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สวนท่ี 1 
หลักการ 

เคล่ือนยายวัสดุ 
 
1. หัวขอ 
2. จุดประสงค 
3. การออกแบบงาน 
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. การควบคุมความเสี่ยง 
6. หนาท่ีของลูกจาง 
7. คําจํากัดความ 
 

1.หัวขอ 
 

1.1 มาตรฐานแหงชาติในที่นี้เปนการอางอิง  มาตรฐานแหงชาติเกี่ยวกับการเคลื่อนยายวสัดุ 
(NATIONAL  STANDARD FOR MANUAL   HANDLING) 

 
 

เปาหมายงานคือผลผลิต 
เปาหมายชีวิตคือความปลอดภัย 

 
 

2. จุดประสงค 
2.1  จุดประสงค 

(1) เพื่อปองกันการบาดเจ็บ  หรือลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการเคลื่อนยายวัสด ุ
(2) เพื่อกระตุนใหนายจางพิจารณา  ประเมนิ และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายวัสด ุ

 
 

ปฏิบตัิงาน ใหเกิดผล 
ปฏิบตัิตน   ใหปลอดภยั 

 



3.  การออกแบบ 
3.1 นายจางจะตองพิจารณาใหแนใจวาทุกขั้นตอนการทํางานเปนดังนี ้

(1) สภาพโรงงาน  อุปกรณ และบรรจุภัณฑ  ที่ใชในการทํางานไดรับการออกแบบ  กอสราง และบํารุง   
รักษาตลอดการใชงาน รวมทั้งไมมีอันตรายตอสุขภาพ และมีความปลอดภัย ขณะทีเ่คลื่อนยายวัสด ุ

(2) มีการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการทํางานที่ถูกตองอยูเสมอ 
(3) ส่ิงแวดลอมการทํางานจะตองไดรับการออกแบบใหมีความปลอดภัย 
 

ความปลอดภยัตองมากอน 
ทุกขั้นตอนการทํางาน 

 
4. การประเมินความเสี่ยง 

4.1 นายจางจะตองแนใจวามกีารตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการเคลื่อนยายวัสดุ  อันมีผลตอ
สุขภาพและความปลอดภยั 

4.2 ควรประเมินความเสี่ยงโดยปรึกษากับพนกังานผูซ่ึงปฏิบัติงาน  รวมทั้งตัวแทนในเรื่องระบบความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัย 

4.3 ปจจัยในการประเมินความเสี่ยงมีดังตอไปนี้ 
(1) การปฏิบัติและการเคลื่อนไหว 
(2) สถานที่ปฏิบัติงานและแผนผังศูนยปฏิบัติงาน 
(3) ทาทางและตําแหนงการทํางาน 
(4) ระยะเวลาและความถี่ของการทํางาน 
(5) ตําแหนงที่ตั้งของภาระงานและระยะทางเคลื่อนที่ 
(6) น้ําหนกัและแรง 
(7) ลักษณะภาระงานและอุปกรณ 
(8) องคกรและระบบในสถานที่ทํางาน 
(9) ส่ิงแวดลอมในการทํางาน 
(10)  ทักษะและประสบการณ 
(11)  อายุ 
(12)  เครื่องสวมใส 
(13)  ความตองการเฉพาะ (ช่ัวคราว  หรือถาวร) 
(14)  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องความปลอดภยั และสุขภาพอนามัย 
 

 



5.การควบคุมความเสี่ยง 
5.1 นายจางตองพจิารณาใหแนใจวา สามารถควบคุมความเสีย่งที่เกิดจากการเคลื่อนยายวสัดุ 
5.2 ควรมีการปรึกษากับพนกังาน หรือตัวแทนคนอื่น ๆ ทีจ่ะตองปฏิบัตงิานในเรื่องสขุภาพอนามยั และความ

ปลอดภัย 
5.3 หากประเมนิไดวามีความเสี่ยงอันตรายจากการเคลื่อนยายวัสดุ นายจางควรปฏิบัติดังนี้ 

(1) ออกแบบการทํางานใหม โดยลด หรือควบคุมความเสี่ยงนั้นไวใหได 
(2) จัดใหมีการอบรมเทคนิคความปลอดภัยในการทํางาน ใหกับพนักงานทีเ่กี่ยวของ 

5.4 ในกรณีที่การออกแบบงานใหมไมสามารถกระทําได  หรือเพื่อแกปญหาในระยะสั้น และเปนมาตรการชั่ว   
คราว นายจางควรปฏิบัติดังนี้ 
(1) จัดเครื่องทุนแรงหรืออํานวยความสะดวกในการทํางาน  อุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคล และหรือ

จัดใหชวยกันทํางานเปนทีม เพื่อลดอัตราเสี่ยง 
(2) จัดอบรมวิธีการทํางานที่ถูกตอง  การใชเครื่องทุนแรง เครื่องอํานวยความสะดวกชวยในการทํางาน 

การใชอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล และขั้นตอนการทํางานเปนทีม 
6.หนาท่ีของลูกจาง 

6.1 เมื่อไดรับการอบรมเทคนิคการเคลื่อนยายวัสดุแลว  ลูกจางควรนําความรูจากการอบรมมาใชอยางเหมาะสม 
6.2 เมื่อไดรับการอบรมเรื่องการใชเครื่องทุนแรง  เครื่องอํานวยความสะดวกและการใชอุปกรณปองกนัอันตราย

สวนบุคคล  หรือขั้นตอนการทํางานเปนทมี  ลูกจางควรนําความรูจากการอบรมมาใชอยางเหมาะสม 
 

รักงานรักชีวิต 
รูจักคิดกอนทํางาน 

 
7.คําจํากัดความ 

7.1 นิยามความหมายของศัพทตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
ความเสี่ยงที่มกีารประเมินแลว           : การปฏิบัติงานเคลื่อนยายวัสดุ  เมื่อประเมินตามหลักการฉบับนี้แลว

พบวาวธกีารทํางานเสี่ยงตอสุขภาพอนามยัและความปลอดภัย 
การปรึกษาหารือ                           : การแลกเปลีย่น  ขอมูล  ขาวสาร  และขอคิดเห็นระหวางผูจัดการผู 
                                                               ปฏิบัติงานในเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

รวมทั้งการหารือ ความเหมาะสมที่จะตดัสินใจแกปญหาไดทันเวลา 
ลูกจาง   :บุคคลผูเขาทํางานในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง โดยมีการทําสัญญาวา     

จาง สัญญาการฝกงาน  หรือสัญญาการฝกอบรม 
ตัวแทนลกูจางในเรื่องสุขภาพ             : คณะกรรมการหรือกลุมบุคคลที่ไดรับการเลือกตั้งขึ้นมาเปนตัวแทน
อนามัย และความปลอดภยั    ลูกจาง ในเรือ่งสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 



นายจาง : บริษัท  หรือเอกชน ผูวาจางบุคคลใด บุคคลหนึ่ง  ภายใตสัญญาการ 
วาจาง สัญญาการฝกงาน หรือสัญญาการฝกอบรม 

แรง : การกระทําทีต่องการคงสภาพตําแหนงของสิ่งของ ทั้งที่เคลื่อนไหว
ไดและทีเ่คลื่อนไหวไมได  หรือเปลี่ยนแปลงตําแหนง หรือเปลี่ยน
สภาพ 

อันตราย : ส่ิงใด ๆ ที่มีแนวโนมสงผลเสียตอสุขภาพอนามัย 
การเคลื่อนยายวัสด ุ : วิธีการที่ตองใชแรงจากตัวบุคคลในการยก  กดลงต่ํา  ผลัก  ดึง  จูง 

จับ หรือ สกัดวัตถุที่เคลื่อนไหวไดและเคลื่อนไหวไมได 
โรงงาน : รวมถึงเครื่องจักรยนต  อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช  และอะไหล 

หรืออุปกรณอ่ืน ๆ ที่ติดมากบัเครื่องมือเหลานั้น 
ปจจัยความเสีย่ง : คือส่ิงที่สงผลใหเกิดความเจ็บปวยเพิ่มขึน้จากการทํางานเคลื่อนยาย

วัสด ุ
จะตอง : ขอกําหนดมผีลบังคับใช 
ควรจะ : คําแนะนํา 
ความตองการเฉพาะ                            : คือความตองการพิเศษของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ไมวาจะชัว่คราวหรือ

ถาวร 
สถานประกอบการ                         :โรงงานหรือสถานทีที่เปนของนายจางและมีนายจางในสถานที่นั้น    

ปฏิบัติหนาที ่
 
 

สวนท่ี 2 
แนวปฏิบตั ิ

การเคล่ือนยายวัสด ุ
 
1. บทนํา 

จุดประสงค 
การตีความ 

2. หลักเกณฑท่ัวไป 
การปรึกษา 
การออกแบบ 
การพิจารณา  การประเมิน  และการควบคมุความเสี่ยง 
การทบทวนและการประเมนิ 



การจัดเก็บขอมูล 
3. การพิจารณาความเสี่ยง 

การวิเคราะหขอมูลการบาดเจ็บในสถานทีท่ํางาน 
การปรึกษากับลูกจาง 
การสังเกตการณโดยตรง 

4. การประเมินความเสี่ยง 
การปฏิบัติและการเคลื่อนไหว 
สถานที่ปฏิบัติงานและแผนผังศูนยปฏิบัติงาน 
ทาทางและตําแหนงการทํางาน 
ระยะเวลาและความถี่ของการทํางาน 
ตําแหนงที่ตั้งของภาระงานและระยะทางเคลื่อนที่ 
น้ําหนกัและแรง 
ลักษณะภาระงานและอุปกรณ 
องคกรและระบบในสถานที่ทํางาน 
ทักษะและประสบการณ 
อายุ 
เครื่องสวมใส 
ความตองการเฉพาะ 

5. การควบคุมความเสี่ยง 
ขอแนะนําการเลือกวิธีการควบคุมความเสีย่ง 
การออกแบบงานใหม 
อุปกรณสําหรับการเคลื่อนยายวัสด ุ
การฝกอบรม 
การควบคุมโดยวิธีอ่ืน ๆ 

1.บทนํา 
 

จุดประสงค 
1.1 เพื่อใหการพิจารณาประเมินและควบคุมความเสี่ยงอันเกดิจากการเคลื่อนยายวัสดุ  เปนไปตามเงื่อนไขหลัก           

การเคลื่อนยายวัสด ุ
การตีความ 

1.2 แมวาแนวปฏิบัติตามหนังสอืเลมนี้มุงที่จะใหคําแนะนําอยางละเอียด แตตองยอมรับวาไมสามารถควบคุม
ทุกสถานการณที่เกิขึ้นในทีท่ํางานไวไดหมด 



2. หลักเกณฑท่ัวไป 
การปรึกษา 

2.1 หลักการเคลื่อนยายวัสดุ  ไดกําหนดการประเมินการควบคุมวิธีการทํางานโดยใหนายจางปรึกษากับฝาย
ลูกจาง ผูรับผิดชอบนั้น หรือตัวแทนลกูจางในเรื่องสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 
การปรึกษาควรกระทําเมื่อ 
(1) มีการวางแผนเพื่อนําเสนองานใหม  ปรับปรุงงานเดิม  หรือเมื่อมีการทบทวนงานทีท่ําอยู ซ่ึงตองเปด  

กวางสําหรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากมีการปรึกษาหารือแลว 
(2) นายจางกําลังพิจารณาพืน้ทีท่ํางานที่มีปญหา  เพือ่กําหนดขั้นตอนและลําดับความสําคัญในการ

ประเมิน 
(3) มีการพิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการประเมินงาน 
(4) ตองตัดสินใจเลือกมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยง ซ่ึงมีหลายวิธี 
(5) มีการทบทวนประสิทธิภาพมาตรการ การควบคุมที่นํามาใช 

2.2 การปรึกษาอาจจัดใหมีทั้งแบบเปนทางการหรือไมเปนทางการ อาจจะเปนการรวมประชุมกันของนายจาง 
และลูกจางโดยตรงหรือผานตัวแทนของทัง้สองฝายหรือฝายใดฝายหนึง่ 

การออกแบบ 
2.3 หลักการเคลื่อนยายวัสดุ  กําหนดไวดังนี ้

นายจางจะตองพิจารณาใหแนใจวาทุกขั้นตอนการทํางานเปนดังนี ้
(1) สภาพโรงงาน อุปกรณ  และบรรจุภณัฑ  ทีใ่ชในการทํางานไดรับการออกแบบ  กอสราง และ

บํารุงรักษาตลอดการใชงาน  รวมทั้งไมมีอันตรายตอสุขภาพ  และมคีวามปลอดภยั ขณะทีเ่คลื่อนยาย
วัสด ุ

(2) มีการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีกาทํางานที่ถูกตอง 
(3) ส่ิงแวดลอมการทํางาน จะตองไดรับการออกแบบใหมีความปลอดภัย 

2.4   เมื่อมีการวางแผน  เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง สถานประกอบการ  หรือระบบการทํางานใหม  จะทําใหเกดิ
คาใชจายเพิ่มขึน้  ฉะนัน้เพือ่ใหคุมคากับเงินที่ลงทุนไป  ควรควบคมุปจจัยที่ทําใหเกิดความเสีย่ง ตั้งแต
ระยะแรกของการวางแผนงาน 

2.5    การซื้ออุปกรณควรพิจารณาถึงลักษณะการใชงาน ความเหมาะสมกับผูใชและลดความเสีย่งอันตรายตอ
รางกาย 

2.6    การออกแบบ หรือซ้ืออุปกรณตาง ๆ ควรมีการปรึกษาหารือ 
2.7   การเตรียมการเกี่ยวกับโรงงาน  อุปกรณการทํางาน  และภาชนะบรรจุภัณฑตาง ๆ ในสถานที่ทํางานตอง

ออกแบบใหเหมาะสมกับกาํลังผูใช  ฉะนั้นควรคํานึงถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับความสามารถของมนุษย  เพื่อ
ทําใหเกดิความเหมาะสมกับผูใชงาน 
 



 
หลักการออกแบบ 

2.8 นายจางควรคํานึงถึงความแตกตางของขนาดรูปรางลูกจางแตละคน เชนความสูง  ระยะเอื้อมมือ  เพื่อให    
การเลือกอุปกรณและเครื่องเฟอรนิเจอรเหมาะสมกับลักษณะงานและคนทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สถานที่ทํางานควรออกแบบใหเหมาะสมกับขนาดรางกายของคนทํางาน 
2.9 ตองมีการออกแบบอุปกรณ  และเฟอรนิเจอรใชงานโดยไมกอใหเกดิอันตราย เตรียมการวางแผนใหกจิ 

กรรมและลักษณะงาน  เหมาะสมกับความสามารถและกําลังคน  นายจางควรระวังมิใหเกดิอันตรายกับ
ลูกจาง 

2.10 วิธีทั่ว ๆ ไปในการลดความเสี่ยง  ซ่ึงควรทําควบคูไปกบัการออกแบบบริเวณสถานที่ทํางาน  โรงงาน  และ
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 
(1) ลดการทํางานยกของขึ้นลงที่ตองออกแรงมากเกินไป 
(2) พยายามหลีกเลี่ยงการทํางานที่ตองมีการบิด  หมุน หรือเหยยีดรางกายขณะทํางาน 
(3) ลดการออกกําลังกายที่ตองผลัก  ดึง  ลาก  แบก  หรือถือ มากเกินไป 

2.11 การพิจารณาขัน้ตอนออกแบบและวางแผน  ประกอบดวย 
(1) ขนาด  ลักษณะพื้นผิว  ความคงที่  และน้ําหนักของวัตถุ 
(2) การเคลื่อนไหวทั้งตามแนวตัง้ฉาก  และแนวราบ 
(3) แผนผังสถานที่ทํางาน และสิ่งแวดลอมทัว่ไป 
(4) ทาทางการทํางาน  และความตองการบริเวณทีว่างในสถานที่ทํางาน 

2.12 ส่ิงที่ตองพิจารณาในขอ 2.11 ควรทําควบคูไปกับขั้นตอนดังตอไปนี ้
(1) การขนสง  และการรับสินคา 
(2) การทํางานในสถานที่ประกอบการ 
(3) การเก็บรักษาสินคา และการนําจาย 

 



การพิจารณา  การประเมิน  และการควบคุมความเสี่ยง 
2.13 ขอปฏิบัติสําคัญ  3 ประการ ในการลดอันตรายที่อาจเกดิกับรางกายจากการเคลื่อนยายวัสด ุ

(1) แจกแจงปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงในสถานที่ทํางาน  ทีอ่าจนํามาสูความเจ็บปวย หรือบาดเจ็บ 
(2) ประเมินปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงอยางละเอียด  และระบุใหชัดเจน 
(3) มีมาตรการในการควบคุม  และมีการแสดงตัวอยางมาตรการ  ที่จะขจดัและลดความเสี่ยง 

2.14 สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ  ดังภาพที่ 2 
ภาพที่ 2 ขั้นตอน 3 ประการในการเคลื่อนยายวัสดุอยางปลอดภัย 

 
1. การพิจารณาความเสี่ยง 

 
- การวิเคราะหขอมูลการบาดเจ็บในสถานทีท่ํางาน 
- การปรึกษาลูกจาง 
- การสังเกตการณโดยตรง 

 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
 

- การปฏิบัติ และการเคลื่อนไหว 
- สถานที่ปฏิบัติงาน และแผนผังศูนยปฏิบัติงาน 
- ทาทางและตําแหนงการทํางาน 
- ชวงเวลาและความถี่ของการทํางาน 
- ตําแหนงที่ตั้งภาระงาน  และระยะทางการเคลื่อนที่ 
- น้ําหนกั  และแรง 
- ลักษณะภาระงาน  และอุปกรณ 
- องคกรและระบบในสถานที่ทํางาน 
- ส่ิงแวดลอมในการทํางาน 
- ทักษะ และประสบการณ 
- อายุ 
- เครื่องสวมใส 
- ความตองการเฉพาะ 

 
 



3. การควบคุมความเสี่ยง 
 

- การออกแบบงานใหม 
การดัดแปลงสิง่ของ 
การปรับปรุงแผนผังสถานที่ทํางาน 
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน  การเคลื่อนไหว  และการใชแรง 
การจัด  การแจกจายวัสดุตาง ๆ ใหม 

- ดัดแปลงงาน  โดยใชเครื่องชวยอํานวยความสะดวก 
- ดัดแปลงงาน   โดยการเคลื่อนยายเปนทีม 
- อุปกรณสําหรับการเคลื่อนยายวัสด ุ

ตัวอยางอุปกรณ 
- การฝกอบรม 

การฝกอบรมเฉพาะ 
การฝกอบรมหลักการและวธีิการเคลื่อนยายวัสด ุ

- การควบคุมโดยวิธีอ่ืน 
ความจําเปนเฉพาะ 
เครื่องแตงกาย 

 
 
การควบคุมความเสี่ยง 
 ขั้นตอนในการควบคุมความเสี่ยง 
2.15 เมื่อมีการประเมินปจจยัความเสี่ยงแลวก็ควรดําเนนิการภาคปฏิบัติเพือ่ลดหรือขจัดความเสี่ยงนัน้ดวยวิธี   

การที่เหมาะสม  หลักการเคลื่อนยายวัสดุ  ไดเสนอแนวทางควบคุมความเสี่ยงไวเปนลําดับดังนี ้
หากมีการประเมินวา  การเคลื่อนยายวัสดุ กอใหเกิดความเสี่ยงตออันตราย  นายจางควรปฏิบัติดังนี ้

(1) ออกแบบการทํางานใหม  โดยลดหรือควบคุมความเสี่ยงนั้นไวใหได 
(2) จัดใหมีการอบรมเทคนิคความปลอดภัยในการทํางาน  ใหแกลูกจางที่เกี่ยวของ 

ในกรณีที่การออกแบบงานใหมไมสามารถกระทําได  หรือเพื่อแกปญหาในระยะสั้น  และเปน
มาตรการชั่วคราว  นายจางควรปฏิบัติดังนี ้

(1) จัดเครื่องทุนแรงหรืออํานวยความสะดวกในการทํางาน  อุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคล  หรือจัด
ใหชวยกนัทํางานเปนทีมเพื่อลดอัตราเสี่ยง 

(2) จัดอบรมวิธีการทํางานที่ถูกตอง การใชเครื่องทุนแรงชวยในการทํางานการใชอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล  และขั้นตอนการทํางานเปนทีม 



2.16 จะพบวาลักษณะงานตาง ๆ มีอยูไมนอยที่ตองทําไปพรอม ๆ กับวิธีการควบคุมดังที่กลาวมา  และก็มีงาน
บางประเภททีค่วรวางแผนใชเครื่องมือชวยในการทํางานควบคูไปดวย 

2.17 แนวปฏิบัติตามหนังสือเลมนี้  ไดแนะนําเกี่ยวกับทางเลอืกในการควบคุมความเสี่ยง  ซ่ึงการพิจารณาเลือก
นั้นขึ้นกับความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
น้ําหนัก 

2.18 แนวปฏิบัติตามหนังสือเลมนี้ถือวา  น้ําหนักเปนปจจยัสําคัญประการหนึ่งที่ตองนํามาพิจารณาเพือ่ ประเมิน 
และควบคุมความเสี่ยง 

2.19 ไมไดมีการกําหนดน้ําหนกัเอาไวแนนอน  แตควรปฏิบัต ิตามคําแนะนาํทั่ว ๆ ไปเกีย่วกับน้ําหนกั  และหาม
มิใหเดก็หรือผูหญิงยกของทีห่นักโดยไมมอุีปกรณใด ๆ ชวย 
ลูกจางใหม และลูกจางที่กลับมาทํางานใหม 

2.20 นายจางควรจดัใหมกีารอบรมฝกความชํานาญในการทํางานใหกับลูกจางที่มีใหม  หรือที่เพิ่งกลับเขามา
ทํางานหลังจากหยดุไปนาน โดยใหลูกจางสามารถเสริมสรางความชํานาญเฉพาะในงานทีต่นไดรับ
มอบหมาย 
การฝกอบรม 

2.21 หากประเมนิไดวามีความเสี่ยงอันตรายจากการเคลื่อนยายวัสดุ นายจางตองปฏิบัติดังนี้ 
(1) ออกแบบงานที่ทํานั้นใหม  โดยลดหรือควบคุมความเสี่ยงนั้นไวใหได 
(2) จัดใหมีการอบรมเทคนิคความปลอดภัยในการทํางานใหกับลูกจางที่เกีย่วของ 

2.22 นอกเหนือจากลูกจางที่เกีย่วของโดยตรงแลว  ควรมีการอบรมในสวนอื่น ๆ ดวยดังนี้ 
(1) ผูจัดการ  และหัวหนาผูควบคุม 
(2) ตัวแทนพนกังานดานสุขภาพอนามัย และความปลอดภยั 
(3) เจาหนาที่รับผิดชอบดานการจัดองคกร  การวางแผนงาน  และการปฏิบตัิงาน 

2.23 กําหนดจุดประสงคการฝกอบรมซึ่งประกอบดวย 
(1) การปองกันการบาดเจ็บจากการทํางานโดยพิจารณาและประเมินความเสี่ยง  การควบคุมเบื้องตน 

ตลอดจนการออกแบบงานและการปฏิบัติงาน 
(2) ควรใหความสําคัญ  และสนับสนุนใหเกดิความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบหลาย ๆ ประการของการ

ทํางานเคลื่อนยายวัสดุวามีลักษณะอยางไร  อะไรบาง 
(3) การประชาสัมพันธ และการนําเทคนิคการเคลื่อนยายวัสดอุยางปลอดภยัมาปฏิบัติอยางทั่วถึง 

รายละเอียดเนือ้หาการอบรม 
2.24 ความรูในการอบรมควรจัดใหตรงตามความตองการของกลุมผูเขาอบรม 
 
2.25 หัวขอในการอบรมประกอบดวย 

(1) ความเสี่ยงจากการเคลื่อนยายวัสด ุ



(2) ความสําคัญของปญหา 
(3) ผลกระทบตอรางกายที่อาจเกิดขึ้น 
(4) ลักษณะของงาน  และปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบาดเจ็บจากการเคลื่อนยายวัสดุ 
(5) วิธีการควบคุม  โดยเนนเรื่ององคประกอบของงาน  การออกแบบ  และการปฏิบัติงาน 
(6) เทคนิคเคลื่อนยายวัสดุอยางปลอดภัย 
(7) วิธีการใชเครื่องมือชวยในการทํางาน และการใชอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคลอยางถูกวิธี และ

ปลอดภัย 
(8) ความรับผิดชอบรวมกันในองคกร 
การฝกอบรมเฉพาะ 

2.26 หลักการแนะนําเรื่องการอบรมหลักสูตรเฉพาะ  เพิ่มเติมจากการอบรมดังกลาวขางตน ขอ 5.54-5.57 (หนา 
76-77) 

การทบทวนและการประเมิน 
2.27 เมื่อเร่ิมใชการควบคุมความเสี่ยงในการทํางานแลว  จะตองมกีารติดตามผลประสิทธิภาพของวิธีการที่

นํามาใชวาบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไม และเพื่อใหแนใจวาไมมีผลเสียที่อาจเกดิขึน้โดยสังเกตไมเห็น 
การจัดเก็บขอมูล 

2.28 ควรเก็บรายละเอียดของการนําหลักการเคลื่อนยายวัสดุมาไวในสวนกลางโดยที่ตัวแทนลูกจางดานสขุภาพ
อนามัย  และความปลอดภยัสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาศึกษา  ซ่ึงจะชวยในการทบทวน  และประเมินผล
งายขึ้น 

2.29 รายละเอียดของขอมูลที่เก็บ 
(1) การปองกันการบาดเจ็บจากการเคลื่อนยายวัสด ุ
(2) รายงานการวัดคาความเสี่ยง 
(3) วางแผนเกี่ยวกับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน 
(4) การนํามาตรการควบคุมความเสี่ยงมาใช 
(5) กิจกรรมการฝกอบรม และการใหความรูกบัพนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.การพิจารณาความเสี่ยง 
a. วิธีการพิจารณาความเสี่ยงจากการเคลื่อนยายวัสดุ  ซ่ึงมีผลเสียตอสุขภาพและ

ความปลอดภยัของลูกจาง 
b. จุดประสงค 

(1) เพื่อระบุความเสี่ยง 
(2) จัดลําดับความเสี่ยง 

c. การพิจารณาเพื่อระบุชนิดของความเสี่ยง  มีขั้นตอนพื้นฐาน 3 ประการ 
(1) วิเคราะห  และศึกษาขอมูลการบาดเจ็บในสถานที่ทํางาน 
(2) ปรึกษา 
(3) สังเกตการณ  และสํารวจบรเิวณงานและวธีิการทํางาน 

d. หากตองการประเมินผลของขั้นตอนดังกลาว  หนังสอืเลมนี้ไดแนะนําเกี่ยวกับ
วิธีการประเมนิไวดวย (หนา31-45) 
การวิเคราะหขอมูลการบาดเจ็บในสถานทีทํ่างาน 

e. ควรมีการศึกษา และตรวจสอบขอมูล  การบาดเจ็บของลูกจาง  เพื่อจะไดระบุ
สถานที่และลักษณะงานที่ทาํใหเกดิความเสี่ยง 

f. ควรพิจารณาสิง่ตอไปนี ้
(1) บริเวณที่เกิดความเสี่ยง 
(2) งาน หรือลักษณะงานที่มีการบาดเจ็บ 
(3) สวนของรางกายที่ไดรับบาดเจ็บ เชน หลัง  คอ  และไหล 
(4) ลักษณะของการบาดเจ็บ  เชน อาการตึง  เคล็ด  บาดแผลฉีกขาด  กระดกูหัก 
(5) สาเหตุของอุบัติเหตุ  เชน  การออกแรงมากเกินไป  ความตงึตัวของกลามเนื้อขณะยกของ  หรือการลื่น

หกลมขณะหิว้ของ 
g. การศึกษาขอมลูการบาดเจ็บมีประโยชนมากในการหาความถี่  และความรุนแรง 

แลวนํามาเปรยีบเทียบกับจํานวนพนักงาน  ช่ัวโมงการทํางาน  เพื่อหาอตัราความ
เสี่ยง  การนํามาเปรียบเทียบระหวางบริเวณงานหรือลักษณะงาน 

h. อัตราความถี่  และความรุนแรง จะเปนตวักาํหนดบริเวณที่มีอัตราความเสี่ยงมาก
นอยตามลําดับ 

การปรึกษากับลูกจาง 
i. การปรึกษาในบริเวณที่ทํางานมีความสําคัญมาก เนื่องจากพนักงานจะตระหนกัถึง

อันตรายที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ 
3.10  จะไดขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงที่แมนยํายิ่งขึน้  เมื่อมีการปรึกษาพูดคยุกบัผูที่กําลังทํางานนั้นอยู  หรือ

ตัวแทนในระหวางการพิจารณาความเสี่ยงนั้น 



3.11 ควรมีการปรึกษากันในขณะทีจ่ัดลําดับการประเมนิความเสี่ยง  พนักงานไดแจงเกี่ยยวกับวธีิการทํางานหรือ
การเคลื่อนไหวที่ทําใหเกิดความออนลา ความตึงเครียด หรือความลําบากในการปฏิบัติงานนั้น ๆ 

การสังเกตการณโดยตรง 
3.12 การสังเกตการณในบริเวณทีท่ํางาน ในขณะที่งานกําลังดําเนินอยูจะชวยใหการพิจารณาชนดิความเสี่ง

แมนยําขึน้  การสํารวจภายในสถานที่ทํางานใหทัว่โดยใชแบบตรวจสอบเปนแนว  จะเปนวิธีที่ดีทีสุ่ด  ใน
การประเมินประเภทของความเสี่ยง  ดังเชนแบบสํารวจความปลอดภยัในการเคลื่อนยายวัสด ุ

3.13 ชองวางดานบนของแบบสํารวจ  ใชจดขอมูลเหลานี้  คือ 
(1) รายละเอียดของสถานประกอบการ  คือ อาคาร  โครงสราง  และอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ 
(2) รายละเอียดของงาน  และสถานที่ทํางาน 
(3) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการประเมิน 
(4) ช่ือตัวแทนพนกังานที่ใหคําปรึกษา 

3.14 ถาหากผลการสํารวจเปนคําตอบ วา "ใช" ก็ควรประเมนิในขั้นตอ ๆ ไป       ยิ่งผลการสํารวจเปนคําตอบวา 
"ใช" มากเทาใด  การประเมนิก็จะทํามากขึน้ไปเรื่อย ๆ เปนลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสํารวจความปลอดภัย 
ในการเคลื่อนยายวัสด ุ

การพิจารณาทัว่ ๆ ไปเกี่ยวกับความเสี่ยง 
 

  
   การสังเกตการณบริเวณงาน  และขณะปฏิบัติจะชวยในการพิจารณาและ                               

ระบุความเสี่ยงไดชัดเจน  การตรวจสอบการทํางานแบบสํารวจ      เปนสวนหนึ่ง 
              ของกระบวนการพิจารณาเพื่อระบคุวามเสี่ยง 
   หากคําตอบตามรายการขางลางคือ "ใช" จะตองมีการประเมินในขัน้ตอน                                  

ตอไป  ยิ่งตอบ "ใช" มากเทาใด ก็ตองทําการประเมินในขัน้สูงตอไปเรื่อย ๆ 
ขอมูลที่ใชในการประเมิน  เพื่อระบุและควบคุมความเสีย่งนั้นจะไดมาจาก                              

การปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 สถานที่ทํางาน……………………………….วันที…่…………………………….. 
 ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ผูประเมิน………………………………………………………………………… 
 ตัวแทนพนกังาน…………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 



 
 
 

การเคล่ือนไหว ทาทาง  และแผนผังการทํางาน 
 

1. มีการกมตัวลงต่ํา  โดยมืออยูในระดับต่ํากวาครึ่งขา  บอยครั้ง  
หรือเปนเวลานาน                  ใช    ไมใช 

 2.     มีการยกแขนขึ้นไปเหนือไหล  บอยคร้ัง หรือเปนเวลานาน        ใช    ไมใช 
 3.    มีการกมลําตัวไปขางหนาบอยครั้ง  หรือเปนเวลานาน              ใช    ไมใช 
 4.     มีการบิดลําตัวไปขางหลังบอยครั้ง  หรือเปนเวลานาน              ใช    ไมใช 
 5.     มีการทํางานอยูในทาใดทาหนึ่ง โดยไมไดขยับตวั บอยครั้ง        ใช    ไมใช 
         หรือเปนเวลานานเกินไป                 
 

งานและสิ่งของ 
  

6.     ตองเคลื่อนยายวัสดุบอย ๆ หรือเปนระยะเวลานาน             ใช    ไมใช 
 7.     ออกแรงเคลื่อนยายในระยะไกล               ใช    ไมใช 

8. น้ําหนกัของสิ่งของ 
- มากกวา 4.5 กิโลกรัม และตองยกจากตําแหนงระดับคนนั่ง     ใช    ไมใช 
- มากกวา 16 กิโลกรัม และตองยกในตําแหนงที่กําลังทํางาน 
  ซ่ึงสูงกวาระดับคนนั่ง               ใช    ไมใช 
- มากกวา 55 กิโลกรัม               ใช    ไมใช 
หมายเหตุ น้ําหนักไมไดถูกจํากัดวามีขีดจาํกัดเทาไร  แตเปนสิ่งสําคัญ 
             ที่จะนาํมาพิจารณาในการประเมินและควบคุมความเสี่ยง 

 9.     งานผลัก  ดึง  หรือการใชกําลังอื่นๆ ตองออกแรงมาก           ใช    ไมใช 
10.  การขนยายลําบากและเชื่องชา  เนื่องจากขนาด รูปราง 

อุณหภูมิความไมสมดุล หรือมองไมเห็นทางขนยาย           ใช    ไมใช 
 11.   ไมสะดวก และไมปลอดภัยทีจ่ะจับยดึของที่จะเคลือ่นยาย       ใช    ไมใช 

 
 
 
 



 
สิ่งแวดลอมการทํางาน 

  
12.   ทํางานในสถานที่อับอากาศ     ใช    ไมใช 

 13.   แสงสวางไมเพียงพอ     ใช    ไมใช 
 14.   อากาศเยน็  หรือรอนเกนิไป     ใช    ไมใช 
 15.   พื้นบริเวณเคลื่อนยาย ไมเรียบ ขรุขระ ล่ืน   ใช    ไมใช 
 

ปจจัยของแตละบุคคล 
 

16. ลูกจางใหม  หรือลูกจางเกาทีเ่พิ่งกลับมาปฏิบัติงาน 
หลังจากหยุดงานไปนานพอสมควร    ใช    ไมใช 
อายุ  การหยอนสมรรถภาพ  หรือปจจัยดานอื่นที่จะ 
กอใหเกิดผลตอการปฏิบัติงาน    ใช    ไมใช 

17. เสื้อผา  และอุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคล 
มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน    ใช    ไมใช 
 

 
4. การประเมินความเสี่ยง 

4.1 หลักการเคลื่อนยายวัสดุ  คือ นายจางจะตองแนใจวามกีารตรวจสอบ และประเมนิความเสี่ยงอันตรายจาก
การเคลื่อนยายวัสดุ  อันมีผลตอสุขภาพและความปลอดภัย 

4.2 หลักการระบใุหควบคุมเกีย่วกับปจจยัที่มีการประเมินพบวาเปนตนเหตทุําใหเกดิการบาดเจ็บ 
4.3 การพิจารณาประเภทความเสีย่งควรทําตอเนื่องสม่ําเสมอ  และมีการประเมินขั้นตอไป  เมื่อเกิดการ

บาดเจ็บจากระบบการทํางาน การปฏิบัติงานในระบบใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลงวธีิการจากเดิม 
4.4 ควรมีการพิจารณาปจจยัตางๆ และมาตรการในการควบคุมอยางเหมาะสมรวมทั้งความสัมพันธของปจจัย

เหลานั้น 
4.5 บทตอไปเกี่ยวกับขอแนะนําการประเมิน 
 

การปฏิบตัิ และการเคลื่อนไหว 
4.6 การเคลื่อนไหวรางกาย  ขณะทํางานจะตองไมเปนสาเหตุของความเจบ็ปวดหรือไมสะดวกสบาย  ควรทํา

ไปไดอยางราบรื่น  ดวยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการกระชากหรือการกระตุกอยางรวดเร็วไป     การยก



หรือหิ้งสิ่งของควรอยูในระดับสมดุลและในทาสบาย  ลดการเคลื่อนไหวขอตอมาก ๆ เปนเวลานาน  การ
บิดตัว กมตัว  หรือยึดตวัมาก ๆ ซํ้าซาก  จะเพิ่มอัตราความเสี่ยงการบาดเจ็บ 

4.7 สาเหตุดังกลาวขางตน และคําตอบวา "ใช"  ของคําถามตาง ๆ ตอไปนี้ แสดงวาความเสี่ยงมีมากขึ้น 
(1) น้ําหนกัของที่ยกดวยแขนทั้งสองไมสม่ําเสมอ หรือยกดวยแขนขางเดียว 
(2) ผลัก  หรือดึงสิ่งของผานลําตัวจากดานหนึ่งไปยังอกีดานหนึ่ง 
(3) มีการกมไปขางหนาเพื่อยกของ ที่ตองใชกําลังมาก 
(4) ทํางานสองจังหวะพรอม ๆ กัน  โดยการทาํงานอยางหนึง่ไมไดอยูในตาํแหนงของรางกายที่มั่นคงพอ 
(5) ทํางานหลายอยางที่แตกตางกันในเวลาเดียวกัน  ทั้งที่งานบางอยางควรทําในขณะอยูในทานั่ง บาง

งานควรทําในทายืน 
สถานที่ปฏิบตังิานและแผนผงัศูนยปฏิบตัิงาน 

4.8 ตําแหนงที่ตั้งของงาน และการควบคุม อุปกรณเครื่องมอื  เครื่องใช วสัดุตาง ๆ มีความสัมพันธกัน  
ผลกระทบตอพนักงานเกีย่วของกับ  ทาทางการทํางาน  ความสูงของงาน  เทคนิคการยกของ ระยะเวลา  
ความถี่  และการเคลื่อนไหว  ปฏิบัติงาน 

4.9 แผนผัง  ควรอาํนวยความสะดวกตอการทํางาน   ดังนี ้
(1) ชวยในการยกของ  และการเคลื่อนไหวไปดานหนา 
(2) มีแสงสวางเพยีงพอ  เหน็งานไดชัดเจน 
(3) งานสวนใหญที่ทําไมอยูในที่สูงเกินไป  และสามารถเขาทําไดอยางสะดวก 

4.10 ถาคําตอบ "ไม"  มีใหกับคาํถามขางลางนี้  ก็แสดงวา  มคีวามเสี่ยงเพิ่มขึ้น 
(1) แผนผังเหมาะสมกับงานที่ทําและการปฏิบตัิงานที่ตองเคลื่อนไหวรางกายตลอดเวลา 
(2) มีพื้นที่กวางขวางเพยีงพอในการเคลื่อนไหวรางกายขณะปฏิบัติงาน 
(3) มีเครื่องมือเครื่องจักรชวยในการทํางาน 
(4) งานที่ตองทําอยูในความสูงระดับที่เหมาะสมกับขนาดรางกาย และลักษณะงาน 
(5) มีพื้นที่กวางพอสําหรับเหยยีดแขนขา 
(6) มีการจัดงานทีม่ีลักษณะตาง ๆ กัน ใหเปนระบบ  เพื่อหลีกเลี่ยงการเคลือ่นไหวรางกายที่มากเกินไป 

ทาทางและตําแหนงการทํางาน 
4.11 ลักษณะงานควรใหลูกจางขยับเขยื้อนรางกายในทาตาง ๆ สลับบาง  ไมควรทํางานอยูทาใดทาหนึ่งมาก

เกินไปโดยไมมีโอกาสเปลี่ยนอิริยาบถ หรือพัก 
4.12 ควรหลีกเลี่ยงการกมตัว  หรือบิดตัว  เปนเวลานาน ๆ หรือบอยครั้งซ้ํา ๆ กัน 
4.13 หากตอบคําถามขางลางวา "ใช" แสดงวาความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 

(1) ส่ิงของอยูในตาํแหนงทีย่ากตอการหยิบจับ 
(2) ขณะปฏิบัติงานการเคลื่อนไหวดังจะกลาวตอไป   กระทาํอยูเปนเวลานานหรือบอยครั้ง 

- ยกแขนสูงเหนอืไหล 



- กมหลังชะโงกตัวไปขางหนา 
- การบิดหลัง 
- บิดตัวไปขางหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
          หลีกเล่ียงการยกแขนสงูเหนือไหล 
 
 
 
 
 
              หลีกเล่ียงการบิดหลัง 
 
 
 
 
     หลีกเล่ียงการกมหลังชะโงกไปขางหนา 
 
 
 
 
         หลีกเล่ียงการบิดลําตัวไปดานขาง 

ภาพที่ 3 ทาทางการทํางานทีค่วรหลีกเล่ียง 
 
 
 

 

 

 

 



ระยะเวลาและความถี่ของการทํางาน 
 

4.14 ความเสี่ยงตอการเจ็บปวยจะเพิ่มขึ้นตามจาํนวนความถี่  ความซ้ําซาก  และระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 
ปจจัยสําคัญทีท่ําใหเกดิความเสี่ยง  ซ่ึงนํามาพิจารณาควรเริ่มจากคําถาม  "บอยแคไหน"  และ "นานแค
ไหน" 

4.15 ปญหาไมไดมีเฉพาะ  ความถี่  และระยะเวลา  การยกของ  กมลงวางของหยิบของเทานั้น  แตรวมถึงการ
ผลัก  การดึง  การหิ้ว  และการหยิบจับยึดของ 

4.16 งานที่กระทําซ้าํ ๆ เปนเวลานานจะทําใหรูสึกเบื่อหนาย  และเฉื่อยชา  ซ่ึงมีผลตอเนื่องถึงความปลอดภัย
ในสุขภาพอนามัย 

4.17 มีปจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลตอความสามารถของพนักงาน  ในการปฏิบัติงานตอเนื่อง  ปจจยั
เหลานั้นคือ  พลังงานสะสม  ความสมบูรณของรางกาย  และภาระงานที่ทําอยู  ซ่ึงควรเปนสดัสวนที่
เหมาะสมกับความสามารถของรางกายที่จะทํางานนั้น 

4.18 การประเมินควาเสี่ยงควรคํานึงถึงการปฏิบัติงานดวยอวยัวะที่มกีลามเนือ้ไมใหญโต เชน มือ  แขน  ทั้งใน
ภาวะการทํางานแบบเฉื่อยเปนเวลานานและซ้ํา ๆ เพราะกลามเนื้อเล็ก ๆ เหลานี้จะออนลาเร็ว เมื่อทํางาน
มากเกินไป 

 
ตําแหนงท่ีตัง้ของภาระงาน   และระยะทางเคลื่อนท่ี 

 
4.19 ภาระงานทีใ่ชคนทําดวยมือเปลาควรมีระยะสั้นที่สุด  ถาระยะทางไกลควรใหของมนี้ําหนกัเบาทีส่ามารถ

เคลื่อนยายไดโดยไมมีความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.20 ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นหากตําแหนงของภาระงาน อยูสูงกวาไหลพนักงาน หรืออยูต่ํากวาระดับกึ่งกลางของ
ความสูงตนขา   ทําใหตองกมหรือยึดตวัยกของหรือโยกยายของเขาวางในตําแหนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 ความสูงที่เหมาะตอการทํางาน คือระดับขอมือ สิ่งของที่ตองมีการยกบอย ๆ 

         ควรเก็บไวในระดับบริเวณ ก. สวนสิ่งของที่ไมตองเคล่ือนยายบอย ๆ ควรเก็บไวในบริเวณ ข. 
 
 

น้ําหนักและแรง 
4.21 น้ําหนกัสิ่งของที่ขนยายดวยมือเปลา  ควรตองพิจารณาปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญดังนี้ 

(1) ความถี่ และระยะเวลา 
(2) ตําแหนงของสิ่งของสัมพันธกับขนาดรางกาย 
(3) ระยะทางขนยาย 
(4) ลักษณะสิ่งของ 

4.22 เมื่อตองยกของที่มีน้ําหนกัมาก  ควรมีการประเมินอยางระมัดระวัง   ตามมาตรการการควบคุมที่เมาะสม 
4.23 การยก  การวาง  และการหิว้ส่ิงของ 

(1) เมื่ออยูในทานัง่  ไมควรยกของหนักเกิน 4.5 กิโลกรัม 
(2) หลักฐานบางประการแสดงใหเห็นวา  ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บที่หลังจะเพิ่มขึน้จากการยกสิ่งของที่

มีน้ําหนกัมากกวา 16-20  กิโลกรัม ฉะนั้นถาอยูในทายืนก็ควรยกของที่มีน้ําหนักต่ํากวาหรืออยู
ระหวาง 16-20 กิโลกรัม 

 



(3) เมื่อน้ําหนกัของที่ยกเพิ่มจาก 16 กิโลกรัม  ถึง 55 กิโลกรัม  ลูกจางที่ยกของ  วางของ  หรือหิ้วของที่มี
น้ําหนกัดังกลาว  จะมเีปอรเซ็นตความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  ฉะนัน้  ควรมีความระมัดระวังในการประเมิน ใน
ระดับนี้ควรมีเครื่องมือทุนแรงชวย  หรือใหทํางานเปนทมี 

(4) ไมควรใชคนยกของที่หนักเกิน 55 กิโลกรัม  นอกจากจะมีเครื่องจักรหรือพนักงานอื่น ๆ ชวยงาน
บางครั้งอาจจะมีการออกแรง เพื่อจับยดึสิ่งของโดยไมมกีารเคลื่อนไหวแรงที่ใชในการผลัก  หรือดึง
ส่ิงของไมจําเปนตองสัมพันธกับการเคลื่อนที่ เชน ตองใชแรงมาก  เมือ่ยกของในระยะทางสั้น ๆ 

4.24 ลักษณะทาทางการทํางาน  และสภาพการทํางาน มีผลตอความเสี่ยงอันตรายในการทํางานที่ตองใชกําลัง
ทั้งผลัก  ดัน ยดึ  ส่ิงของทั้งสิ้น 

4.25 ภาพที่ 5  แสดงการใชกําลังในสถานการณที่แตกตางกนั 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 
 

4.26 หากคําตอบคอื "ใช"  แสดงวาความเสีย่งเพิ่มขึ้น 
(1) คอนขางยากทีจ่ะผลักดันหรือลากสิ่งของใหเคลื่อนที ่
(2) ตองออกกําลังกายมากขณะที่นั่งอยู 
(3) ตองทํางาน  ผลัก  หรือดัน  ขณะกําลังนั่งโดยที่ที่นั่งนั้นไมไดมาตรฐานและไมมีทีว่างเทา 

ลักษณะของภาระงานและอปุกรณ 
4.27 การประเมินความเสี่ยง  ควรพิจารณาลักษณะสิ่งของ  และเครื่องมือ คือ น้ําหนัก  และกําลังที่ตองใช 

รวมทั้งขนาดความกวางยาว  ความมั่นคง  ความแข็ง  พืน้ผิวหนา  อุณหภมูิ 
4.28 พิจารณาเรื่องการสวมถุงมือในการทํางานดวย  เพราะถุงมือจะปองกนัการบาดเจ็บจากความรอน  หรือ

การถลอกของผิวหนัง  แตอยางไรก็ตาม จะไมสะดวกตอการหยิบจับของ  ความคลองแคลว  และกําลังใน
การยก 

4.29 การเคลื่อนยายสัตวหรือคนจะยากตอการประเมินและการควบคุม เพราะคนหรือสัตวที่สามารถชวยตัวเอง
ได  ส่ิงที่ผูขนยายตองเผชิญคือ  การใชกําลังเพิ่มขึ้นในการหยุด  ชะลอคนหรือสัตว  หรือการออกแรงมาก
ทันทีเพื่อหยุดการเคลื่อนที่ไปในทิศทางทีไ่มตองการ 

 



4.30 การขนยายสิ่งมีชีวิตนั้น  จะตองมีขอจํากัดและวิธีการเพิม่เติมขึ้นมา  ตวัอยางคือ การเคลื่อนยายผูปวยตอง
ดูแลเปนพเิศษ และระมัดระวัง 
(1) อุปกรณทางการแพทยที่เปราะหาง 
(2) การหยดุ หรือชะลอฝูงสัตวใหอยูกับที่  ตองใชกําลังเทากบัที่จะทําใหเคลื่อนที่ 

4.31 หากคําตอบคอื "ใช" แสดงวาความเสีย่งนัน้เพิ่ม 
(1) ตองมีการขนยายคน  หรือสัตวดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ 
(2) คนหรือสัตว ตืน่ตกใจ  และกระวนกระวาย ทําใหการเคลือ่นยายตองใชกําลังมาก 
(3) ส่ิงของ  มีรูปรางไมเหมาะสมที่จะเคลื่อนยายดวยทาทางที่สมดุล 
(4) ส่ิงของยากที่จะหยิบจับ หรือถือ 
(5) ส่ิงของนั้นไมมั่นคง และไมสมดุล  หรือมีของบรรจุอยูขางในที่พรอมจะไหลหรอืหลุดออกมาได

ทันที 
(6) ส่ิงของนั้นมีผิวเรียบ  ล่ืนมนั หรือเปยก 
(7) ส่ิงของมีเหล่ียม มุมที่แหลมคม 
(8) ของมีอุณหภูมริอน หรือเย็นมาก 
(9) สวนของสิ่งของบังทางเวลาขนยาย 
(10) ตองขนสิ่งของเปนแผนขนาดกวางใหญ หรือส่ิงที่มีขนาดใหญ โดยไมมีหูหิว้ที่จับเฉพาะ หรืออุปกรณ

ชวย 
(11) ส่ิงของที่มีความกวางมากกวา 50 เซนติเมตร (วัดตามขวางของลําตัว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 
 
 
 

 



(12) ส่ิงของมีความยาวกวา 30 เซนติเมตร (วัดจากลําตัวออกไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 
(13) ส่ิงของที่มีขนาดกวาง/ยาว มากกวา 75 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 
 
 

องคกรและระบบในสถานทีทํ่างาน 
4.32 งานที่มีผลตอความเสี่ยงการบาดเจ็บนัน้ จะสัมพันธกับปจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ เชน  ระดับตําแหนงของ

พนักงาน การมีเครื่องมือเครื่องใช ตารางงาน  การทํางานเปนผลัด  การเลื่อนตําแหนง  ความหลากหลาย
ของงาน  การหยุดพัก  การกลับมาทํางานและขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

4.33 หากคําตอบวา "ใช" แสดงวาความเสี่ยงเพิม่ขึ้น 
(1) ความถี่ในการทํางานเปนผลจากทางขนยายแคบ  มกีารเปลี่ยนแปลงทนัที  การหยุดชะงัดของวัตถุดิบ

หรือช้ินงาน 
(2) พนักงานไมพอที่จะทํางานใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
(3) ไมมีทีมงานคอยชวยยกและเคลื่อนยาย หรือจัดระบบการทํางานใหปลอดภัย 

 

 



(4) ขาดการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณรวมทางสถานที่ทํางาน 
(5) ไมมีขั้นตอนแนนอนในการรายงาน  เครื่องมือไมปลอดภัย  และสิ่งแวดลอมไมเหมาะสม 
(6) การทํางานเปนไปอยางไมราบร่ืน 
(7) ไมมีโปรแกรมอบรม หรือแนะนํา  การเลือก  การซื้อ  การบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือในการทํางาน 

สิ่งแวดลอมในการทํางาน 
4.34 ภูมิอากาศ  แสงสวาง พื้นที่  ช้ัน  พื้นผิวทางเดิน เปนปจจยัส่ิงแวดลอมการทํางาน 
4.35 การทําความสะอาดสถานทีท่ํางาน  และรองเทาที่สวมใสขณะทํางาน เปนปจจยัที่ชวยปองกันการลื่น การ

หกลม   การไถล  ขณะขนยายของ 
4.36 หากคําตอบวา "ใช"  แสดงวามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 

(1) พื้นผิวทางเดิน ไมเรียบและลื่น 
(2) ในสถานที่ทํางาน ระดับพืน้ไมเทากันอยูหลายจุด 
(3) ไมมีการรักษาความสะอาดในสถานที่ทํางาน 
(4) มีอุณหภูมิ  รอนเกินไป  เยน็เกินไป  มีลม  หรือมีความชืน้สูง 
(5) มีฝุน กาซฟูม และไอสารเคมี  กระจายอยูในอากาศมาก 
(6) มีความสั่นสะเทือนสูง 
(7) ทํางานในสถานที่อับอากาศ 
(8) แสงสวางนอยเกินไป 

ทักษะและประสบการณ 
4.37 พนักงานควรมีความรูและความสามารถในการทํางาน  การทํางานที่ไมตรงกับความชํานาญอาจกอใหเกดิ

ความเสี่ยงตออุบัติเหตุได 
4.38 หากคําตอบคอื "ไมใช" แสดงวามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 

(1) พนักงานไดรับการฝกอบรมความรูที่เหมาะสมเกี่ยวกับอันตราย และเทคนิคในการทํางาน 
(2) พนักงานไดรับการอบรมใหตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้  รวมทั้งสามารถประเมินและเลือก

วิธีการทํางานที่ถูกตอง 
(3) มีการอบรมเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  และเกี่ยวของกับวิธีการทํางาน 
(4) พนักงานไดรับคําแนะนําทีถู่กตองในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในการทํางาน 
(5) สําหรับการเคลื่อนยายวัสดทุี่มีน้ําหนกัมากขึ้น  พนกังานเคยมีประสบการณในการทาํงานกับของ

หนักมากกวา 
(6) การปฏิบัติงานจําเปนที่จะตองใหพนกังานมีสุขภาพสมบูรณ 

 
 
 



อายุ 
4.39 เด็กที่อายตุ่ํากวา 18 ป จะเสี่ยงตอการบาดเจ็บมากกวาผูใหญ 
4.40 ควรมีความระมัดระวังมากขึน้ในการประเมินความเสี่ยง  และการนาํมาตรการควบคุมมาใชกับคนที่อายุ

นอย  ยิ่งเด็กมากเทาไหร ยิ่งตองดูแลเอาใจใสมากเทานั้น 
4.41 ไมควรใหผูทีอ่ายุนอยกวา 18 ป ยกของ  วางของ  หรือหิ้วของที่มีน้ําหนักมากกวา 16 กิโลกรัม  โดยไมมี

เครื่องมือ  หรือมีทีมงานชวย และไมเคยรับการอบรมในการทํางานกอน 
4.42 คนที่มีอายุมาก ความสามารถในการทํางานยอมถดถอยลง  แตอยางไรก็ตามการพจิารณาอายุอยางเดียว  

ไมพอเพยีงในการประเมิน  เพราะคนสูงอายุจะมีความชํานาญ  และประสบการณในการทํางาน ฉะนั้น
ควรพิจารณาจากหลาย ๆ ปจจัย 

เคร่ืองสวมใส 
4.43 ประเภทเสื่อผาที่สวมใส  มีสวนเกีย่วของกับความปลอดภัยในการทํางาน เชน เสื้อผาที่คับไปทําให

เคลื่อนไหวไมคลองตัว  การออกแบบชุดฟอรมที่ใส  หรืออุปกรณปองกันประจําตวั  ควรประเมนิความ
เสี่ยงดวย 

ความตองการเฉพาะ 
4.44 บางกรณี  ลูกจางอาจตองการประเมินความเสี่ยงเปนพิเศษ  ความตองการนี้อาจเปนเวลาชั่วคราว  หรือ

ถาวรก็ได  เชน การกลับมาทํางานหลังเจบ็ปวยหรือหยดุงาน  ลาคลอด  การไมสารมารถทํางานไดปกต ิ
 

5.    การควบคมุความเสี่ยง 
5.1  หลักการเคลื่อนยายวัสด ุ

 นายจางตองพจิารณาใหแนใจวา  สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนยายวัสด ุ
ควรมีการปรึกษากับพนกังาน  หรือตัวแทนคนอื่น ๆ เร่ืองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการ
เคลื่อนยายวัสดุ 
ถาประเมินไดวามีความเสีย่งจากการทํางาน นายจางควรปฏิบัติดังนี้ 
(1) ออกแบบงานที่ทําใหม  โดยลดความเสี่ยง หรือควบคุมงานเสี่ยงนั้นไวใหได 
(2) จัดใหมีการอบรมเทคนิคความปลอดภัยในการทํางาน ใหกับพนักงานทีเ่กี่ยวของ 
ในกรณีที่การออกแบบงานใหมไมสามารถกระทําได  หรือเพื่อแกปญหาในระยะสั้น  และเปนมาตรการ
ช่ัวคราว นายจางควรปฏิบัติดังนี้ 
(1) จัดเครื่องทุนแรงหรืออํานวยความสะดวกชวยในการทํางาน  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล และ

หรือจัดใหชวยกันทํางานเปนทีม เพื่อลดอัตราเสี่ยง 
(2) จัดการอบรมวธีิการทํางานที่ถูกตอง การใชเครื่องทุนแรง  เครื่องอํานวยความสะดวกชวยในการ

ทํางาน  การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  และขั้นตอนการทํางานเปนทีม 
5.2 การควบคุมความเสี่ยงเปนวิธีการลด และขจัดความเสีย่งที่มีการระบุ และประเมินแลว 



5.3 การควบคุมจะทําไดผลดีที่สุดเมื่อทํารวมกบั 
(1) การออกแบบงานใหม 
(2) ใชอุปกรณสําหรับการยกเคลื่อนยายวัสด ุ
(3) การฝกอบรม 

5.4 ตองระมัดระวงัมิใหเกดิความเสี่ยงอื่นๆ จากวิธีการควบคมุ 
 

แนวทางการควบคุมความเสีย่ง และปจจัยความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
แนวทางการควบคุม 

การออกแบบงานใหม    

 
 
 

ปจจัยควบคุมความเสี่ยง ดัดแปลง 
สิ่งของ 
สถานที่ 
ทํางาน 

1 

ปรับปรุง 
แผนผัง 
ของงาน 

 
2 

จัดระบบ 
การไหล 
ของงาน 

 
3 

เปล่ียน 
แปลง 
การ 

เคล่ือน 
ไหว 
การใช
แรง 

4 

ดัดแปลง
งาน 
โดยใช 
เครื่อง 
ทุนแรง 

5 

ปรับปรุง 
ทีมงาน 
เคล่ือนยา

ย 
6 

อุปกรณ 
สําหรับ
การ 

เคล่ือน 
ยาย 
วัสดุ 

7 

การ
อบรม 

 
 
 
8 

การ 
วิธีอ่ืน 

 
 
9 

1.การปฏิบัติและการเคลื่อนไหว 
2.สถานที่ปฏิบัติงานและแผนผังศูนยปฏิบัติงาน 
3.ทาทางและตําแหนงการทํางาน 
4.ระยะเวลาและความถี่ 
5.ตําแหนงท่ีต้ัง ภาระงาน และระยะทางการ
เคลื่อนที่ 
6.น้ําหนักและแรง 
7.ลักษณะภาระงาน และอุปกรณ 
8.องคกรและระบบ 
9.สิ่งแวดลอมการทํางาน 
10.ทักษะและประสบการณ 
11.อายุ 
12.เครื่องสวมใส 
13.ความตองการเฉพาะ 
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     * เครื่องหมายดอกจัน (*) แสดงวาเปนวิธีการควบคุมที่ดีกวาวิธีแบบจุดวงกลม (')      หมายเหตุ ควรพิจารณาการเลือกวิธีการควบคุมตามลําดับความสําคัญ 
 



ขอแนะนําการเลือกวิธีการควบคุมความเสีย่ง 
5.5 ตารางดังกลาวแสดงใหเห็นวาการเลือกใชวธีิการควบคุมขึ้นอยูกับปจจัยความเสี่ยง  โดยตองเกีย่วของและ

เหมาะสมกนัและกัน  ทั้งนี้การออกแบบงานใหมเปนวิธีที่เหมาะสมทีสุ่ด  ในการควบคุมการลดความเสี่ยง
นั้นตองใชหลาย ๆ วิธีรวมกนัจึงจะไดผลด ี

5.6 ตารางนี้แสดงถึงวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่สามารถนํามาใชไดผลกับแตละปจจยั 
5.7 หมายเหตุ  ไมควรตีความเครื่องหมายดอกจัน (*) โดยไมศึกษาตารางทั้งหมด ปจจยัและวิธีการควบคุมบาง

ประการเปนสิง่กวาง ๆ ทั่ว ๆ ไป 
5.8 วิธีการที่ดีที่สุด คือ ขั้นตอนตาง ๆ ของวิธีออกแบบงานใหม 
5.9 คําอธิบายของแตละขั้นตอนตามขางลางนี้ 
 การออกแบบงานใหม 
 การดัดแปลงสิง่ของ 
5.10 มีการเปลี่ยนแปลงบรรจุหีบหอส่ิงของที่จะขนยายใหใหญขึ้น  หรือเล็กลง  หรือเปล่ียนน้ําหนัก  ขนาด 

รูปรางสิ่งของ 
 การปรับปรงุแผนผังสถานที่ทํางาน 
5.11 มีการเปลี่ยนแปลง  หรือจดัระบบโรงงาน  อุปกรณ  และเฟอรนิเจอรใหม โดยรวมการรักษาความสะอาด 

และขั้นตอนการบํารุงรักษาไปดวย 
 การปรับปรงุระบบการไหลของงาน 
5.12 มีการปรับปรุงกําหนดเวลา ระยะเวลา และเสนทางในการขนยายวัสด ุ อาจลบดความเสี่ยงไดถาระบบการ

บรรจุ และเสนทางที่เคลื่อนยายวัสดุตาง ๆ ภายในและโดยรอบสถานประกอบการ  เปนไปดวยความ
สะดวกคลองแคลว 

 เปล่ียนแปลงการปฏิบตัิ  การเคล่ือนไหว  และการใชแรง 
5.13 ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทํางานหรือไมก็ตาม  การปฏิบัติงานควรจะมีการเปลี่ยนแปลง  วิธีการ 

การเคลื่อนไหว  และการใชกําลังงานให แตกตางกันไป 
 การดัดแปลงงานโดยใชเคร่ืองอํานวยความสะดวก 
5.14 ความเสี่ยงอาจลดลงได  ถามีการใชเครื่องทุนแรง  มีการจัดระบบโรงงานและการใชอุปกรณ  การปรับปรุง

ประสิทธิภาพ และการบํารุงรักษา 
 การดัดแปลงงานโดยการเคลื่อนยายวัสดุเปนทีม 
5.15  เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ  การเคลื่อนไหว  และการใชกําลังทํางาน โดยจดัทีมงานชวยในการขนยาย 
 อุปกรณสําหรบัการเคลื่อนยายวัสด ุ
5.16กําหนดใหมีอุปกรณทนุแรงมาชวยขนยาย  พรอมกบัอบรมวิธีการใช  จะชวยลดความเสี่ยงจากการออกกําลัง 

ยกของที่หนักมากเกินไป 
 



 การฝกอบรม 
5.17 หากวิธีการดังกลาวใชไมไดผล ควรจัดอบรมใหความรู คําแนะนําแกพนักงานเกีย่วกับงานที่ตองทํา 

การควบคุมโดยวิธีอ่ืน 
5.18 การใชวิธีอ่ืน  ตองมีการพิจารณาใหรอบคอบ รวมทั้งความตองการของพนักงานดวย  คํานึงถึงสุขภาพและ

เสื้อผาที่สวมใส 
การออกแบบงานใหม 

 การดัดแปลงสิง่ของ 
5.19 เมื่อมีการประเมินพบความเสี่ยง ขอแนะนาํการปรับปรุงไดแก 

(1) ทําใหส่ิงของเบาลง 
(2) บรรจุของในหบีหอที่เล็กลง 
(3) ปรับขนาดวัสดุใหเล็กลง เพือ่ยกงาย และสามารถยกแนบลําตัวได 
(4) ปรับพื้นผิวหนาวัสดุใหหยิบจับงาย 
(5) พื้นผิววัสดุ  ควรสะอาด เรียบ เหล่ียมมุมไมแหลมคม เพือ่ใหสามารถยกอุมแนบลําตวั 
(6) มีที่มือจับ หรือเชือกจับ 
(7) มีการออกแบบสิ่งของ  ภาชนะบรรจุ  และวัสดุที่ใชหอ  เพื่อมิใหเคลื่อนไหวขณะขนยาย 
การปรับปรงุแผนผังสถานที่ทํางาน 

5.20 การแกไขแผนผังสถานที่ทํางาน จะชวยลดความเสี่ยงอันตรายลงได ตามตัวอยางในภาพที่ 9-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9    เก็บของหนักและใชงานบอย 
      ไวท่ีชั้นความสูงระดับเอว 

  ภาพที่ 10 ปรับความสูงของงานที่ทําโดยใชฐานยกระดับท่ี 
          สามารถปรับความสูงต่ําได 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
    กอนปรับปรงุ    หลังปรับปรุง 

ภาพที่ 11 หลีกเล่ียงการกมหลังลงต่าํ โดยยกระดับของงานใหสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 12 ปรับระดับความสูงของชั้นวางของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ภาพที่ 13 ปรับระดับความสูงของงาน 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ไมเหมาะสม    เหมาะสม 
ภาพที่ 14 ปรับระดับความสูงของงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 15 หลีกเล่ียงมิใหกลามเนื้อออนลา ขณะทํางานที่เชื่องชา 
 
 

 
 
 
 
 
       ไมเหมาะสม              เหมาะสม 

ภาพที่ 16 ปรับปรุงทาทางการทํางาน 

 

 

 



การออกแบบเครื่องมือและการดัดแปลง 
5.21 การออกแบบเครื่องมือใชงาน และการควบคุมการใชมีผลตอทาทางในการทํางานรวมทั้งการเคลื่อนไหว 

และความกดดนัตามสวนตาง ๆของรางกาย หลักในการออกแบบที่ถูกวิธี คือ 
(1) เครื่องมือควรมีน้ําหนกัเบาที่สุด  หากคอนขางหนักใหทําที่จับยึด หรือพยุงไว เพื่อใหเบาแรงขึ้น  และ

ออกแบบใหใชไดทั้งสองมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 เคร่ืองมือท่ีตองถอืใชมือนาน ๆ ใหหลีกเล่ียงการออกแรงมาก 
(2) มีความสมดุล  ออกแบบมิใหแขนและมือมกีารบิดตัวมากนักขณะจับ 
(3) เครื่องมือมีรูปลักษณะจับไดถนัดมือ และออกแรงไดเต็มที่ 
(4) พื้นผิวของเครือ่งมือไมนําความรอนหรือความเยน็ ไมล่ืน ไมมีเหล่ียมคม มีวัสดุปองกันไมใหมือรับ

น้ําหนกัมากเกนิไป 
(5) ตําแหนง  ทิศทางการเคลื่อนไหว และความยาวขณะใชงาน ควรมีความเหมาะสมกับตัวพนักงานและ

งาน 
(6) มีเครื่องปองกันแรงสั่นสะเทอืนติดกับเครื่องมือ 
(7) เหมาะตอการใชของพนักงานที่ถนัดมือขวา   หรือถนัดมอืซาย ใชไดกบัมือทุกขนาด 
การออกแบบควบคุม 

5.22 การทํางานที่ใชมือควบคุมจะดีในแงความแมนยํา ความถูกตอง  และความเร็วขณะที่การควบคุมดวยเทาจะ
ดี สําหรับการทํางานที่ตองใชกําลังมาขึ้น  ในขณะทีน่ั่งทํางานที่พักเทาจะสรางความสะดวกสะบาย และ
ปลอดภัย และเมื่อลุกขึ้นยืน ก็สามารถวางเทาบนที่พัก  เพื่อพยุงตวัข้ึน ทําใหไมสะดดุลม 
การปรับระบบการไหลของงาน 

5.23 เมื่อมีการประเมินพบความเสี่ยง  การจัดระบบใหมตามวิธีขางลางอาจชวยลดความเสี่ยงได 

 



(1) จัดระบบการบรรจุและภาชนะเก็บวัตถุส่ิงของ  และการปรับปรุงเสนทาง ขนสงวสัดุรอบ ๆสถานที่
ทํางาน 

(2) จัดวางสิ่งของไวในที่ที่เหมาะสม จะสามารถลดความเสี่ยงได ระดับความสูงที่เหมาะสมที่สุด ในการ
วางและเคลื่อนยายสิ่งของควรอยูระดับสะโพก และควรยกของใหอยูในระดับจากชวงตนขาถึงระดับ
ไหล 

 
5.24 หลักการตามขอ 5.23  แสดงในภาพที่ 18-24 
 

การปรับระบบการไหลเวียนของงาน 
 
 
 
 
 
 
                      ภาพที่ 18 ประตูอัตโนมตั ิ         ภาพที่ 19 ใหหลักการของแรงโนมถวงเพื่อ 

                                     หลีกเล่ียงการออกแรงยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ภาพที่ 20 ใชกอกน้ําเพือ่หลีกเล่ียงการยก            ภาพที่ 21 ใชทอน้ําเพื่อหลีกเล่ียงแรงยก          
                         เทใหถังวาง        
 
 
 
 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
          ภาพที่ 22 เคล่ือนยายโดยการไหลลื่น   
 
                    ภาพที่ 23 เอียงลาดชิ้นงานลงเพื่อลดความสูง 
 
 
 
 
 
 
           ภาพที่ 24 ใชการเอียงเทแทนการยก 
 

การเปล่ียนแปลงการปฏบิัติ การเคล่ือนไหว และการใชแรง 
5.25 หากมีการประเมินพบความเสี่ยง ควรทําตามคําแนะนํา อาจจะชวยลดความเสี่ยงลงได 
5.26 ลดการเคลื่อนไหวที่ตองกมลําตัวโดย 

(1) ใชโตะที่ปรับระดับขึ้นลงไดและใชเครื่องมือชนิดอื่นชวยในการเคลือ่นไหว 
(2) ยกระดับการทาํงานขึ้น 
(3) วางวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ตองใชบนโตะทํางาน ที่ปรับระดับใหเหมาะสมเพื่อใหหยิบสะดวก 
(4) วางวัสดุอุปกรณไวบนโตะทาํงานใหพรอม  อยาวางวัตถุใหอยูต่ําแลวคอยยกขึน้ภายหลัง 
(5) อยาทํางานโดยหยิบจับของตาง ๆ ที่อยูรอบตัว ในระยะที่หางเกินไป 

5.27 ลดการเคลื่อนไหวที่ตองบดิลําตัวโดย 
(1) จัดวางอุปกรณเครื่องใชไวตรงหนา 
(2) ใชเครื่องลําเลียง  ทางลาดเอยีง เล่ือนไถล หรือการหมุนวนกลับตําแหนงเดิม 
(3) ใชเกาอี้หมนุทีป่รับระดับได 
(4) ทํางานในที่มบีริเวณกวางมากพอสําหรับเคลื่อนไหวรางกายไดสะดวก 

 

 

 



(5) ปรับปรุงแผนผังบริเวณที่ทํางาน 
5.28 ลดการยึดตวัในการหยิบจับวัสด ุ

(1) จัดวางอุปกรณเครื่องใชใกลตวัพนกังาน 
(2) จัดวางวัตถุดิบ ช้ินงาน และของที่มีน้ําหนกัอื่น ๆ ใหใกลตัวมากที่สุด 
(3) พยายามลดภาระงาน หรือภาชนะบรรจุใหเล็กลง 
(4) ใหพนกังานสามารถเดินรอบ ๆ ภาระงาน หรือหมุนเวียนตําแหนงได 

5.29 การยกของขึ้นและลง  โดย 
(1) หลีกเลี่ยงการยกของขึ้นและลงดวยตวัเอง  โดยใชเครื่องมือชวย เชน ใชโตะทํางานทีป่รับระดับได รถ

ยก รถลาก  รอกโซ  รอกไฟฟา และเครื่องลําเลียง 
(2) ลดน้ําหนกัและขนาดวัสดุ  หรือลดจํานวนชิ้น  เลือกบรรจุภัณฑที่มีน้ําหนักเบา 
(3) สําหรับของที่มีน้ําหนกัมาก ๆ ใหใชเครื่องมือชวยยกขึ้นและลง 
(4) เปลี่ยนวิธีการเคลื่อนยายจากการยกเปนการดึง หรือลากจูงแทน 
(5) เปลี่ยนรูปทรงสิ่งของ หรือใชอุปกรณชวยหิว้ หรือจับ และปรับปรุงแผนผังสถานที่ทํางาน เพื่อชวย

ไมใหยกของไกลตัวมากไป 
5.30 ลดแรงในการดึงหรือลากจูง 

(1) ใชรถลาก  รถยก  เครื่องลําเลียง  แผนลาดเอียง ลูกกลิ้ง 
(2) ใชอุปกรณทุนแรงเวลาขนยาย  เขน ใชรพขนสง 4 ลอ บังคับดวยมือ ใชเครื่องจักรกลดงึหรือลาก 
(3) ลดระยะทางในการขนสง โดยการปรับปรงุแผนผังสถานที่ทํางานยายทีเ่ก็บของ 

5.31 ลดการออกแรงในการหิว้ 
(1) ใชเครื่องจักร และเครื่องมือในการขนยาย 
(2) ขนของที่มีน้ําหนักเบา  ขนาดเล็ก ใชบรรจภุัณฑทีม่ีน้ําหนักเบา ไมบรรจุของจนแนน ในการขนยายแต

ละครั้ง 
(3) ลดระยะทางขนยายใหส้ันลง  โดยปรับปรุงแผนผังที่ทํางาน จัดบริเวณการผลิตใหใกลสถานที่เก็บของ 

5.32 ลดแรงจับโดยง 
(1) จํากัดน้ําหนกัวัตถุ 
(2) จํากัดขนาดวัตถุ 
(3) จํากัดเวลาในการออกแรงจับ 
(4) ออกแบบที่จับใหถนัดมือ 
(5) ใชเครื่องจักร เครื่องกลในการขนยายของ 

5.33 หลักการลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ  เมื่อตองใชกําลัง 
(1) การดึงหรือลาก  ควรใชอยูระดับเอง  จะทาํใหมีประสิทธิภาพมาก 



(2) การดึงหรือผลัก เขาและออกไปขางหนา จะเกดิแรงมากกวาการดึงหรือผลักไปตามขวาง (เชนจากซาย
ไปขวา) 

(3) การดึงหรือผลัก ควรอยูในทายืนมากกวาทานั่ง และใชน้ําหนักตวัชวย 
การดัดแปลงโดยใชเคร่ืองอํานวยความสะดวก 

5.34 ตัวอยางของเครื่องทุนแรงที่อาจทําใหบาดเจ็บเมื่อใชงาน มีดังตอไปนี ้
ตะขอเกี่ยว 

5.35 ควรอบรมการใชงาน หากไมไดใชงานตอวหาทีหุ่มปลายแหลมของตะขอไว 
คานงดั 

5.36 จุดอันตรายที่อาจเกิดขึน้ คือ คานงัดล่ืนหลุด 
รางเลื่อนลูกกล้ิง 

5.37 ใชรางเลื่อนสําหรับขนยายของที่มีน้ําหนกัมาก และมีขนาดใหญ นิว้มอื นิ้วเทา อาจถูกครูดถลอก หรือถูก
หนีบระหวางลางเลื่อนกับวสัดุ 
แมแรง 

5.38 ใหระบนุ้ําหนกัที่รับไดเพื่อความปลอดภยั เมื่อจะใชแมแรงควรวางบนพื้นผิวทีเ่รียบ  เปนแนวราบ และ
แข็งแรง จะทาํใหรับน้ําหนกัไดดี พนักงานตองสวมรองเทานิรภยั เพราะอาจมีการลืน่ไหลและของที่ยกตก
ลงมาทับเทาได 
ฐานรองยก 

5.39 ใชฐานรองในการยกวัสดุขึ้นและลงจะทําใหสะดวกขึ้น  ฐานรองยกตองแข็งแรง วางวัสดุไดมัน่คง เพื่อมิให
วัสดุตกทับ 
ขาตัง้ (ค้ํายัน) 

5.40 ใชเปนตวัค้ํายนั หรือขารองตั้งวัสดุที่มีความยาวมาก ๆ เพื่อการตั้งวาง ตองสมดุลและมั่นคงแข็งแรงเมื่อวาง
พัก หรือปรับเปลี่ยนทายก 

5.41 ตัวอยางการใชเครื่องทุนแรงในการขนยาย (ภาพที่ 25-46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การดัดแปลงงานโดยใชเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ภาพที่ 25 ฐานรองปรับระดับขึน้ลง              ภาพที่ 26 ขาตัง้ปรับระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ภาพที่ 27 รถเข็นเอนกประสงค                                     ภาพที ่28 รถเข็นสองลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพที่ 29  ออกแบบใหมือจับไดถนัด       ภาพที่ 30 ใชแผงโครงปองกันแรงสะทอนกลับ 
 
 

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
          ภาพที่ 31  ใชคานคูหามขนาดเหมาะสม   
 
            ภาพที่ 32 ยึดทอยางปองกันการเคลื่อนไหว 
 
 
 
 
 
 
 
  
                   ภาพที่ 33 รถเข็นสองลอ        ภาพที่ 34 แมแรงชวยยก 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 35  ใชรถเข็นสองลอประกอบกับรางเลื่อน               ภาพที่ 36 ใชลอเล่ือนเคลื่อนยายวสัดุแผนใหญ 
              
 
 

 

 

 

  

  



 
 
 
 
 
 
  
 ภาพที่ 37 ใชคานงดัประกอบกับลอเล่ือนเพื่อผอนแรง      ภาพที่ 38 ติดลูกลอเพื่อสะดวกในการเคลื่อนท่ี 
                 
 
 
 
 
 
            
 
          ภาพที่ 39 ฐานรองปรบัระดับสูงต่าํ                                 ภาพที่ 40 กลองใสเคร่ืองมือติดลอ 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพที่ 41 ใชพื้นลูกกล้ิงเคลื่อนยายวัสดุหนัก      ภาพที่ 42 ใชคานงดัเพื่อผอนแรง 
 
 
 
 
 
 

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 43 ใชทางลาดเอียงตรงพืน้ตางระดับ   ภาพที่ 44 ใชฐานรองมีลอเล่ือนแทนการยก 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 45 ฐานรองติดลอเล่ือนพรอมฐาน   ภาพที่ 46 ใชลูกกล้ิงประกอบคานงดัลดการโคงหลัง 
      ปรับมุมได 
 

การดัดแปลงงานโดยการเคลื่อนยายวัสดุเปนทีม 
5.42 ความตองการใหทีมงานชวยยกวัสดุยอมแสดงใหเห็นวาควรจะมกีารออกแบบงานใหม การจัดทมีงานชวย

ขนยาย  อาจชวยลดความเสีย่งไดในงานบางประเภท 
5.43 มีการประสานงาน และวางแผนการทํางานอยางรอบคอบ  เพื่อใหการเคลื่อนยายวสัดุเปนไปอยางมีระบบ 

ควรปฏิบัติดังนี้ 
(1) มีจํานวนคนในทีมที่เหมาะสม 
(2) มอบหมายใหมีผูประสานงาน 1 คน 
(3) ควรคัดเลือกคนที่มีสมรรถภาพใกลเคียงกนั และเขาใจในหนาที่รับผิดชอบ 
(4) ใหการอบรมวธีิการปฏิบัติงาน 
(5) จัดใหมีการฝกซอมการทํางาน โดยเฉพาะในกรณีมีเหตุการณฉุกเฉิน 
 

  

  



อุปกรณสําหรบัการเคลื่อนยายวัสด ุ
5.44 อุปกรณ  หรือเครื่องมือในการขนยาย  อาจชวยลดอัตราเสี่ยง 
5.45 อุปกรณ เหลานี้ประกอบดวย 

(1) เครื่องมือทุนแรงงาย ๆ เชน คาน รางเลื่อน ลูกกลิ้ง 
(2) ปนจั่นและรอกผอนแรง  อุปกรณลําเลียง  เชน สายพาน 
(3) เครื่องมือสําหรับวางตําแหนง  เชน แมแรงยกวัสด ุ
(4) ยานพาหนะอุตสาหกรรม เชน รถยก และรถบรรทุก 2 ลอ ใชมือเข็น 

5.46 อุปกรณเหลานี้ ควรมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) ใชงาย ไมเปนอุปสรรคในการทํางาน 
(2) ออกแบบมาใชงานโดยเฉพาะ 
(3) อยูในสภาพทีใ่ชงานไดดีอยูเสมอ 

5.47 ผูใชงานควรมคีวามรู ไดรับคําแนะนํา และมีโอกาสฝกปฏิบัติทดลองใช 
5.48 การออกแบบ  ติดตั้ง  และใชงาน  ควรเปนไปตามมาตรฐาน 

ตัวอยางอุปกรณ 
เคร่ืองลําเลียงวัสดุ 

5.49 จะใชเมื่อมกีารขนยายวัสดุจาํนวนมากติดตอกัน  เปนเสนทางเดียว มหีลายชนิดคือ 
(1) แบบลูกกลิ้ง 
(2) แบบสายพาน 
(3) แบบเกลียว 
(4) แบบลาดเอียง 
(5) แบบรางเดี่ยว 
(6) แบบลูกลอ 
ปนจั่นและรอกผอนแรง 

5.50 ใชเคลื่อนยายวัสดุจากพื้นทีจุ่ดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  โดยคํานึงถึงขนาดน้ําหนักและจุดยก  เพื่อความสมดุล
ของวัตถุ แบงออกเปนหลายชนิด คือ 
(1) ปนจั่นเหนือศรีษะ 
(2) ปนจั่นลอเล่ือน 
(3) ปนจั่นแขน 
(4) รอกผอนแรง 
รถในงานอุตสาหกรรม 

5.51 ใชขนสงในแนวราบ  จะจัดวางวัสดุบนฐานรองยก  หรือบรรจุในกลอง ชนิดของรถมีดังนี ้
(1) รถยก 



(2) รถติดฐานรองวัสด ุ
(3) รถเข็น 2 ลอ 
(4) รถประกอบรางวิ่ง 
(5) รถเข็น 

5.52 ภาพประกอบคําอธิบายของเครื่องทุนแรง (ภาพที่ 47-6) 
 

อุปกรณสําหรบัการเคลื่อนยายวัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 47  รถเข็นสี่ลอพรอมแผงปรับมุม      ภาพที่ 48 แทนวางชิ้นงานที่ปรับมุมเอียง 
     สําหรับยกเหล็กแผน          ไดตามระดบัท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 49 ฐานเลื่อนปรับมุมยกดวยระบบไฮดรอริก      ภาพที่ 50 โตะฐานรูปกรรไกรปรับระดับ 
                                ไดตามความตองการ 
 
 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 51 ใชรถยกอํานวยความสะดวก          ภาพที่ 52  ใชตะขอ  รูปตัว C ยกเคล่ือน 
                    ยายถังกลม  หรือทอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ภาพที่ 55 รอกไฟฟา    ภาพที่ 54 ใชปนจั่นชนดิลอเล่ือนสําหรับยก 
            วัสดุหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 55 ใชปนจั่นเหนือศรีษะเคลื่อนยาย      ภาพที่ 56 ใชปนจั่นชนิดฐานเคลื่อนท่ีได 
    วัสดุหนัก 
 

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 57 ใชตะขอและลวดสลิงยกชนิดท่ี      ภาพที่ 58 ท่ียกวัสดุระบบสุญญากาศ 
          ออกแบบพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพที่ 59 อุปกรณยกกลองและลังไม             ภาพที่ 60 ใชรถเข็นมีฐานตัง้วัสดปุรับ 
                      ระดับความสูงไดอยางเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
   
ภาพที่ 61 ใชลิฟตยกเคล่ือนยายวัสดุระหวางชัน้      ภาพที่ 62 อุปกรณทุนแรงสําหรับยกและ 
                เคล่ือนยายผูปวย 
 

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 63 ติดลอเล่ือนชวยเคล่ือนยายวัสดุท่ีมีน้ําหนักมาก 
 
 

การฝกอบรม 
5.53 หลักการเกีย่วกับการฝกอบรมทั่ว ๆ ไป 

การฝกอบรมเฉพาะ 
5.54 หลักการเคลื่อนยายวัสดุ หากประเมินไดวามีความเสี่ยงจากการทํางาน นายจางตองปฏิบัติดังนี้ 

(1) ออกแบบงานที่ทําใหม  เพื่อลดและควบคมุความเสี่ยงนัน้ไวใหได 
(2) ตองจัดใหมีการอบรมเทคนิคความปลอดภยัในการทํางานใหพนักงานที่เกี่ยวของ 

5.55 การฝกอบรมตาง  ๆ ควรวิเคราะหลักษณะงานที่ทํากอน  เพราะจะทําใหทราบถึงปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้น  การวิเคราะหจะชวยหลีกเลีย่งการออกแบบงานใหมทีไ่มมีประสิทธิภาพ  เมื่อวิธีการทํางานที่
เสี่ยงนอยที่สุดถูกกําหนดขึ้น  จะนําไปสูการวางแผนอบรมขั้นพื้นฐาน 

5.56 การอบรมควรเฉพาะเจาะจงกลุมพนักงานปฏิบัติการ 
(1) สรางความเขาใจในเหตุผลของการทํางานที่เกิดความเสี่ยงนอยที่สุด 
(2) รับรูความเสี่ยงและตองตัดสนิใจไดวาทําอยางไรถึงจะดทีี่สุด 
(3) ทราบวาจะใชวิธีใด จึงจะเหมาะสมที่สุด 
(4) สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก 

5.57 การอบรมควรจัดขึ้นเปนการเสริมการทํางาน  ทั้งพนักงาน  หัวหนางาน และผูควบคมุหัวหนา 
การฝกอบรม  การเคลื่อนยายวัสดุดวยวิธีที่ถูกตอง 

5.58 จุดประสงคการฝกอบรม  เพื่อใหสามารถประยุกตหลักการตาง ๆ ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การวางแผน 

5.59 เพื่อหลีกเลี่ยงการรับน้ําหนกัที่มากไป  จนอาจทําใหเกดิการบาดเจ็บ จึงควรประเมนิของที่ยกยาย  พิจารณา
วาจะนําของไวตรงไหน  และจะขนยายอยางไร   การประเมินจะชวยตัดสินใจวาควรใชเครื่องมือทุนแรง
ชนิดใดหรือไม 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 64 การวางแผนยกของ 
     พิจารณาเลือกเทคนิคการยกวัสดุท่ีดีท่ีสุด 
 
5.60 การพิจารณาปจจัยตาง ๆ คํานึงถึงความสมดุล  หลีกเลี่ยงการกม  การบดิ และการยดืตัว  โดยไมจําเปน  ควร

ยกของอยางถกูตอง และมจีงัหวะ มีการทาํงานเปนระบบ การยกของตองลดการโคงหลังโดยใชการงอหัว
เขาแทน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 65 พิจารณาเทคนิคการยกที่ดีท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



วิธีการจับวัสดุอยางปลอดภยั 
5.61 การจับยึดจะชวยใหทราบไดวา การยกนั้นจะปลอดภยัหรือไม  ถาเปนไปไดการจับหรืออุมของขณะยก ตอง

จับโดยใชแขนทั้ง 2 ขาง ดีกวาจะใชเฉพาะนิ้วมือ หรือตะขอเกี่ยว 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพที่ 66 จับยึดของอยางปลอดภัย 
ดึงน้าํหนักใหอยูใกลตัวมากที่สุด 
5.62 การยกวัสดุควรใหบริเวณกึ่งกลางของน้ําหนักวัสดุอยูใกลตัว  และใชสวนทีแ่ข็งแรงที่สุดของแขนอุมไว  

ยกในจังหวะพอดี  คอย ๆ ทํา  ไมกระตกุ หรือกระชาก 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  67 การจับยึดจองใหอยูใกลกับลําตัว 
 

 ยกวัสดุท่ีมีน้ําหนักมากสลับกับของที่เบากวา 
5.63 การทํางานกับของที่มีน้ําหนกัตาง ๆ กัน จะชวยลดความตึงของกลามเนื้อ เมื่อยกของที่หนักแลว ใหสลับมา

ยกของเบา  เพือ่พักกลามเนื้อ 
การเคลื่อนยายเปนทีม 

5.64 การยกของเปนทีมตองจัดคนที่มีความสูงใกลเคียงกัน  มีการฝกปฏิบัติรวมกันและมีหัวหนาทีมประสานการ
ทํางาน (การทํางานเปนทีมไมใชทางเลือกอันดับแรกในการควบคุมความเสี่ยง 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 68 การเคล่ือนยายเปนทีม 
5.65 เปนการยากทีจ่ะกําหนดน้ําหนักสิ่งของทีค่วรยก เพราะมีปจจยัหลายประการเขามาเกี่ยวของ  นอกจาก

น้ําหนกัวัสด ุ
5.66 ควรมีการพิจารณาสิ่งตอไปนี้ 

(1) ใชเครื่องมือทุนแรงในการทาํงานตามความเหมาะสม 
(2) การขนยาย  ควรทําในบริเวณที่มีพื้นทีก่วางพอที่จะเคลื่อนไหวตัวไดถูกตําแหนงดวยทาทางที่ถูกตอง 
(3) ไมควรตั้งสิ่งกดีขวางบริเวณที่ตองมีการขนยาย 
(4) ระดับของที่จะยกขึ้น  หรือพืน้ที่จะวางของลงที่เมาะสม  ควรอยูในระดบัเอว  หรือสะโพก จะดีที่สุด 
(5) จุดกึ่งกลางของที่จะยก   ควรอยูใกลลําตัวใหมากที่สุด  เพราะถาอยูหางออกไปจะยกยากและหนักขึน้ 
(6) ไมควรใหหลังงอ บิดตัวไปทางดานขาง 
(7) ไมควรยกของเพียงมือเดียว 
(8) ถาตองยกของบอย ๆ และเปนเวลานาน ควรลดน้ําหนักของใหนอยลง 
 

การควบคุมโดยวิธีอ่ืน ๆ 
ความจําเปนเฉพาะ 
5.67 เมื่อมีการมอบหมายงานเคลื่อนยายวัสดุ  การคํานึงถึงสุขภาพอนามยัของพนักงานเปนสิ่งสําคัญ  ควรใหคํา

แตะนําเรื่อง  รักษาและสงเสริมสุขภาพ  ถาหากวามีพนักงานเจ็บปวย  และมีผลตอความสามารถในการ
ทํางานตามหนาที่ปกติจะเปนโดยถาวรหรือช่ัวคราวก็ตาม (เชน ตั้งครรภ  พักฟนหลังการผาตัดหรือเปนโรค
ไสเล่ือน) ควรปรับงานใหเหมาะสมกับพนกังานนั้น หรือมอบหมายงานอื่นที่เหมาะสมให 

5.68 สําหรับผูที่มีอายุมาก ประสบการณและความชํานาญจะสามารถทดแทนพละกําลัง และความสมบูรณของ
รางกายได 

5.69 จําเปนอยางยิ่งที่นายจางควรประเมินความเหมาะสม  และถูกตองในแตละคนตามแตละกรณีไปตามหนาที่
ที่ปฏิบัติ  มากกวาที่จะสรุปผลทั่ว ๆ ไป จากความสามารถของกลุมพนักงานทั้งหมด ที่ปฏิบัติรวมกนัอยู 

 



เคร่ืองแตงกาย 
5.70 ในบางกรณีเครื่องแตงกายเปนปจจยัสําคัญที่อาจลดอันตรายาจากการบาดเจ็บในการทํางานได  กลาวคือ 

เครื่องนุงหมแบบพิเศษจะชวยลดความเสี่ยงได 
(1) ถุงมือจะชวยปองกันการถลอก ขูดขีด และการถูกบาดจากของมีคม 
(2) รองเทานิรภัย ชวยปองกันการลื่น  ไถล  หกลม และการปองกันการบาดเจ็บเมื่อของตกหลนทับเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


