความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย ตัง้ แต่การ
ปลูกจิตสานึกจนถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการเกิดอุบตั ิเหตุต่าง ๆ เช่นนโยบายด้านวินยั และการติดป้ าย
เตือนความปลอดภัย เป็ นต้น
3.1 ด้านวินยั ผูป้ ฏิบตั จิ ะต้องถือปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เกิดความเสีย่ งต่ออุบตั เิ หตุนอ้ ยที่สุด
3.1.1 กฎระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายต้องรัดกุมเหมาะสมกับสภาพงาน ในสถานประกอบการ

ภาพที่ 5 อุปกรณ์เกี่ยวกับการแต่งกายในการปฏิบตั งิ าน
ที่มา : http://muangluang.ngv.name/safety/http://muangluang.ngv.name/safety/
3.1.2 ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพือ่ ช่วยป้ องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้น ต้องมีความพร้อม
ใช้งาน

ภาพที่ 6 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการทางาน
ที่มา : http://jadedragonsupply.com/ http://jadedragonsupply.com/
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3.1.3 เกี่ยวการทางานต้องฝึ กการใช้เครื่องมือเพือ่ ช่วยป้ องกันอันตรายให้เป็ นนิสยั และหลังการใช้
เครื่องจักรกล ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครัง้
3.1.4 การปลูกจิตสานึก ให้มกี ารติดป้ ายเตือนความปลอดภัย เป็ นอุปกรณ์ช่วยเตือนสติ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน หรือผูเ้ กี่ยวข้องรับรู ้ เพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งต่ออุบตั ิเหตุ และระมัดระวังเป็ นพิเศษ

โปรดสวมแว่นตา

โปรดแต่งกายรัดกุม

โปรดใส่รองเท้านิรภัย

โปรดใส่ถงุ มือ

โปรดสวมหมวกนิรภัย

โปรดสวมที่ครอบหู

ภาพที่ 7 ตัวอย่างป้ ายเตือนความปลอดภัย
ที่มา : http://www.kgconsafe.com/Traffic_Equipment.php

4. กฎหมายเกีย่ วกับความปลอดภัยในโรงงาน
ประเทศไทยได้ร่วมเป็ นสมาชิกก่อตัง้ องค์การกรรมการระหว่างประเทศ (ILO = International Labour Organization) ซึง่ รัฐบาลได้ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน และได้
จัดตัง้ คณะกรรมการขึ้นพิจารณากฎหมายอุตสาหกรรม เพือ่ ควบคุมความปลอดภัยของคนงาน หลังจากปี
พ.ศ. 2475 มีการตื่นตัวเรื่องแรงงาน และความปลอดภัยในการทางานอุตสาหกรรมอย่างมาก
4.1 การประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2482 ซึ่งกาหนดมาตรฐานของการทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง พระราชบัญญัตฉิ บับนี้
ได้กาหนดเงื่อนไขในการขอประกอบกิจการโรงงานการรักษา ความสะอาดความปลอดภัยในสถานที่ทางาน
ความปลอดภัยในการติดตัง้ เครื่องจักรอุปกรณ์ ตลอดจนระบบไฟฟ้ า และยังให้เจ้าของโรงงานต้องทารายงาน
การเกิดอุบตั เิ หตุของโรงงานทุกครัง้ แจ้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมทราบด้วย
4.2 การประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม(กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม) เป็ นผูบ้ งั คับใช้ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ.
2522 (ฉบับที่ 3) ได้บญั ญัติถึงรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุในโรงงานหน้าที่ของผูร้ บั ใบอนุ ญ าตประกอบกิจการ
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โรงงาน การป้ องกันอุบ ตั ิเหตุอ นั ตรายต่ อคนงาน หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้ า แสงสว่าง อาคาร สถานทีท่ างาน การระบายอากาศ การป้ องกันอัคคีภยั ตลอดจน
การให้คนงานใช้เครื่องป้ องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดต่าง ๆ
4.3 พระราชบัญญัติท่ีใช้บงั คับในปัจจุบนั คือ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้บญั ญัติเรื่อง
การกากับและดูแลโรงงาน
4.4 การประกาศใช้กฎหมายคุม้ ครองสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง ความปลอดภัยในการทางานของ
ลูกจ้าง ประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอานาจของประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16
มีนาคม 2515 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้าง ซึ่งกาหนดให้
สถานประกอบการบางประเภทต้อ งมีเจ้าหน้าที่ ค วามปลอดภัย ในการท างาน และต่ อ มากรมแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย ระบุว่านายจ้างที่มลี ูกจ้างมากกว่า 100 คน ขึ้นไป จะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โดย
อาศัยอานาจของประกาศคณะปฏิวตั ิ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528

5. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบเกีย่ วกับความปลอดภัย
หน่วยงานที่ทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการป้ องกันอุบตั เิ หตุอนั ตราย และความปลอดภัยในการ
ทางานต่าง ๆ มีอยู่หลายหน่วยงาน ได้แก่
5.1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการตรวจโรงงานพิจารณาอนุ ญาต
การจัดตัง้ และประกอบกิจการโรงงานการป้ องกันอุบตั ิเหตุ หรือเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่องมาจากเครื่องมือ
เครื่องจักรกล การใช้วตั ถุมพี ษิ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางานและ
ถูกสุขลักษณะอนามัย
5.2 กรมแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงมหาดไทย ดาเนินงานเพื่อให้คนงานในโรงงานมี
สุขภาพอนามัยที่ดีมคี วามปลอดภัย และมีสวัสดิการในการทางานมีความสัมพันธ์ และมีความเป็ นธรรมที่ดี
ระหว่างนายจ้างและลู กจ้าง นอกจากนี้ กรมแรงงานและสวัสดิ การสังคม มีหน้าที่รบั ผิดชอบร่างกฎหมาย
แรงงานเพื่อคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายฉบับสุดท้ายที่ประกาศและมีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั คือ พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 19 สิงหาคม 2541 เป็ นต้นมา
5.3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข มีห น้าที่แ ละรับ ผิ ด ชอบเกี่ย วกับ งานอาชีว อนามัย โดย
ดาเนินงานและให้บริการดูแลสุขภาพอนามัยของผูป้ ระกอบอาชีพทุกอาชีพ ให้มสี ุขภาพอนามัยที่ดีทงั้ ร่างกาย
และจิตใจ กรมอนามัยถือใช้และปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม พระราชบัญญัตสิ าธารณสุข พ.ศ. 2484
5.4 กรมทรัพ ยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ฝ่ ายสวัสดิภาพสาหรับควบคุมดู แลเรื่อง
สุขภาพอนามัยของผูป้ ระกอบอาชีพเหมืองแร่ เพื่อให้ความคุม้ ครองแก่คนงาน โดยให้ผูถ้ อื สัมปทานบัตรผูร้ บั
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ใบอนุญาตทาเหมือง และจัดให้คนงานในเขตเหมืองแร่มคี วามปลอดภัยในการทางาน บังคับใช้พระราชบัญญัติ
แร่ พ.ศ. 2510
5.5 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านเกษตรศาสตร์
ควบคุมการเก็บรักษาและการใช้วตั ถุมพี ิษยาฆ่าแมลงในงานเกษตรกรรม โดยใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารพิษอย่าง
ถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรหรือผูเ้ กี่ยวข้องได้มคี วามปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี บังคับใช้พระราชบัญญัติ
วัตถุมพี ษิ พ.ศ. 2510
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ใบงาน
หน่ วยที่ 1 เรื่อง ความปลอดภัยในการทางาน
คาชี้แจง : ให้นกั เรียนทาแบบฝึ กหัดต่อไปนี้ดว้ ยตนเอง ด้วยความซือ่ สัตย์
1. ความปลอดภัยมีความสาคัญอย่างไร
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. ประโยชน์ท่ไี ด้จากการปฏิบตั งิ านอย่างปลอดภัย มีอะไรบ้าง
1) ................................................................................................................................................
2) ................................................................................................................................................
3) ................................................................................................................................................
4) ................................................................................................................................................
5) ................................................................................................................................................
3. ความปลอดภัยในโรงงานช่างยนต์ หมายถึง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. ความปลอดภัยเกีย่ วกับการใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้ า มีกฎระเบียบอะไรบ้าง
1) ................................................................................................................................................
2) ................................................................................................................................................
3) ................................................................................................................................................
4) ................................................................................................................................................
5) ................................................................................................................................................
5. ความปลอดภัยเกีย่ วกับน้ ามันเชื้อเพลิง มีกฎระเบียบอะไรบ้าง
1) ................................................................................................................................................
2) ................................................................................................................................................
3) ................................................................................................................................................
4) ................................................................................................................................................
5) ................................................................................................................................................
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6. นโยบายด้านความปลอดภัย หมายถึง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน มี พ.ร.บ. ใดบ้าง
1) ................................................................................................................................................
2) ................................................................................................................................................
3) ................................................................................................................................................
8. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบเกีย่ วกับความปลอดภัย มีหน่ วยงานใดบ้าง และมีหน้าที่อะไร
1) ................................................................................................................................................
2) ................................................................................................................................................
3) ................................................................................................................................................
4) ................................................................................................................................................
5) ................................................................................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียน
คาแนะนา 1) จงทาเครื่องหมายกากบาท (× ) ทับหัวข้อที่ถกู ที่สุดเพียงข้อเดียว ลงในกระดาษคาตอบทีแ่ จกให้
2) ข้อสอบจานวน 10 ข้อ ใช้เวลาสอบ 10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1. ความปลอดภัยมีความสาคัญอย่างไร
ก. ช่วยให้เกิดความสุข
ข. ช่วยให้มขี วัญกาลังใจ
ค. ช่วยให้มคี วามเป็ นอยู่ทด่ี ี
ง. ทาให้มเี พือ่ นร่วมงานเพิม่ ขึ้น
2. ประโยชน์ท่มี ีค่าสูงสุด ที่เกิดจากการทางานอย่างปลอดภัยคือ
ก. เพิม่ ผลผลิต
ข. ลดค่าชดเชยใด ๆ
ค. เกิดกาไรเพิม่ ขึ้น
ง. ไม่สูญเสียบุคคลสาคัญ
3. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่เกีย่ วข้อง กับประโยชน์ท่ไี ด้จากการทางานอย่างปลอดภัย
ก. เพิม่ กาไร
ข. การลงทุน
ค. เพิม่ ผลผลิต
ง. เกิดแรงจูงใจ
4. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่เป็ นสาเหตุ การเกิดอุบตั เิ หตุในการทางาน
ก. ร่างกายไม่พร้อม
ข. เสียงดังมากเกินไป
ค. ทางานไม่ถกู ขัน้ ตอน
ง. ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม
5. ผ้าเช็ดมือประจาตัว ในการเรียนปฏิบตั ิ ช่วยเรื่องความปลอดภัยได้อย่างไร
ก. ผูเ้ รียนไม่ถกู ลงโทษ
ข. ผ้าป้ องกันคมของชิ้นงาน
ค. เช็ดพื้นได้ทนั ทีทน่ี า้ มันหก
ง. มือสะอาดจับชิ้นงานได้มนคง
ั่
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แบบทดสอบหลังเรียน (ต่อ)
6. เมื่อเห็นเพือ่ นร่วมงานประสบอุบตั เิ หตุเกี่ยวกับไฟฟ้ า ควรทาอย่างไร
ก. รีบตัดสวิตช์ไฟ
ข. รีบกระทาให้ลม้
ค. รีบบอกครูผูส้ อน
ง. แจ้งเตือนคนอื่นช่วย
7. ข้อปฏิบตั ใิ ดเป็ นการช่วยเหลืออัคคีภยั จากเชื้อเพลิงได้
ก. สูบบุหรี่ในที่ ๆ กาหนด
ข. เก็บเชื้อเพลิงห่างประกายไฟ
ค. ใช้ทรายดับไฟทีเ่ กิดจากนา้ มัน
ง. เก็บสารไวไฟไว้ในทีอ่ ากาศถ่ายเทได้ดี
8. ข้อใดต่อไปนี้ เป็ นนโยบายความปลอดภัย ด้านวินัย ที่ช่วยให้ปลอดภัยสูงสุด
ก. ห้ามหยอกล้อเล่นกัน
ข. ห้ามสวมเสื้อแขนสัน้ ทางาน
ค. ห้ามใช้เครื่องจักรก่อนได้รบั การอนุ ญาต
ง. ห้ามถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร
9. ปัจจุบนั ได้บงั คับใช้พระราชบัญญัตโิ รงงานปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2535
ข. พ.ศ. 2522
ค. พ.ศ. 2512
ง. พ.ศ. 2510
10. ถ้าเปิ ดศูนย์บริการรถยนต์ จะต้องให้หน่ วยงานใดตรวจสอบเพือ่ ออกใบอนุ ญาต
ก. กรมอนามัย
ข. สวัสดิการสังคม
ค. กรมทรัพยากรธรณี
ง. อุตสาหกรรมจังหวัด
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ใบประเมินคุณธรรมจริยธรรมค่านิ ยม และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
หน่ วยที่ 1 เรือ่ ง ความปลอดภัยในการทางาน
เกณฑ์การให้คะแนน
1 = ดี

หัวข้อประเมิน

ที่

รหัส
ประจาตัว

0

= ปรับปรุง

ชื่อ นามสกุล

น. เวลาเสร็จ :

น. วันที่ :

ความพร้อมในการเรียน
ตัง้ ใจใฝ่ เรียน
เข้าเรียนตรงเวลา
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
รับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
มีจติ อาสา
พูดจาสุภาพ
มีความสามัคคีในหมูค่ ณะ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
เคารพนอบน้อมต่อครูผูส้ อน
รวมคะแนน

ชื่อรายวิชา : งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
เรียน : 300 นาที เวลาเริ่ม :

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 10

ลงชื่อ.......................................(ผูป้ ระเมิน)
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แหล่งค้นคว้า
ศุภลักษณ์ แสนยาพันธุ.์ (2559). งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน. กรุงเทพฯ : บริษทั ศูนย์หนังสือเมืองไทย
จากัด.
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ภาคผนวก

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่ วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยในการทางาน
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คาตอบ
ค
ข
ง
ข
ค
ค
ก
ง
ก
ง

เฉลยแบบฝึ กหัด
หน่ วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยในการทางาน
คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์
1. ความปลอดภัยมีความสาคัญอย่างไร
ตอบ ช่วยให้การดาเนินกิจการ ไปในทางบวก มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าเพิม่ ขึ้น ทาให้เศรษฐกิจ
ขยายตัว ยกระดับรายได้ ตลอดถึงความเป็ นอยู่ของคนในบ้านเมืองดีข้นึ
2. ประโยชน์ท่ไี ด้จากการปฏิบตั งิ านอย่างปลอดภัย มีอะไรบ้าง
ตอบ 1. เพิม่ ผลผลิตขึ้น
2. ลดต้นทุนการผลิตลง
3. เกิดแรงจูงใจในการทางาน
4. ช่วยสงวนทรัพยากรมนุษย์
5. สถานประกอบการมีกาไรเพิ่มขึ้น
3. ความปลอดภัยในโรงงานช่างยนต์ หมายถึง
ตอบ การปฏิบตั งิ านในโรงงานช่างยนต์ ที่ปราศจากการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตรายใด ๆ ทัง้ ที่มกี ารใช้
เครื่องมือกล อุปกรณ์ไฟฟ้ า วัตถุไวไฟ และพื้นที่ปฏิบตั งิ านเปื้ อนสารหล่อลืน่
4. ความปลอดภัยเกีย่ วกับไฟฟ้ าในโรงงาน มีกฎระเบียบอะไรบ้าง
ตอบ 1. ไม่ใช้ปลักไฟที
๊ ่ชารุด
2. การเสียบและดึงปลักไฟ
๊ ให้จบั ที่ตวั ปลักเสี
๊ ยบ
3. ห้ามวางหรือเข็นของหนักทับสายไฟฟ้ า
4. ไม่ควรพาดให้สายไฟผ่านทีเ่ ปี ยกชื้น
5. ความปลอดภัยเกีย่ วกับเชื้อเพลิง มีกฎระเบียบอะไรบ้าง
ตอบ 1. เก็บเชื้อเพลิงในที่ปลอดภัยจากไฟ
2. เก็บเชื้อเพลิงในทีม่ อี ากาศถ่ายเทได้ดี
3. ห้ามใช้ปากดูดนา้ มันเชื้อเพลิง
4. แอลกอฮอล์ และทินเนอร์จดั เป็ นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง
5. หลีกเลีย่ งการสูดดมไอระเหยของเชื้อเพลิง

6. นโยบายด้านความปลอดภัย หมายถึง
ตอบ ข้อกาหนดทีฝ่ ่ ายบริหาร จะต้องสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ทิ ุกคนเกิดความตระหนัก
ในเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน ตัง้ แต่การปลูกจิตสานึก จนถึงผลกระทบทีจ่ ะตามมาจากการเกิด
อุบตั เิ หตุ
7. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน มี พ.ร.บ. ใดบ้าง
ตอบ 1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2482
2. พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2512
3. พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535
8. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบเกีย่ วกับความปลอดภัย มีหน่ วยงานใดบ้าง และมีหน้าที่อะไร
ตอบ 1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าทีใ่ นการตรวจโรงงานพิจารณา
อนุญาตจัดตัง้ และประกอบกิจการโรงงาน
2. กรมแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงมหาดไทย ดาเนินงานเพือ่ ให้คนงานในโรงงาน มี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี มีความปลอดภัย และมีสวัสดิการในการทางาน
3. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย ของ
คนงานทุกอาชีพ
4. กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าทีฝ่ ่ ายสวัสดิภาพ สาหรับควบคุมดูแลเรื่อง
สุขภาพอนามัยของผูป้ ระกอบอาชีพเหมืองแร่
5. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้าน
เกษตรศาสตร์ ควบคุมการเก็บรักษาและการใช้วตั ถุมพี ษิ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่ วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยในการทางาน
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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