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ก 

ค าน า 

 

การปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัเครื่องยนตก์ลไก ผูป้ฏิบตัิงานจะตอ้งมคีวามตัง้ใจในการปฏิบตัิ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งงานอุตสาหกรรมที่ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นตน้ก าเนิด ของเครื่องจกัรกลในระบบการผลิตเพื่อการ

ขบัเคลือ่นอุปกรณ์จกัรกลต่าง ๆ หากผูป้ฏบิตัิงานขาดความระมดัระวงั อาจไดร้บับาดเจ็บหรืออนัตรายถงึชีวติ

ได ้เหตุเหล่าน้ีเกิดขึ้นไดต้ลอดเวลา ถา้ไม่มมีาตรการการป้องกนัที่ดี และขาดความตระหนกัในเรื่องของความ

ปลอดภยั 

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความปลอดภยัในการท างาน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา งาน

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน (2101-2001) และเป็นวิธีหน่ึงในการสอนโดยเอกสารเล่มน้ีผู เ้รียนสามารถใช ้

ประกอบการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และผูเ้รียนสามารถประเมินผลการพฒันาความกา้วหนา้ของตนเองได ้ โดย

เอกสารเลม่น้ีประกอบดว้ย จดุประสงค ์เน้ือหา ใบงาน และแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน พรอ้มเฉลย 

 เอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน ผูส้อน ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการจดัการ

เรยีนการสอนตามหลกัในการจดัการอาชีวศึกษา หากมขีอ้เสนอแนะประการใด ผูเ้รยีบเรยีงยนิดนีอ้มรบัไวด้ว้ย

ความขอบคุณยิง่ 

 

อาหามะ  ดอืเระ๊ 

ผูเ้รยีบเรียง 



ข 

สารบญั 

 

เรื่อง หนา้ 

ค าน า ก 

ค าชี้แจง ง 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ จ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 1 

ความปลอดภยัในการท างาน  

 - ความส าคญัของความปลอดภยั 4 

 - ความปลอดภยัในโรงงานช่างยนต ์ 6 

 - นโยบายดา้นความปลอดภยั 8 

 - กฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภยัในโรงงาน 9 

 - หน่วยงานที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัความปลอดภยั 10 

ใบงาน 12 

แบบทดสอบหลงัเรียน 14 

แหลง่คน้ควา้ 16 

ภาคผนวก  

 - เฉลยแบบทดสอบก่อน  

 - เฉลยใบงาน  

 - เฉลยหลงัเรียน  



ค 

สารบญัภาพ 

 

ภาพที่ หนา้ 

1 สญัลกัษณค์วามปลอดภยั 4 

2 ความปลอดภยัเกี่ยวกบังานช่างยนต ์ 6 

3 ความปลอดภยัเกี่ยวกบัการใชไ้ฟฟ้า 7 

4 ความปลอดภยัเกี่ยวกบัน า้มนัเชื้อเพลงิ 7 

5 อปุกรณเ์กี่ยวกบัการแต่งกายในการปฏบิตังิาน 8 

6 อปุกรณป้์องกนัอนัตรายในการท างาน 8 

7 ตวัอย่างป้ายเตอืนความปลอดภยั 9 



ง 

 

ค าช้ีแจงส าหรบัผูเ้รยีน 

ในการใชเ้อกสารประกอบการเรยีน 

 

 

 เอกสารประกอบการเรยีน เรื่อง ความปลอดภยัในการท างาน จดัท าขึ้นเพื่อส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู ้

ที่ เนน้ผู เ้รียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู เ้รียนสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง และยงัสามารถประเมินผลการพ ัฒนา

ความกา้วหนา้ของตนเองไดอ้กีดว้ย 

 เอกสารเลม่น้ีผูเ้รยีบเรียงไดจ้ดัแบง่เน้ือหาตามล าดบั ดงัน้ี 

  1. ความส าคญัของความปลอดภยั 

2. ความปลอดภยัในโรงงานช่างยนต ์

3. นโยบายดา้นความปลอดภยั 

4. กฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภยัในโรงงาน 

5. หน่วยงานทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัความปลอดภยั 

 เพือ่ใหบ้รรลุจดุประสงคใ์นการจดัการเรยีนการสอน ผูเ้รยีนสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยการ

ปฏบิตัิตามค าแนะน า ดงัน้ี 

 1. ผูเ้รยีนตอ้งศึกษาเอกสารประกอบการเรยีนดว้ยตนเอง ถา้มปีญัหาใหป้รกึษาครูผูส้อน  

2. ผูเ้รียนตอ้งมีความซื่อสตัย ์ไม่ดูเฉลยก่อนตอบแบบทดสอบหรือก่อนตอบใบงาน โดยใหเ้ขียน

ค าตอบในกระดาษอื่น ไมข่ดีเขยีนขอ้ความใด ๆ ลงในเอกสารประกอบการเรยีน  

3. ผูเ้รยีนตอ้งศึกษาจดุประสงคก์ารเรยีนรูใ้หเ้ขา้ใจก่อนเรียนรูเ้น้ือหา 

4. ผูเ้รียนตอบแบบทดสอบก่อนการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  และตรวจค าตอบ จากเฉลยใน

ภาคผนวก พรอ้มท ัง้บนัทกึคะแนน  

5. ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหา เมื่อจบเน้ือหาแลว้ ใหฝึ้กท าใบงานทุกขอ้ และตรวจค าตอบจากเฉลยใน

ภาคผนวก พรอ้มท ัง้บนัทกึคะแนน  

6. เมือ่ศึกษาเน้ือหาและท าใบงานครบแลว้ ใหต้อบแบบทดสอบหลงัการใชเ้อกสารประกอบการเรยีน 

และตรวจค าตอบจากเฉลยในภาคผนวก พรอ้มท ัง้บนัทึกคะแนน น าผลคะแนนที่ได  ้ไปเปรียบเทียบกบั

คะแนนแบบทดสอบก่อนการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เพือ่ประเมนิผล ดว้ยตนเอง 



จ 

 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

 

 

1. บอกความหมายของความปลอดภยัได ้

2. บอกประโยชนจ์ากการท างานอย่างปลอดภยัได ้

3. บอกสาเหตขุองการเกดิอุบตัเิหตไุด ้

4. บอกความปลอดภยัเกี่ยวกบังานช่างยนตไ์ด ้

5. บอกความปลอดภยัเกี่ยวกบัการใชไ้ฟฟ้าในโรงงานได ้

6. บอกความปลอดภยัเกี่ยวกบัการใชเ้ชื้อเพลงิได ้

7. บอกนโยบายดา้นความปลอดภยัได ้

8. บอกกฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภยัในโรงงานได ้

9.  บอกหน่วยงานที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัเรื่องความปลอดภยัได ้

 



 

 

แบบทดสอบกอ่นเรยีน 
 

 

ค าแนะน า    1) จงท าเครื่องหมายกากบาท ( × ) ทบัหวัขอ้ที่ถกูที่สุดเพยีงขอ้เดียว ลงในกระดาษค าตอบทีแ่จกให ้ 

    2) ขอ้สอบจ านวน 10 ขอ้ ใชเ้วลาสอบ 10 นาท ีคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

1.  ความปลอดภยัมีความส าคญัอย่างไร 

ก.  ช่วยใหเ้กดิความสุข 

ข.  ช่วยใหม้ขีวญัก าลงัใจ 

ค.  ช่วยใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ี 

ง.  ท าใหม้เีพือ่นร่วมงานเพิม่ขึ้น 

2.  ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่เกีย่วขอ้ง กบัประโยชน์ที่ไดจ้ากการท างานอย่างปลอดภยั  

ก.  เพิม่ก าไร 

ข.  การลงทนุ 

ค.  เพิม่ผลผลติ  

ง.  เกดิแรงจูงใจ  

3.  ประโยชน์ที่มีค่าสูงสุด จากการท างานอย่างปลอดภยัคอื 

ก.  เพิม่ผลผลติ 

ข.  ลดค่าชดเชยใด ๆ 

ค.  เกดิก าไรเพิม่ขึ้น 

ง.  ไมสู่ญเสยีบคุคลส าคญั 

4.  ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่เป็นสาเหตุ การเกดิอบุตัเิหตใุนการท างาน 

ก.  ร่างกายไมพ่รอ้ม 

ข.  เสยีงดงัมากเกินไป 

ค.  ท างานไมถ่กูข ัน้ตอน 

ง.  ใชเ้ครื่องมอืไมเ่หมาะสม 

5.  ผา้เช็ดมือประจ าตวั ในการเรยีนปฏบิตัิ ช่วยเรื่องความปลอดภยัไดอ้ย่างไร 

ก.  ผูเ้รยีนไม่ถกูลงโทษ 

ข.  ผา้ป้องกนัคมของชิ้นงาน 

ค.  เชด็พื้นไดท้นัททีีน่ า้มนัหก 

ง.  มอืสะอาดจบัชิ้นงานไดม้ ัน่คง  
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แบบทดสอบกอ่นเรยีน (ต่อ) 
 

 

6.  ขอ้ปฏบิตัใิดเป็นการช่วยเหลอือคัคภียัจากเช้ือเพลงิได ้

ก.  สูบบุหรี่ในที ่ๆ ก าหนด 

ข.  เกบ็เชื้อเพลงิห่างประกายไฟ 

ค.  ใชท้รายดบัไฟทีเ่กดิจากน า้มนั 

ง.  เกบ็สารไวไฟไวใ้นทีอ่ากาศถ่ายเทไดด้ี  

7.  เม่ือเหน็เพือ่นร่วมงานประสบอบุตัเิหตุเกี่ยวกบัไฟฟ้า ควรท าอย่างไร 

ก.  รบีตดัสวติชไ์ฟ 

ข.  รบีกระท าใหล้ม้  

ค.  รบีบอกครูผูส้อน 

ง.  แจง้เตอืนคนอื่นช่วย  

8.  ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นนโยบายความปลอดภยั ดา้นวนิัย ที่ช่วยใหป้ลอดภยัสูงสุด 

ก.  หา้มหยอกลอ้เลน่กนั 

ข.  หา้มสวมเสื้อแขนส ัน้ท างาน 

ค.  หา้มใชเ้ครื่องจกัรก่อนไดร้บัการอนุญาต 

ง.  หา้มถอดอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายของเครื่องจกัร  

9.  ปจัจุบนั ไดบ้งัคบัใชพ้ระราชบญัญตัโิรงงานปี พ.ศ. ใด 

ก.  พ.ศ.  2535 

ข.  พ.ศ.  2522 

ค.  พ.ศ.  2512 

ง.  พ.ศ.  2510 

10.  ถา้เปิดศูนยบ์รกิารรถยนต ์จะตอ้งใหห้น่วยงานใดตรวจสอบเพือ่ออกใบอนุญาต 

ก.  กรมอนามยั 

ข.  สวสัดกิารสงัคม 

ค.  กรมทรพัยากรธรณี 

ง.  อตุสาหกรรมจงัหวดั 



 

ผงัมโนทศัน์ หน่วยที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ความปลอดภยัในการท างาน 

1.  ความส าคญัของความปลอดภยั 2.  ความปลอดภยัในโรงงานช่างยนต ์

3.  นโยบายดา้นความปลอดภยั 

 

4.  กฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภยัในโรงงาน 

5.  หน่วยงานที่รบัผิดชอบเกีย่วกบัเรื่องความปลอดภยั 
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ความปลอดภยัในการท างาน 

 

 การปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัเครื่องยนตก์ลไก ผูป้ฏิบตัิงานจะตอ้งมคีวามตัง้ใจในการปฏิบตัิ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งงานอุตสาหกรรมที่ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นตน้ก าเนิด ของเครื่องจกัรกลในระบบการผลิตเพื่อการ

ขบัเคลือ่นอุปกรณ์จกัรกลต่าง ๆ หากผูป้ฏบิตัิงานขาดความระมดัระวงั อาจไดร้บับาดเจ็บหรืออนัตรายถงึชีวติ

ได ้เหตุเหล่าน้ีเกิดขึ้นไดต้ลอดเวลา ถา้ไม่มมีาตรการการป้องกนัที่ดี และขาดความตระหนกัในเรื่องของความ

ปลอดภยั 

1.  ความส าคญัของความปลอดภยั 

 1.1 ความปลอดภยั หมายถึง การปฏิบตัิงานหรือการกระท าใด ๆ ที่ปราศจากการเกิดอุบตัิเหตุ

อนัตราย ไม่เกิดความเสยีหายต่อองคป์ระกอบของระบบการท างาน ตลอดระยะเวลาการปฏบิตัิงาน ซึ่งช่วยให ้

การด าเนินกิจการนัน้ไปในทางบวก เพิ่มการพฒันาและเจริญกา้วหนา้ขึ้น ท าใหเ้ศรษฐกิจขยายตวั ยกระดบั

รายได ้ตลอดถงึความเป็นอยู่ของผูค้นในถิน่นัน้ดขีึ้น ดงัภาพที ่1 

 

 

ภาพที่ 1 สญัลกัษณค์วามปลอดภยั 

ที่มา : http://www.focussafetyproduct.com/safety%20sign/safety%20sign.html 

 

1.2 ประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิานอย่างปลอดภยัของระบบการท างาน มดีงัน้ี 

1.2.1 ผลผลติเพิม่ขึ้น เมือ่ความปลอดภยัจากเครื่องมอืเครื่องจกัรมเีพยีงพอ ท าใหค้นงานมี

ความม ัน่ใจมขีวญัและก าลงัใจในการท างาน สามารถท างานไดอ้ย่างเตม็ที ่ลดความหวาดกลวั หรอืวติกกงัวล

ลง ผลผลติโดยรวมของกจิการกเ็พิม่ขึ้น 

1.2.2 ตน้ทุนการผลติต า่ เมือ่ทุกอย่างเกดิความปลอดภยั ค่าใชจ่้ายในการชดเชยการเกิด

อบุตัเิหต ุค่ารกัษาพยาบาล เงนิค่ากองทนุทดแทน และค่าซ่อมแซมเครื่องมอื เครื่องจกัรไม่ตอ้งจ่าย เหลา่น้ี

เป็นตน้ทนุการผลติท ัง้หมด 

1.2.3 เกดิแรงจูงใจในการท างาน ความปลอดภยัในชวีติเป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์

การจดัการโรงงานที่ปลอดภยั จงึเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานทีม่คุีณภาพ เป็นการจูงใจใหค้นงานอยาก

ท างานมากขึ้น 

1.2.4 ช่วยสงวนทรพัยากรมนุษย ์เมือ่เกดิอุบตัเิหต ุมกัก่อใหเ้กิดการสูญเสยี ต่อชวีติและ

ทรพัยส์นิ ถา้การสูญเสยีเป็นบคุคลทีม่คีวามรูค้วามช านาญในระบบการท างาน ถอืว่าทรพัยากรที่ส  าคญั จงึเป็น

สิง่ทีห่นา้เสยีดายอย่างยิง่ 
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1.2.5 ช่วยใหม้กี  าไรเพิม่ขึ้น การท างานที่ปลอดภยั ท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึ้น ขณะที่ตน้ทนุลดลง 

 1.3 สาเหตุของการเกดิอบุตัเิหตุ 

อบุตัเิหต ุ(accident) หมายถงึ เหตุการณท์ี่เกดิขึ้นโดยไมค่าดการณไ์ด ้และก่อใหเ้กดิความ

เสยีหายต่อร่างกาย ชวีติ และทรพัยส์นิ สาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตมุ ี3 ประการคือ  

1.3.1 สาเหตเุกดิจากคน (Human) เน่ืองจากคนเป็นผูใ้ชเ้ครื่องมอืเครื่องจกัร ในการปฏบิตังิาน 

มมีากกว่า 88 % เป็นเพราะสาเหตดุงัน้ี 

1) ประมาทขาดความระมดัระวงัในการท างาน 

2) การท างานไมถ่กูวธิหีรอืไมถู่กข ัน้ตอน 

3) ไมเ่อาใจใส่ในการท างานเท่าที่ควร 

4) รูเ้ท่าไม่ถงึการณ ์ขาดความรอบคอบ 

5) ไมป่ฏบิตัิตามกฎระเบยีบความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน  

6) ไมใ่ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีก่  าหนดให ้

7) ถอดเครื่องป้องกนัอนัตรายของเครื่องจกัรออกเน่ืองจากความร าคาญท างานไมส่ะดวก

หรอืซ่อมแซมแลว้ไม่ประกอบคืน 

8) ใชเ้ครื่องมอืเครื่องจกัรไม่เหมาะสมกบังาน 

9) ปฏบิตังิานขณะร่างกายไมพ่รอ้มหรอืผดิปกต ิ 

10) หยอกลอ้กนัในระหว่างการปฏบิตังิาน 

1.3.2 สาเหตุเกิดจากเครื่องมือเครื่องจกัร (Mechanical) รวมถึงการวางแผนโรงงานไม่เหมาะสม 

สภาพแวดลอ้มไมป่ลอดภยัพบประมาณ 10% เป็นเพราะ 

1) การวางแผนโรงงานไมถ่กูตอ้ง ใชเ้ครื่องมอืเครื่องจกัรไมถ่กูหลกัเกณฑ ์

2) เครื่องมอืเครื่องจกัรไมม่อีปุกรณป้์องกนัอนัตราย 

3) เครื่องมอืเครื่องจกัรช ารุดบกพร่อง ขาดการซ่อมแซมหรอืขาดการบ ารุงรกัษา 

4) ความไมเ่ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการจดัเก็บวสัดุสิง่ของ 

5) ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุดบกพร่อง นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มของการ

ปฏบิตังิานไมถ่กูลกัษณะ ซึง่ไมป่ลอดภยั 

6) แสงสว่างไมเ่พยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 

7) เสยีงดงัเกนิกว่า 85 เดซเิบลขึ้นไปจะท าใหป้ระสาทหูเสยีได ้ 

8) อณุหภมูสูิงเกนิไป เป็นเหตใุหส้ภาพร่างกายท างานผดิปกติ 

9) การระบายอากาศทีด่ช่ีวยลดฝุ่ นละอองที่เกดิขึ้นได ้

10) สจีะมผีลต่อสภาพจติใจท าใหอ้ารมณเ์บกิบานหรอืลดความเครยีด  

1.3.3 สาเหตุเกิดจากธรรมชาติ เป็นอุบตัิเหตุที่ เกิดขึ้นน ้อยมาก เพียง 2% ของอุบตัิเหตุ

นอกเหนือทีจ่ะควบคุมได ้เช่น น า้ท่วม ลมพายุ ฟ้าผ่า แผ่นดนิไหว เป็นตน้ 
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2.  ความปลอดภยัในโรงงานช่างยนต ์

 การปฏบิตังิานในโรงงานช่างยนตม์ที ัง้การใชเ้ครื่องมอืกล อปุกรณไ์ฟฟ้า วตัถไุวไฟ และพื้นที่

ปฏบิตังิาน ทีเ่ป้ือนสารหลอ่ลืน่ ความปลอดภยัขึ้นอยู่กบั 3 ดา้นคือ 

 2.1 กฎระเบยีบเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานช่างยนต ์มดีงัน้ี 

2.1.1 แต่งกายถกูตอ้งตามระเบยีบของวทิยาลยั 

2.1.2 ตอ้งมผีา้เชด็มอืประจ าตวั 1 ผนื ทกุคร ัง้ทีเ่รียนภาคปฏบิตัิ 

2.1.3 หา้มใชเ้ครื่องมอืพเิศษโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต หรอืไมอ่ยู่ในการดูแลของครูผูส้อน 

2.1.4 ในการใชเ้ครื่องมอืกลทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้าจะตอ้งปฏบิตัติามกฎความปลอดภยัของการใช ้

เครื่องมอืกลนัน้ ๆ อย่างเคร่งครดั 

2.1.5 ถา้น า้มนัหลอ่ลืน่ จารบ ีน า้ หกลงบนพื้นจะตอ้งท าความสะอาดทนัที 

2.1.6 หา้มวิง่เลน่กนัในบรเิวณโรงงาน 

2.1.7 ถอดข ัว้ดนิแบตเตอรี่ทุกคร ัง้ทีม่กีารบรกิารระบบไฟฟ้ารถยนต ์

2.1.8 ในการบริการใด ๆ ใตท้อ้งรถจะตอ้งมขีาตัง้รองรบัรถในต าแหน่งทีแ่ขง็แรง 

 

 
 

ภาพที่ 2 ความปลอดภยัเกี่ยวกบังานช่างยนต ์

ที่มา : http://pantip.com/topic/32346163 http://pantip.com/topic/32346163) 

 

2.1.9 ตอ้งรูจ้กัต าแหน่งที่ตดิต ัง้ และวธิีการใชเ้ครื่องดบัเพลงิ 

2.1.10 หา้มใชห้วัเป่าลมเป่าเลน่กนั 

2.1.11 หา้มตดิเครื่องยนตใ์นบริเวณทีอ่ากาศถ่ายเทไมเ่พยีงพอ 

2.1.12 หลงัเลกิเรยีนปฏบิตั ิจะตอ้งท าความสะอาดบรเิวณปฏบิตังิานทุกครัง้ 

2.2 กฎระเบยีบเกี่ยวกบัการใชอุ้ปกรณไ์ฟฟ้าในโรงงาน มต่ีอไปน้ี 

2.2.1 ไม่ใชป้ล ัก๊ไฟทีช่  ารุด 

2.2.2 การเสยีบและดงึปล ัก๊ไฟใหจ้บัทีต่วัปล ัก๊เสยีบ 

2.2.3 หา้มวางหรอืเขน็ของหนกัทบัสายไฟฟ้า 

2.2.4 ไม่ควรพาดสายไฟผ่านทีเ่ปียกชื้น 



7 

รายวชิางานเครื่องยนตแ์กส๊โซลนี (2101-2001) เรื่อง ความปลอดภยัในการท างาน 

2.2.5 ไม่ควรแตะตอ้งอปุกรณ์ไฟฟ้าทีม่ป้ีายเตอืนก าลงัซ่อม 

2.2.6 เมือ่เกดิไฟฟ้าลดัวงจร และเกดิเพลงิไหมใ้หปิ้ดสวติชไ์ฟฟ้าก่อนทีจ่ะใชน้ า้ยาดบัเพลงิ 

2.2.7 หา้มใชอุ้ปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าขณะมอืเปียกน า้ 

2.2.8 เมือ่อุปกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าเกดิความผดิปกตใิหร้บีปิดสะพานไฟทนัทแีละแจง้ผูร้บัผดิชอบ

ทราบโดยด่วน 

2.2.9 ตอ้งรูจ้กัต าแหน่งที่ตดิต ัง้สะพานไฟ และวธิใีช ้

2.2.10 เมือ่พบผูป้ระสบอบุตัเิหตเุกี่ยวกบัไฟฟ้า หา้มช่วยดว้ยการถกูตวั  

 

 
 

ภาพที่ 3 ความปลอดภยัเกี่ยวกบัการใชไ้ฟฟ้า 

ที่มา : http://news.mthai.com/flood/flood-tips/134272.html 

 

 2.3 กฎระเบยีบเกี่ยวกบัน า้มนัเชื้อเพลงิ มต่ีอไปน้ี 

2.3.1 เกบ็เชื้อเพลงิไวใ้นทีป่ลอดภยัจากไฟ และไม่ท าใหเ้กดิประกายไฟบรเิวณทีเ่กบ็น า้มนั หรอื

อ่างน า้มนัลา้งชิ้นส่วนเครื่องยนต ์

2.3.2 เกบ็เชื้อเพลงิในทีม่อีากาศถ่ายเทไดด้ี 

2.3.3 หา้มใชป้ากดูดน า้มนัเชื้อเพลงิ 

2.3.4 แอลกอฮอล ์และทนิเนอรจ์ดัเป็นเชื้อเพลงิชนิดหน่ึง 

2.3.5  หลกีเลีย่งการสูดดมไอระเหยของเชื้อเพลงิ 

 

 
ภาพที่ 4 ความปลอดภยัเกี่ยวกบัน า้มนัเชื้อเพลงิ 

ที่มา : http://www.pttplc.com/TH/Products-Services/Business/pages/industrial-fuel.aspx 
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3.  นโยบายดา้นความปลอดภยั 

 นโยบายดา้นความปลอดภยั (Safety Policy) เป็นขอ้ก าหนดที่ฝ่ายบริหารของสถานประกอบการ

จะตอ้งสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัผูป้ฏบิตัิทุกคนเกิดความตระหนกัในเรื่องของความปลอดภยั ต ัง้แต่การ

ปลูกจิตส านึกจนถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการเกิดอุบตัิเหตุต่าง ๆ เช่นนโยบายดา้นวนิยั และการติดป้าย

เตอืนความปลอดภยั เป็นตน้ 

 3.1 ดา้นวนิยั ผูป้ฏบิตัจิะตอ้งถอืปฏบิตั ิเพือ่ใหเ้กิดความเสีย่งต่ออบุตัเิหตุนอ้ยที่สุด 

3.1.1 กฎระเบยีบเกี่ยวกบัการแต่งกายตอ้งรดักุมเหมาะสมกบัสภาพงาน ในสถานประกอบการ  

 

 
 

ภาพที่ 5 อปุกรณเ์กี่ยวกบัการแต่งกายในการปฏบิตังิาน 

ที่มา : http://muangluang.ngv.name/safety/http://muangluang.ngv.name/safety/ 

3.1.2 ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการใชเ้ครื่องมอืเพือ่ช่วยป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึ้น ตอ้งมคีวามพรอ้ม

ใชง้าน 

 

 
 

ภาพที่ 6 อปุกรณป้์องกนัอนัตรายในการท างาน 

ที่มา : http://jadedragonsupply.com/ http://jadedragonsupply.com/ 
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3.1.3 เกี่ยวการท างานตอ้งฝึกการใชเ้ครื่องมอืเพือ่ช่วยป้องกนัอนัตรายใหเ้ป็นนิสยั และหลงัการใช ้

เครื่องจกัรกล ตอ้งตรวจสอบความเรยีบรอ้ยทุกคร ัง้  

3.1.4 การปลูกจิตส านึก ใหม้กีารตดิป้ายเตอืนความปลอดภยั เป็นอปุกรณช่์วยเตอืนสติ

ผูป้ฏบิตังิาน หรอืผูเ้กี่ยวขอ้งรบัรู ้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งต่ออุบตัิเหต ุและระมดัระวงัเป็นพเิศษ 

                                                                                          

 

   

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ตวัอย่างป้ายเตอืนความปลอดภยั 

ที่มา : http://www.kgconsafe.com/Traffic_Equipment.php 

 

4.  กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัในโรงงาน 

 ประเทศไทยไดร่้วมเป็นสมาชิกก่อตัง้องคก์ารกรรมการระหว่างประเทศ (ILO = International La-

bour Organization) ซึง่รฐับาลไดด้ าเนินการเกี่ยวกบัการส่งเสริมใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน และได ้

จดัต ัง้คณะกรรมการขึ้นพจิารณากฎหมายอตุสาหกรรม เพือ่ควบคุมความปลอดภยัของคนงาน หลงัจากปี 

พ.ศ. 2475 มกีารตื่นตวัเรื่องแรงงาน และความปลอดภยัในการท างานอตุสาหกรรมอย่างมาก  

 4.1 การประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2482 ซึ่งก าหนดมาตรฐานของการท างานในโรงงาน

อตุสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกบัความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัของลูกจา้ง พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี 

ไดก้ าหนดเงื่อนไขในการขอประกอบกิจการโรงงานการรกัษา  ความสะอาดความปลอดภยัในสถานที่ท  างาน 

ความปลอดภยัในการติดตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ ตลอดจนระบบไฟฟ้า และยงัใหเ้จา้ของโรงงานตอ้งท ารายงาน

การเกดิอบุตัเิหตขุองโรงงานทุกครัง้ แจง้ใหก้ระทรวงอตุสาหกรรมทราบดว้ย 

 4.2 การประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2512 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม(กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม) เป็นผูบ้งัคบัใช ้ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2518 (ฉบบัที่ 2) และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 

2522 (ฉบบัที่ 3) ไดบ้ญัญตัิถึงรายงานการเกิดอุบตัิเหตุในโรงงานหนา้ที่ของผูร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการ

โปรดสวมแว่นตา โปรดแต่งกายรดักมุ โปรดใส่รองเทา้นิรภยั 

โปรดใส่ถงุมอื โปรดสวมหมวกนิรภยั โปรดสวมที่ครอบหู 

http://www.kgconsafe.com/Traffic_Equipment.php
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รายวชิางานเครื่องยนตแ์กส๊โซลนี (2101-2001) เรื่อง ความปลอดภยัในการท างาน 

โรงงาน การป้องกนัอุบตัิเหตุอนัตรายต่อคนงาน หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน

เกี่ยวกบัเครื่องจกัรกลไฟฟ้า แสงสว่าง อาคาร สถานทีท่  างาน การระบายอากาศ การป้องกนัอคัคีภยั ตลอดจน

การใหค้นงานใชเ้ครื่องป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลชนิดต่าง ๆ  

 4.3 พระราชบญัญตัิที่ใชบ้งัคบัในปจัจุบนัคือ พระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดบ้ญัญตัิเรื่อง   

การก ากบัและดูแลโรงงาน  

 4.4 การประกาศใชก้ฎหมายคุม้ครองสุขภาพอนามยัของลูกจา้ง ความปลอดภยัในการท างานของ

ลูกจา้ง ประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย โดยอาศยัอ านาจของประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่  103 ลงวนัที่ 16 

มนีาคม 2515 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง ซึ่งก าหนดให ้

สถานประกอบการบางประเภทตอ้งมีเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างาน และต่อมากรมแรงงาน 

กระทรวงมหาดไทย ระบุว่านายจา้งที่มลูีกจา้งมากกว่า 100 คน ขึ้นไป จะตอ้งมเีจ า้หนา้ที่ความปลอดภยั โดย

อาศยัอ านาจของประกาศคณะปฏวิตั ิลงวนัที ่6 พฤษภาคม 2528 

 

5.  หน่วยงานที่รบัผิดชอบเกีย่วกบัความปลอดภยั 

 หน่วยงานที่ท  าหนา้ทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการป้องกนัอุบตัเิหตอุนัตราย และความปลอดภยัในการ

ท างานต่าง ๆ มอียู่หลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ 

 5.1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มหีนา้ที่ในการตรวจโรงงานพิจารณาอนุญาต

การจดัตัง้ และประกอบกิจการโรงงานการป้องกนัอุบตัิเหตุ หรือเหตุเดือดรอ้นร าคาญอนัเน่ืองมาจากเครื่องมอื

เครื่องจกัรกล การใชว้ตัถุมพีษิ วตัถุเคม ีวตัถไุวไฟ วตัถุระเบดิ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภ ัยในการท างานและ

ถกูสุขลกัษณะอนามยั 

 5.2 กรมแรงงานและสวสัดิการสงัคม กระทรวงมหาดไทย ด าเนินงานเพื่อใหค้นงานในโรงงานมี

สุขภาพอนามยัที่ดีมคีวามปลอดภยั และมสีวสัดิการในการท างานมคีวามสมัพนัธ ์และมคีวามเป็นธรรมที่ดี

ระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง นอกจากน้ีกรมแรงงานและสวสัดิการสงัคม มีหนา้ที่รบัผิดชอบร่างกฎหมาย

แรงงานเพื่อคุม้ครองแรงงาน กฎหมายฉบบัสุดทา้ยที่ประกาศและมผีลบงัคบัใชใ้นปจัจุบนัคือ พระราชบญัญตัิ

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที ่19 สงิหาคม 2541 เป็นตน้มา  

 5.3 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข มีหนา้ที่และรบัผิดชอบเกี่ยวกบังานอาชีวอนามยั โดย

ด าเนินงานและใหบ้ริการดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชีพทุกอาชีพ ใหม้สุีขภาพอนามยัที่ดีท ัง้ร่างกาย

และจติใจ กรมอนามยัถอืใชแ้ละปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญตัสิาธารณสุข พ.ศ. 2484 

 5.4 กรมทรพัยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม มีหนา้ที่ฝ่ ายสวสัดิภาพส าหรบัควบคุมดูแลเรื่อง

สุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชีพเหมอืงแร่ เพื่อใหค้วามคุม้ครองแก่คนงาน โดยใหผู้ถ้อืสมัปทานบตัรผูร้บั
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รายวชิางานเครื่องยนตแ์กส๊โซลนี (2101-2001) เรื่อง ความปลอดภยัในการท างาน 

ใบอนุญาตท าเหมอืง และจดัใหค้นงานในเขตเหมอืงแร่มคีวามปลอดภยัในการท างาน บงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิ

แร่ พ.ศ. 2510 

 5.5 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหนา้ที่เกี่ยวกบัวิชาการดา้นเกษตรศาสตร์

ควบคุมการเก็บรกัษาและการใชว้ตัถมุพีิษยาฆ่าแมลงในงานเกษตรกรรม โดยใชย้าฆ่าแมลงหรือสารพิษอย่าง

ถูกตอ้ง เพื่อใหเ้กษตรกรหรือผูเ้กี่ยวขอ้งไดม้คีวามปลอดภยัและสุขภาพอนามยัที่ดี  บงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิ

วตัถมุพีษิ พ.ศ. 2510 
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รายวชิางานเครื่องยนตแ์กส๊โซลนี (2101-2001) เรื่อง ความปลอดภยัในการท างาน 

 

ใบงาน 

หน่วยที่ 1 เรื่อง ความปลอดภยัในการท างาน 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัต่อไปน้ีดว้ยตนเอง ดว้ยความซือ่สตัย ์
 

1.  ความปลอดภยัมีความส าคญัอย่างไร 

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

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

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

2.  ประโยชน์ที่ไดจ้ากการปฏบิตังิานอย่างปลอดภยั มีอะไรบา้ง 

1) ................................................................................................................................................ 

2) ................................................................................................................................................ 

3) ................................................................................................................................................ 

4) ................................................................................................................................................ 

5) ................................................................................................................................................ 

3.  ความปลอดภยัในโรงงานช่างยนต ์หมายถงึ 

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

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

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

4.  ความปลอดภยัเกีย่วกบัการใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้า มีกฎระเบียบอะไรบา้ง 

1) ................................................................................................................................................ 

2) ................................................................................................................................................ 

3) ................................................................................................................................................ 

4) ................................................................................................................................................ 

5) ................................................................................................................................................ 

5.  ความปลอดภยัเกีย่วกบัน ้ ามนัเช้ือเพลงิ มีกฎระเบยีบอะไรบา้ง 

1) ................................................................................................................................................ 

2) ................................................................................................................................................ 

3) ................................................................................................................................................ 

4) ................................................................................................................................................ 

5) ................................................................................................................................................ 
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รายวชิางานเครื่องยนตแ์กส๊โซลนี (2101-2001) เรื่อง ความปลอดภยัในการท างาน 

6.  นโยบายดา้นความปลอดภยั หมายถงึ 

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

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

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

7.  กฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภยัในโรงงาน มี พ.ร.บ. ใดบา้ง 

1) ................................................................................................................................................ 

2) ................................................................................................................................................ 

3) ................................................................................................................................................ 

8.  หน่วยงานที่รบัผิดชอบเกีย่วกบัความปลอดภยั มีหน่วยงานใดบา้ง และมหีนา้ที่อะไร 

1) ................................................................................................................................................ 

2) ................................................................................................................................................ 

3) ................................................................................................................................................ 

4) ................................................................................................................................................ 

5) ................................................................................................................................................ 
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รายวชิางานเครื่องยนตแ์กส๊โซลนี (2101-2001) เรื่อง ความปลอดภยัในการท างาน 

 
 

แบบทดสอบหลงัเรยีน 
 

 

ค าแนะน า    1) จงท าเครื่องหมายกากบาท ( × ) ทบัหวัขอ้ที่ถกูที่สุดเพยีงขอ้เดียว ลงในกระดาษค าตอบทีแ่จกให ้ 

    2) ขอ้สอบจ านวน 10 ขอ้ ใชเ้วลาสอบ 10 นาท ีคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

 

1.  ความปลอดภยัมีความส าคญัอย่างไร 

ก.  ช่วยใหเ้กดิความสุข 

ข.  ช่วยใหม้ขีวญัก าลงัใจ 

ค.  ช่วยใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ี 

ง.  ท าใหม้เีพือ่นร่วมงานเพิม่ขึ้น 

2.  ประโยชน์ที่มีค่าสูงสุด ที่เกดิจากการท างานอย่างปลอดภยัคือ 

ก.  เพิม่ผลผลติ 

ข.  ลดค่าชดเชยใด ๆ 

ค.  เกดิก าไรเพิม่ขึ้น 

ง.  ไมสู่ญเสยีบคุคลส าคญั 

3.  ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่เกีย่วขอ้ง กบัประโยชน์ที่ไดจ้ากการท างานอย่างปลอดภยั  

ก.  เพิม่ก าไร 

ข.  การลงทนุ 

ค.  เพิม่ผลผลติ  

ง.  เกดิแรงจูงใจ  

4.  ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่เป็นสาเหตุ การเกดิอบุตัเิหตใุนการท างาน 

ก.  ร่างกายไมพ่รอ้ม 

ข.  เสยีงดงัมากเกินไป 

ค.  ท างานไมถ่กูข ัน้ตอน 

ง.  ใชเ้ครื่องมอืไมเ่หมาะสม 

5.  ผา้เช็ดมือประจ าตวั ในการเรยีนปฏบิตัิ ช่วยเรื่องความปลอดภยัไดอ้ย่างไร 

ก.  ผูเ้รยีนไม่ถกูลงโทษ 

ข.  ผา้ป้องกนัคมของชิ้นงาน 

ค.  เชด็พื้นไดท้นัททีีน่ า้มนัหก 

ง.  มอืสะอาดจบัชิ้นงานไดม้ ัน่คง  
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รายวชิางานเครื่องยนตแ์กส๊โซลนี (2101-2001) เรื่อง ความปลอดภยัในการท างาน 

 
 

 

แบบทดสอบหลงัเรยีน (ตอ่) 
 

 

6.  เม่ือเหน็เพือ่นร่วมงานประสบอบุตัเิหตเุกี่ยวกบัไฟฟ้า ควรท าอย่างไร 

ก.  รบีตดัสวติชไ์ฟ 

ข.  รบีกระท าใหล้ม้  

ค.  รบีบอกครูผูส้อน 

ง.  แจง้เตอืนคนอื่นช่วย  

7.  ขอ้ปฏบิตัใิดเป็นการช่วยเหลอือคัคภียัจากเช้ือเพลงิได ้

ก.  สูบบุหรี่ในที ่ๆ ก าหนด 

ข.  เกบ็เชื้อเพลงิห่างประกายไฟ 

ค.  ใชท้รายดบัไฟทีเ่กดิจากน า้มนั 

ง.  เกบ็สารไวไฟไวใ้นทีอ่ากาศถ่ายเทไดด้ี  

8.  ขอ้ใดต่อไปน้ี เป็นนโยบายความปลอดภยั ดา้นวนิัย ที่ช่วยใหป้ลอดภยัสูงสุด 

ก.  หา้มหยอกลอ้เลน่กนั 

ข.  หา้มสวมเสื้อแขนส ัน้ท างาน 

ค.  หา้มใชเ้ครื่องจกัรก่อนไดร้บัการอนุญาต 

ง.  หา้มถอดอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายของเครื่องจกัร  

9.  ปจัจุบนั ไดบ้งัคบัใชพ้ระราชบญัญตัโิรงงานปี พ.ศ. ใด 

ก.  พ.ศ. 2535 

ข.  พ.ศ. 2522 

ค.  พ.ศ. 2512 

ง.  พ.ศ. 2510 

10.  ถา้เปิดศูนยบ์รกิารรถยนต ์จะตอ้งใหห้น่วยงานใดตรวจสอบเพือ่ออกใบอนุญาต 

ก.  กรมอนามยั 

ข.  สวสัดกิารสงัคม 

ค.  กรมทรพัยากรธรณี 

ง.  อตุสาหกรรมจงัหวดั 
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รายวชิางานเครื่องยนตแ์กส๊โซลนี (2101-2001) เรื่อง ความปลอดภยัในการท างาน 

ใบประเมินคุณธรรมจรยิธรรมค่านิยม และคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์

หน่วยที่ 1  เรือ่ง ความปลอดภยัในการท างาน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1     =   ด ี

0     =   ปรบัปรุง 

 

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

 

 

 

 

  ช่ือรายวชิา :  งานเครื่องยนตแ์กส๊โซลนี 

  เรยีน :  300 นาท ี เวลาเริ่ม :                น.  เวลาเสรจ็ :               น.  วนัที ่:                                      
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รายวชิางานเครื่องยนตแ์กส๊โซลนี (2101-2001) เรื่อง ความปลอดภยัในการท างาน 

 

แหลง่คน้ควา้ 
 

 

ศุภลกัษณ ์ แสนยาพนัธุ.์  (2559).  งานเครื่องยนตแ์กส๊โซลนี.  กรุงเทพฯ : บรษิทัศูนยห์นงัสอืเมอืงไทย 

จ ากดั. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

เฉลยแบบทดสอบกอ่นเรยีน 

หน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภยัในการท างาน 

 

ขอ้ที่ ค าตอบ 

1. ค 

2. ข 

3. ง 

4. ข 

5. ค 

6. ค 

7. ก 

8. ง 

9. ก 

10. ง 

 

 



 

เฉลยแบบฝึกหดั 

หน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภยัในการท างาน 

ค าช้ีแจง  จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง และสมบูรณ์ 

 

1.  ความปลอดภยัมีความส าคญัอย่างไร 

 ตอบ ช่วยใหก้ารด าเนินกจิการ ไปในทางบวก มกีารพฒันาและเจรญิกา้วหนา้เพิม่ขึ้น ท าใหเ้ศรษฐกจิ

ขยายตวั ยกระดบัรายได ้ตลอดถงึความเป็นอยู่ของคนในบา้นเมอืงดขีึ้น 

2.  ประโยชน์ที่ไดจ้ากการปฏบิตังิานอย่างปลอดภยั มีอะไรบา้ง 

 ตอบ 1.  เพิม่ผลผลติขึ้น  

2.  ลดตน้ทนุการผลติลง  

3.  เกดิแรงจูงใจในการท างาน 

4.  ช่วยสงวนทรพัยากรมนุษย ์

5.  สถานประกอบการมกี าไรเพิ่มขึ้น 

3.  ความปลอดภยัในโรงงานช่างยนต ์หมายถงึ 

 ตอบ การปฏบิตังิานในโรงงานช่างยนต ์ที่ปราศจากการเกดิอุบตัิเหตอุนัตรายใด ๆ ท ัง้ที่มกีารใช ้

เครื่องมอืกล อปุกรณไ์ฟฟ้า วตัถไุวไฟ และพื้นที่ปฏบิตังิานเป้ือนสารหลอ่ลืน่ 

4.  ความปลอดภยัเกีย่วกบัไฟฟ้าในโรงงาน มีกฎระเบยีบอะไรบา้ง 

 ตอบ 1.  ไมใ่ชป้ล ัก๊ไฟที่ช  ารุด 

2.  การเสยีบและดงึปล ัก๊ไฟ ใหจ้บัที่ตวัปล ัก๊เสยีบ 

3.  หา้มวางหรอืเขน็ของหนกัทบัสายไฟฟ้า 

4.  ไมค่วรพาดใหส้ายไฟผ่านทีเ่ปียกชื้น 

5.  ความปลอดภยัเกีย่วกบัเช้ือเพลงิ มีกฎระเบยีบอะไรบา้ง 

 ตอบ 1.  เกบ็เชื้อเพลงิในที่ปลอดภยัจากไฟ 

2.  เกบ็เชื้อเพลงิในทีม่อีากาศถ่ายเทไดด้ี 

3.  หา้มใชป้ากดูดน า้มนัเชื้อเพลงิ 

4.  แอลกอฮอล ์และทนิเนอรจ์ดัเป็นเชื้อเพลงิชนิดหน่ึง 

5.  หลกีเลีย่งการสูดดมไอระเหยของเชื้อเพลงิ 



 

6.  นโยบายดา้นความปลอดภยั หมายถงึ 

 ตอบ ขอ้ก าหนดทีฝ่่ายบริหาร จะตอ้งสรา้งความรู ้ความเขา้ใจใหก้บัผูป้ฏบิตัทิุกคนเกดิความตระหนกั

ในเรื่องของความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน ตัง้แต่การปลูกจติส านึก จนถงึผลกระทบทีจ่ะตามมาจากการเกดิ

อบุตัเิหตุ 

7.  กฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภยัในโรงงาน มี พ.ร.บ. ใดบา้ง 

 ตอบ 1.  พระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ.  2482 

2.  พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ.  2512 

3.  พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ.  2535 

8.  หน่วยงานที่รบัผิดชอบเกีย่วกบัความปลอดภยั มีหน่วยงานใดบา้ง และมีหนา้ที่อะไร  

 ตอบ 1.  กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม มหีนา้ทีใ่นการตรวจโรงงานพจิารณา

อนุญาตจดัตัง้และประกอบกจิการโรงงาน 

2.  กรมแรงงานและสวสัดกิารสงัคม กระทรวงมหาดไทย ด าเนินงานเพือ่ใหค้นงานในโรงงาน มี

สุขภาพอนามยัทีด่ี มคีวามปลอดภยั และมสีวสัดกิารในการท างาน 

3.  กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข มหีนา้ที่และรบัผดิชอบเกี่ยวกบังานอาชวีอนามยั ของ

คนงานทกุอาชพี 

4.  กรมทรพัยากรธรณี กระทรวงอตุสาหกรรม มหีนา้ทีฝ่่ายสวสัดภิาพ ส าหรบัควบคุมดูแลเรื่อง

สุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชพีเหมอืงแร่ 

5.  กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์มหีนา้ที่เกี่ยวกบัวชิาการดา้น

เกษตรศาสตร ์ควบคุมการเก็บรกัษาและการใชว้ตัถมุพีษิ 

 



 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรยีน 

หน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภยัในการท างาน 
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