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08.30 – 08.50 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 

08.50 – 09.00 น.  พิธีเปิดการอบรม 
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10.30 – 10.45 น.  พักเบรก 

10.45 – 12.00 น.  เทคนิคการชี้บ่งอันตรายในการท างาน  
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ความปลอดภยัในการทาํงาน 
Occupational safety 

ผศ ดร ปฏิญญา สุขวงศ 
หลักสตูรอาชวีอนามัยและความปลอดภยั  

มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 
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“ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน” 

     หมายความวา การกระทํา หรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจาก 
อุบัติเหต ุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือความ
เดือดรอนรําคาญอันเน่ืองจากการทํางาน หรือเก่ียวกับการทํางาน 

อาชีวอนามยั มาจากคําวา อาชพี + อนามยั 

สุขภาพกาย 

งานอาชวีอนามยัฯ 

สุขภาพจติ สถานะทางสงัคม 
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ความปลอดภยั (Safety) 

หมายถงึ : สภาพทีป่ราศจาก 

ภัย (หรือการพนภยั) 

อันตราย 

การบาดเจบ็ ความสญูเสยี 

ความเสีย่ง 

อุบัติเหต ุ
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อันตราย (Hazard) 

หมายถึง สภาวะ หรือ สภาพทุกสิ่งทุกอยางที่มีผล 
หรือ ศักยภาพที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ 
หรือ การเจ็บปวย 

ความเสี่ยง (Risk) 

หมายถึง โอกาสและความรุนแรงของอันตรายที่มี
ผลตอการเกิด อุบัติเหตุ 
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อุบัติเหตจุากการทํางาน 

หมายถงึ เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไมไดคาดคิด และ
ไมไดควบคุมไวกอนในสถานที่ทํางาน ซ่ึงกอใหการ
บาดเจ็บ พิการ ตาย หรือทรัพยสินเสียหาย 
หมายถงึ : เหตุการณไมพงึประสงคทุกชนดิ 
  : ไมไดคาดคดิมากอน ไมไดวางแผน/ตัง้ใจ 
  : กอใหเกดิความเสียหาย (Loss) 
  - ชีวิต 
  - ทรัพยสิน 
  - ทรัพยากรตางๆ 



6 

หมายถึง : เหตุการณไมพึงประสงคทุกชนิด 
  : ไมไดคาดคิดมากอน ไมไดวางแผน/ตั้งใจ 
  : ไมกอใหเกิดความเสียหาย 
  - มีแนวโนมทําใหเกิดความเสียหาย 

Near miss 



Bhopal: The World's Worst Industrial Disaster 

คนืวนัที ่2 ธันวาคม 1984 ณ เมอืง Bhopal ประเทศ 
อนิเดยี เกดิเหตรุะเบดิขึน้ทีโ่รงงาน Union Carbide ซึง่
ผลติสารปราบศัตรพูชื (pesticide) โดยเกดิการร่ัวไหล
ของสาร methyl isocyanate จํานวน 30 ตัน 
โดยโรงงานดังกลา่วตัง้อยูใ่กลเ้ขตชมุชนแออดั สง่ผลให ้
ประชาชนจํานวน 600,000 คนไดรั้บสารพษิดังกลา่ว 

https://www.theatlantic.com/photo/2014/12/bhopal-the-worlds-worst-industrial-disaster-30-years-later/100864/ 

https://youtu.be/RR0kkEK3aiA Clip VDO “Second 
from disaster” 

กจิกรรม ดคูลปิ
อบุัตเิหต ุและ
วเิคราะหว์จิารณ์
เนือ้หาภายในคลปิ 
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WHAT TRIGGERED THE DISASTER ? 

It was not an accident. It was the result of years of 
concerted effort by Union Carbide to save money by cutting 
safety procedures and regulations at their factory in Bhopal.  

1. Water Entered the MIC Tank 

1 

มน้ํีาร่ัวไหลผา่นวาลว์ปรับความดันเขา้
ไปในถัง E610 แลว้ทําปฏกิริยิากับ 
MIC คายความรอ้นออกมาจนไม่
สามารถควบคมุได ้(Runaway heat 
producing reaction) นําไปสูก่าร
ระเบดิอยา่งรนุแรงในทีส่ดุ และปลอ่ย
มา่นหมอกกา๊ซพษิ MIC, hydrogen 
cyanide, mono methyl amine ปก
คลมุไปทัง้เมอืงโบพาล 



WHAT TRIGGERED THE DISASTER ? 
2. Carbide’s Safety Meltdown 
พฤษภาคม 2527 วศิวกรชาวอเมรกิันที่
ควบคมุดแูลหน่วยผลติไดป้รับแกร้ะบบความ
ปลอดภัยในกระบวนการผลติของโรงงานเพือ่ลด
คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มบํารงุ โดยการตอ่ทอ่เชือ่ม
หัววาลว์ระบายแรงดัน (relief valve header) 
กับหัวระบายแรงดันทิง้ (pressure vent 
header) และปลอ่ยใหน้ํ้าทีใ่ชทํ้าความสะอาด
ทอ่ประจําวันไหลผา่นวาลว์ทัง้สอง เมือ่วาลว์
ระบายแรงดันเกดิร่ัวขึน้มาในคนืนัน้จงึทําใหน้ํ้า
ไหลเขา้ไปในถัง E610 ได ้

ระบบความปลอดภัยเพือ่ป้องกนัและเตอืนภยักา๊ซร่ัว ซึง่ประกอบดว้ย 6 มาตรการ แตใ่นวันเกดิเหตมุาตรการ
เหลา่นีไ้มอ่ยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มทํางานได ้คอื  
1) Flare Tower (หอเผากา๊ซสว่นเกนิ) : Disconnected 
2) Vent Gas Scrubber (อปุกรณด์กัจบักา๊ซระบายทิง้) : Out of caustic soda and inadequate for the 
excessive amount of MIC gas stored 
3) Water Curtain (มา่นน้ํา) : Not functional; designed with inadequate height 
4) Pressure Valve (วาลว์ระบายแรงดนั) : Leaking 
5) Run Off Tank (ถังเก็บกา๊ซลน้) : Already contained MIC 
6) Mandatory Refrigeration for MIC Unit (ระบบหลอ่เย็นถังเก็บ MIC): Shut down for 3 months to 
save money 

Presenter
Presentation Notes
ระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันและเตือนภัยก๊าซรั่ว ซึ่งประกอบด้วย 6 มาตรการ แต่ในวันเกิดเหตุมาตรการเหล่านี้ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงานได้ คือ 1) หอเผาก๊าซทิ้ง (Flare) ไม่มีการต่อท่อเชื่อม 2) อุปกรณ์ดักจับก๊าซระบายทิ้ง (Vent Gas Scrubber) ไม่มีโซดาไฟและไม่มีถังเพียงพอเก็บก๊าซ MIC ปริมาณมหาศาลที่ออกมาได้ 3) ม่านน้ำไม่ทำงานและความสูงที่ออกแบบไว้ไม่เพียงพอ 4) วาล์วระบายแรงดันรั่ว 5) ถังเก็บก๊าซล้น (Run off tank) บรรจุสาร MIC ไว้แล้ว และ 6) ระบบหล่อเย็นถังเก็บ MIC อยู่ในช่วงหยุดการทำงาน 3 เดือนเพื่อประหยัดงบประมาณ อย่างไรก็ตาม แม้ระบบที่เตรียมไว้ทั้งหมดทำงานเต็มกำลังก็ยังพบว่ายังไม่มีความสามารถเพียงพอยับยั้งความรุนแรงของอุบัติภัยครั้งนี้ได้



WHAT TRIGGERED THE DISASTER ? 
2. Carbide’s Safety Meltdown 

อยา่งไรก็ตาม ถงึแมว้า่ระบบความปลอดภัยจะ
ทํางานได ้แตก่ารออกแบบระบบก็ยังไมเ่หมาะสม 
และไมส่ามารถหยดุยัง้การเกดิอบุัตเิหตคุรัง้นัน้ได ้
โดยระบบป้องกันความปลอดภัยสองระบบที่
ออกแบบมาอยา่งไมเ่หมาะสมคอื 
1) The vent gas scrubber, ไดอ้อกแบบมา 

สําหรับรองรับแกส๊ปรมิาณ 190 ปอนด ์ตอ่
ชัว่โมง ที ่35 องศาเซลเซยีส ทีแ่รงดันสงูสดุ 
15 psig  (pound per square inch gauge)  
โดยขณะทีเ่กดิอบุัตเิหต ุMIC ร่ัวไหล 40,000 
ปอนด ์ตอ่ชัว่โมง ที ่200 องศาเซลเซยีส 
แรงดันมากกวา่ 180 psig 

2) The flare tower, ทอ่ระบายแกส๊มขีนาดเล็ก
เกนิไป สง่ผลใหไ้มส่ามารถรองรับการระบาย
ของแกส๊ทีร่ั่วไหลออกมาได ้

3) ไซเรน เตอืนอบุัตเิหตไุมทํ่างาน 



ความเป็นพษิทีเ่กดิขึน้ตอ่ประชาชนในพืน้ที ่
“Those who lived are the unlucky ones – THE LUCKY ONES ARE 

THOSE WHO DIED ON THAT NIGHT.”  
Survivor Rashida Bee, who lost five gas-exposed family members to 

cancer 

“It felt like somebody had filled our bodies up with red chillies” 
- Coughing 
- Burning eyes 
- Choking, with violent convulsions, many Bhopal residents drowned in 

their own body fluids. 
- The gases burned the tissues of their eyes and lungs and attacked 

their nervous systems. People lost control of their bodies. Urine and 
feces ran down their legs. As they ran, pregnant women spontaneously 
miscarried, losing their unborn children as their wombs opened and 
bled out.” 





จากผูบ้าดเจ็บหนักกวา่ 521,262 คน 
พบวา่มจํีานวนผูเ้สยีชวีติในสปัดาห์
แรกถงึ 3,800 คน และมยีอด
ผูเ้สยีชวีติรวม กวา่ 16,000 คน 



A girl who suffers from hearing and speech disorders A boy who was born with a mental disability 

Sachin was born with a birth defect rendering his 
legs practically useless. 

Teratogenicity 



Sixty-four-year-old Zafar Ahmed, receives treatment 
at a clinic supported by Bhopal Medical Appeal in 

Bhopal on November 14, 2014. 

ขอ้มูล pdf 

Ground water contamination caused children 
born with deformities 



Chemical process safety 

Flixborough Explosion 
   

1st June 1974 
 28 Workers killed when an explosion occurred 

in a plant processing Cyclohexane 

Case studies of major chemical disaster scenario 



Flixborough Explosion 

โรงงาน Nypro ที่เมือง Flixborpugh (UK) เป็นโรงงาน ที่ผลิต Nylon 6 (หรือ 
polycaprolactam) ที่ใช้ประโยชน์ในงานอตุสาหกรรม ที่เพ่ิมความแข็งแรงให้แก่วสัดตุา่งๆ 

โดยกระบวนการผลิต Nylon 6 เร่ิมจากการสงัเคราะห์  ketone - alcohol mixture 
(KA) จาก benzene ได้เป็น cyclohexanone จากนัน้นําไปผลิตเป็น caprolactam 
(monomer) และนําไปผลิตเป็น Polyamide 6 (PA 6) 

http://www.greener-industry.org.uk/pages/nylon/4nylonPMS.htm
http://www.greener-industry.org.uk/pages/nylon/4nylonPMS.htm


Flixborough Explosion 

Nylon 6 

ท่ีมา: http://www.greener-industry.org.uk/pages/nylon/6nylonPM1.htm 
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Accident Overview 
27 March 1974, พบว่ามีรอยร้าวเกิดข้ึนท่ี reactor No.5 ส่งผลให ้
cyclohexane ร่ัวไหล จึงมีการปิดกระบวนการผลิตเพื่อทาํการตรวจสอบ 
ภายหลงัตรวจสอบ จึงไดน้าํ reactor No.5 ออกไปซ่อม และติดตั้ง ส่วน 
bypass เพื่อเช่ือมต่อระหวา่ง reactors No.4 และ No.6 เพื่อใหโ้รงงาน
สามารถดาํเนินการต่อไปได ้ 

Flixborough Explosion 



Accident Overview 
•  ท่อท่ีเช่ือมระหวา่ง reactor No. 4 และ 6 เกิดกระบวนการ ออกซิไดซ์ของ 
cyclohexane ข้ึน ส่งผลใหอุ้ณหภูมิ (ราว 155 ºC) และความดนัภายในท่อเพิม่ข้ึน 
(7.9 atm)  
•  ท่อเช่ือมชัว่คราวน้ี ไม่ไดอ้อกแบบมาเฉพาะ โดยมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของ
ท่อไม่เท่ากนักบัเส้นผา่นศูนยก์ลางของ ท่อท่ีออกจากถงัปฏิกิริยา อีกทั้งท่อเช่ือมยงั
ทาํมาจาก  stainless steel 

•  เม่ืออุณหภมิูและแรงดนัเพิม่สูงข้ึน ส่งผลให ้ ท่อชัว่คราวแตกทาํให ้
cyclohexane ในถงัปฏิกิริยา ร่ัวไหลออกมามาก เกิดเป็นเมฆหมอกของแก๊ซ 
(vapour cloud) และมีการลุกติดไฟ เกิดเปลวไฟข้ึน และเกิดระเบิดตามมา 

Flixborough Explosion 



Flixborough Explosion 



Flixborough Explosion 

EXPLOSION AFTERMATH 



Flixborough Explosion 

CONCLUSIONS 
• คนงาน 28 คน เสียชีวิต และบาดเจ็บ 36  
• บานเรือน 1821 หลัง เสียหาย ชาวบาน 53 คน
ไดรับบาดเจ็บ 
   
บทเรียน 
The accident occurred due to: 
  
• การออกแบบที่ไมถูกตอง  
• ขาดความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกระบวนการผลิต 



Key Lessons from Flixborough 
1)  การมีหนวยงานกลาง ในพ้ืนที่ ชุมชน ในการปองกัน และบรรเทาเหตุภัยพิบัติ 

(The need for public (government) control of major hazard facilities) 

2)  การวางผังโรงงาน และพ้ืนที่ทํางานของคนงาน (The importance of plant 

layout and siting) ผูเสียชีวิตสวนใหญอยูใน หองควบคุม   (control room) ที่อยู

ใกลกับเหตุระเบิด 

3)  การออกแบบระบบการควบคมุ แรงดัน และระบบทอ 

4) ขอจํากัดของระบบการเกบ็สารเคมี (Limitation of inventory) 

5) การควบคุมการเปลี่ยนแปลงในระบบ (Control of plant modifications 

Flixborough Explosion 



https://www.youtube.com/watch?v=nvCpx9qonkA คลปิ trailer Click  

Case 1 “Seveso, Italy” 

https://www.youtube.com/watch?v=nvCpx9qonkA
https://www.youtube.com/watch?v=nvCpx9qonkA
https://www.youtube.com/watch?v=nvCpx9qonkA
https://www.youtube.com/watch?v=nvCpx9qonkA


Case 2 “Deep water Horizon” 

คลปิ Trailer Click  
https://www.youtube.com/watch?v=fA92gRY6vVI 

https://www.youtube.com/watch?v=c-1xGRs8esA 

คลปิ สารคด ีClick  

https://www.youtube.com/watch?v=fA92gRY6vVI
https://www.youtube.com/watch?v=fA92gRY6vVI
https://www.youtube.com/watch?v=fA92gRY6vVI
https://www.youtube.com/watch?v=fA92gRY6vVI
https://www.youtube.com/watch?v=fA92gRY6vVI
https://www.youtube.com/watch?v=fA92gRY6vVI
https://www.youtube.com/watch?v=c-1xGRs8esA
https://www.youtube.com/watch?v=c-1xGRs8esA
https://www.youtube.com/watch?v=c-1xGRs8esA
https://www.youtube.com/watch?v=c-1xGRs8esA
https://www.youtube.com/watch?v=c-1xGRs8esA
https://www.youtube.com/watch?v=c-1xGRs8esA
https://www.youtube.com/watch?v=c-1xGRs8esA


Case 3 “ไฟไหมโ้รงงานตุก๊ตา เคเดอร”์ 

https://www.youtube.com/watch?v=lLAKpA4FAzc คลปิ ขา่ว Click  

https://www.youtube.com/watch?v=lLAKpA4FAzc
https://www.youtube.com/watch?v=lLAKpA4FAzc
https://www.youtube.com/watch?v=lLAKpA4FAzc
https://www.youtube.com/watch?v=lLAKpA4FAzc
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อุบัตเิหตุในประเทศไทย 

รถก๊าซระเบิด ถนนเพชรบุรี 

เหตุเกิด : 24 กนัยายน 2533 (22.30 น.) 

ผูเ้สียชีวิต 90 ราย บาดเจบ็ 121 ราย 
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ไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์  

เหตุเกิด : 10 พฤษภาคม 2536 (16.00 น.) 

ผูเ้สียชีวิต 188 ราย (ท่ีคน้พบ) บาดเจบ็ 485 ราย 
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ไฟไหม้โรงแรมรอยัลจอมเทียน พทัยา 

เหตุเกิด : 11 กรกฎาคม 2540 

ผูเ้สียชีวิต 91 ราย (เกิดจากขาดอากาศหายใจ) บาดเจบ็ 53 ราย 
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ไฟไหม้ซานติก้าผับ 

เหตุเกิด : 1 มกราคม 2552 

ผูเ้สียชีวิต 59 ราย บาดเจบ็ 212 ราย 
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สาเหตุของอุบัตเิหตุ 

1. สาเหตุจากคน (Human causes) มีจํานวนถึง 88% 

2. สาเหตุจากความผดิพลาดของเคร่ืองจักร (Mechanical failure) มีจํานวนถึง 10% 

3. สาเหตุที่เกดิจากดวงชะตา (Act of god) มีเพยีง 2% 
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สาเหตุนํา 

ความผิดพลาดจากการจดัการ สภาวะทางร่างกายและจิตใจ ของ

ผูป้ฏิบติังานไม่เหมาะสม 

สาเหตุโดยตรง 

- การปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยั 
- สภาพของแรงงานท่ีไม่ปลอดภยั 

อุบติัเหตุ 

ความเสียหาย 

บาดเจบ็ 

- หายเป็นปกติ 

- พิการ 

- ตาย 

แผนภูมิแสดงการเกดิอุบัติเหตุ 
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ความผดิพลาดจากการจัดการ 

ไม่มีการวางแผนและเตรียมงานดา้นความปลอดภยั 

ไม่มีการสอนหรืออบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั 

ไม่มีการบงัคบัใหป้ฏิบติัตามกฎความปลอดภยั 

ไม่มีการจดัหาอุปกรณ์ความปลอดภยัให ้

ไม่มีการแกไ้ขจุดอนัตรายต่างๆ 

1. สาเหตุนําของการเกดิอุบัตเิหตุจากการทาํงาน 
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สภาวะทางจิตใจของผู้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 

มีทศันคติไม่ถูกตอ้ง 

ขาดความระมดัระวงั  

การทาํงานของจิตใจไม่ประสานกนั 

ขาดความตั้งใจ 

สมองมีปฏิกิริยาชา้ 

อารมณ์อ่อนไหวง่าย ข้ีโมโห 

ขวญัอ่อน ตกใจง่าย 

1. สาเหตุนําของการเกดิอุบัตเิหตุจากการทาํงาน 
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สภาวะทางด้านร่างกายของผู้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 

สายตาไม่ดี 

อ่อนเพลียมาก 

หูหนวก 

เป็นโรคหวัใจ 

มีร่างกายไม่เหมาะสมกบังานท่ีทาํ 

ร่างกายมีความพิการ 

สาเหตุนํา  ของการเกิดอุบติัเหตุ จะเป็นตวัเหตุสาํคญัท่ีจะโยง หรือนาํไปสู่การ

เกิดสาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบติัเหตุ 

1. สาเหตุนําของการเกดิอุบัตเิหตุจากการทาํงาน 
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2. สาเหตุโดยตรงของการเกดิอุบัตเิหตุจากการทาํงาน 

การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) : 88% ของการเกดิอุบัติเหตุ 

- ถอดอุปกรณ์ความปลอดภยัจากเคร่ืองโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

- การใชเ้คร่ืองจกัร โดยพลการ 

- ซ่อมเคร่ืองในขณะท่ีเคร่ืองยนตก์าํลงัหมุน 

- ไม่ใส่ใจต่อคาํเตือน 

- ใชเ้คร่ืองจกัรในอตัราเร็วเกินพิกดั 

- เล่นคะนองในขณะทาํงาน 

- ยนืทาํงานในท่ีท่ีไม่ปลอดภยั 

- เคล่ือนยา้ยวตัถุดว้ยท่าทางท่ีไม่ปลอดภยั 

- ใชเ้คร่ืองมือท่ีชาํรุด หรือผิดวิธี 

- ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
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Unsafe act 
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ห้ามเปิด 

Unsafe act 
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Unsafe act 
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2. สาเหตุโดยตรงของการเกดิอุบัตเิหตุจากการทาํงาน 

สภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) 

     -ไม่มีฝาครอบหรืออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายหรือ เซฟการ์ด (safeguard) 

     - เคร่ืองจกัรมีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายไม่เหมาะสม เช่นไม่แขง็แรง 

     - เคร่ืองจกัรออกแบบไม่เหมาะสม 

     - สถานท่ีทาํงานสกปรก รกรุงรัง เกะกะ มีส่ิงกีดขวางทางเดิน 

     - พื้นท่ีทาํงานล่ืน ขรุขระ 

     - การซอ้นวสัดุไม่ถูกวิธี 

     - การเกบ็สารเคมี และสารไวไฟต่างๆไม่เหมาะสม 

     - แสงสวา่งไม่เพียงพอ หรือแสงจา้เกินไป 

     - ไม่มีระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม 

     - ไม่มีระบบเตือนภยัท่ีเหมาะสม 
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Unsafe condition 
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Unsafe condition 
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ความสูญเสียของอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม 

1. สูญเสียต่อผูป้ระสบภยัโดยตรง 

   1.1 ความสูญเสียทางร่างกาย ไดแ้ก่ บาดเจบ็ พิการ เสียชีวิต 

   1.2 ความสูญเสียทางดา้นจิตใจ 

   1.3 ความสูญเสียทางดา้นทรัพยสิ์น 

2. สูญเสียแก่บุคคลอ่ืน ไดแ้ก่ญาติพี่นอ้ง หรือคนท่ีเขา้ไปช่วยเหลือ ทาํใหเ้กิดการสูญเสีย

ทั้งเวลา ค่าใชจ่้าย และการครองชีพ 

3. สูญเสียทางสังคม และทรัพยากรบุคคลของชาติ ซ่ึงผูป้ระสบอุบติัเหตุมกัอยูใ่นวยั

ทาํงาน และเป็นกาํลงัสาํคญัของครอบครัว ซ่ึงทาํใหไ้ม่สามารถทาํมาหาเล้ียงครอบครัวได ้

และเป็นภาระแก่ญาติพี่นอ้ง 

4. สูญเสียทางเศรษฐกิจ 
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 เม่ือมีอบุติัเหตเุกิดขึน้ ยอ่มมีความสญูเสียเกิดขึน้ด้วย ซึง่การสญูเสีย

นีอ้าจเป็นในเชิง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และสงัคม 

โดยทัว่ไปพบว่าการประสบอบุติัเหตใุนภาคอตุสาหกรรมขนาดเลก็มีสงูกว่า

ภาคอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ เพราะ... 
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การสูญเสียจากการอุบัตเิหตุ 

(ACCIDENT COSTS) * DIRECT COSTS (INSURED COSTS) 
• Medical 
• Compensation 
• Hospitalization 
• Burial 

• Building 
• Tool 
• Equipment 
• Product 
• Material 
• Production delays  
  and interruptions 
• Wage paid to victims  
  other than 
compensation 
 

Damage 

ICEBERG THEORY 

• Poor employee 
   morale 
• Poor public  
  relations 

INDIRECT COSTS 
 
 (UNINSURED COSTS) 
 (HIDDEN COSTS)  
 









ทีม่า: กองทนุเงนิทดแทน 2558 



ทีม่า: กองทนุเงนิทดแทน 2558 



สถติกิารเกดิอบุัตเิหตถุงึเสยีชวีติ (Fatal injuries) ในอเมรกิา 

ทีม่า: U.S. Bureau of Labor Statistic, 2016 



ทีม่า: U.S. Bureau of Labor Statistic, 2016 



Fatal injuries to workers by age 

Fatal injuries to workers by main industry 

Main accident kinds for workers 

สถติกิารเกดิอบุัตเิหตถุงึเสยีชวีติ (Fatal injuries) ในสหราชอาณาจักร 
ปี 2016/17 



ตวัอยา่งการจัดการเพือ่ความปลอดภยัในการทํางาน 



https://www.youtube.com/watch?v=G3v7Dm7KYQc คลปิ VDO  

Chain saw เริม่มกีารใชเ้มือ่ 1960 เกดิอนัตรายทีเ่รยีกวา่ “kick back” 
จงึเริม่มกีารตดิตัง้ guard ขึน้เพือ่ป้องกนั 

https://www.youtube.com/watch?v=gYN0hUNJVX4 คลปิ VDO  

https://www.youtube.com/watch?v=G3v7Dm7KYQc
https://www.youtube.com/watch?v=G3v7Dm7KYQc
https://www.youtube.com/watch?v=G3v7Dm7KYQc
https://www.youtube.com/watch?v=G3v7Dm7KYQc
https://www.youtube.com/watch?v=G3v7Dm7KYQc
https://www.youtube.com/watch?v=G3v7Dm7KYQc
https://www.youtube.com/watch?v=G3v7Dm7KYQc
https://www.youtube.com/watch?v=gYN0hUNJVX4
https://www.youtube.com/watch?v=gYN0hUNJVX4
https://www.youtube.com/watch?v=gYN0hUNJVX4
https://www.youtube.com/watch?v=gYN0hUNJVX4




Hazard Identification  



Hazard Identification  



หลกัการพืน้ฐานในการควบคมุเพลงิไหม ้

•ลดอณุหภมูขิองไฟ  
–การลดความรอ้นของไฟ จะสามารถลดขนาดของไฟลงได ้ 

•นําวสัดทุ ีเ่ป็นเชือ้เพลงิออกจากไฟ  
–ไฟจะดับเมือ่ขาดสิง่ทีเ่ป็นเชือ้เพลงิ (ทําไดย้าก และอนัตราย)  

•ลดปรมิาณ ออกซเิจนในพืน้ทีเ่พลงิไหม ้
–อาจใชท้รายหรอืวสัดอุืน่ๆ ทีไ่มต่ดิไฟเป็นตัวปิดกัน้ออกซเิจน
ใหก้บัไฟ  

•ตดัปฏกิริยิาลกูโซ ่(chain reaction) ของการเกดิไฟ  
–โดยใชอ้ปุกรณ์ดับเพลงิ 

 
 



Classification of Fires 

• Class A Fires 
 (usually occur in ordinary 

materials, like wood, paper, 
rags, & rubbish) 

• Class B Fires  
 (usually occur with a vapor-air 

mixture over the surface of 
flammable liquids such as 
gasoline, oil, grease, and paints) 



• Class C Fires  
(electrical fires) 

•Class D Fires  
(usually occur in combustible 
metals such as magnesium, 
titanium, and potassium) 

Classification of Fires (Cont.) 



Classification of Fires (Cont.) 
•Class K Fires  
(usually involve cooking greases 
or cooking oils) 

 
 
 

  



กระบวนการวางแผนเพือ่ป้องกนัการเกดิเพลงิไหม ้

• รวบรวมรายชือ่ วสัดทุีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการลกุไหมข้องไฟ  

• จัดเก็บวสัด ุ(โดยเฉพาะสารเคมทีีต่ดิไฟไดง้า่ย) ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  

• ควบคมุแหลง่กําเนดิของสิง่ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิประกายไฟ (ignition sources) 

• รวบรวมรายชือ่ของอปุกรณ์ป้องกันการเกดิเพลงิไหม ้

• ตรวจสภาพ และทําการซอ่มบํารงุ อปุกรณ/์เครือ่งจักร/เครือ่งมอืทกุชนดิให ้
อยูใ่นสภาพด ีพรอ้มใชง้าน 

• จัดอบรมขัน้ตอนการทํางานทีป่ลอดภยัใหแ้ก ่พนักงานทีทํ่างานสมัผัสการ
เชือ้เพลงิทีต่ดิไฟไดง้า่ย  
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Identify the Hazards 

• Scrap, waste materials, dust, trash 

– เมือ่วสัดเุหลา่นี้อยูร่วมกนั จะกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่
การเกดิเพลงิไหมไ้ด ้ 

– ในสภาพทีเ่หมาะสม ฝุ่ นละอองจากเศษไม ้พลาสตกิ 
หรอืเศษฝุ่ นผงจากโลหะ สามารถกอ่ใหเ้กดิ ไฟ หรอื
การระเบดิได ้
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Presentation Notes
FLSP page 12



Identify the Hazards 

• Combustible materials 
– วสัดทุีต่ดิไฟงา่ย ทั่วไป ไดแ้ก ่กระดาษ กระดาษแข็ง ไม ้วสัดุ

เหลา่นี ้ลว้นเป็นเชือ้เพลงิอยา่งด ีหากถกูทิง้กองไวร้วมกนั  
– โฟม ถว้ยพลาสตกิ สว่นประกอบทีเ่ป็นพลาสตกิ เมือ่อยูใ่กล ้

แหลง่กําเนดิความรอ้น สามารถเกดิการเผาไหม ้และกอ่ใหเ้กดิควนั
ทีเ่ป็นพษิ 

– คราบน้ํามัน หรอืวสัดทุีชุ่ม่ไปดว้ยน้ํามัน สามารถตดิไฟได ้
หากวางไวใ้นบรเิวณทีอ่ากาศไมถ่า่ยเท 
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Identify the Hazards 

•  Flammable materials 
– ถังเกบ็น้ํามันเชือ้เพลงิ หรอืถังเกบ็สารเคมทีีต่ดิไฟไดง้า่ย 

อาจเกดิการลกุตดิไฟ และเกดิระเบดิขึน้ได ้หากเกบ็รักษา
อยา่งไมเ่หมาะสม 

– เมือ่มกีารใชก้ระป๋องสเปรย ์จําเป็นตอ้งอา่นฉลาก ใหล้ะเอยีด  
โดยเฉพาะกระป๋องทีบ่รรจสุารทีต่ดิไฟได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
บวิเทน (Butane)  และโพรเพน (propane) ทีส่ามารถตดิไฟ
ไดเ้มือ่อยูใ่กลค้วามรอ้น หรอืเปลวไฟ 
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Identify the Hazards 
• Electrical issues 

– สายไฟทีทํ่าการตอ่พวง หรอื ปลั๊กไฟทีต่อ่กบั
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า หลายๆตวั อาจกอ่ใหเ้กดิความรอ้น และลกุ
ไหมไ้ด ้

– สายไฟทีใ่ชง้านเกนิขนาด สายไฟชํารดุ และ สวติชท์ี่
เสยีหาย กอ่ใหเ้กดิการชอ๊ต และเกดิเปลวไฟได ้

– การวางอปุกรณไ์ฟฟ้าทีม่คีวามรอ้น ใกล ้หรอืสมัผัสกบัวสัดุ
ทีต่ดิไฟไดง้า่ย อาจกอ่ใหเ้กดิเปลวไฟขึน้ได ้ 

https://www.youtube.com/watch?v=ObevFZMohuA 
https://www.youtube.com/watch?v=J8auz60ma0A 
https://www.youtube.com/watch?v=K6iJN6kN-Is 

ศึกษาจาก คลิปวิดีโอดงัน้ี 
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Identify the Hazards 
• Electrical issues 

– พัดลมขนาดเล็ก หากวางไวใ้กลก้บั
วสัดทุีส่ามารถลกุตดิไฟไดง้า่ย หรอื
ใบของพัดลมอาจดดูเศษตา่งๆเขา้มา
จนทําใหใ้บพัดตดิ และเกดิการชอ๊ต 
จนเกดิไฟไหม.้ 

– สายไฟทีเ่กา่ และชํารดุ หรอืการ
ตดิตัง้พัดลมบนผนัง ลว้นแลว้แตม่ี
ความเสีย่งตอ่ไฟไหม ้
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Identify the Hazards 
• Hot work 

– การทํางานใดๆกต็ามทีเ่กีย่วขอ้งกบั
วสัดทุีม่คีวามรอ้น หรอืมเีปลวไฟ 
หรอืประกายไฟ สามารถกอ่ใหเ้กดิ
อนัตราย อาจเกดิไฟไหมไ้ด ้

– หากมกีารทํางานในทีท่ีม่คีวามรอ้น 
หรอืเปลวไฟจําเป็นตอ้งมขีัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน (Hot work procedures)  
เพือ่ป้องกนัการเกดิเพลงิไหม ้

Presenter
Presentation Notes
FLSP page 12



 

การวิเคราะหงานเพื่อช้ีบงอันตราย 

เรียบเรียง โดย 

ผศ.ดร. สุรชาติ สินวรณ 



วัตถุประสงค 
เมื่อเขารับการอบรมในหมวดวิชาน้ีแลว ผูเขารับการอบรมตอง 

1. มีความรู  ความเขาใจในความหมายและหลักการของการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 

2. สามารถใชแบบตารางชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงตออุบัติเหตุจากการทํางานได 

3. สามารถใชแบบตารางชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงตอโรคจากการทํางานได 

4.สามารถใชแบบตารางชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงตออุบัติภัยรายแรงได 

 

กิจกรรมระหวางการอบรมและสื่อการสอน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการอบรม 

2. ทําแบบประเมินตนเองกอนอบรม  

3. ศึกษากรณีศึกษา  

4. ทําแบบประเมินตนเองหลังอบรม 

 

การประเมินผล 

  ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองกอนอบรมและหลังอบรม 



วัตถุประสงค 

เมื่อเขารับการฝกอบรมในหัวขอวิชาน้ีแลว ผูเขารับการอบรมตองสามารถ 

1. อธิบายความหมายของการชี้บงอันตรายได 

2. อธิบายสิ่งที่จะตองคํานึงถึงในการชี้บงอันตราย  

3. อธิบายเทคนิคการชี้บงอันตรายเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานได

อยางนอย 1 วิธี 



ความหมายและหลักการของการช้ีบงอันตราย 

และการประเมินความเสี่ยง 

คําจํากัดความที่เกี่ยวของ 

  อันตราย(Hazard) หมายถึงสิ่งหรือเหตุการณที่ถาเกิดข้ึนอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ  การ
เจ็บปวย  โรคจากการทํางาน  ความเสียหายตอทรัพยสิน  สภาพแวดลอมหรือสิ่งตางๆเหลาน้ี
รวมกัน 

  การชี้บงอันตราย(Hazard  Identification)หมายถึงการแจกแจงอันตรายที่มีและที่แอบ
แฝงอยูในทุกงาน ทุกจุดทํางาน  ทุกกิจกรรม  ทุกข้ันตอนงาน  ตลอดจนวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  
เครื่องจักรและสิ่งแวดลอมการทํางานเปนตน 

  ความเสี่ยง (Risk )  หมายถึงความนาจะเปน(Probability) ของการเจ็บปวย บาดเจ็บหรือ
สูญเสียอันเน่ืองจากอุบัติเหตุจากการทํางานในสถานประกอบกิจการ   

  การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment) หมายถึงกระบวนการวิเคราะหถึงปจจัย
ตางๆที่อาจเปนเหตุทําใหอันตรายที่มีและที่แอบแฝงอยูกอใหเกิดอุบัติเหตุ  การเจ็บปวย โรคจาก
การทํางาน  หรืออุบัติภัยรายแรงโดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงของอันตราย
เหลาน้ัน 



ความหมายและหลักการของการช้ีบงอันตราย 

และการประเมินความเสี่ยง (ตอ) 

วิธีการชี้บงอันตราย 
  ผูใชตองเลือกวิธีการชี้บงอันตรายใหถูกตองและเหมาะสมกับลักษณะอันตรายในกิจกรรมที่จะดําเนินการ  หรือ

ลักษณะความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการดวย  เทคนิคการชี้บงอันตรายที่รูจักกันทั่วไป  มี
ดังน้ี    

– การวิเคราะหงานเพ่ือความปลอดภัย (JOB  SAFETY  ANALYSIS) 

– การช้ีบงอันตรายตาม มอก. 18001 

– CHECK  LIST 

– WHAT  IF   

– HAZARD  AND  OPERABILITY  STUDY  (HAZOP) 

 

  นอกจากวิธีการชี้บงอันตรายดังกลาวขางตนแลว ยังมีวิธีการอ่ืนๆ อีกหลายวิธีซ่ึงหากสถานประกอบกิจการ
สามารถเลือกวิธีการชี้บงอันตราย  ที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบกิจการ จะทําใหมองเห็นอันตรายไดชัดเจนยิ่งขึน้   
ในบรรดาวิธีการชี้บงอันตรายดังกลาวลวนแตมีเทคนิคการชีบ้งเฉพาะตัวและตองใชความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  
โดยเฉพาะการชี้บงอันตรายเก่ียวกับ  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  ถัง  ทอ ความดันหรือระบบ   ผูที่จะทําการชี้บง
อันตรายจําเปนตองไดรับการอบรมเปนการเฉพาะและตองมีผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะชีบ้งรวมดวย  สวนมากถาจะทําอาจ
ตองจางที่ปรึกษาดําเนินการให  ดังน้ันในคูมือเลมน้ีจะกลาวถึงพอสังเขปเทาน้ัน  

 



ความหมายและหลักการของการช้ีบงอันตราย 

และการประเมินความเสี่ยง (ตอ) 

1. การชี้บงอันตรายโดยการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย(Job  Safety  Analysis)   หรือ
วิเคราะหงานเพื่อคนหาอันตราย  ใชตารางชี้บงอันตรายและมาตรการปองกัน  ซ่ึงมี 2  รูปแบบ 
ไดแก  

 1.1  แบบตาราง 3 ชอง  โดยผูทําการวิเคราะหตองแจกแจงข้ันตอนการทํางาน วิเคราะหอันตรายใน
แตละข้ันตอน แลวพิจารณามาตรการปองกันอันตรายในแตละข้ันตอน 

ตารางที่  1 ตารางชี้บงอันตรายและมาตรการปองกัน  แบบ 3 ชอง 

ข้ันตอนการทํางาน อันตรายพรอมสาเหตุ มาตรการปองกัน 

ขอสังเกต   ชองกลาง  คือ  อันตรายพรอมสาเหตุ หมายถึง  ตองบงชี้  แหลงอันตราย  ใคร/อะไร ไดรับอันตราย ลักษณะอันตราย  

และสาเหตุที่อาจเกิดขึ้น  แลวกรอกรวมอยูในชองเดียวกัน 



ความหมายและหลักการของการช้ีบงอันตราย 

และการประเมินความเสี่ยง (ตอ) 
 1.2  แบบตาราง 6 ชอง  หรืออาจมีชื่อเรียกตางไปจากน้ี  บางตารางก็ลดหรือเพิ่มชอง  บางตาราง

ก็สลับชองบาง  แตหลักการเหมือนกันคือเปนตารางที่ใชชี้บงอันตรายรวมทุกเรื่อง โดยงานเดียวกัน  

ข้ันตอนเดียวกัน  กรอกอยูดวยกัน  ดังตารางตอไปน้ี 

ตารางที่  2  ตารางชี้บงอันตรายและมาตรการปองกัน  แบบ  6  ชอง 

ข้ันตอนการทํางาน แหลงอันตราย ใคร/อะไร ไดรับ

อันตราย 

ลักษณะอันตราย สาเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน มาตรการปองกัน 



ความหมายและหลักการของการช้ีบงอันตราย 

และการประเมินความเสี่ยง (ตอ) 

2. วิธีการช้ีบงอันตรายโดยวิธี  มอก.18001 ใชการจําแนกประเภทกิจกรรมของงาน  

ระบุแหลงกําเนิดของอันตราย  ระบุวาใครหรืออะไรจะไดรับอันตราย  และ

อันตรายจะเกิดขึ้นอยางไร  กรอกขอมูลลงในตารางช้ีบงอันตรายซึ่งรูปแบบของ

ตารางเปนการใชตารางช้ีบงอันตรายและประเมินความเส่ียงอยูดวยกัน  แตไมมี

ชองมาตรการปองกัน  โดยแยกการปองกันออกไปอยูอีกตารางตางหาก  เรียกวา  

ตารางจัดการความเส่ียง(ดูรายละเอียดในตัวอยางการประเมินความเส่ียง) 



ความหมายและหลักการของการช้ีบงอันตราย 

และการประเมินความเสี่ยง (ตอ) 

3. การชี้บงอันตรายโดยวิธี Checklist  

  เปนวิธีที่ใชในการชี้บงอันตรายโดยการนําแบบตรวจไปใชในการตรวจสอบการดําเนินงานในสถานประกอบ
กิจการเพื่อคนหาอันตราย   แบบตรวจประกอบดวยหวัขอ  คําถามที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตางๆ เพื่อตรวจสอบวา
ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการออกแบบ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  หรือกฎหมายหรือไม  เพื่อนําผลจากการตรวจสอบมา
ทําการชี้บงอันตราย 

ตารางที่ 3 แบบฟอรมการชี้บงอันตรายโดยวิธี Checklist 

พื้นที่ / เคร่ืองจักร / กระบวนการผลิต /ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม  _______________________ 

ผลจากการทํา Checklist อันตรายหรือผลท่ีเกิดข้ึนตามมา มาตรการควบคุมปองกัน ขอเสนอแนะ 



































 











ความหมายและหลักการของการช้ีบงอันตราย 

และการประเมินความเสี่ยง (ตอ) 

4. การชี้บงอันตรายโดยวิธี What  if  

 เปนกระบวนการในการศึกษา  วิเคราะห  และทบทวนอันตรายในการดําเนินการตางๆ  ในสถานประกอบกิจการ  โดย
การใชคําถาม  “ จะเกิดอะไรขึ้น ....... ถา .........” ( What  if  )  และหาคําตอบในคําถามเหลานั้น   

ตารางที่ 4  แบบฟอรมการชี้บงอันตรายวิธี What if  

พื้นที่ / เคร่ืองจักร / กระบวนการผลิต /ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม _____________________ 

What  if  (คําถาม) อันตรายหรือผลท่ีเกิดข้ึนตามมา มาตรการควบคุมปองกัน ขอเสนอแนะ 

 What  if  (คําถาม) อันตรายหรือผลท่ีเกิดข้ึนตามมามาตรการควบคุมปองกันขอเสนอแนะ 



What if  

• เทคนิคการคนหาอันตรายแฝง (potential Hazard) ซึ่งอาจสงผลให

เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณผิดปกติจากกระบวนการผลิต ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน และจุดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยใชหลักการระดม

สมองอยางสรางสรรคและตั้งคําถามวา 

   “จะเกิดอะไรข้ึน ถา……….?” 



การตั้งคําถาม 
1. การตั้งคําถามโดยเร่ิมตนวา 
 จะเกิดอะไรข้ึน ถา…….. 
2. ประเภทของคําถามที่ใช 
 2.1  คําถามที่อธิบายสาเหตุที่บกพรอง เชน  
  - จะเกิดอะไรข้ึนถาพนักงานควบคุมการผลิตทําผิดข้ันตอน

ที่ 2 
  - จะเกิดอะไรข้ึนถา control valve เกิด fail open 
  
 
 



 2.2  คําถามท่ีอธิบายผลท่ีเกิดข้ึน เชน  

•  - จะเกิดอะไรข้ึนถาทอสงโซดาไฟเกิดแตก 

•  - จะเกิดอะไรข้ึนถา เกิดไฟไหมคลังเก็บสารเคมี 

• - จะเกิดอะไรข้ึนถาปม A เกิด cavitation 

•   

 

 



การช้ีบงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงวิธี What if 
ผลการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี What If Analysis 

พื้นท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม________________โรงงาน_____________ 

ตามแบบเอกสารหมายเลข___________________________________________วันท่ีทําการศึกษา_________ 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส 

ความรุนแรง 

ผลลัพธ 

ระดับความเส่ียง 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

What If…? 

คําถาม 

 

Potential 

Consequence 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

Existing 

Safeguards 

มาตรการปองกันท่ีมี 

 

Recommendatio

ns ขอแนะนํา 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ

รุนแรง 

ผลลัพธ ระดับ

ความ

เส่ียง 



การช้ีบงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงวิธี What if 
ผลการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี What If Analysis 

พื้นท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ระบุถึงกิจกรรม/กระบวนการ/พืน้ท่ี โรงงาน ระบุถึงช่ือโรงงาน 

ตามแบบเอกสารหมายเลข ระบุถึงแบบเอกสารท่ีอางอิงในการช้ีบง วันท่ีทําการศึกษา ระบุถึงวันท่ีทําการช้ีบงและการประเมินความเส่ียง 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

What If…? 

คําถาม 

 

Potential 

Consequence 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

Existing 

Safeguards 

มาตรการปองกันท่ี

มี 

 

Recommendat

ions ขอแนะนํา 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกา

ส 

ความ

รุนแรง 

ผลลัพธ ระดับ

ความ

เส่ียง 

ชองที่ 1ระบุถึง 

-ความลมเหลวของ

เคร่ืองจักรอุปกรณ 

-สภาพกระบวนการ

ผลิตที่ผิดปกติ 

เนื่องจาก temp 

press ,fail 

process 

-Instrument fail  

-Infrastructure 

fail 

-Worker fail 

-Maintence 

accident 

ชองที่ 2ระบุถึง 
เหตุการณหรือสถานการณที่อาจ

เกิดขึ้น สืบเนื่องจากเหตุการณใน

ชองที่ 1  

-กาซร่ัว 

-ไฟไหม 

-ระเบิด 

-พนักงานไดรับอันตราย 

-บานเรือนขางเคียงไดรับความ

เสียหายจากแรงระเบิด 

-น้ํามันเคร่ืองไหลลงแมน้ํา 

ชองที่ 3 ระบุถึง 
มาตรการความปลอดภัยที่มีอยู

ในปจจุบัน เพ่ือปองกันหรือ

ควบคุมไมใหเกิดเหตุการณ

ตามที่ระบุในชองที่ 1 และ 2 

ผลหรืออันตรายที่จะเกิดตามา 

เชน 

-Safety Valve 

-Check Valve 

-High Trip 

-Permit to Work System 

 

ชองที่ 4 ระบุถึง 
มาตรการความปลอดภัยที่

ควรจัดทําเพ่ืมเติมเมื่อ

พิจารณาแลววา ระบบความ

ปลอดภัยที่มีอยุในชองที่ 3 ยัง

ไมเพียงพอ 

- 





การช้ีบงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงวิธี What if 
ผลการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี What If Analysis 

พื้นท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม________________โรงงาน_____________ 

ตามแบบเอกสารหมายเลข___________________________________________วันท่ีทําการศึกษา_________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

What If…? 

คําถาม 

 

Potential 

Consequence 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

Existing 

Safeguards 

มาตรการปองกันท่ี

มี 

 

Recommendati

ons ขอแนะนํา 

 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ

รุนแรง 

ผลลัพธ ระดับ

ความ

เส่ียง 

1.จะเกิดอะไรขึ้น 

ถาวาลว V-01 

ปดขณะ start 

pumpสง

โซดาไฟ 

1. เกิดแรงดันสูงบริเวณทอสง

โซดาไฟที่ออกจาก Pump 

อาจทําใหทอแตก 

ไมมี กําหนดวิธีการทํางาน

เพื่อใหตรวจสอบตําแหนง

วาลว v-001 กอนทุกคร้ัง 

1 2 2 1 

2.จะเกิดอะไรขึ้น

ถาวาลวV-04ร่ัว

ขณะขนถาย

โซดาไฟ 

2. เกิดการร่ัวของโซดาไฟ

ออกสูบรรยากาศ ภายนอก

ระบบทําใหเกิดอันตรายตอ

ผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอม 

กําหนดใหพนักงานควบคุม

การขนถายใช PPE  

1. กําหนดวิธีการ

ทํางานเพื่อใหมีการ

ตรวจสอบและ

บํารุงรักษาวาลว v-

004 ใหอยูในสภาพ

ดี 

2. มีการออกแบบ 

Bund รองรับ

โซดาไฟร่ัวออกมาที่

ทอ drain เพื่อปด

ก้ันการร่ัวสู

สิ่งแวดลอม 

1 3 3 2 

ิ ไ ึ้

 

โ ไฟ ั่ ไ ฟ

 

ํ ใ  ั

  

 ํ ิ

 

  

 

    



ความหมายและหลักการของการช้ีบงอันตราย 

และการประเมินความเสี่ยง (ตอ) 

5. การชี้บงอันตรายวิธี  HAZOP 

 เปนเทคนิคการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนเพื่อชี้บงอันตรายและคนหาปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานใน
สถานประกอบกิจการ โดยการวิเคราะหหาอันตรายและปญหาของระบบตางๆ ซ่ึงอาจจะเกิดจากความไมสมบูรณใน
การออกแบบที่เกิดขึ้นโดยไมไดต้ังใจ ดวยการต้ังคําถามที่สมมติสถานการณของการผลิตในภาวะตางๆ โดยการใช  
HAZOP  Guide Words มาประกอบกับปจจัยการผลิตที่ไดออกแบบไวหรือความบกพรองและความผิดปกติในการ
ทํางาน  เชน อัตราการไหล  อุณหภูมิ  ความดัน เปนตน เพื่อนํามาชี้บงอันตรายหรือคนหาปญหาในกระบวนการผลิต
ซ่ึงอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยรายแรงขึ้นได 

ตารางที่  5  แบบฟอรมการชี้บงอันตรายวิธ ี HAZOP 

หนวย_____________________________________  รายละเอียด ____________________________ 

ปจจัยการผลิต _______________________________  คาควบคุม _____________________________ 

ขอบกพรอง สถานการณจําลอง อันตรายหรือผลท่ีเกิดข้ึนตามมา มาตรการควบคุม / ปองกัน ขอเสนอแนะ 



Hazard and Operability 
Study(HAZOP) 



HAZOP 
 

 คือ เทคนิคการวิเคราะห และประเมินเพื่อช้ีบง

อันตราย และคนควาปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย

ทีมงานท่ีเกี่ยวของ โดยใช Guide Word 



HAZOP Term 
 

 Node           - Cause           

 

        Intention  - Consequence 

 

        Parameter  - Safeguard 

 

        Guide – word  - Recommendation 

 

        Deviation   

 



Node 
 

 ตําแหนงหนึ่งใน Press Diagram ที่กําลังหา Deviation 

แตละ Node มีหนึ่ง Intention เชน 

 ทอสงสาร A จากหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง 

 

        ถังใบหนึ่ง 

 



Intention 
 เปาหมายที่ตองการจากการ Operate ณ จุดนั้น 

 

Parameter 

 คาที่ใชบอกลักษณะของกระบวนการ แบงเปนคาเฉพาะ 

การไหล อุณหภูมิ ความดัน คาทั่วไป สวนเพิ่ม การปลอย

ปฏิกิริยา 

 

Guide - Word 

 คําสั้นๆ ที่ใชถามเพื่อหา Deviations 

 



Deviation 
 การหาสวนที่เบ่ียงเบนจาก Intention โดยใชคําถาม ที่

รวม Guide กับ Parameter เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

More + Temperature 

= Higher Temperature 











Causes 

 สาเหตุทําใหเกิด Deviation สาเหตุอาจเกิดจากความ

ผิดพลาดของอุปกรณ ผิดพลาดจากคน ผิดพลาดจากสาเหตุ

ภายนอก 

Consequence 

 ผลที่เกิดขึ้นจาก Deviation เชน สารมีพิษร่ัว สาเหตุ

ตางกัน อาจทําใหเกิดผลตางกัน 



Safeguard 

 การปองกัน / ระบบบริหาร ที่ทาํใหลดโอกาสการเกิด 

Deviation  เชน Dikes, Drainage, instrument, Fire 

Protection System, Documented Procedure 

Recommendation 

 ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติเพื่อปองกัน Consequence 



เทคนิคในการช้ีบ่งอนัตรายด้วยวธีิ HAZOP 

 1. กาํหนดขอบเขตของระบบ หรือกจิกรรมที่จะทําการช้ีบ่ง

อนัตราย 

 2. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการช้ีบ่งอนัตรายด้วยวิธี Hazop 

 3. พจิารณา Process Parameter 

 4. เลือก Guideword ทีเ่หมาะสมกบั Process 
parameter 

 5. นํา Guideword และ Process parameter ไปใส่

ในช่อง “ข้อบกพร่อง”ของตาราง 



เทคนิคในการช้ีบ่งอนัตรายด้วยวธีิ HAZOP 

 6. ค้นหาสาเหตุที่ทําให้เกดิสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไปจากการ

ออกแบบ 

 7. พจิารณาถึงผลที่เกดิกบัอุปกรณ์ คน หรือ ส่ิงแวดล้อมเม่ือ

สถานการณ์เปลีย่นเปลงไป 

 8. ทบทวนถึงมาตรการความปลอดภัยหรือระบบป้องกนัที่มอียู่ 

 9. พจิารณาถึงส่ิงที่ควรดําเนินการเพิม่เติม 

 

 



 



Project: Ammonia Filltation 

Node design description :  

 : ถังบรรจุแอมโมเนียขนาดใหญ เพ่ือจัดเตรียมแอมโมเนียสงใหกับถัง

แอมโมเนียท่ีใชงานสําหรับการใชงานในสวนตางๆ ของโรงงาน 

Node Component : 

 ถังบรรจุแอมโมเนียขนาดบรรจุ 100 ton. 

 ถังบรรจุแอมโมเนียใชประจําวันขนาด 10,000 lb. 

 ปมสําหรับสงถายแอมโมเนีย 

 Value 

 ระบบ N2 purge 

 ระบบทอสงและระบบอุปกรณวัด 

  

Intention: line ระหวา่ง NH3 
storge tank และ NH3 ready 
tank 



 



 



 



 



 



 



 



สรุปเทคนิคการช้ีบงอันตรายท่ีเหมาะสมกับอุปกรณในโรงงาน 
ระบบ / เครื่องจักรอุปกรณ / 

ขั้นตอน 

วิธีการชี้บงอันตราย 

HAZOP FMEA What  if Checklist 

อุปกรณในการผลิต 

• Valve 

• ทอ , ระบบทอ 

• Vessels 

• Tank 

• Pump 

• Exchanger 

• Etc. 

ทอสง 

ทอที่แยกออกจากอุปกรณตางๆ 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

ไมแนะนํา 

 

 

 

 

 

 

 

เหมาะสม 

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

เหมาะสม 

ใชไดหากมีการ 

ดําเนินการมาแลว 

ในอดีต 

 

 

 

 

 

ไมแนะนํา 

เครื่องมือระบบควบคุม 

ระบบส่ือสาร 

โทรศัพท 

ระบบไฟฟา 

ไมโครเวฟ 

ไมแนะนํา เหมาะสม 

มากที่สุด 

เหมาะสม ไมแนะนํา 



สรุปเทคนิคการช้ีบงอันตรายท่ีเหมาะสมกับอุปกรณในโรงงาน(ตอ) 

ระบบความปลอดภัย 

• ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

• ระบบจายน้ําดับเพลิง 

• ระบบหยุดเครื่องจักรอัตโนมัติ 

ไมแนะนํา เหมาะสม เหมาะสม 

มากที่สุด 

ไมแนะนํา 

ระบบสาธารณูปโภค 

•ระบบน้ําหลอล่ืน 

•ระบบจายน้ํา00 

เหมาะสม 

มากที่สุด 

เหมาะสม เหมาะสม ไมแนะนํา 

ระบบ / เครื่องจักรอุปกรณ / 

ขั้นตอน 

วิธีการชี้บงอันตราย 

HAZOP FMEA What  if Checklist 



สรุปเทคนิคการช้ีบงอันตรายท่ีเหมาะสมกับอุปกรณในโรงงาน(ตอ) 

ระบบ / เครื่องจักรอุปกรณ / 

ขั้นตอน 

วิธีการชี้บงอันตราย 

HAZOP FMEA What  if Checklist 

โครงสรางและส่ิงปลูกสราง 

•  อาคาร 

•  คลังพัสดุ 

•  สะพาน 

•  ถนน 

ไมแนะนํา เหมาะสม เหมาะสม 

มากที่สุด 

เหมาะสม 



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

  จากการชี้บงอันตรายและวิเคราะหปจจัยหรือสภาพการณตาง ๆ ที่เปนสาเหตุทําใหมี
อันตรายที่แอบแฝงอยูซ่ึงอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุและเหตุการณที่ไมพึงประสงค เชน การเกิดเพลิง
ไหม  การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย เปนตน ผูวิเคราะหจะประเมินความ
เสี่ยงโดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของเหตุการณเหลาน้ัน ที่อาจสงผลใหเกิดอันตรายหรือ
ความเสียหายแกชีวิต ทรัพยสิน ชุมชน และสิ่งแวดลอม   

  ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความนาจะเปน (Probability) ของการเจ็บปวย บาดเจ็บหรือ
สูญเสียอันเน่ืองจากอุบัติเหตุจากการทํางานในสถานประกอบกิจการ  การคํานวณคาความเสี่ยงทํา
ไดโดยการนําเอาคาความนาจะเปนหรือโอกาสของการเกิดเหตุการณน้ันๆ  คูณกับความรุนแรงที่จะ
เกิดเหตุการณน้ันมาพิจารณา    

  ความเสี่ยง = โอกาสของการเกิดเหตุการณ × ความรุนแรงที่เกิดจากเหตุการณ 

  การประเมินความเสี่ยงที่นิยมใช ไดแก การประเมินความเสี่ยงตามระเบียบกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  และการประเมินความเสี่ยงตามวิธี มอก. 18001   ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (ตอ) 

การประเมินความเสี่ยงตามระเบยีบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการชี้บงอันตราย การประเมินความเส่ียงและการจัดทําแผนงาน
บริหารจัดการความเส่ียง ไดแบงระดับการพิจารณาโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ ไว 4 ระดับ ดังตารางที่ 9 ดังนี้ 

ตารางที่  9  แสดงระดับของโอกาสการเกิดเหตุการณอันตรายตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ระดับ รายละเอียด 

1 มีโอกาสในการเกิดยาก เชน ไมเคยเกิดเลยในชวงเวลาต้ังแต 10 ปขึ้นไป 

2 มีโอกาสในการเกิดนอย เชน ความถี่ในการเกิด เกิดขึ้น 1 คร้ัง ในชวง 5 – 10 ป 

3 มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เชน ความถี่ในการเกิด เกิดขึ้น 1 คร้ัง ในชวง 1 – 5 ป 

4 มีโอกาสในการเกิดสูง เชน ความถี่ในการเกิด เกิดมากกวา 1 คร้ังใน 1 ป 



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (ตอ) 

• สําหรับการพิจารณาถึงความรุนแรงของผลท่ีเกิดจากอันตรายตอสุขภาพนั้น  โดยท่ัวไป
จะกําหนดใหความรุนแรงสูงสุดท่ีอาจเกิดคือ  อันตรายถึงตาย  และกําหนดระดับความ
รุนแรงต่ําสุดท่ีไมมีผูท่ีไดรับบาดเจ็บ ขณะเดียวกัน ก็จะพิจารณาระดับความรุนแรงจาก
ผลกระทบอ่ืนประกอบดวย เชน ผลกระทบตอทรัพยสิน ผลกระทบตอชุมชน  และ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เปนตน 

• ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการช้ีบงอันตราย   การ
ประเมินความเส่ียงและการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเส่ียง  ไดแบงความ
รุนแรงออกเปน 4 ระดับ  โดยพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดตอบุคคล ชุมชน 
ส่ิงแวดลอม  หรือทรัพยสินมากนอยเพียงใด ดังแสดงในตารางท่ี 10 



ตารางท่ี 10  แสดงระดับความรุนแรงของอันตรายตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ระดับ ความรุนแรง กระทบตอบุคคล กระทบตอชุมชน กระทบตอส่ิงแวดลอม กระทบตอทรัพยสิน 

1 เล็กนอย 
มีการบาดเจ็บเล็กนอยใน 

ระดับปฐมพยาบาล 

ไมมีผลกระทบตอชุมชน 

รอบโรงงานหรือมี 

ผลกระทบเล็กนอย 

เล็กนอยสามารถควบคุม 

หรือแกไขได 

เสียหายนอยมากหรือไม 

เสียหายเลย 

2 ปานกลาง 

มีการบาดเจ็บที่ตอง 

ไดรับการรักษาทาง 

การแพทย 

มีผลกระทบตอชุมชน 

รอบโรงงานและแกไข 

ไดในระยะเวลาส้ัน 

ปานกลาง สามารถแกไข 

ไดในระยะเวลาส้ัน 

เสียหายปานกลางและ 

สามารถดําเนินการผลิต 

ตอไปได 

3 สูง 
มีการบาดเจ็บหรือ 

เจ็บปวยที่รุนแรง 

มีผลกระทบตอชุมชน 

รอบโรงงานและตองใช 

เวลาในการแกไข 

รุนแรง ตองใชเวลาใน 

การแกไข 

เสียหายมากและตอง 

หยุดการผลิตในบางสวน 

4 สูงมาก ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 

มีผลกระทบรุนแรงตอ 

ชุมชนเปนบริเวณกวาง 

หรือหนวยงานของรัฐ 

ตองเขาดําเนินการแกไข 

รุนแรงมาก ตองใช 

ทรัพยากรและเวลานาน 

ในการแกไข 

เสียหายมากและตอง 

หยุดการผลิตทั้งหมด 



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (ตอ) 

• เมื่อวิเคราะหโอกาสของการเกิดอันตรายและระดับความรุนแรงของอันตรายของ

เหตุการณใดๆ แลวนํามาจัดทําเปนตาราง Matrix เพื่อการประเมินความเส่ียง  ตาม

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการช้ีบงอันตราย การประเมิน

ความเส่ียงและการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเส่ียง ซึ่งแบงระดับความเส่ียง

ออกเปน 4 ระดับ เชนกัน คือ ความเส่ียงเล็กนอย ความเส่ียงท่ียอมรับได ความเส่ียง

สูง และความเส่ียงท่ียอมรับไมได ดังตารางท่ี 11 



ตารางท่ี 11  แสดงระดับความเสี่ยงตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

การกําหนดระดับความเสี่ยง 

1 – 2  จัดเปนระดับความเส่ียง เล็กนอย 

3 – 6  จัดเปนระดับความเส่ียง ยอมรับได 

8 – 9  จัดเปนระดับความเส่ียง สูง 

12 – 16  จัดเปนระดับความเส่ียง ยอมรับไมได 

                          

โอกาส 

ความรุนแรง 

เกิดไดยาก 

(1) 

เกิดไดนอย 

(2) 

เกิดไดปานกลาง 

(3) 

เกิดไดสูง 

(4) 

เล็กนอย (1) เล็กนอย (1) เล็กนอย (2) ยอมรับได (3) ยอมรับได (4) 

ปานกลาง (2) เล็กนอย (2) ยอมรับได (4) ยอมรับได (6) สูง (8) 

สูง (3) ยอมรับได (3) ยอมรับได (6) สูง (9) ยอมรับไมได (12) 

สูงมาก (4) ยอมรับได (4) สูง (8) ยอมรับไมได (12) ยอมรับไมได (16) 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวาเมื่อวิเคราะหเหตุการณใดๆ พบวามีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด และมีระดับความรุนแรงอยู

ในระดับใด ก็จะนํามาเปรียบเทียบกับตารางเพื่อประเมินความเส่ียง ตัวอยางเชน ถาเหตุการณหนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นปาน

กลาง (3) และมีระดับความรุนแรงสูงมาก (4) ก็พบวาจะมีระดับความเส่ียงที่ยอมรับไมได เปนตน  



การประเมินความเสี่ยงตามวิธี มอก.18001 

  การประเมินความเส่ียงตามวิธี มอก. 18001 เปนการคนหาอันตรายจาก

สภาพแวดลอมในการทํางานในสถานท่ีตางๆ  เทคนิคนี้ทําใหสามารถระบุลําดับความ

เส่ียงของอันตรายท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับ  กิจกรรมของงานท่ีครอบคลุมสถานท่ี   

เคร่ืองจักร  อุปกรณ  บุคลากร  และขั้นตอนการทํางานท่ีอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ

หรือเจ็บปวย  ความเสียหายตอทรัพยสิน ความเสียหายตอส่ิงแวดลอม หรือส่ิงตาง ๆ 

เพื่อใหทราบถึงอันตรายท่ีมีอยูท้ังหมดในองคกร  เพื่อใหองคกรสามารถพิจารณา

มาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีมีอยูหรือท่ีกําหนดเปนแผนงาน 



การประเมินความเสี่ยงตามวิธี มอก.18001 (ตอ) 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 นอย 

โรงงานหยุดการผลิต ความเสียหายนอย ทรัพยสินเสียหายมูลคานอย   

คนไดรับบาดเจ็บเล็กนอย ผิวหนังชั้นบนไดรับบาดเจ็บ ระคายเคือง  

อึดอัดไมสบาย 

2 ปานกลาง 

โรงงานหยุดการผลิต  ความเสียหายไมมาก ทรัพยสินเสียหายมูลคา 

ไมมาก คนไดรับบาดเจ็บ เปนบาดแผลลึก อาการปวยที่อาจทําใหพิการ 

เล็กนอย กระดูกหักหรือแตกเล็กนอย 

3 มาก 

โรงงานหยุดการผลิต  ความเสียหายมาก ทรัพยสินเสียหายมูลคามาก  

คนไดรับบาดเจ็บถึงข้ันรุนแรง พิการ ทุพพลภาพ ตาย หรือไดรับบาดเจ็บ 

เปนจํานวนมาก 



การประเมินความเสี่ยงตามวิธี มอก.18001 (ตอ) 

   จากตารางขางตนความเสียหายจากการหยุดการผลิต และทรัพยสินเสียหาย

มากนอยเทาไรขึ้นอยูกับขนาดของสถานประกอบกิจการ โดยอาจจะคิดเปรียบเทียบ

จากเงินลงทุน มูลคาหรือทรัพยสินของสถานประกอบกิจการ ซึ่งการประเมินโดยวิธีนี้

จะแบงความรุนแรงออกเปน 3 ระดับเทานั้น สวนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดอันตราย 

วิธีการประเมินของ มอก. 18001 แบงระดับของโอกาสออกเปน 3 ระดับเชนกันตาม

ตารางท่ี 13 ซึ่งการแบงระดับนี้จะเห็นวา แบงระดับ แตกตางกับวิธีการประเมินความ

เส่ียงตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



ตารางท่ี 13   แสดงระดับของโอกาสท่ีจะเกิดอันตรายตามวิธี มอก. 

18001 

ระดับ โอกาส รายละเอียด 

1 นอย 

จํานวนคนที่ตองสัมผัสนอย   ความถี่และระยะเวลาที่สัมผัสนอย   การสัมผัสแลวเปน 

อันตรายเฉพาะเคร่ืองมือ    มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและเปนลายลักษณอักษร   มีมาตรการ 

ควบคุมการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

2 ปานกลาง 

จํานวนคนที่ตองสัมผัสไมมาก   ความถี่และระยะเวลาที่สัมผัสไมมาก   การสัมผัสแลวเปน 

อันตรายเร้ือรัง   มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแตไมเหมาะกับความเส่ียง (ไมมีเปนลายลักษณ 

อักษร)   มีมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานแตไมตอเนื่อง 

3 มาก 
จํานวนคนที่ตองสัมผัสมาก   ความถี่และระยะเวลาที่สัมผัสมาก   การสัมผัสแลวเปนอันตราย 

แบบเฉียบพลัน  ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ไมมีมาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 



การพจิารณาโอกาสท่ีจะเกิดอันตราย 
หัวขอพิจารณา น้ําหนัก 

คะแนน 

เกณฑการประเมินโอกาสท่ีเกิดอันตราย 

3 (มาก) 2(ปานกลาง) 1(เล็กนอย) 

1.จํานวนคนท่ีสัมผัสหรือจํานวนคนท่ีปฏิบัติงานน้ัน 3 มากกวา10 คนข้ึนไป 6-10 คน 1-5 คน 

2.ความถ่ีและระยะเวลาท่ีสัมผัส 3 30 ชม.ตอสัปดาห 10-30 ชม.ตอสัปดาห นอยกวา10 ชม.ตอสัปดาห 

3.การตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 3 ไมมีการตรวจวัด มีการตรวจวัดแตไมเปนไปตาม 

คามาตรฐานกฎหมาย 

มีการตรวจวัดและเปนไปตามคามาตรฐาน 

กฎหมาย 

4.คูมือความปลอดภัยท่ีเปนไปตามมาตรฐาน 3 ไมมีเปนลายลักษณอักษร มีแตไมเหมาะสมกับลักษณะ 

ความเสี่ยง 

มีและเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยง 

5.การฝกอบรมตามคูมือความปลอดภัยอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
3 ไมมีการฝกอบรม มีการฝกอบรมแตไมเหมาะสม 

กับลักษณะความเสี่ยง 

มีการฝกอบรมและเหมาะสมกับลักษณะความ 

เสี่ยง 

6.การควบคุมการปฏิบัติตามคูมือความปลอดภัยท่ีได 

มาตรฐาน 
2 ไมมีการควบคุมการปฏิบัติ มีการควบคุมการปฏิบัติแตไมมี 

การบันทึกหรือบันทึกแตไม 

ตอเน่ือง 

มีการควบคุมการปฏิบัติและมีการบันทึกอยาง 

ตอเน่ือง 

7.อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 2 ไมมีหรือมีแตไมเหมาะกับ 

ลักษณะความเสี่ยง 

- มีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลอยาง 

เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยง 

8.การออกแบบใหมีอุปกรณความปลอดภัยสําหรับ 

เครื่องมือ เครื่องจักรหรืออาคารสถานท่ี 
3 ไมมีหรือมีแตไมเหมาะกับ 

ลักษณะความเสี่ยง 
- มีการออกแบบใหมีอุปกรณความปลอดภัย 

เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยง 

9.การตรวจสอบ/ซอมบํารุงรักษาเครื่องจกัรอุปกรณ 3 ไมมีการตรวจสอบ   ไมมี 

การบํารุงรักษา 

มีการตรวจสอบมีการบํารุงรักษา 

แตไมมีการบันทึกหรือบันทึกไม 

ตอเน่ือง 

มีการตรวจสอบมีการบํารุงรักษาและมีการบันทึก 

อยางตอเน่ือง 

10.การเตือนอันตราย 2 ไมมีการเตือนอันตราย มีการเตือนอันตรายแตไม 

เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยง 

มีการเตือนอันตรายเหมาะสมกับลักษณะความ 

เสี่ยง 

 คะแนนรวม 



การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดอันตราย (ตอ) 

  พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดอันตรายในแตละหัวขอ   โดยแตละขอใชเกณฑ

ประเมิน 1 หรือ 2 หรือ 3 คูณน้ําหนักคะแนน ท้ัง 10 ขอ แลวรวมคะแนนท้ัง  10  

ขอ (ขอใดไมเกี่ยวของใหตัดท้ิง) แลวเทียบคะแนนท่ีไดเปนรอยละโดยใชสูตร                    

   คะแนนท่ีได100       

                          คะแนนรวม 



ตารางพิจารณาโอกาสที่จะเกิดอันตราย 

คะแนนท่ีไดคิดเปนรอยละ โอกาสท่ีจะเกิดอันตราย 

นอยกวา 50 นอย 

50-70 ปานกลาง 

มากกวา 70 มาก 



ตารางที่ 14   ระดับความเสี่ยงตามวิธี มอก. 18001 

          ความรุนแรง

ของ 

                    

โอกาส             

อันตราย 

ที่จะเกิดอันตราย 

มาก 

(3) 

ปานกลาง 

(2) 

นอย 

(1) 

มาก 

(3) 

ไมอาจยอมรับได 

(9) 

สูง 

(6) 

ปานกลาง 

(3) 

ปานกลาง 

(2) 

สูง 

(6) 

ปานกลาง 

(4) 

ยอมรับได 

(2) 

นอย 

(1) 

ปานกลาง 

(3) 

ยอมรับได 

(2) 

เล็กนอย 

(1) 



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 ตามมาตรฐานของ มอก.18001 ใหนําตารางท่ี  12  และ  13 มาจัดเขาเปนตาราง  
Matrix  ตามตารางท่ี 14  โดยแบงระดับความเส่ียง ออกเปน  5  ระดับ  ดังนี้ 

  1 จัดเปนระดับความเส่ียง  เล็กนอย 

  2 จัดเปนระดับความเส่ียง  ยอมรับได 

  3 - 4  จัดเปนระดับความเส่ียง  ปานกลาง 

  6 จัดเปนระดับความเส่ียง  สูง 

  9 จัดเปนระดับความเส่ียง  ไมอาจยอมรับได 

 ตารางท่ี 15 เปนตารางการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงกรอกอยูใน
ตารางเดียวกันดังรายละเอียดตอไปนี้ 



ตารางท่ี 15  ตารางการช้ีบงอันตราย และประเมินความเสี่ยงตาม มอก.18001 



การจัดทําแผนงานจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)   

  การแบงระดับความเส่ียงดังกลาวขางตน ใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจวา  

ตองมีการจัดการความเส่ียง หรือ การกําหนดมาตรการควบคุมปองกันคือ การกําจัด

โอกาสท่ีจะเกิด  หรือลดโอกาสท่ีจะเกิด  หรือลดความรุนแรง  หรือลดท้ัง  2  

องคประกอบ รวมถึงการพิจารณากําหนดเวลาท่ีใชในการปฏิบัติการควบคุมปองกัน  

ซึ่งจะสัมพันธโดยตรงกับความเส่ียงดังตารางท่ี  16  



ตารางท่ี  16   แสดงระดับความเสี่ยงและการควบคุมปองกัน 
ระดับความเสี่ยง การปฏิบัติและเวลาที่ใช 

ที่ไมอาจยอมรับได  งานจะเร่ิมหรือทําตอไปไมไดจนกวาจะลดความเส่ียงลง  ถาไมสามารถลดความเส่ียงลงได   ถึงแมจะใช 

ความพยายามอยางเต็มที่แลวก็ตาม  จะตองหยุดการทํางานนั้น 

สูง  ตองลดความเส่ียงลงกอนจึงจะเร่ิมทํางานได  ตองจัดสรรทรัพยากรและมาตรการใหเพียงพอเพื่อลดความ 

เส่ียงนั้น  เมื่อมีความเส่ียงเกี่ยวของกับงานที่กําลังทําอยู  จะตองหาทางแกไขอยางเรงดวน 

ปานกลาง  จะตองใชความพยายามที่จะลดความเส่ียง  แตคาใชจายของการปองกันควรจะมีการพิจารณาอยาง 

รอบคอบและมีการจํากัดงบประมาณ  จะตองมีมาตรการลดความเส่ียงภายในเวลาที่กําหนด  เมื่อความ 

เส่ียงระดับปานกลางมีความสัมพันธกับการเกิดความเสียหายรายแรง   ควรทําการประเมินเพิ่มเติม เพื่อหา 

คาของความนาจะเปนของความเสียหายที่แมนยําขึน้  เพื่อเปนหลักในการตัดสินความจําเปนสําหรับ 

มาตรการควบคุมวาตองมีการปรับปรุงหรือไม 

ยอมรับได  ไมตองมีการควบคุมเพิ่มเติม  การพิจารณาความเส่ียงอาจจะทําเมื่อเห็นวา   

คุมคา หรือการปรับปรุงไมตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น  การติดตามตรวจสอบยังคงตองทําเพื่อใหแนใจวา 

การควบคุมยังคงมีอยู 

เล็กนอย  ไมตองดําเนินการแกไขเพิ่มเติม 



สรุปข้ันตอนการช้ีบ่งอันตราย 

และประเมินความเส่ียง  

พิจารณาแหล่งอนัตราย(พ้ืนท่ี /  

เคร่ืองจกัร / กระบวนการผลิต /  การ

ปฏิบติังาน /ส่ิงแวดลอ้ม / กิจกรรม 

ช้ีบ่งอนัตรายโดยวิธีการต่างๆ  

เช่น   
- JSA 

  CHECK  LIST 

  WHAT  IF 

  HAZOP 

  FMEA 

  FTA, ETA 

  มอก. 18004 

 ประเมินความเส่ียง 
โอกาสการเกิดอนัตราย ความรุนแรง 

เล็กนอ้ย ยอมรับได ้ สูง ปานกลาง ไม่อาจยอมรับได ้

ระดบัความเส่ียง 

1 

2 

3 



    วธิกีาร Download เอกสารประกอบการอบรม 
 หลกัสตูร “ระบบการจดัเกบ็และสบืคน้เอกสารอยา่งเป็นระบบ” 

 เข้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล  http://personnel.dusit.ac.th/   
       คลิกเลือกท่ีไอคอน “SDU TheLink” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ โดย ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password)   
    เป็นข้อมูลเดียวกับท่ีใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ จากนั้น 
         คลิกท่ีปุ่ม เข้าสู่ระบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 คลิกเลือกท่ีเมนู “E-Training” เพื่อเข้าสู่ระบบการส ารองท่ีนั่งการอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ใช้งานสามารถ Download วุฒิบัตรการอบรม โดยคลิกที่ไอคอน 
   วุฒิบัตรเพื่อ Download วุฒิบัตร 
 
 
 

 
  
 
   

        วธิกีารดาวนโ์หลดวฒุบิัตรการอบรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

      

ค ำแนะน ำ: 
>> ระบบรองรับเว็บเบราว์เซอร์    
     Google Chrome, Firefox, 
     Safari 

>> ระบบนี้เป็นระบบอินทราเน็ต  
     (Intranet) สามารถใช้งานผ่าน 
     ระบบเครือข่าย (Network)  
     ภายในมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น 
      

หมำยเหตุ: ส าหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมและ       
ได้วุฒิบัตรผ่านการอบรมต้องมีชั่วโมงการอบรม  
ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด โดยสถานะการ
อบรมแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก ่ 
(1) ได้วุฒิบัตร   (2) ไม่ผ่านการอบรม  
(3) ไม่เข้าอบรม (4) ไม่เข้าอบรม/มีบันทึกชี้แจง - ตัวอย่างวุฒิบัตรการอบรม - 

http://personnel.dusit.ac.th/
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