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ค�ำน�ำ
กำรเชื่อมเป็นทักษะที่ถูกใช้ในผลิตภัณฑ์-โครงสร้ำงในสำขำต่ำงๆ เช่นกำรต่อเรือ, รถยนต์, เครื่องจักร
อุตสำหกรรม, กำรก่อสร้ำง
ดังนั้นพื้นฐำนกำรท�ำงำนที่เกี่ยวข้องโดยรอบก็จะกว้ำงมำก ท�ำให้เกิดควำมสับสนในกำรน�ำไปใช้ฝึกงำนด้ำน
เทคนิคว่ำจะต้องถึงตรงไหนดี
จึงอยำกให้ผู้ฝึกงำนด้ำนเทคนิคทุกท่ำนอ่ำนคู่มือนี้ให้ดี เรียนรู้กำรใช้เครื่องมือป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
อย่ำงถูกต้อง และในฐำนะผู้ฝึกงำนเชื่อม จะต้องเข้ำใจว่ำ ตรงไหนมีอันตรำย จะต้องระวังอะไรเพื่อป้องกันตัว
เอง และจ�ำเทคนิคกำรท�ำงำนได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัย
ผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ด้วยกำรเรียนรู้ในคู่มือเล่มนี้จะเป็นป้ำยบอกทำงน�ำไปสู่ขั้นตอนต่อไปอย่ำงปลอดภัย
และได้รับทักษะควำมสำมำรถตำมที่วำงเอำไว้
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1 ประเภทของอุบัติเหตุ 3 อย่างที่เกิดบ่อยในงานเชื่อม
อุบัติเหตุที่เกิดบ่อยในงำนเชื่อมที่เรำท�ำกันอยู่นั้นที่ครอบคลุมถึง 70% มีอยู่ 3 เรื่อง ดังนี้
(จำกกำรส�ำรวจอุบัติเหตุรอบปี 2015 ของ JITCO)

กระเด็น-ตกใส่ : 35%

มีกำรบำดเจ็บจ�ำนวนมำกที่เกิดจำกสะเก็ดไฟในกำรเชื่อม, เศษเจียรกระเด็นเข้ำ
ตำและใบหน้ำ และแสงอ็อกในกำรเชื่อมที่เป็นอันตรำยกับดวงตำ ท�ำให้เกิดอำกำร
เจ็บตำขึ้น

ถูกหนีบ-พันเข้าไป : 23%

เกิดขึ้นจ�ำนวนมำก เช่นตอนที่เอำเศษขยะที่สะสมที่เครื่องจักรออกแล้วยื่นมือ
เข้ำไปในเครื่องจักรโดยไม่ได้หยุดเครื่อง หรือกำรสวมถุงมือแล้วถูกพันเข้ำ
ไปในสว่ำนไฟฟ้ำเป็นต้น ท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บร้ำยแรงเช่น นิ้วขำดและกระดูก
หักเป็นต้น บำงกรณีถึงขั้นพิกำรก็มี

บาด-ถู : 14%

มือ-เท้ำถูกบำดโดยเครื่องเจียรมือ นิ้วถูกวัตถุดิบเช่นแผ่นเหล็กบำดก็มีเยอะ

2 การทำางานที่เกิดอุบัติเหตุขั้นเสียชีวิตบ่อย
1. งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับของ
กำรโดนของหนักหนีบ, หรือหล่นทับนั้นเป็นอุบัติภัยร้ำยแรง ฉะนั้นห้ำม
บังคับเครนโดยผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ หรือใช้ลวดสลิงยกของโดยเด็ดขำด
กรณีผู้มีคุณสมบัติไม่อยู่ ไม่ให้ผู้ช่วยยุ่งกับงำนจนกว่ำเขำจะกลับมำ และ
รอในที่ๆ ปลอดภัย
2. งานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรอื่นๆ นอกจากเครื่องเชื่อม
ขอบเขตกำรท�ำงำนที่เครื่องเชื่อมท�ำได้ถูกก�ำหนดเอำไว้แล้ว ไม่ใช่ว่ำจะ
ขอท�ำอะไรก็ท�ำได้
กรณีที่ท�ำงำนนอกจำกงำนเชื่อมก็ต้องรับกำรอบรมควำมปลอดภัยชีวอนำมัย
อย่ำงเพียงพอก่อนล่วงหน้ำ มิเช่นนั้นจะไม่ให้ท�ำงำน
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3 อุบัติภัยและคำาถาม ที่เกิดขึ้นในงานเชื่อม
Check list (แว่นตาเซฟตี้)
หัวข้อตรวจสอบ

1

รู้ไหมว่ำแว่นป้องกันนั้นมีกี่ประเภท

2

ได้เลือกแว่นป้องกันให้ตรงกับเนื้องำนอยู่หรือไม่

3

ได้ใช้แว่นกันแสงอยู่หรือไม่

4

รู้จักเบอร์กันแสงของแว่นกันแสงหรือไม่

5

แว่นป้องกันพอดีกับใบหน้ำของเรำหรือไม่

6

ได้ใช้แว่นป้องกันที่มีกรอบด้ำนข้ำง (Side Shield) อยู่หรือไม่

7

รู้ไหมว่ำแว่นป้องกันที่มีกรอบด้ำนข้ำงนั้นดีอย่ำงไร

8

เลนส์ของแว่นป้องกันมีเครื่องหมำย JIS อยู่หรือไม่

9

สวมแว่นส�ำหรับผู้มีสำยตำอยู่หรือไม่

10

ก่อนใช้ได้ตรวจประจ�ำอยู่หรือไม่

11

แว่นตำป้องกันเป็นของเฉพำะส่วนบุคคลหรือไม่

12

หลังใช้แล้วมีกำรดูแลหรือไม่

13

ได้เก็บรักษำแว่นป้องกันอย่ำงถูกต้องหรือไม่

14

รู้ช่วงเวลำกำรเปลี่ยนแว่นป้องกันหรือไม่

เข้ำใจกันแค่ไหนนะ?
มำเช็คกันดีกว่ำ!!
ลองดูค�ำตอบหน้ำถัดไปดูนะ!
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ใช่

ไม่ใช่

Q1 แม้สวมแว่นป้องกันอยู่ แต่ทำาไมเศษเหล็กยังกระเด็นมาบาดตาได้
A1 แม้สวมแว่นป้องกันอยู่แต่ถ้ำไม่พอดีกับใบหน้ำ ก็จะเข้ำมำทำงช่องว่ำงระหว่ำงแว่นได้ หรือไม่ก็กระเด็นมำจำก
พนักงำนข้ำงๆ ในกรณีแว่นทรงครอบ (แว่นด�ำน�้ำ) ก็จะมีเศษสะสมอยู่บนแว่นและเมื่อถอดแว่นออกเศษจะร่วงลงมำ
บำดตำ
ใช้แว่นป้องกันที่เหมำะสมกับงำน (ในงำนกัด-ตัด-เจียร เป็นต้น)

แว่น Spectacle
(ป้องกันกำรกระเด็น)

HC-1

HA-1

HA-1

แว่น Spectacle (มีกรอบเพิ่มด้ำนข้ำง)
(ป้องกันกำรกระเด็น)

• เลือกแว่นป้องกันที่เหมำะกับใบหน้ำของตัวเอง แว่นป้องกันนั้นเป็น
ของส่วนบุคคล ห้ำมใช้ร่วมกับคนอื่น
• แว่นป้องกัน จ�ำเป็นต้องสวมโดยปรับให้แนบพอดีกับส่วนของจมูก
ไม่ให้โยกเยก
• ให้ยึดแว่น 3 จุดเท่ำๆกัน คือที่จมูกกับหูทั้ง 2 ข้ำง

แว่นทรงครอบ (กันเศษ-ผงปลิวของเหลวกระเด็นเป็นต้น)

จุดส�ำคัญในกำรสวมใส่

การตรวจก่อนหลังใช้งาน
• ตรวจสอบควำมผิดปกติตำมเลนส์ ครำบสกปรก-รอยขีดข่วน-รอย
แตก-บิดเบี้ยวที่กรอบเป็นต้น
• หลังใช้ล้ำงน�้ำเปล่ำเอำฝุ่น-สิ่งสกปรกที่เกำะออก, เก็บใส่ในถุงหรือ
กล่องเก็บที่อ่อนนุ่ม

ใส่ในถุงเฉพำะหรือกล่องใส่

กำรวำงแว่นตำ

วิธีท�ำควำมสะอำด

ไม่ใส่ร่วมกับเครื่องมือในกล่องเครื่องมือ

กล่องเก็บ
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Q2 การบาดเจ็บจากการใช้เครื่องเจียรมีเยอะ จะต้องระวังเรื่องไหนดี
A2 กำรเจียร (หินเจียร) ถ้ำเพิ่มแรงลงไปก็จะแตกและพังได้ง่ำยจึงจ�ำเป็นต้องท�ำกำรใช้งำนให้ถูกวิธี อีกทั้งจะต้องเตือน
อันตรำยจำกกำรกระเด็นของเศษเจียรและเศษเจียรไปติดกับหินเจียร อันตรำยจำกกำรโดนพันเข้ำไป อันตรำยจำก
กำรสูดผงฝุ่นเข้ำไป ฉะนั้นกำรท�ำกำรเจียรนั้นให้ท�ำตำมขั้นตอนกำรท�ำงำนที่ถูกต้อง และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่
เหมำะสมกันเถอะ
ตัวอย่างวิธีใช้เครื่องเจียรมือ
1. รำยละเอียดกำรท�ำงำน
กำรเจียรของท่อนเหล็กอ่อนที่ใช้เครื่องเจียรมือ (รูปที่ 1)
2. วัตถุดิบและเครื่องมือที่ใช้
• ท่อนเหล็กอ่อน (19×80×150)
• ปำกกำหนีบชิ้นงำน
• เครื่องเจียรมือ, ใบเจียร
3. ขั้นตอนกำรท�ำงำน
ชิ้นงาน
(1) เตรียม
ยึดชิ้นงำนโดยให้โผล่ออกมำจำกปำกเหล็กของปำกกำยึดชิ้นงำนประมำณ
10mm. (รูปที่ 2)
(2) เจียร
① ถือเครื่องเจียรด้วย 2 มือ, เปิดสวิทช์และเดินเครื่องเปล่ำๆ 3นำที
ตรวจสอบให้มั่นใจว่ำไม่มีควำมผิดปกติ
② ให้เจียรโดย เอียงเครื่องเจียร 15-30องศำกับหน้ำเจียรดันเข้ำออก
เบำๆ (รูปที่ 3)
15～30°
(3) ท�ำควำมสะอำด
① ปิดสวิทช์เครื่องเจียร, รอให้ใบเจียรหยุดสนิทก่อนค่อยวำงข้ำงๆ
ปำกกำจับชิ้นงำนโดยให้ใบเจียรหงำยขึ้น จำกนั้นให้ดึงสำยไฟเครื่อง
เจียรออก
② ท�ำควำมสะอำดผิวหน้ำเจียรด้วยแปรงมือ ท�ำควำมสะอำดเศษขยะ
ของเครื่องเจียรด้วยเศษผ้ำ

จุดระวัง

รูปที่ 1

ประมาณ
10mm�

รูปที่ 2

รูปที่ 3

(1) ตอนเจียร ให้สวมแว่นป้องกัน และหน้ำกำกป้องกันหรือหน้ำกำกกันฝุ่นทุกครั้ง
(2) ห้ำมเจียรโดยถอดกรอบป้องกันออก
(3) ห้ำมเจียรขณะมือเปียก ห้ำมไม่ให้ใบเจียรเปียกน�้ำหรือน�้ำมัน
(4) เต้ำเสียบให้ใช้ตัวที่มีเครื่องตัดไฟรั่ว
(5) กำรกดแรงไปจะท�ำให้เครื่องหยุดหมุน และมีโอกำสที่ใบเจียรจะแตก เป็นอันตรำยได้
(6) ใบเจียรใหม่ๆ ถ้ำกดด้ำนหน้ำอย่ำงเดียวก็จะท�ำให้มุมใบเจียรโดนกินเข้ำไป ดังนั้นให้เจียรโดยดึงมำด้ำนหลังด้วย
(7) ต่อสำยดินให้แน่นอน (แต่บำงตัวไม่จ�ำเป็นต้องต่อก็มี)
(8) กำรเปลี่ยนใบเจียร จ�ำเป็นต้องมีกำร “อบรมพิเศษ”
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Check list (หน้ากากกันฝุ่น)
หัวข้อตรวจสอบ

1

อธิบำยประเภทของผงฝุ่นที่เกิดขึ้นในงำนที่ท�ำได้ไหม

2

นอกจำกผงฝุ่นแล้วมีละอองน�้ำมันอยู่ไหม

3

มีจุดที่ใช้สำรละลำยอินทรีย์อยู่ใกล้ๆ ไหม

4

รู้จักประเภทและประสิทธิภำพของหน้ำกำกกันฝุ่นที่ตัวเองใช้อยู่ไหม

5

ในงำนที่ต้องเจอผงฝุ่นที่มีควำมอันตรำยสูง ได้ใช้หน้ำกำกกันฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้งอยู่ไหม

6

เคยท�ำ FIT Test ไหม

7

เคยใช้ FIT Checker ไหม

8

แม้จะเอำมือกันทำงลมเข้ำของหน้ำกำกกันฝุ่นแต่ก็ยังหำยใจได้สบำยๆอยู่ไหม

9

รู้ระยะกำรเปลี่ยนกำรเปลี่ยนแผ่นกรองของหน้ำกำกกันฝุ่นแบบเปลี่ยนใส้ได้ไหม

10

ได้เกี่ยวสำยรัดของหน้ำกำกกันฝุ่นกับหูไหม

11

เคยใช้เครื่องป้องกันแบบมีพัดลมไฟฟ้ำติดส�ำหรับหำยใจไหม

12

มีผู้ดูแลควบคุมกำรสวมใส่เครื่องป้องกันในที่ท�ำงำนไหม

ใช่

ไม่ใช่

เข้ำใจกันรึเปล่ำนะ?
ลองมำเช็คสิ่งเหล่ำนี้ดูกันเถอะ!
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Q3 ทั้งๆ ที่ ไม่มีอาการใดๆ ทำาไมจะต้องสวมน่ากากกันฝุ่นที่ดูอึดอัดด้วย
A3 ควันในกำรเชื่อมอำร์กนั้นมีผงฝุ่นละเอียด
มำกที่เรียกว่ำไอระเหยรวมอยู่ด้วย ถ้ำสูดเข้ำ ตัวอย่ำงปอด
ไปจะเข้ำไปถึงด้ำนในหน้ำอก และตกค้ำงอยู่ ของคนสุขภำพดี
ด้ำนในไม่สำมำรถออกมำจำกร่ำงกำยได้
วันนี้สูดผงฝุ่นเข้ำไปก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ
จะออกอำกำรพรุ่งนี้ แต่ถ้ำสูดดมอย่ำงต่อ
เนื่องก็จะเกิดกำรหำยใจขำดๆ ไอหรือมีเสมหะ
ออกมำ
หรือถ้ำมำกกว่ำนั้นคือ แค่เดินก็หำยใจอึด
อัด หัวใจเต้นแรงท�ำงำนไม่ได้ จนกลำยเป็น
โรคที่น่ำกลัวคือ โรคปอด

ตัวอย่ำงปอด
ของผู้ป่วยเป็น
โรคปอดจำกฝุ่น

(ภำพแสดงกำรเปรียบเทียบ ปอดของคนที่มีสุขภำพดี
และปอดของคนที่เป็นโรคปอดจำกฝุ่น)

เพือจะไม่ให้เป็นโรคปอด ในกำรท�ำงำนเชื่อมอำร์กและงำนเจียร กำรปฏิบัติตำมดังเรื่องต่อไปนี้เป็นสิ่งส�ำคัญ
ตอนเริ่มงำนครั้งแรกให้ไปตรวจสุขภำพปอด หลังจำกนั้นก็ให้ไปตรวจโรคปอดเป็นระยะ โดยตรวจเช็คว่ำไม่มีควำมผิด
ปกติใดๆ
② เริ่มต้นกำรท�ำงำนจำกกำรสวมใส่หน้ำกำกกันฝุ่นที่เหมำะสมในกำรท�ำงำนอยู่เสมอ
③ เปิดเครื่องระบำยอำกำศในบริเวณนั้น
①

การตรวจสุขภาพปอด คือ
กำรตรวจสุขภำพปอดคือ กำรตรวจสอบ เช็คว่ำมีเงำของผงฝุ่นที่ปอดไหม
ด้วยภำพถ่ำย X-Ray โดยตรงในปอด ในตอนเริ่มงำนที่มีฝุ่น ต้องตรวจสอบ
ยืนยันให้แน่ใจว่ำไม่มีควำมผิดปกติเอำไว้ก่อน
กำรตรวจสุขภำพประจ�ำและตอนรับเข้ำท�ำงำนใหม่จะมีกำรถ่ำยภำพ
X-Ray ทำงอ้อม (fluoroscopy) ซึ่งกำรถ่ำยทำงอ้อมนั้นจะไม่สำมำรถ
ยืนยันว่ำเป็นโรคปอดได้ ฉะนั้นต้องตรวจโดยกำรถ่ำยภำพทำงตรงกันดีกว่ำ
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วิธีสวมหน้ากากที่ถูกต้อง
ถึงจะใส่หน้ำกำกกันฝุ่นแล้ว ถ้ำยังมีช่องว่ำงอยู่ฝุ่นผงก็จะเข้ำมำจำกทำงนั้นได้
ลองกั้นลมด้วยฝ่ำมือเบำๆ ตรงทำงอำกำศเข้ำ-ออกของหน้ำกำก แล้วตรวจ
ดูว่ำหำยใจล�ำบำกไหม
ถ้ำไม่ล�ำบำกแสดงว่ำผิวสัมผัสของใบหน้ำกับหน้ำกำกยังรั่วอยู่ ให้ขยับต�ำแหน่ง
หน้ำกำกขึ้นลง หรือปรับเชือกให้พอดี ก็จะท�ำให้สวมได้พอดีและถูกต้องได้

ประเภทของหน้ากากกันฝุ่น

หน้ำกำกกันฝุ่นแบบมีใส้กรอง

หน้ำกำกกันฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้ง

หน้ำกำกกันฝุ่น มี 2 ประเภท (รูปทำงซ้ำย) ให้ใช้ของที่
ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกมำตรฐำนกำรตรวจระดับประเทศ
กรณีที่มีกำรท�ำงำนเชื่อมอำร์กและงำนเจียรบ่อยๆ ให้เลือก
หน้ำกำกกันฝุ่นแบบมีใส้กรองกันเถอะ

กรณีที่ผงฝุ่นมีควำมอันตรำยสูงให้เรำเลือกแบบมีใส้กรอง
ใส้กรองอันใหม่

ระยะเปลี่ยนใส้กรอง
ในระหว่ำงที่ใช้ ใส้กรองจะมีกำรตันเกิดขึ้นท�ำ
ให้หำยใจล�ำบำกขึ้น และประสิทธิภำพก็จะต�่ำลง
เป็นต้น จึงต้องเปลี่ยนตำมระยะที่ก�ำหนดไว้
ระยะกำรเปลี่ยนตัดสินโดยสีของใส้กรอง

ใส้กรองที่ยังสำมำรถใช้ได้

ใส้กรองที่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยน

* รูปนี้เป็นตัวอย่ำงแซมเปิ้ล สีของระยะเปลี่ยนใส้กรองของแต่ละหน้ำงำนนั้นก็จะต่ำงกัน
ให้ตรวจสอบสีของระยะกำรเปลี่ยนที่หน้ำงำนจำกผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกัน
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Q4 ชุดเส้นใยสังเคราะห์ก็อบอุ่นดี รองเท้าบู๊ทก็ใช้สะดวกในสถานที่ที่เดินไม่สะดวก แล้วทำาไมถึงใช้ไม่ ได้หละ?
A4 ในระหว่ำงที่ท�ำงำนเชื่อม จะมีสะเก็ดไฟและเศษโลหะกระเด็น เพื่อป้องกันกำรโดนลวก เรำมำสวมใส้ชุดป้องกัน
ไฟและที่ป้องกันขำกันเถอะ

ชุดและอุปกรณ์ป้องกันตอนทำาการเชื่อม

• ชุดท�ำงำน : ชุดท�ำงำนกันไฟได้ดี ไม่สวมใส่ชุดที่ขำดและเปียกเป็นต้น
• เอี้ยม : ท�ำด้วยหนังจะดี
• หมวกป้องกัน : กันกระเด็น, กันร่วง
• แว่นป้องกัน : แว่นกันแสงแบบแว่น Spectacle,แบบแว่นทรงครอบ
• หน้ำกำกกันฝุ่น : แบบใส้กรอง – แบบใช้แล้วทิ้ง
• รองเท้ำเซฟตี้ : พื้นท�ำจำกยำง
• ที่ป้องกันขำ	: ท�ำด้วยหนังจะดี
• ถุงมือ : ท�ำด้วยหนังที่แห้ง ไม่ใช้ของที่เปียกหรือฉีกขำด

หมวกปองกัน

หนากากเชื่อม

ผากันเปอนหนัง

แวนตาปองกัน
หนากากปองกัน
ชุดทำงาน
(ใชวัสดุที่ทนไฟพวก ฝาย
55%, อคริลิก 45% เปนตน)
ปกแขน
ถุงมือหนัง

ที่ปองกันขา
รองเทาเซฟตี้

มำลองคิดดูกัน นอกเหนือจำกสิ่งของเพื่อป้องกันร่ำงกำยจำกอุบัติเหตุตำมด้ำนบนแล้ว มีเครื่องป้องกันที่จ�ำ
เป็นอะไรอีกบ้ำง
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Q5 ต อนที่เชื่อมอาร์กโดยใช้เครื่องเชื่อมอาร์กแบบกระแสสลับ เขาว่าให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟชอตอัตโนมัติ
เครื่องมันเป็นแบบไหนกันนะ
A5

ตอนเชื่อมอำร์กด้วยเครื่องเชื่อมอำร์กแบบกระแสสลับ แรงดัน
ไฟฟ้ำของตัวที่คีบลวดเชื่อมจะอยู่รำวๆ 30V ถ้ำเกิดกำรหยุดอำร์ก
ระดับแรงดันไฟจะเพิ่มอย่ำงรวดเร็วไปที่รำวๆ 70-80V อำจท�ำให้
ไฟดูดเมื่อจับส่วนน�ำไฟฟ้ำของที่คีบลวดเชื่อมได้
อุปกรณ์ป้องกันไฟชอตอัตโนมัติ จึงเป็นอุปกรณ์เพื่อลดแรงดัน
ให้น้อยลงไม่ให้เกิดอันตรำยใดๆ ในตอนที่ไม่มีโหลด (มีแบบติดใน
ตัวและแบบติดเสริมภำยนอก)

ตัวอย่ำงของ
อุปกรณ์ป้องกัน
ไฟช๊อตอัตโน
มัติแบบติดตั้ง
ภำยนอก
(ปัจจุบันมีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ำช็อต
อัตโนมัติแบบในตัว (Built-in) มำกขึ้น)

[ควำมอันตรำยของไฟดูด]
ยิ่งมีค่ำกระแสไฟไหลผ่ำนร่ำงกำยมนุษย์มำกเท่ำไรก็ยิ่งอันตรำย และถึงตำยได้ที่ 50 mA

ไฟดูดจำกกำรไหม้ของตัวคีบลวดเชื่อม
ไฟดูดจำกกำรช�ำรุดของสำยไฟ (Cabtire cable)

ไฟดูดจำกกำรรั่วในกำรต่อทุติยภูมิ (secondary)
ของเครื่องเชื่อมอำร์ค

กระแสไฟนั้นยิ่งมีควำมต้ำนทำนเยอะยิ่ง
ไหลได้ยำก, ถ้ำควำมต้ำนทำนน้อยก็จะไหล
ได้ง่ำย ดังนั้นในตอนที่เหงื่อไหล และตอนที่
เปียกฝนควำมต้ำนทำนที่ผิวหนังจะต�่ำลง ถ้ำ
โดนไฟดูดก็จะไหลผ่ำนเข้ำร่ำงกำยได้เยอะ
เป็นอันตรำย ฉะนั้นต้องระวังให้มำกโดยเฉพำะ
ช่วงหน้ำร้อน
ไฟดูดตอนท�ำสโลปเหล็กลวดเชื่อมไปสัมผัสกับเอว
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ใบรับรอง

Q6 ในประเทศตัวเองนั้น ก็ปฏิบัติงานโดยใช้เครนยก material ได้ แล้วทำาไมที่ญี่ปุ่นจึงไม่ให้ใช้เครน
A6 เนื่องจำกเครนเป็นเครื่องจักรที่อันตรำยมำกที่สำมำรถยกเพื่อขนย้ำยวัตถุที่มีน�้ำหนักมำกได้ ซึ่งหำกมีกำรควบคุม
กำรท�ำงำนผิดพลำด ก็จะน�ำไปสู่อุบัติเหตุร้ำยแรงได้ ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระบบกฎหมำยห้ำมใช้เครน หำกไม่ได้
เป็นคนที่ได้รับกำรอบรมพิเศษ, หรือรับฟังกำรบรรยำย
คุณสมบัติในการทำงานเครน
ด้ำนเทคนิคตำมควำมสำมำรถของเครน
การฝกทักษะ
นอกจำกนี้ เนื่องจำกกำรยกของด้วยเครน หำกไม่ท�ำ
วิธีกำรยกที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับอุปกรณ์แขวนต่ำง เช่น
ก (Load) ที่ยก
wire rope และ fiber sling, clamp, hacker เป็นต้น วัตถุ น้ำหนัมากกว
า 1t
ที่ยกอำจแกว่ง และตกลงมำท�ำให้เป็นอันตรำยได้
น้ำหนัก (Load) ที่ยก
เรำเรียกวิธีกำรยกวัตถุโดยใช้อุปกรณ์แขวนเหล่ำนี้ว่ำ	
ต่ำกวา 1t
งำนยกแขวน ซึ่งกำรปฏิบัติงำนนี้ก็จ�ำเป็นที่ต้องมีคุณสมบัติ
การอบรมพิเศษ
เช่นเดียวกัน
ตำรำงสรุปกำรอบรมหลักสูตรระยะสั้นและกำรอบรมพิเศษ เกี่ยวกับ เครน, เครนแบบเคลื่อนย้ำยได้, ทักษะในกำรแขวนงำน
ชนิด
เครน

เครนแบบเคลื่อนที่ได้

กำรแขวน

วัตถุที่จะยก

คุณสมบัติ เป็นต้น

เครนที่ใช้กับพื้น 5 ตันขึ้นไป

อบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับกำรใช้เครนแบบตั้งพื้น

ไม่ถึง 5 ตัน

กำรอบรมแบบพิเศษ

มำกกว่ำ	1 ตัน แต่ไม่ถึง 5 ตัน

อบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับเครนแบบเคลื่อนที่ได้
ขนำดเล็ก

ไม่ถึง 1 ตัน

กำรอบรมแบบพิเศษ

มำกกว่ำ	1 ตันขึ้นไป

อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้ำนทักษะในกำรแขวน

ไม่ถึง 1 ตัน

กำรอบรมแบบพิเศษ

มาระวังกันเถอะ
• หำกปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ช่วยในงำนที่ใช้เครน ห้ำมเข้ำไปอยู่ใต้รอก
• ตรวจสอบสัญญำณเครนก่อนเริ่มงำน
• หำกปฏิบัติงำนใกล้เครน ห้ำมเข้ำไปยืนในบริเวณที่ควบคุมทิศทำงเครน
• ในบรรดำอุปกรณ์แขวนทั้งหมด โดยเฉพำะ clamp จะมีส่วนที่ยื่นโผล่ออกมำเยอะ เนื่องจำกเหตุกำรณ์ที่กลำยเป็นอุบัติเหตุ
ร้ำยแรงเกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งมำจำกกำรควบคุมเครนแล้วส่วนที่ยื่นออกมำไปเกี่ยวกับเหล็กตัว H ถึงแม้จะอยู่ในสภำพที่ไม่มีวัตถุ ก็
ต้องระวังอย่ำงมำกในกำรเคลื่อน clamp ที่อยู่บริเวณใต้ขอเกี่ยวเครน

จุดสำาคัญ
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ถึงแม้ว่ำจะเป็นงำนช่วยที่ไม่ต้องใช้คุณสมบัติใดๆ แต่ก็ต้องรับกำรอบรมแบบพิเศษ และต้องท�ำควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดีถึง
อันตรำยในกำรปฏิบัติงำน

Q7 ขึ้นงานแผ่นเหล็กไปแล้วได้รับบาดเจ็บเพราะความผิดพลาดของตัวเอง ทำาไมจึงถูกให้หยุดทำางาน press?
A7 หำกท�ำอำชีพในงำนที่เป็นอันตรำย จะต้องได้รับกำรอบรมควำมปลอดภัยอย่ำงเพียงพอก่อนล่วงหน้ำ หำกไม่ได้
รับกำรเรียนรู้วิธีกำรท�ำงำนที่ปลอดภัย, โครงสร้ำงและอันตรำยจำกเครื่องจักรที่ใช้ก่อนก็ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
นอกจำกนี้ ขอบเขตกำรท�ำงำนที่สำมำรถท�ำงำนได้ก็ยังขึ้นอยู่กับประเภทของทักษะที่ได้เรียนมำ ในกำรฝึกงำน
ด้ำนเทคนิคในปัจจุบันนั้น เนื่องจำกเป็นประเภทงำนเชื่อม จึงไม่สำมำรถท�ำงำน press ได้

งานที่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภทงานเชื่อมไม่สามารถทำาได้
ไม่ใช่ว่ำจะสำมำรถท�ำงำนแบบใดก็ได้โดยบอกว่ำบริษัทยุ่ง
ผู้ฝึกงำนด้ำนเทคนิคไม่สำมำรถท�ำงำนร่วมกับกำรท�ำงำนที่ไม่ได้มีในแผนกำรฝึกงำนด้ำนเทคนิค
* หำกท�ำงำนที่ไม่ได้ก�ำหนดในแผนกำรฝึกงำนด้ำนเทคนิค ก็อำจจะเผชิญกับอุบัติเหตุหนักได้มำกขึ้น ซึ่งในหลำยๆกรณีที่ท�ำให้
ต้องกลับประเทศ หรือต้องยกเลิกกำรฝึกอบรมกำรเชื่อมกลำงคัน

[งำนตัวอย่ำงที่ผู้ฝึกงำนประเภทงำนเชื่อมไม่สำมำรถท�ำได้]
ส�ำหรับกำรเตรียมกำรเชื่อมนั้น เป็นกำรท�ำกำรแปรรูป โดยใช้เครื่อง press อัดชิ้นงำนที่จะใช้ในกำรเชื่อม
ส�ำหรับงำนหลังกำรเชื่อม เป็นงำนพ่นสีส่วนที่เชื่อมแล้ว ด้วยสเปรย์กระป๋องเป็นต้น (ยกเว้นกำรป้องกันสนิม)

กำรอัด (Press)

กำรพ่นสี
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Q8 ในการทำาความสะอาดเครื่องจักร ทั้งๆที่หากให้เครื่องทำางานไปด้วยและทำาความสะอาดไปด้วย เป็นวิธีที
่ได้ผลดี แล้วทำาไมจึงต้องทำาความสะอาดโดยการหยุดเครื่อง
A8 อุบัติเหตุจำกเครื่องจักรร้ำยแรงมำก โดยเฉพำะหำกปล่อยเครื่องให้ท�ำงำนและท�ำควำมสะอำด มืออำจจะถูก
หนีบเข้ำไปได้ เป็นต้น ถึงแม้ว่ำยังไม่ได้เป็นอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต แต่เนื่องจำกอำจจะเกิดควำมเสียหำยร้ำยแรงได้
ดังนั้น ในกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น จึงได้ก�ำหนดไว้ว่ำ ต้องท�ำควำมสะอำดโดยกำรหยุดเครื่องจักร
• ในกำรท�ำงำนต่ำงๆ เช่น กำรท�ำควำมสะอำดเครื่องจักร, กำรเติมน�้ำมัน, กำรตรวจสอบ, ซ่อมแซม, ปรับค่ำต่ำงๆ นั้น
จะต้องหยุดกำรท�ำงำนของเครื่องจักร เรำมำร่วมกันท�ำงำนหลังจำกตรวจสอบแน่ใจแล้วว่ำเครื่องจักรหยุดแล้ว กันเถอะ

• เมื่อหยุดกำรท�ำงำนของเครื่องจักรแล้ว ให้ล็อคชุดอุปกรณ์ Start และติดป้ำยเพื่อไม่ให้คนอื่นมำเดินเครื่อง

• ในกำรปฏิบัติงำน lathe, milling, drilling m/c ห้ำมใส่ถุงมือ เพรำะอำจท�ำให้กลำยเป็นอุบัติเหตุแผลฉกรรจ์ ได้เนื่องจำก
ถูกหนีบจำกเศษขี้กลึงและใบมีดที่หมุนอยู่

• มำฝึกหยุดเครื่องจักร โดยใช้อุปกรณ์ emergency stop เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกันเถอะ

แบบนี้ห้ามเด็ดขาด
• ถ้ำท�ำงำนโดยหยุดเครื่องจักร ประสิทธิภำพในกำรผลิตจะตก
• ท�ำประจ�ำอยู่แล้ว ไม่เป็นไรหรอก
• กำรหยุดเครื่อง มันยุ่งยำกน่ำร�ำคำญ
• ท�ำโดยระวังก็ได้ รีบๆให้งำนจบเร็วๆ ดีกว่ำ

หามเปดสวิทช
กำลังทำความ
สะอาด
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Q9 เพิ่งจะเก็บ material ที่ตกกับพื้น และก็ได้รับบาดเจ็บเพราะไปชนกับโฟล์คลิฟท์ที่เพิ่งถอยหลังกลับมา
อย่างนี้ต้องระวังที่ ไหนถึงจะดี
A9 โฟล์คลิฟท์เป็นเครื่องจักรที่เห็นได้ชัดเจนแบบใกล้ตัว และมีแรง
มำก กำรที่ไม่เข้ำไปยืนในจุดที่อำจจะชนได้เป็นเรื่องพื้นฐำนทั่วไป
แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกจะต้องเข้ำไปยืน ก็จะต้องควบคุมควำมปลอด
ภัยไม่ให้เกิดมุมอับโดยอำจจะให้มีคนน�ำทำงรถโฟลค์ลิฟท์

พื้นฐำนควำมปลอดภัยคือ สะสำง สะดวก หำกเรำทรำบทำงเดินเท้ำและทำงขับรถโฟล์คลิฟท์ที่ปลอดภัยก็จะไม่มีกำรชน
กันเกิดขึ้น ไม่วำงสิ่งของกีดขวำงทำงเดินที่ปลอดภัย กำรไม่วำงสิ่งของขวำงทำงเดินรถสำมำรถป้องกันอุบัติเหตุได้
② มีต�ำแหน่งที่มองไม่เห็นจำกที่นั่งของคนขับรถโฟล์คลิฟท์ ในตอนที่ขับไปด้ำนหน้ำ เนื่องจำกมีของอยู่ตรงหน้ำจึงมองไม่
เห็นปลำยทำง ตอนที่จะขับถอยหลังก็มีจุดอับ ดังนั้นหยุดเดินลัดและเดินตัดข้ำมกันเถอะ
เพรำะคนขับคำดกำรณ์ ไม่ถึง เนื่องจำกอำจจะมีจุดอับและเป็นอันตรำยมำก
①

Q10 กิจกรรม 3ส คืออะไร? ทำาไมต้องทำาทุกวัน?
A10 กิจกรรม 3ส คือ กิจกรรมควำมปลอดภัยที่ประกอบไปด้วย สะสำง สะดวก สะอำด
สะสำง s e i r i
เนื่องจากตัวอักษรโรมันจิ (อักษรญี่ปุ่นที่เป็นตัวภาษาอังกฤษ)
สะดวก s e i t o n
ขึ้นต้นด้วย “S” จึงได้ตั้งชื่อว่า “3S”
สะอำด s e i s o u
ทุกคนสร้ำงสถำนที่ท�ำงำนในกำรท�ำงำนที่ง่ำย กำรท�ำทุกวันเป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อท�ำให้มองเห็นถึงหน้ำงำนว่ำมี
ตรงไหนเป็นที่อันตรำยบ้ำง?

สะสาง : s e i r i
ตรวจสอบควำมปลอดภัยของเครื่องมือ ซ่อมของที่พอใช้ได้
เพื่อที่จะใช้งำนได้ง่ำยขึ้น ของที่ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปซะ

สะดวก : s e i t o n

สะอาด : s e i s o u

วำงของให้เป็นระเบียบและถูกต้อง ในจุดที่
ก�ำหนดเอำไว้ เพื่อจะได้ใช้งำนได้ง่ำย

ถ้ำพื้นและทำงเดินสะอำดก็จะไม่ลื่น ไม่ล้มลงไป
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4 เหตุการณ์การเชื่อมของญี่ปุ่นที่อยากให้ทราบไว้
(1) สีของถังก๊ำซ: จะต่ำงกันขึ้นอยู่กับประเทศ มำตรวจสอบสีของญี่ปุ่นกันเถอะ

กาซไฮโดรเจน

กาซคารบอน
ญี่ปุน

ญี่ปุน
จีน อินโดน�เซีย เกาหลี

จีน อินโดน�เซีย เกาหลี

กาซออกซิเจน
ญี่ปุน

กาซอารกอน

จีน อินโดน�เซีย เกาหลี

ญี่ปุน

กาซ Acetylene
ญี่ปุน

จีน อินโดน�เซีย เกาหลี

จีน อินโดน�เซีย เกาหลี

(2) แรงดันไฟฟ้ำของเอเชียและญี่ปุ่น: มำระวังกำรใช้งำนกันเถอะ เนื่องจำกแรงดันไฟและคลื่นควำมถี่จะแตกต่ำงกันออกไป
โดยขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ
①

แรงดันไฟที่ใชในครัวเรือน

ญี่ปุน
จีน
เวียดนาม
อินโดน�เซีย
ฟลิปปนส
ประเทศไทย
เกาหลี
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②

แรงดันไฟที่ใชในอุตสาหกรรม

Single phase 100V

ญี่ปุน

Single phase 220V

จีน
เวียดนาม
อินโดน�เซีย
ฟลิปปนส
ประเทศไทย
เกาหลี

3 phase 200V

3 phase 380V

3 phase 200/220/380V

5 ข้อควร 4 ประการที่จะไม่ทำาให้เจอกับอุบัติเหตุ
สุดท้ำยนี้ จะท�ำกำรสรุป โดยขอให้ผู้ฝึกงำนทุกคนท�ำ 4 ข้อนี้ เพื่อที่จะได้ไม่เจอกับอุบัติเหตุ

１

ต้องเข้าใจ ข้อมูลที่จ�าเป็นในการท�างานจริงๆ

ซึ่งก็คือหำกไม่เข้ำใจควำมแตกต่ำงในควำมหมำยลึกๆ ของภำษำญี่ปุ่นในระดับหนึ่ง ก็จะยำกขึ้น กำรใช้ภำษำญี่ปุ่นใน
ชีวิตประจ�ำวันเป็นเส้นทำงที่เร็วที่สุดในกำรพัฒนำภำษำ ก่อนอื่นมำเริ่มเรียนจำกกำรทักทำยเป็นภำษำญี่ปุ่นกันเถอะ

2

หากจะซ่อมเครื่องจักรและเอาเศษขยะที่ติดอยู่ออก จะต้องด�าเนินการหลังจากที่หยุดเครื่องจักรเท่านั้น

แม้จะกดปุ่ม stop แล้วก็ตำม เครื่องจักรก็ยังไม่ได้หยุดในทันที
ตรวจสอบให้หยุดสนิทก่อน จึงจะเข้ำไปสัมผัสกับเครื่องจักร
หำกปฏิบัติงำนโดยกำรหยุดเครื่องจักร จะต้องมีป้ำย เช่น “ห้ำมแตะสวิตช์ในขณะที่เครื่องจักรหยุด” เป็นต้น

3

สร้างนิสัย ที่คิดเองได้ว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่า อยู่เสมอ

ลองคิดดูก่อน แล้วค่อยลงมือท�ำ เพรำะรอบๆตัวเรำนั้น มีแต่อันตรำย
กำรอัพเดตข้อมูลอย่ำงสม�่ำเสมอ และกำรตัดสินใจตัวเองเป็นสิ่งส�ำคัญมำก

4

ต้องเล่นกีฬาให้สนุก

ถึงแม้ว่ำร่ำงกำยจะได้เคลื่อนไหวอยู่ทุกวันจำกกำรท�ำงำน แต่นั่นเป็นกำรสะสมควำมเครียดไปในขณะเดียวกัน
ชีวิตนั้นไม่ได้มีแค่งำน เรำจ�ำเป็นต้องขยับร่ำงกำย ให้มีควำมสนุกสนำนจำกภำยใน
มำเล่นกีฬำกับเพื่อนให้สนุกกันเถอะ
ทุกคนจะต้องยึด 4 ข้อนี้เป็นหลัก เรำหวังว่ำทุกคนจะมีทักษะติดตัว กลับประเทศบ้ำนเกิด และน�ำไปใช้ได้ต่อไป
③

เกาหลี
ฟลิปปนส

คลื่นความถี่

ญี่ปุน

60Hz
60Hz

50Hz

จีน
เวียดนาม
อินโดน�เซีย

50Hz
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6 คำาอธิบาย check list
แว่นตานิรภัย
มีไว้ส�ำหรับป้องกันสำยตำจำกแสงที่เป็นอันตรำย, แสงที่ท�ำให้แสบตำจำกกำรท�ำงำนเชื่อมตัด/ เชื่อมต่อ วัตถุที่จะ

1 กระเด็นเข้ำตำ เช่น ผงฝุ่น, ละอองน�้ำมัน, ผงฝุ่นที่ฟุ้งกระจำย, เศษขี้กลึงกระเด็นเข้ำมำ เป็นต้น

มีแว่นตำนิรภัยหลำยแบบในแต่ละจุดประสงค์ เพื่อป้องกันตำจำกสิ่งต่ำงๆ เช่น ฝุ่น, วัตถุที่จะกระเด็นเข้ำมำ, ของ

2 เหลว มำใช้แว่นตำนิรภัยให้ตรงกับวัตถุประสงค์กำรใช้งำนกันเถอะ

มำเลือกอุปกรณ์กันแสงจำกสภำพแวดล้อมในที่ท�ำงำน เพื่อป้องกันสำยตำจำกแสงอันตรำยที่เกิดจำกกำรตัดด้วย

3 ควำมร้อน, แสงเลเซอร์ เป็นต้น ในอุปกรณ์กันแสง จะมีทั้งแบบ “แผ่นป้องกัน” และ “แว่นตำนิรภัย”
4

ระดับอันตรำยของแสงที่เป็นอันตรำยจะแตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกำรใช้งำน และประเภท อำทิ กำรเชื่อม,
กำรตัดงำนด้วยควำมร้อน เป็นต้น เลนส์ส�ำหรับแว่นตำนิรภัยและ plate แผ่นป้องกัน มำใช้ และเลือกวัตถุที่มี
หมำยเลขกันแสงที่เหมำะกับสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนกันเถอะ

5 เลือกแว่นตำที่เหมำะกับรูปหน้ำของตัวเอง
ส่วนใหญ่อุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตำจะมำจำกกำรที่สิ่งแปลกปลอมจำกช่องว่ำงตรงด้ำนข้ำงเข้ำตำ มำใช้แว่นตำนิรภัย

6 แบบมีขอบข้ำงกันเถอะ

ไม่เพียงแต่สิ่งที่กระเด็นเข้ำตำ เช่น โลหะเท่ำนั้น อำจจะมีสิ่งอื่นเข้ำมำทำงด้ำนข้ำงก็ได้ เช่น แสงที่เป็นอันตรำยที่

7 เกิดในตอนที่ปฏิบัติงำนเชื่อม (รังสีอัลตร้ำไวโอเล็ต, รังสีอินฟำเรด เป็นต้น), สำรเคมี เช่น สำรเคลือบ ฟุ้งลอยมำ
8 ถ้ำเลนส์ไม่ดีจะท�ำให้ปวดตำได้ เพรำะแตก มีรอยขีดข่วนง่ำย
9 จะต้องใส่แว่นตำ เช่น แว่นตำกันลม หรือ over glass
ตรวจสอบว่ำมีควำมผิดปกติหรือไม่ เช่น ครำบสกปรก, รอยร้ำว, แตก, เสียรูป เป็นต้น หำกมีควำมผิดปกติ
ต้องเปลี่ยน
10
② หำกหลวม และ สั่นคลอน ให้คลำยสกรู และขันในระดับที่เหมำะสม ล็อคให้แน่น
①

11 หำกใช้ร่วมกันหลำยคน จะท�ำให้ไม่พอดีกับรูปหน้ำ และเป็นสำเหตุท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้
12 หลังจำกใช้งำนแล้ว ท�ำควำมสะอำดตำมคู่มือกำรใช้งำน เอำครำบสกปรก, ฝุ่นออก
หำกจะวำงแว่นนิรภัย พยำยำมอย่ำเอำหน้ำ เลนส์,หน้ำแว่นวำงที่ด้ำนล่ำง เพรำะจะเป็นสำเหตุท�ำให้เกิดรอย
ขีดข่วนและสกปรก
13
② เก็บแว่นโดยกำรใส่กล่องแว่นหรือใส่ถุงแว่นนุ่มๆ เพื่อไม่ให้สัมผัสกับเลนส์,หน้ำแว่นโดยตรง
①

หำกท�ำควำมสะอำดแล้วยังมีสิ่งแปลกปลอม เช่น ครำบสกปรกที่เอำไม่ออก, รอยขีดข่วน, รอยแตก, เสียรูป ให้

14 เปลี่ยนเป็นอันใหม่
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หน้ากากกันฝุ่น

1 ถ้ำไม่เข้ำใจประเภทของกำรกันฝุ่นแล้ว ก็จะเลือกหน้ำกำกกันฝุ่นที่เหมำะสมไม่ได้
2 หำกมี oil mist หน้ำกำกแบบแห้ง ก็จะไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ ดังนั้นเลือกใช้หน้ำกำกส�ำหรับกัน oil mist กันดีกว่ำ
3 เลือกหน้ำกำกกันพิษที่มีประสิทธิภำพในกำรกันฝุ่นที่มีกำรกรองดูดซับ
4 จ�ำเป็นต้องรู้จักหน้ำกำกแบบไหนบ้ำงที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
5 ในกำรปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ผงที่มีควำมละเอียดและอันตรำยสูง เรำมำใช้หน้ำกำกกันฝุ่นแบบเปลี่ยนไส้กรองได้กันเถอะ
เนื่องจำกกำรสวมให้พอดีกับรูปใบหน้ำเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมำก หำกไม่สำมำรถปิดใบหน้ำได้หมดมิดชิด ก็จะท�ำให้สูด

6 ดมฝุ่นเข้ำไปด้วย ลองตรวจสอบโดยกำรทดสอบควำมพอดีกับใบหน้ำ

ปัจจุบันมีหน้ำกำกแบบมีตัวเช็คกำรแนบสนิทในตัว (fit checker) เรำมำลองใช้ดูกันเถอะ ถ้ำใช้หน้ำกำกแบบนี้

7 สำมำรถตรวจสอบว่ำพอดีกับใบหน้ำหรือไม่ ได้อย่ำงง่ำยดำยทุกครั้ง

หำกหำยใจได้สะดวกขึ้น แสดงว่ำมีช่องว่ำงที่ท�ำให้ไม่พอดีกับหน้ำ	โดยส่วนมำกแล้วสำมำรถปรับต�ำแหน่งของ

8 หน้ำกำกให้เลื่อนขึ้นลงได้ หรือสำมำรถท�ำให้พอดีอย่ำงถูกวิธีได้โดยกำรปรับสำยรัด
9 ระยะเวลำในกำรเปลี่ยนไส้กรอง สำมำรถตรวจสอบได้จำกสีของไส้กรอง

ห้ำมเกี่ยวหูเหมือนกับหน้ำกำกอนำมัยทั่วไป หรือ หน้ำกำกผ้ำโปร่ง (gauze mask) ให้เกี่ยวตรงบริเวณด้ำนหลัง

10 ศีรษะโดยตรง

11 ถึงจะใส่หน้ำกำก ก็สำมำรถหำยใจได้อย่ำงสะดวก และใช้งำนได้ง่ำยอยู่
12 จะต้องมีกำรตรวจสอบของผู้รับผิดชอบในกำรควบคุมโดยที่ไม่ให้ตนเองควบคุมคนเดียว

แบบมี FIT CHECKER ในตัว
(Built-in)
สวมโดยตรงไปยังสวนทายศีรษะ

แคดึง FIT CHECKER
ที่มีในตัวอยูกับหนากากขึ้น
ก็สามารถตรวจสอบการยึด
ติดเมื่อไหรก็ได

สวมไวดานบนของ
หู, หมวกเซฟตี้ (Helmet)
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