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รายการคาย่ อ
ASME

American Society of Mechanical Engineers

สมาคมวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งสหรัฐอเมริ กา

CAS No. Chemical Abstract System Number

กลุ่ม ตัวเลขของสารเคมี ที่ จดทะเบี ย นกับ เคมิ คัล แอบสแตคต์
เซอร์ วิสของสมาคมเคมีอเมริ กนั (Chemical Abstracts Service
of the American Chemical Society) สาหรับบ่งชี ้ชนิดของ
สารเคมี

CEC

Canadian Electric Code

มาตรฐานการออกแบบและการติ ด ตัง้ ระบบไฟฟ้ าของ North
America Codes โดยที่มาตรฐาน NEC (National Electrical
Code) ใช้ สาหรั บประเทศสหรั ฐอเมริ ก าและมาตรฐาน CEC
(Canadian Electric Code)ใช้ สาหรับประเทศแคนาดา

CFC

Chlorofluorocarbon

สารคลอโรฟลูออโรคาร์ บอน เป็ นสารทาลายชันบรรยากาศโอโซน
้
ที่มีคลอรี น ฟลูออรี นและคาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบ

CO2

Carbon dioxide

ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์

dB

Decibel

เดซิเบลเป็ นหน่วยวัดระดับความดังของเสียง

DIW

Department of Industrial Works

กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

EC

European Country

กลุม่ ประเทศในทวีปยุโรป

EHS

Environment, Health and Safety

สิง่ แวดล้ อม สุขภาพและความปลอดภัย

EMP

Environmental Management Plan

แผนการบริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อม

Ex

Explosive / explosion

วัตถุระเบิด/ การระเบิด

GHG

Greenhouse Gas

ก๊ าซเรื อนกระจก

GHS

Global Harmonized System

Globally Harmonized System of Classification and
Labeling of Chemicals หรื อการจาแนกประเภทและการติด
ฉลากสารเคมีที่เป็ นระบบเดียวกันทัว่ โลก

GSB

Government Savings Bank

ธนาคารออมสิน

GWP

Global Warming Potential

ค่ า ศั ก ยภาพที่ ท าให้ โลกร้ อน ซึ่ ง เป็ นค่ า เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า
ศักยภาพของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่มีคา่ เท่ากับ 1

HCFC

Hydrochlorofluorocarbon

ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์ บอน เป็ นเป็ นสารทาลายชันบรรยากาศ
้
โอโซนที่ มี ไ ฮโดรเจน คลอรี น ฟลู อ อรี น และคาร์ บอนเป็ น
องค์ประกอบ
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HPMP

HCFC Phase-out Management Plan

โครงการลดและเลิกใช้ สาร HCFC

IEC

International Electrical Code

สถาบันมาตรฐานการออกแบบและการติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าของ
ยุโรป คือ International Electrotechnical Commission (IEC)

LEL

Lower Explosive Limit

ปริ มาณเปอร์ เซ็นต์ของก๊ าซหรื อไอระเหยขันต
้ ่าที่ผสมกับอากาศ
จนเกิ ด เป็ นส่ว นผสมที่ เ หมาะสมที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การระเบิ ด ได้
(Exposive Mixture)

MLF

Multilateral Fund

กองทุนพหุภาคี

MOI

Ministry of Industry

กระทรวงอุตสาหกรรม

MSDS

Material Safety Data Sheet

เอกสารกากับความปลอดภัย

MT

Metric Ton

เมตริ กตัน

NEC

National Electric Code

มาตรฐานการออกแบบและการติ ด ตัง้ ระบบไฟฟ้ าของ North
America Codes โดยที่มาตรฐาน NEC (National Electrical
Code) ใช้ ส าหรั บ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและมาตรฐาน
CEC(Canadian Electric Code)ใช้ สาหรับประเทศแคนาดา

NFPA

National Fire Protection Association

สมาคมป้องกันอัคคีภยั แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา

NOU

National Ozone Unit

หน่วยอนุรักษ์ โอโซน

ODS

Ozone Depleting Substances

สารทาลายชันบรรยากาศโอโซน
้

OHS

Occupational Health and Safety

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

PLC

Programmable Logic Controller

เป็ นอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การท างานของเครื่ อ งจั ก รชนิ ด หนึ่ ง ที่
สามารถโปรแกรมให้ เป็ นไปตามต้ องการได้ โดยมีหน่วยความจา
ในการเก็บโปรแกรมสาหรับควบคุมการทางานของอุปกรณ์ตา่ งๆ

PMU

Project Management Unit

หน่วยงานที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อบริ หารจัดการโครงการ

SME

Small and Medium-size Enterprises

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

TISI

Thai Industrial Standard Institute

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

SOP

Standard Operating Procedures

ระเบียบมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
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1. บทนา
ประเทศไทยซึง่ เป็ นหนึง่ ในกลุม่ ประเทศ Article 5 ได้ ทาข้ อตกลงกันที่จะควบคุมการใช้ สาร HCFC ตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2556 จากค่าเฉลี่ยที่คานวณมาจากปริ มาณการใช้ ในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ตามข้ อตกลงในพิธีสาร
มอนทรี ออลที่จะต้ องลดปริ มาณการใช้ สาร HCFC ลงจากค่าฐานโดยลาดับคือ ร้ อยละ10 ในปี พ.ศ. 2558 ร้ อย
ละ 35 ในปี พ.ศ. 2563 ร้ อยละ 67.5 ในปี พ.ศ.2568 และเลิกการใช้ ให้ หมดสิ ้นภายในปี พ.ศ. 2573 อย่างไรก็
ตามปริ มาณการใช้ ตอ่ ปี ช่วงตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2573 ถึง พ.ศ 2583 ต้ องเฉลีย่ ไม่เกินร้ อยละ 2. 5 ของค่าฐาน สาหรับ
ใช้ กับเครื่ องปรับอากาศรุ่ นเก่าที่ยงั ต้ องใช้ สารทาความเย็นที่เป็ น HCFC กรมโรงงานอุตสาหกรรมด้ วยการ
สนับสนุนจากธนาคารโลกได้ จดั เตรี ยมและยื่นเสนอโครงการลดและเลิกใช้ สาร HCFCระยะที่ 1 (HCFC Phaseout Management Plan Stage 1)ซึง่ ต่อจากนี ้จะเรี ยกโดยย่อว่า HPMP เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพหุ
ภาคีในการปฏิบตั ิตามพันธกรณีของพิธีสาร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารกองทุน
พหุภาคี ในการประชุมครัง้ ที่ 68 เมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2555 HPMP มีจุดมุ่งหมายที่จะทาให้ ประเทศไทย
สามารถบรรลุเป้าหมายที่จะควบคุมปริ มาณการใช้ ในปี พ.ศ.2556แล้ วลดปริ มาณการใช้ ลงร้ อยละ 10 ในปี พ.ศ.
2558 และ ร้ อยละ 15 ในปี พ.ศ.2561โครงการนี ้ประกอบด้ วยการเปลีย่ นไปใช้ สาร HFC-32 เป็ นสารทาความเย็น
ทดแทนการใช้ HCFC-22 ในโรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศ 12 ราย ซึง่ ประกอบด้ วย
1. บริ ษัท ยูนิแอร์ คอร์ ปอเรชัน จากัด
2. บริ ษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
3. บริ ษัท ทรัพย์สขุ สิริ จากัด
4. บริ ษัท ทรัพย์ทองห่อ จากัด
5. บริ ษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
6. บริ ษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จากัด
7. บริ ษัท สุปรี ม ซี เอ็น บี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (ซี เอ็น อี อินดัสทรี ส์ กรุ๊ป)
8. บริ ษัท อีมิแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จากัด
9. บริ ษัท บี.กริ ม แอร์ คอนดิชนั่ นิ่ง จากัด
10. บริ ษัท เบ็ทเทอร์ ลฟิ วิง จากัด
11. บริ ษัท บิทไว้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
12. บริ ษัท แพน-ไทคูณ จากัด
บริ ษัท ทรัพย์สขุ สิริ จากัด เป็ นผู้ประกอบการรายหนึ่ง ได้ เข้ าร่ วมโครงการดังกล่าว ซึ่งแผนการบริ หารจัดการ
สิง่ แวดล้ อมฉบับนี ้จัดทาขึ ้นเป็ นการเฉพาะสาหรับบริ ษัท ทรัพย์สขุ สิริ จากัด โดยเค้ าโครง และรายละเอียดของ
แผนเป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ ในระเบียบปฏิบตั ิในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของธนาคารโลก
(Operational Policy (OP) Bank Procedure (BP)4.01) นอกจากนี ้ กฎหมายและข้ อกาหนดต่างๆในประเทศ
ตลอดจนมาตรการที่เป็ นที่ยอมรับในการบริ หารจัดการการผลิต ได้ ถกู นามาใช้ เป็ นกรอบในการจัดทา เนื ้อหา
ในแผนฉบับนี ้จะเป็ นแนวทางให้ ผ้ บู ริ หาร หัวหน้ างาน พนักงานของบริ ษัท และยังครอบคลุมถึงผู้จาหน่ายและ
5

ผู้รับจ้ างที่เกี่ยวข้ องใช้ ดาเนินการผลิตเครื่ องปรับอากาศที่จะเปลีย่ นมาใช้ สาร HFC- 32 ให้ มีความปลอดภัย ไม่มี
อันตรายต่อสุขภาพ เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยที่สดุ โดยสภาพที่ได้ พบเห็นในช่วงที่ตรวจประเมินโรงงาน
และการทบทวนเอกสารต่างๆ ของบริ ษัทที่ได้ ดาเนินการโดยที่ปรึ กษาตามแนวทางในการทารายงานสิ่งที่ต้อง
ดาเนินการแก้ ไขเบื ้องต้ น Due Diligence เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม ได้ ถกู ผนวกไว้
ในแผนฉบับนี ้ด้ วยเพื่อเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
บริ ษัท ทรัพย์สขุ สิริ จากัด ได้ แสดงถึงมาตรฐานในการจัดการกระบวนการผลิตให้ ปลอดภัยแล้ วระดับหนึ่ง มีการ
จัด ท าระเบี ย บปฏิ บัติ ง าน และวิ ธี ก ารปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า คุณ ภาพของสิน ค้ า ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้ อมได้ รับการดูแลอย่างมีประสิทธิ ผล และถูกนาไปปฏิบตั ิโดยพนักงานทุกคน แผนฉบับนี ้กาหนด
มาตรฐานการปฏิบัติไว้ มากมายเพื่อ ที่จะป้องกันการกระทาที่ลดั ขัน้ ตอน ซึ่งหากปล่อยปละละเลยไปก็ จ ะ
กลายเป็ นการยอมรับและเคยชินของผู้ปฏิบตั ิงาน เช่น การไม่รักษาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในที่ทางาน ซึง่ ไม่
เพียงแค่จะเป็ นเหตุให้ เกิดอุบตั ิเหตุ สะดุด หกล้ มแต่สภาพเช่นนี ้ยังจะก่อให้ เกิดการสะสมสิ่งที่เป็ นเชื ้อเพลิงที่จะ
ทาให้ ไฟไหม้ ขนาดเล็กขยายวงกว้ างมากขึ ้น อาทิเช่น ในบรรยากาศที่ถกู เจือปนด้ วยสารไวไฟอันเกิดจากการ
รั่วไหลและถูกจุดติดขึ ้นจากประกายไฟที่มาจากสายไฟ ปลัก๊ พ่วงที่ถูกใช้ งานในบริ เวณนันอย่
้ างไม่ระมัดระวัง
การบริ หารจัดการเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ดีเพื่อป้องกันการแก้ ไขปั ญหาแบบมักง่ายแบบเฉพาะหน้ า และใน
ที่สดุ ก็กลายเป็ นวิธีการทางานแบบใหม่ หรื อกลายเป็ นวัฒนธรรมที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ งท้ ายที่สดุ แล้ วก็จะนาไปสู่
อุบัติเ หตุที่รุ นแรง อาทิ เช่ น ก๊ าซรั่ ว ไฟไหม้ ที่ เกิ ดจากการรั่ ว ไหลของสารไวไฟ รวมถึง สารท าความเย็น ที่ มี
คุณ สมบัติ ที่ ไ วไฟ โดยสรุ ป แนวทางที่ เ สนอในแผนฉบับ นี ค้ วรจะถูก น าไปด าเนิ น การร่ ว มกั บ มาตรฐาน
อุตสาหกรรม(มอก.)18001และ ISO 14001ที่บริ ษัทมีอยู่ก่อนแล้ ว สิ่งที่กล่าวไว้ ในรายงานสิ่งที่ต้องดาเนินการ
แก้ ไขเบื ้องต้ นเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อมนันจึ
้ งเป็ นเพียงแค่ภาพสะท้ อนจากที่ปรึกษา
ไปยังผู้บริ หารให้ ได้ เกิดความตระหนักและใช้ ข้อเสนอแนะเหล่านันเป็
้ นจุดเริ่ มต้ นที่จะตรวจสอบโดยละเอียดอี กครัง้
ในการตรวจประเมิน ที่ปรึ กษาได้ รับอนุญาตให้ ถ่ายรู ปเป็ นจานวนมากและนามาประกอบในแผนฉบับนี ้ การ
กระทาและสภาพการณ์ที่ต่ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็ นในรู ปเหล่านันน
้ ามาเพื่อประกอบคาอธิบายถึงโอกาสที่
จะเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วยและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมโดยปราศจากเจตนาที่จะนามาใช้ เป็ นข้ อตาหนิใน
เชิงลบแต่อย่างใด หากแต่เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลให้ กบั ผู้บริ หารนาไปประกอบการพิจารณาจัดทามาตรการแก้ ไขและ
ป้องกันต่อไป
อันตรายและความเสีย่ งที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ เครื่ องจักร อุปกรณ์ ขันตอนและวิ
้
ธีการทางานในกระบวนการผลิต
เครื่ องปรับอากาศที่ได้ คณ
ุ ภาพ หรื อการผลิตชิ ้นส่วนที่ลกู ค้ าสัง่ ผลิตพิเศษนัน้ อาจจะได้ รับผลกระทบจากการที่
จะเปลี่ยนไปใช้ สารทาความเย็น HFC-32 เพื่อทดแทน HCFC-22 นันจะถู
้
กวิเคราะห์ไว้ ในแผนฉบับนี ้ด้ วย
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ เปลี่ย นแผนผัง การผลิต การดัด แปลงเครื่ อ งจัก ร และอุป กรณ์ เพื่ อ ให้ ได้ มาตรฐานที่
กฎหมายกาหนดนัน้ และยังต้ องคานึงถึงมาตรฐานสากลทางด้ านวิศวกรรม ซึ่งได้ ถกู รวบรวมไว้ ในแผนฉบับนี ้
ด้ วยแล้ ว ผลที่ได้ จากแผนฉบับนี ้ก็เพื่อให้ ได้ มาซึง่ มาตรฐานการผลิตที่ดีในการป้องกันเหตุที่ไม่พงึ ประสงค์ทงปวง
ั้
ดังนันจึ
้ งเป็ นภาระหน้ าที่ของผู้บริ หารที่จะต้ องทาให้ มาตรการทางกฎหมาย ด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสุขภาพของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการทางานได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเข้ มงวด มีหน้ าที่จะต้ อง
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ควบคุมไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้ างและไม่ก่อผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม โดยภาระหน้ าที่ตามกฎหมาย
เหล่านันจะถู
้ กอ้ างถึงในแผนฉบับนี ้ด้ วยเช่นเดียวกัน

2. วัตถุประสงค์ ของแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้ อม
2.1

ชี ้บ่งอันตราย และความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ ้นจากการนาเทคโนโลยีที่ใช้ สาร HFC-32 มาใช้ แทนสาร
HCFC-22 ในสถานประกอบการ โดยเปรี ยบเทียบกับสภาพที่เป็ นอยูเ่ ดิม

2.2

ให้ ข้อ มูลที่เ กี่ ย วข้ อ งกับข้ อก าหนดด้ านความปลอดภัย และสิ่ง แวดล้ อ มและความพร้ อมในการน า
เทคโนโลยีที่ใช้ สาร HFC-32 มาใช้

2.3

อธิบายระเบียบปฏิบตั ิงานและระเบียบวิธีที่ได้ มาตรฐานในการควบคุมดูแลสาร HFC–32 และการติดตัง้
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะอุปกรณ์ในการป้องกัน และมาตรการด้ านความปลอดภัย
สาหรับการใช้ สาร HFC-32 ที่ต้องมีความสอดคล้ องกับกฎระเบียบของประเทศและมาตรฐานสากล

2.4

กาหนดบทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบและโครงร่ างเนื ้อหา การรายงานและระเบียบปฏิบตั ิงานใน
การอนุมตั ิสาหรับการบริ หารจัดการและการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมอันอาจจะเกิด
จากกิจกรรมการเปลีย่ นไปใช้ สาร HFC-32
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3. ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัท ทรัพย์ สุขสิริ จากัด
บริ ษัท ทรัพย์สขุ สิริ จากัด ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยแรกเริ่ มผู้ก่อตังบริ
้ ษัทมุ่งที่จะผลิตถังสาหรับเครื่ องปั๊ ม
ลมในปี พ.ศ. 2535 บริ ษัทจึงเริ่ มทาการผลิตเครื่ องปรับอากาศ การลงทุนครัง้ แรกเป็ นการลงทุนซื ้อเครื่ องจักร
สาหรับขึ ้นรูปโลหะแผ่นก่อนจากนันจึ
้ งขยายกิจการเป็ นการประกอบเครื่ องปรับอากาศสาหรับที่อยู่อาศัยและมี
การส่งออกเมื่อปี 1995 ภายใต้ ชื่อยี่ห้อ MIKI และเริ่ มจาหน่ายในตลาดในประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2545 บริ ษัท
ทรั พ ย์ สุข สิริ จากัด ยังรั บ จ้ างผลิต เครื่ อ งปรั บอากาศให้ กับ ยี่ห้ อ อื่น ๆ อี ก ด้ ว ย ในปี พ.ศ. 2546 บริ ษัท ผลิต
เครื่ องปรับอากาศเพื่อส่งไปจาห่ายต่างประเทศภายใต้ แบรนด์ COSMOS
บริ ษัท ทรั พย์ สุข สิริ จากัด ตัง้ อยู่ที่ 142 หมู่ 12 ซอย สุขาภิบาล 12 ถนนเพชรเกษม อ้ อมน้ อย กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
ที่ตงโรงงานอยู
ั้
ต่ ิดกับถนนเพชรเกษม ไม่มีชมุ ชนที่อยูอ่ าศัยใกล้ เคียง ทางด้ านทิศตะวันออกของโรงงานเป็ นโชว์รู
มรถยนต์ ส่วนด้ านทิศตะวันออกเป็ นสานักงานสรรพากรพื ้นที่ ยังมีพื ้นที่วา่ งที่บริ ษัทมีแผนที่จะขยายโรงงานเพื่อ
รองรับสายการผลิตที่จะเพิ่มขึ ้นใหม่ ไม่มีสถานที่ เช่น โรงเรี ยน ตลาด ศูนย์การค้ า โรงพยาบาล หรื อวัดอยู่
ใกล้ เคียง
การตอบสนองเหตุฉกุ เฉินจากหน่วยดับเพลิงทาได้ ในเวลารวดเร็ วเพราะอยูใ่ นพื ้นที่ ใกล้ เคียง
กระบวนการผลิต
บริ ษัท ทรัพย์สขุ สิริ จากัด ได้ รับใบอนุญาตโรงงานหมายเลข 3-64(1)-1/29 ส.ค. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2543
ครัง้ แรกที่จดทะเบียนมีกาลังแรงมม้ ารวม 519.57 แรงม้ า มีพนักงาน 35 คน
เงื่อนไขในใบอนุญาต ไม่อนุญาตให้ มีการเคลือบสีด้วยวิธีการชุบ ล้ างหรื อพ่นสี โรงงานจดทะเบียนลาดับที่
61(1) ผลิตถังก๊ าซ ถังน ้ามันและโครงเครื่ องปรับอากาศ
พื ้นที่โรงงานรวม 5,700 ตารางเมตร มีการแบ่งพื ้นที่เป็ น 2 ส่วนคือ โรงผลิตโลหะแผ่นขึ ้นรูป ฉีดพลาสติกขึ ้นรูป
อีกส่วนหนึง่ คือการประกอบเครื่ องปรับอากาศ (ดังแสดงในรูปที่ 3-1 สาหรับชันที
้ ่ 1 และ 3-2 สาหรับชันที
้ ่ 2)
เครื่ องจักรที่ใช้ ในระบบการผลิตได้ แก่
 NCT Punching Machine AMADA (3), STRIPPIT (1)
 Bending Machine AMADA (5)
 Hydraulic Press 200 ton (2), 170 ton (4), 100 ton (3)
 Mechanical Stamping Press 50 ton (8), 80 ton (4), 100 ton (5)
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Plastic Injection Molding Machine SUMITOMO (1), TOSHIBA (1), NISSIN (2)
Other Products and Services : Casing for Other Products, Sheet
Metal Fabrication Service, Metal
Stamping, Functional Test Room
Powder Coating.
Plastic Injection machine is located in between the AC assembly line and metal workshop.

รูปที่ 3-1 แผนผังการผลิตชัน้ 1
9

รูปที่ 3-2 แผนผังการผลิตชัน้ 2
10

4. รายงานสิ่งที่ต้องดาเนินการแก้ ไขเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม
ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

1

การจัด เก็ บ สิน ค้ า สาเร็ จ รู ป ที่ อ ยู่บ น พา
เลท (pallet) อาจทาให้ เกิดการบาดเจ็บที่
รุ น แรง ผลิต ภัณ ฑ์ ไ ด้ รั บ ความเสีย หาย
สารทาความเย็นรั่วไหล

11

การจั ด เก็ บ วางเรี ย งซ้ อนกั น มี
ความสูงหลายชัน้ ที่ไม่มนั่ คงอาจ
ทาให้ วสั ดุโค่นล้ มได้
ความเสี่ยงของวัสดุตกหล่นจาก
ชัน้ ที่มีความสูง และทาให้ วสั ดุที่
อยู่ ภ ายในภาชนะบรรจุ ไ ด้ รั บ
ความเสียหาย
การไม่ยึดรัดสิ่งของที่จดั วางเรี ยง
ซ้ อนกันมีความสูงหลายชันท
้ าให้
เกิ ดอันตรายในขณะเคลื่อนย้ าย
ด้ วยรถยก

การจัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงานสาหรั บการ
จัดวางวัสดุบนพาเลท
กาหนดระยะความสูงที่อนุญาตให้ วางบนพาเลท
กาหนดพิกัดนา้ หนักสูงสุดที่ พาเลทสามารถรั บ
น ้าหนักได้
จัดให้ มีการฝึ กอบรม

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

2

3

ทางเดิน
ประตูทางออกที่มีวธิ ีการเปิ ดแบบผลัก
ออก (panic bar) และสามารถปิ ดกลับ
ด้ วยตัวเองโดยสลัก
ไฟฉุกเฉิน
ความสะอาด และความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย
การบริ ห ารจั ด การรายการพั ส ดุ และ
สินค้ า และคลังพัสดุ เพื่อลดการใช้ พื ้นที่
เพื่อการจัดเก็บให้ น้อยลง
การออกแบบผังคลังพัสดุ หรื อสินค้ า จะ
ทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทราบว่า วัสดุประเภท
ใดควรเก็บไว้ ที่ใด
การจัด เก็ บ ท่อ บรรจุ ก๊ า ซ ถัง น า้ มัน น า้
หล่อ เย็ น โลหะสาหรั บ งานตัด สารเคมี
และสีไม่ควรจัดเก็บที่บริ เวณเดียวกับวัสดุ
ติดไฟ ซึง่ เป็ นการเพิ่มน ้าหนักของการเกิด
อัคคีภยั ขึ ้นได้
12

วั ส ดุ สิ่ ง ของกี ด ขวางทางออก
ฉุกเฉิน
ไม่ มี ป้ ายทางออกฉุก เฉิ น ที่ มี ไ ฟ
สารอง
ประตูหนีไฟไม่เหมาะสม
ทางเดิ น และทางออกไม่มี ป้ าย
แสดงให้ ชดั เจน
การจั ด เก็ บ วัส ดุติ ด ไฟไม่ มี ก าร
แยกของเหลวไวไฟ
น ้ามันหล่อลื่น และภาชนะบรรจุ
สารเคมีต้องจัดเก็บแยกจากกการ
จัดเก็บล่องกระดาษ
กรณีเกิดเพลิงไหม้ ทีมดับเพลิงไม่
สามารถเข้ า ไปดับ เพลิง ภายใน
คลังสิน ค้ า ได้ เ นื่ องจากทางเข้ า ออกจากัด (เกิดความลาบากใน
การเข้ าถึงพื ้นที่)
ท่อก๊ าซอัดความดันต้ องยึดรัดให้
แน่น หนา และปิ ดฝาท่อ ก๊ า ซอัด

ทางออกฉุกเฉินต้ องได้ มาตรฐานตามข้ อกาหนด
ของกฎหมาย
มุ ม ที่ แ หลมคมของวั ส ดุ สิ่ ง ของที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ทางออกต้ องกาจัดให้ หมดไป
ไฟฉุกเฉิน และป้ายแสดงทางออกที่สะท้ อนแสง

สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และ
โครงสร้ าง

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

4

5

ความดันให้ เรี ยบร้ อย
โรงขึ ้นรูปโลหะแผ่นต้ องมีการแบ่งพื ้นที่ใน สถานที่ปฏิบตั ิงานมีแสงสว่างไม่
การปฏิบตั ิการเกี่ ยวกับเครื่ องจักรอย่าง เพียงพอ
ชัดเจน ทางเดินเท้ า และสถานที่จัดเก็ บ แสงสว่ า งที่ ไ ม่ เ พี ย งพอภายใน
วัสดุสงิ่ ของ เครื่ องมือ เป็ นต้ น
โรงงานอุตสาหกรรมมักทาให้ เกิด
อุบัติ เ หตุ และท าให้ เ กิ ด สายตา
เมื่อยล้ า
ไ ม่ มี ก า ร แ บ่ ง พื ้น ที่ ส ถ า น ที่
ปฏิ บัติ ง าน และทางเดิ น เท้ า ให้
ชัดเจน
ต้ อ งมี กา รก าหนด อุ ป กรณ์ ป้ อง กั น ไม่มีป้ายบังคับใช้ อปุ กรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่เป็ นมาตรฐานของ อัน ตรายส่ว นบุค คลที่ เหมาะสม
การปฏิบตั ิงานด้ านโลหะ
กั บ ง านที่ เ ป็ นโลหะ ใ นพื น้ ที่
บริ เวณนี ้

13

ติดตังหลอดไฟเพิ
้
่ม
การทาสี ตีเส้ นเพื่อแบ่งพื ้นที่ให้ ชดั เจน
รั ก ษาความสะอาด และความเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้ อยของสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ต้ องมีมาตรการที่ทาให้ เกิ ดความมั่นใจว่าผู้ม า
เยือนไม่เดินเข้ าไปภายในพื ้นที่ปฏิบตั ิงานโดยไม่
มีพนักงานที่เกี่ยวข้ องผู้ดแู ล

ผู้ที่เดินผ่านเข้ าไปยังบริ เวณโรงขึ ้นรู ปโลหะต้ อง
สวมใส่เสื ้อกั๊กสะท้ อนแสง เพื่อ ป้องกันการเกิ ด
อุบตั ิเหตุจากการเคลือ่ นย้ ายวัสดุที่มีน ้าหนักมาก
ที่บริ เวณรอบๆเครื่ องจักรที่มีการปฏิบตั ิงาน
ต้ องมีมาตรการป้องกันวัสดุที่มีมุมที่แหลมคมที่
วางอยูบ่ นพื ้น

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

6

ทางเดินเท้ าต้ องไม่มีสงิ่ กีดขวาง
ที่บริ เวณนี ้มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
การตี เ ส้ น ทาสี ท างเดิ น เท้ า และพื น้ ที่
ปฏิบตั ิงานจะช่วยทาให้ แบ่งเขตพื ้นที่หวง
ห้ ามได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น

ผู้ที่เดินผ่านเข้ าไปยังบริ เวณโรงขึ ้นรู ปโลหะต้ อง
สวมใส่เสื ้อกั๊กสะท้ อนแสง เพื่อป้องกันการเกิ ด
อุบตั ิเหตุจากการเคลือ่ นย้ ายวัสดุที่มีน ้าหนักมาก
ที่บริ เวณรอบๆเครื่ องจักรที่มีการปฏิบตั ิงาน
ต้ องมีมาตรการป้องกันวัสดุที่มีมุมที่แหลมคมที่
วางอยูบ่ นพื ้น

7

ต้ องสวมใส่อปุ กรณ์ ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลตลอดเวลาที่บริ เวณโรงขึ ้นรูปโลหะ
การนาขวดสาหรับบรรจุน ้าดื่มกลับมาใช้
งานใหม่สาหรับบรรจุนา้ มันหล่อลื่น นา้
หล่อเย็น ตัวทาละลาย

การบัง คับ ใช้ ก ฎระเบี ยบเรื่ อ ง อุป กรณ์ ป้ องกัน
อันตรายส่วนบุคคล
ห้ ามน าขวดส าหรั บ บรรจุ น า้ ดื่ ม ห้ ามน าขวด
ส าหรั บ บรจุ น า้ ดื่ ม กลับ มาใช้ งานใหม่ ส าหรั บ
บรรจุน ้ามันหล่อลืน่ น ้าหล่อเย็นตัวทาละลายโดย
ที่ ไ ม่ มี ก ารท าความสะอาด และติ ด ฉลากที่
มองเห็นได้ ชดั เจน และถูกต้ อง

14

มีขวดสาหรับบรรจุน ้าดื่มวางที่รัว้
ห้ ามน าขวดส าหรั บ บรจุ น า้ ดื่ ม
กลับมาใช้ งานใหม่สาหรั บบรรจุ
น ้ามันหล่อลื่น น ้าหล่อเย็นตัวทา
ละลายโดยที่ ไ ม่ มี ก ารท าความ
สะอาด และติด ฉลากที่มองเห็ น
ได้ ชดั เจน และถูกต้ อง

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

8

การยกเคลื่อ นย้ า ยอุป กรณ์ ที่ มี น า้ หนัก
มากเกิ น โดยใช้ เครนชนิ ด ที่ เ รี ยกว่ า
gantry crane ที่ประกอบเอง
ความล้ มเหลวของอุปกรณ์ยกเคลือ่ นย้ าย
การบาดเจ็บที่รุนแรง

9

การยกเคลือ่ นย้ ายด้ วยแรงคน
มุมของชิ ้นงานโลหะที่แหลมคม
การใช้ งานอุปกรณ์ยกเคลือ่ นย้ าย

15

ไม่ มี เ ครื่ อ งหมายระบุน า้ หนัก ที่
ปลอดภัย ในการยกเคลื่ อ นย้ า ย
บน gantry crane
ขาดความสะอาด และความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย

ต้ อ งมี เ ครื่ อ งหมายระบุน า้ หนัก ที่ ป ลอดภัย ติ ด
แสดงอยู่ บ นอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ยกเคลื่ อ นย้ าย
รวมถึ ง คานที่ ก ระจายแรงในการยกน า้ หนัก ที่
เรี ยกว่า overhead spreader bar และ gantry
crane ต้ องมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
ความล้ มเหลวของอุปกรณ์ยกเคลื่อนย้ ายนาไปสู่
อุบตั ิเหตุที่ร้ายแรงถึงขันเสี
้ ยชีวิตได้
ขาดการจัดการพื ้นที่ปฏิบตั ิงาน ปรับปรุงและจัดพื ้นที่การทางานใหม่ให้ มีทางเดิน
โอกาสในการเกิ ด การบาดเจ็ บ ที่สะดวก
เนื่องจากการยกเคลื่อนย้ ายแผ่น ใช้ เครื่ องทุน่ แรงสาหรับการยก
โลหะ
ทาสีตีเส้ นทางเดินและพื ้นที่ทางานให้ ชดั เจน
ทางเดินเท้ าไม่มีการทาสีตีเส้ น
อบรมวิ ธี ก ารยกเคลื่อ นย้ า ยอย่า งปลอดภัย ให้
ขาดความสะอาดความเป็ น พนักงานที่ต้องปฏิบตั ิงาน
ระเบียบเรี ยบร้ อย
ข้ อดีที่พบ
การใช้ ถุ ง มื อ เพื่ อ ป้ องกั น มุ ม ที่
แหลมคมบาด

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

10

มาตรฐานในการปฏิบตั ใิ นการตังค่
้ า การ ข้ อดีที่พบ
ปรับแต่ง การเคลียร์ วสั ดุสงิ่ ของ
การใช้ ถงุ มือเพื่อป้องกันมุมที่
แหลมคมบาด

จัดทามาตรฐานในการปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บจากการใช้ เครื่ องปั๊ มโลหะ
ซึง่ มาตรฐานในการปฏิบตั งิ านต้ องครอบคลุม
การปรับแต่งเครื่ องจักร การเปลีย่ น die และการ
เคลียร์ วสั ดุสงิ่ ของทีเ่ ข้ าไปติด

11

มือและนิ ้วได้ รับบาดเจ็บ

ติดตังการ์
้ ดแบบติดอยูก่ บั ที่
ใช้ เครื่ องมือในการป้อนชิ ้นงานแทนการใช้ มือ
ป้อน
ใช้ สวิชท์กดแบบสองมือ

การ์ ดที่เครื่ องจักรไม่เพียงพอ
การใช้ ปมกดที
ุ่
่บงั คับด้ วยเท้ า
สวิชท์บงั คับด้ วยเท้ าแบบไม่มีฝา
ครอบกันการกดสวิชท์โดยไม่ได้
ตังใจ
้

12

16

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

13

14

อุบัติ เ หตุห ลายๆครั ง้ มี ส าเหตุเ กิ ด จาก
อุปกรณ์ ความปลอดภัยของเครื่ องจักรที่
เสื่อมสภาพจากการใช้ งาน หรื อถูกถอด
ออก และไม่ติดตังกลั
้ บเข้ าไป
ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
มัน่ ใจว่าอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยอยู่
ในสภาพที่ดี
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และการซ่อม
บารุงเครื่ องจักรที่ทาการฉีดพลาสติก

17

พลาสติกจัดเก็บที่บริ เวณนี ้
ต้ องปรับปรุงเรื่ องการรักษาความ
ส ะ อ า ด ค ว า ม เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ
เรี ยบร้ อย

มาตรฐานการปฏิ บัติ ง านส าหรั บ เครื่ อ งขึ น้ รู ป
พลาสติก เป็ นสิง่ ที่สาคัญ
ต้ อ งทาให้ มั่น ใจว่า พื น้ ที่ ร อบๆเครื่ อ งจัก รมี ก าร
รักษาความสะอาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย

พนักงานไม่สวมใส่แว่นตานิรภัย
เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ด ว ง ต า เ กิ ด ก า ร
บาดเจ็บจากการกระเด็น ของวัศ
ดุที่ทาด้ วยพลาสติก

การตรวจสอบประจาวัน เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจ
ว่าการ์ ดทุกชิ ้นทังชนิ
้ ดที่เป็ นแบบติดอยู่กบั ที่ และ
แบบระบบ interlock อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และ
มัน่ คง
เมื่ อ พนัก งานได้ มี ก ารเปิ ดการ์ ด ออก อุป กรณ์
platens จะต้ องหยุดทางานทันที
อุปกรณ์ ทุกชิน้ ส่วนที่ใช้ สาหรับการควบคุมต้ อง
ปิ ดฝาครอบ ต้ องล็อค และถอดกุญแจออก
หลังจากที่มีการเปลี่ยนโมล ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์
การ์ ดทุกชิ น้ ทัง้ ชนิดที่เ ป็ นแบบติดอยู่กับที่ และ
แบบระบบ interlock กลับเข้ าที่เดิม
หน้ าผิวสัมผัสมีความร้ อน การกระเด็นของวัสดุที่

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

15

การจัดเก็บวัสดุที่เป็ นเชื ้อพลิงในพื ้นที่
ใกล้ เคียงเครื่ องฉีดพลาสติก

16

การจั ด การสายไฮดรอลิ ค ที่ มี แ รงดั น ไม่มีสายกันสะบัด
ระหว่ า งการท างานสู ง และมี น า้ มั น ที่
อุณหภูมิสงู เมื่อหลุดหรื อแตกจะสะบัดทา
ให้ ได้ รับอันตรายได้

ไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย

18

ท าด้ วยพลาสติ ก และบริ เวณจุ ด หนี บ ที่ อ ยู่
ระหว่าง nozzle และ fixed platen
ควรหาทีจ่ ดั เก็บเม็ดพลาสติกใหม่

ควรมีการตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่า สายไฮดรอลิคที่
ใช้ ได้ มาตรฐานตามที่ผ้ ผู ลิตกาหนด เหมาะสม
กับชนิดของน ้ามันและอุณหภูมิของเครื่ อง เมื่อมี
การเปิ ดฝาเครื่ องและปิ ดเข้ า ที่ ก่อ นเดิน เครื่ อ ง
ควรตรวจสอบความเรี ยบร้ อยหลังซ่อมบารุ งอีก
ครั ง้ ก่อ นอนุญ าตให้ พ นักงานคุม เครื่ อ งทางาน
ต่อไป
โดยพนั ก งานควรตรวจสอบก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม
เดินเครื่ องทุกครัง้ ด้ วยเช่นกัน

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

17

18

งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การยกถุง บรรจุ เ ม็ ด อาจจะก่อให้ เกิดการบาดเจ็บที่
พลาสติกเพื่อใส่ลงไปในฮอปเปอร์
หลังและกล้ ามเนื ้อได้

ปรับปรุงความเรียบร้ อยและจัดให้ มีเครื่ องทุนแรง

กองถุงบรรจุเม็ดพลาสติก

จัดหาสถานที่อื่นในการเก็บเม็ดพลาสติกและจัด
กองให้ ดี

กองสุมกันในลักษณะที่อาจจะ
ล้ มลงมาได้

19

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

19

20

สภาพของระบบไฟฟ้ า การติดตังอุ
้ ปกรณ์ จากการสั ง เกตพบว่ า บริ ษั ท
ตัดกระแสไฟฟ้ า การป้องกันการสัมผัส ทรั พย์ สุขศิ ริ จ ากัด มี สภาพของ
ถูกชิ ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้ า
ระบบไฟฟ้ า การติ ด ตัง้ อุป กรณ์
ไม่ ไ ด้ มาตรฐาน อุ ป กรณ์ ส่ ว น
ใหญ่ ไ ม่ มี ฝ าครอบที่ จ ะป้ องกั น
อั น ตรายหากมี ก ารสั ม ผั ส กั บ
ขัวไฟฟ้
้ าที่เปิ ดเปลือย
ความเสี่ย งต่อ ผู้ป ฏิ บัติ ง านจาก
ไฟฟ้ าช็อต อันตรายจากการเกิ ด
การอาร์ ค อัน ตรายจากการต่ อ
สายพ่วงไปใช้ งานและเกิดการใช้
ไฟเกิน ไฟไหม้

ในแต่ละปี ไฟฟ้ าเป็ นสาเหตุของอุบตั ิเหตุที่ทาให้
มีผ้ ูเ สีย ชี วิ ต และการบาดเจ็ บ เป็ นจ านวนมาก
โรงงานควรกาหนดมาตรการ ห้ ามการทางานกับ
ระบบไฟฟ้ าที่ยังไม่ได้ ตัดกระแส ซึ่งจะเสี่ยงต่อ
การสัมผัสถูกส่วนของวงจรที่มีกระแสไฟฟ้ า และ
มีระบบซ่อมบารุ งที่ดีที่จะดูแลทัง้ ระบบที่ติดตัง้
ประจาจุดและอุปกรณ์ ไฟฟ้ าที่เคลื่อนย้ ายได้ ให้
อยู่ ใ นสภาพที่ ไ ด้ มาตรฐานหากจ าเป็ นให้ ขอ
คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น การไฟฟ้ า

การต่อพ่วงสายไฟที่อาจจะก่อให้ เกิดการ สภาพการติดตังที
้ ่ไม่ได้ มาตรฐาน ให้ ตรวจสอบดูวา่ สภาพของการเดินสายไฟ ได้ รับ
ใช้ กระแสเกิน
การติ ด ตัง้ ตามมาตรฐานหรื อ ไม่ โดยเฉพาะ
อุปกรณ์เช่นจาพวกสวิทช์ ว่าได้ ขนาดที่ถกู ต้ องที่
จะทางานหากเกิดปั ญหาขึ ้น

20

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

21

22

สายไฟที่อยูเ่ หนือศีรษะ

อั น ตรายจากการเกิ ด ไฟช็ อ ต สายไฟเหนือศีรษะที่อยูใ่ นระยะที่จะถูกชนได้ ควร
ขณะที่มีการยกย้ ายสิ่งของที่เป็ น มีส่ งิ ป้องกันไม่ ให้ ถูกเครื่ องจักร เครื่ องมือ ที่
ใช้ อยู่ใกล้ ๆกับผนัง ชนกระแทก
สือ่ นาไฟฟ้ าใกล้ กบั แนวสายไฟ

ควรทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าได้ รับ อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต สายไฟ
การตรวจตราตามกาหนด โดยผู้ที่ได้ รับ กระแสไฟเกิน ไฟไหม้
การฝึ กอบรมและรู้ ว่าควรต้ องตรวจอะไร
ควรจัดให้ มีสายกราวด์ หรื อสายดินจาก
เครื่ องเชื่อมต่างๆให้ ครบถ้ วน

21

การเดินสายไฟควรมีแผนผังที่เป็ นปั จจุบนั ไม่ควร
ปล่ อ ยให้ มี ก ารต่ อ พ่ ว งสายไฟโดยไม่ มี ก าร
ตรวจสอบและปรับแก้ แผนผัง

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

23

สายไฟ สายก๊ าซที่วางระเกะระกะบนพื ้น อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต สายไฟ
อาจจะได้ รั บ ความเสี ย หายและเกิ ด กระแสไฟเกิน ไฟไหม้
อันตรายจากของมีคม

24

การเดิ น สายไฟแยกไปใช้ ที่ จุ ด ต่ า งๆโดยไม่
คานึงถึงขนาดของเบรกเกอร์ หรื อการต่อไฟไป
ใช้ โดยไม่ผา่ นเบรกเกอร์ เป็ นอันตรายมาก
สายไฟเหล่านันควรได้
้
รับการทาเครื่ องหมายให้
เห็นเด่นชัด
ควรตรวจทบทวนแผนผังวงจร กาจัดสายไฟที่ต่อ
พ่วงโดยพละการ ปิ ดตู้ไฟฟ้ าให้ สามารถเปิ ดได้
เฉพาะผู้ที่ได้ รับอนุญาตเท่านัน้ ตรวจดูวา่ วงจรไม่
มีการเกิดกระแสเกิน
ควรตรวจสอบผัง การผลิต ใหม่ จุด ใดที่ ต้ อ งใช้
ไฟฟ้ า ควรเดิ น สายแบบถาวรแทนการลาก
สายไฟและปลัก๊ พ่วงระโยงระยาง
หากจ าเป็ นควรจั ด ให้ ส ายไฟพ้ น จากพื น้ และ
ทางเดิน
กาจัดสายและปลัก๊ ไฟที่หมดสภาพ

22

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

25

26

27

สภาพของปลัก๊ ไฟที่ชารุดแบบนี ้มีพบเห็น อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต สายไฟ
ทัว่ ไปในโรงงาน
กระแสไฟเกิน ไฟไหม้

การใช้ อุปกรณ์ ไฟฟ้ าที่ชารุ ดในพื ้นที่การ
ทางาน บริ ษัท ทรัพย์สขุ ศิริ จากัด พบเห็น
ได้ ทวั่ ไปเกือบทุกจุด ทาให้ มีข้อกังวลเรื่ อง
ความปลอดภัย ภาพถ่ า ยต่ อ ไปนี เ้ ป็ น
เพียงตัวอย่าง แสดงให้ เห็นว่ามีการใช้ พดั
ลมเพื่อลดความร้ อนอบอ้ าวอันเป็ นเหตุ
จากการระบายอากาศที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ
หลังคาอาคารค่อนข้ างต่ามาก ในฤดูร้อน
น่าจะทาให้ มีความอบอ้ าวกว่านี ้
มีการดัดแปลงนาชุด พัด ลมจาก IDU
fans มาใช้ เป่ าลดความอบอ้ าว หากได้
ทาการติดตัง้ และต่อสายไฟให้ ดีก็น่าจะ
ใช้ ได้ อย่างปลอดภัยกว่าที่เป็ นอยู่
23

กาจัดสายและปลัก๊ ไฟที่หมดสภาพ

เปลีย่ นสายไฟแทนที่จะทาการซ่อม โดยเฉพพา
สายไฟที่ใช้ เป็ นเวลานาน หรื อที่สนั ้ ซึง่ ค่าใช้ จ่าย
ในการซ่อมอาจมากกว่าการเปลีย่ นใหม่
สาหรัยสายไฟที่ยาวๆ ให้ ตดั ส่วนที่เสียหายออก
(ถ้ าหากส่วนทีเ่ สียหายอยูใ่ กล้ เคียงกับปลาย
สาย) หรื อใช้ ปลัก๊ / เต้ ารับที่ทาหน้ าที่ป้องกันทัง้
ทานด้ านไฟฟ้ าและกลศาสตร์
แนะนาให้ ผ้ บู ริ หารทบทวนเรื่ องความปลอดภัย
ของไฟฟ้าทัว่ ทังพื
้ ้นที่
กาจัดอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ชารุด และติดตังโดยผู
้
้ มี
ความชานาญ

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่
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28

29

สภาพความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยมีให้
เห็นทัว่ ไป เป็ นสิง่ ที่โรงงานควรดาเนินการ
แก้ ไขอย่างเร่ งด่วน การเก็บสะสมของที่
เป็ นเชื ้อเพลิงได้ โดยไม่จาเป็ น วางสิ่งของ
กีดขวางถังดับเพลิงทางเดิน ทางหนีไฟ
เป็ นสิง่ ที่อนั ตราย

24

เสนอแนะให้ โรงงานใช้ ระบบ 5 ส.อย่างจริ งจัง
และต่อเนื่อง

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

30

ถังบรรจุสารไวไฟ ได้ รับการจัดเก็ บไม่ดี เสี่ ย งต่ อ การหก รั่ ว ไหล ไฟไหม้ ดูคาแนะนาในหัวข้ อการจัดเก็บวัตถุอนั ตราย
ทรั พ ย์ สุข ศิ ริ ต้ องด าเนิ น การแก้ ไขโดย และเกิดการปนเปื อ้ นสิง่ แวดล้ อม
เ ร่ ง ด่ ว น สา รไ ว ไฟ ก า ว สี น า้ มั น
น ้ามันหล่อลืน่ เป็ นต้ น ควรถูกจัดเก็บในที่
เหมาะสมที่ออกแบบมาอย่างดี

31

ภาชนะบรรจุสารเคมีควรวางอยูใ่ นที่ซงึ่ มี
สิง่ รองรับเมื่อมีการหกรั่วไหลเกิดขึ ้น

ไม่มีถาดกันหก

พื ้นที่ซงึ่ มีการใช้ กาวซึง่ มีตวั ทาละลาย
มีสายก๊ าซลากผ่านไปมาอยูใ่ กล้ ๆกับถัง
กาว

อาจเกิดไฟไหม้ และการระเบิดขึ ้น จัดทาขันตอนมาตรฐานการท
้
างานในการขนย้ าย
ได้ หากเกิดไฟย้ อนเข้ าในสายก๊ าซ การถ่ายเท การเก็บ สารไวไฟต่างๆ
สายแตก ไฟลุกไหม้ จะทาให้ ถงั
ย้ ายสายก๊ าซหรื อติดตังท่
้ อก๊ าซแทน
กาวเหล่านันติ
้ ดไฟด้ วยทาให้ ไฟ
ลามอย่างรวดเร็ว

32

25

จัดให้ มีถาดรอง
จัดให้ มีมาตรฐานการทางานเพื่อป้องกันการหก
รั่วไหล
จัดฝึ กอบรมพนักงาน

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

33

การจัดเก็บถังแอลพีจีและถังออกซิเจน

ถังออกซิเจนไม่ควรเก็บรวมกัน
กับสารไฟไฟอื่นๆ

ระยะห่างระหว่าออกซิเจนและแอลพีจีต้องไม่
น้ อยกว่า 6 เมตร

34

การไม่ติดตังวาล์
้ วกันไฟย้ อนกลับ

เสีย่ งต่อการเกิดถังระเบิด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การเชื่อมด้ วยระบบ Oxy-Fuel Gas

26

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

35

สภาพสายไฟที่ชารุดและซ่อมแบบไม่ได้
มาตรฐาน

อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต สายไฟ
กระแสไฟเกิน ไฟไหม้

36

สถานที่ซงึ่ มีการพ่นสี และใช้ เครื่องเชื่อม
เฉพาะจุด

ใกล้ กบั จุดที่มีการทาสี และมีสาร ควรปรับปรุงผังการผลิต
ไวไฟอยูใ่ กล้ ๆหลายอย่าง

27

ควรตรวจสอบผัง การผลิต ใหม่ จุด ใดที่ ต้ อ งใช้
ไฟฟ้ า ควรเดิ น สายแบบถาวรแทนการลาก
สายไฟและปลัก๊ พ่วงระโยงระยาง
หากจ าเป็ นควรจั ด ให้ ส ายไฟพ้ น จากพื น้ และ
ทางเดิน
กาจัดสายและปลัก๊ ไฟที่หมดสภาพ

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

37

อันตรายจากการทางานด้ วยเครื่ องเชื่อม
เฉพาะจุด เช่น การบาดเจ็บจากมือเข้ าไป
ติ ด ระหว่ า งหัว เชื่ อ ม อัน ตรายจากการ
ทางานด้ วนสวิทช์แบบเหยียบ

28

ไม่มีระบบป้องกันอันตราย
ไม่สวมใส่อปุ กรณ์ป้องกัน
อันตราย
ไม่แยกออกจากพื ้นที่ซงึ่ มีวตั ถุ
ไวไฟ
เสีย่ งต่อไฟฟ้ าช็อต
เสีย่ งต่อการบาดเจ็บที่มือและนิ ้ว

ดูข้อเสนอแนะที่หวั ข้ อเกี่ยวกับการเชื่อมเฉพาะ
จุด

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

38

การเอาใจใส่ซอ่ มแซมเครื่ องจักรที่ชารุด

เครื่ องเชื่อมเฉพาะจุดไม่มาฝาปิ ด ปิ ดฝาครอบเครื่ องเพื่อป้องกันคนงานถูกไฟช็อต
ด้ านหลังเครื่ องเปิ ดโล่ง และยังคง รักษาสภาพที่ทางานให้ ไม่มีสารไวไฟ
ใช้ งานต่อไป

39

พื ้นที่ซงึ่ มีการเชื่อม

รักษาพื ้นทีใ่ ห้ ไม่มีสารไวไฟอยูใ่ น
ระยะใกล้ เคียง

29

พื ้นที่ซงึ่ มีการเชื่อมต้ องเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
และเศษเชื่อมควรจัดการอย่างเหมาะสม

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

40

การควบคุมอันตรายต่อสุขภาพอัน เกิ ด
จากการสัมผัส ไอ ฟูม ฝุ่ น ควัน และการ
สัมผัสทางผิวหนังโดยเฉพาะขันตอนที
้
่มี
การ เชื่อม การขัด การเจียร

41

การจัด เก็ บ ถัง บรรจุน า้ มัน ให้ ห่ า งจาก เสีย่ งต่อการหก รั่วไหล ไฟไหม้
ย้ ายไปเก็บในที่ซงึ่ มาระบบรองรับการหกรั่วไหล
แหล่งที่เกิ ดประกายไฟ เก็บในที่ซึ่งมีสิ่ง และเกิดการปนเปื อ้ นสิง่ แวดล้ อม
รองรั บการหกรั่วไหล ห่างจากก๊ าซไวไฟ
และก๊ าซออกซิเจน

42

30

อั น ต ร า ย ต่ อ สุ ข ภ า พ ข อ ง จัดให้ มีระบบดูดอากาศเฉพาะที่
ผู้ปฏิบตั ิงาน
จัดให้ มีอปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ไม่มีระบบดูดอากาศเฉพาะที่
จัดให้ มีขนตอนมาตรฐานในการท
ั้
างาน
ไม่ มี ก า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ ป้ อ ง กั น
อันตรายส่วนบุคคล

ส่ วนการผลิต

กระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้อง
พิจารณา/สถานที่

สิ่งที่พบ/ ข้ อสังเกต

มาตรการควบคุมที่เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากภาคผนวก 2

43
การวางถังน ้ามันใกล้ กบั รางระบายน ้า

44

หากเกิดการรั่วไหลจะทาให้ เกิด
การปนเปื อ้ นต่อสืง่ แวดล้ อมได้
ง่าย

ย้ ายไปเก็บในที่ซงึ่ มาระบบรองรับการหกรั่วไหล

ความเอาใจใส่ตรวจสอบอุปกรณ์และถัง ถังเปล่าที่ไม่มีน ้ายาดับเพลิง
ถังดับเพลิงควรได้ รับการตรวจสอบสม่าเสมอ
ดับเพลิง
เหลืออยู่ ถังที่ถกู ใช้ ไปแล้ ว ควร
ถูกเปลีย่ นและตรวจสอบสาเหตุ
ว่าเหตุใดจึงมีการใช้ ถงั ดับเพลิง
เพราะนี่เป็ นสัญญานเตือนว่า
อาจจะเกิดเพลิงไหม้ เล็กๆขึ ้นแล้ ว
ในที่ที่ทางาน
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5. รายละเอียดโครงการ
5.1 โครงการลดและเลิกใช้ สาร HCFC (HPMP)
วัตถุประสงค์ของโครงการลดและเลิกใช้ สาร HCFC คือ เพื่อลดปริ มาณการใช้ สาร HCFC ในภาคอุตสาหกรรม
ผลิตเครื่ องปรับอากาศและภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม ซึง่ จะทาให้ ประเทศไทยสามารถปฏิบตั ิตามพันธกรณีใน
การลดและเลิกการใช้ สาร HCFC ภายใต้ โครงการในระยะแรก (พ.ศ. 2557-2561)
สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุม่ ประเทศArticle 5 โดยที่ประเทศไทยจะต้ องลดปริ มาณการใช้
สาร HCFC ลงให้ ได้ ตามข้ อตกลงในตาราง 5-1และเช่นเดียวกัน ประเทศไทย ในฐานะที่ถูกจัดให้ อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ Article 5 ของพิธีสารมอนทรี ออล จึงมีสิทธิ ที่จะได้ รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนพหุภาคี เพื่อนามา
สนับสนุนกิจกรรมในโครงการลดและเลิกใช้ สาร HCFC
ตาราง 5-1พันธกรณีของประเทศไทยในการลดและเลิกการใช้ สาร HCFC ภายใต้ พิธีสารมอนทรี ออล

พ.ศ.

เป้าหมายในการลดปริมาณการใช้

2556

หยุดปริ มาณการใช้ ไว้ ทคี่ า่ ฐาน
(ค่าฐานเป็ นค่าปริ มาณการใช้ เฉลีย่ ระหว่างปี พ.ศ.
2552 และ 2553)
ลดปริ มาณการใช้ ลงเหลือร้ อยละ 90ของค่าฐาน
ลดปริ มาณการใช้ ตามข้ อตกลงระหว่างประเทศไทย
กับคณะกรรมการบริ หารกองทุนพหุภาคี
ลดปริ มาณการใช้ ลงเหลือร้ อยละ 65ของค่าฐาน
ลดปริ มาณการใช้ ลงเหลือร้ อยละ 32.5 ของค่าฐาน
ลดปริ มาณการใช้ ลงเหลือร้ อยละ 2.5ของค่าฐาน
เลิกใช้ สาร HCFCs โดยสิ ้นเชิง

2558
2561
2563
2568
2573
2583

ปริมาณการใช้ ท่ ไี ด้ รับอนุญาต (ODP tons)
ตามข้ อตกลงกับ
ตามข้ อกาหนดของพิธีสาร
คณะกรรมการบริหาร
มอนทรีออล
กองทุนพหุภาคี
927.6
927.6

834.8
834.8

834.84
788.46

602.9
301.5
23.2
0

ตามข้ อตกลงในพิธีสารมอนทรี ออล ปริมาณการใช้ เฉลีย่ ทั ้งปี ในช่วงสิบปี นับจาก พ.ศ. 2573 ถึง พ.ศ. 2583 ต้ องไม่เกิน ร้ อยละ 2.5 ของค่าฐานและปริ มาณดังกล่าวนั ้นอนุญาตให้ ใช้ ได้
เฉพาะกับการภาคให้ บริ การซ่อมบารุงเครื่ องมือ/อุปกรณ์ที่พงึ่ พาสาร HCFCs เท่านั ้น

ประเทศไทยจัดเป็ นผู้นาเข้ า HCFC รายใหญ่ที่มีปริ มาณการใช้ รวมถึง 16,890 เมตริ กตันในปี พ.ศ. 2553(ตาม
คานิยาม ปริ มาณการใช้ คือ ปริ มาณการนาเข้ าที่หกั ลบปริ มาณการส่งออกแล้ ว ) สาร HCFC หลักๆที่ใช้ ได้ แก่
HCFC-22 และHCFC-141bประเทศไทยไม่สามารถผลิตสาร HCFC ได้ เอง
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5.2 กลยุทธ์ ในการลดและเลิกใช้ สาร HCFC
กรมโรงงานอุต สาหกรรมเป็ นผู้รั บผิ ด ชอบหลัก ในการจัด ท าโครงการลดและเลิก ใช้ สาร HCFC โดยมี
ภาคอุตสาหกรรมและธนาคารโลกให้ ความช่วยเหลือในการจัดทาตามแนวทางของกองทุนพหุภาคี โครงการลด
และเลิกใช้ สาร HCFC ได้ รับการเสนอไปยังคณะกรรมการบริ หารกองทุนพหุภาคีเพื่อขอรับเงินสนับสนุน และ
ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารกองทุนพหุภาคีเป็ นจานวนเงิน23.05 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพื่อมาใช้ ใน
การดาเนินโครงการระยะที่ 1 ซึง่ เงินช่วยเหลือจานวน 22.75 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ จะดาเนินการผ่านธนาคารโลก
ส่วนที่เหลืออีก 0.30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ จะดาเนินการแบบทวิภาคีกบั รัฐบาลของประเทศญี่ปนุ่
โครงการลดและเลิกใช้ สาร HCFC ของประเทศไทยแจกแจงให้ เห็นว่า การใช้ สาร HCFC ของประเทศไทยส่วน
ใหญ่ อ ยู่ ใ นภาคอุ ต สาหกรรมผลิ ต โฟมชนิ ด ต่ า งๆ ใช้ เป็ นสารท าความเย็ น ในภาคอุ ต สาหกรรมผลิ ต
เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็นประเภทต่างๆ ตลอดจนใช้ ในการซ่อมบารุ งเครื่ องมือ /อุปกรณ์ที่ยงั มี
อายุการใช้ งานอยู่ มีปริ มาณการใช้ HCFC-141b และ HCFC-225สาหรับเป็ นตัวทาละลาย/สารชะล้ างใน
อุตสาหกรรมอื่นในปริ มาณที่ไม่มากเมื่อเทียบกับโฟม เครื่ องปรับอากาศ และตู้เย็น มีการใช้ สาร HCFC-123
สาหรับการติดตังและซ่
้
อมบารุงในปริ มาณที่ไม่มากเช่นกัน นอกจากนี ้ ยังมีปริ มาณการใช้ สาร HCFC-224 และ
HCFC-142b เป็ นบางครัง้ ในช่วงห้ าปี ที่ผา่ นมาในสารทาความเย็นผสม และในการผลิตโฟมประเภท Extruded
Polystylene (XPS) รัฐบาลไทยจะให้ ความสาคัญต่อการลดและเลิกใช้ สาร HCFC ในกลุม่ ผู้ผลิตโฟมและผู้ผลิต
เครื่ องปรับอากาศภายใต้ โครงการนี ้ก่อน สาหรับผู้ผลิตเครื่ องปรับอากาศนันยั
้ งเป็ นการลดการปลดปล่อยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ลงได้ อีกเนื่องจากการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น.
ตาราง 5-2ปริ มาณการใช้ สาร HCFCในภาคการผลิตและการบริ การ ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553*
ปริ มาณการใช้ (MT)
2549
2550
2551
2552
2553
HCFC-22 ในภาคการผลิต
HCFC-22 ในภาคการบริ การซ่อมบารุง
HCFC-123 ในการติดตัง้
HCFC-123 ในการบริ การซ่อมบารุง
HCFC-141b ผู้ผลิตโฟม **
HCFC-141b ตัวทาละลาย/สารชะล้ าง
HCFC-225 ตัวทาละลาย/สารชะล้ าง

6,598
4,783
66
82
--329

7,546
5,055
47
61
1,438
170
0

7,185
5,377
55
72
1,636
205
69

5,687
5,646
52
71
1,619
192
69

8,805
5,991
52
73
1,723
198
41

*ไม่รวม HCFC-224, HCFC-142b เพราะมีปริ มาณการใช้ ในการให้ บริ การซึง่ น้ อยมาก
**เพราะจานวนผู้บริ โภคที่ใช้ HCFC-141b มีน้อยมาก จึงเป็ นไปได้ ยากที่จะได้ ข้อมูลปริ มาณการใช้ ในปี พ.ศ. 2549 ที่สมบูรณ์

ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในระดับที่มีนยั สาคัญ จากปริ มาณการใช้ สาร HCFC เชื่อมโยง
โดยตรงต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์ไฟฟ้ า และเครื่ องทาความเย็นนอกจากนัน้ อัตราบริ โภคในครัวเรื อนที่
เพิ่มสูงขึ ้นเรื่ อยๆ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2553 เป็ นตัวชี ้วัดที่บง่ บอกถึงปริ มาณการใช้ สาร HCFC ที่มากขึ ้นเรื่ อยๆ (ซึ่งมี
ราคาสูงขึ ้นและคาดการณ์ ได้ ว่าผู้ผลิตและส่งออกจะเพิ่มปริ มาณมากขึ ้น จากการวิเคราะห์ ในกรณีที่ไม่มีการ
ดาเนินการใดๆเพิ่มเติม(BAU)ผลกระทบจริ งของโครงการนี ้ คือ ราคาที่สงู ขึ ้นของสารทดแทนที่จะมาใช้ แทนสาร
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HCFC และจะถูกรับภาระโดยผู้บริ โภคในที่สดุ )ประเด็นค่า ใช้ จ่ายที่สงู ขึ ้นได้ รับการแก้ ไขโดยการกาหนดให้
ภาคอุตสาหกรรมโฟมได้ รับความช่วยเหลือและต้ องเลิกใช้ สาร HCFC ไปพร้ อมๆ กัน และให้ ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศทุกราย ในโครงการระยะที่ 1 รวมถึงการห้ ามนาเข้ าเครื่ องปรับอากาศที่
ใช้ สาร HCFC-22 เป็ นสารทาความเย็นเพื่อนามาใช้ ในประเทศในปี พ.ศ. 2560
โครงการลดและเลิกใช้ สาร HCFC ที่ได้ รับการอนุมตั ิจะทาให้ ปริ มาณการใช้ HCFC ลดลงจาก 1,155 ODP
tons ในปี พ.ศ. 2555 เหลือ 927.6 ODP tons ในปี พ.ศ. 2556 เหลือ 834.84 ODP tons ในปี พ.ศ. 2558 และ
เหลือ 788.46 ODP tonsในปี 2561การลดลงดังกล่าวจะเกิดจากการเลิกใช้ สาร HCFC-22จานวน 67.86 ODP
tons ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่ องปรับอากาศและเลิกใช้ สาร HCFC-141b จานวน151.68 ODP tons ใน
อุตสาหกรรมโฟม (อ้ างอิงจากปริ มาณการใช้ ในปี พ.ศ. 2553)

5.3 โครงการลงทุนเพื่อลดการใช้ HCFCในภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่ องปรับอากาศ
จะมีการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ ผู ลิตโฟมและผู้ผลิตเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สารHCFC-141b และสาร
HCFC-22ในกระบวนการผลิต โดยให้ ความสาคัญกับผู้ประกอบการที่ตงสถานประกอบการก่
ั้
อนเดือนกันยายน
ปี พ.ศ. 2550ระดับการช่วยเหลือขึ ้นอยู่กับข้ อมูลปริ มาณการใช้ สาร HCFC-141b หรื อสาร HCFC-22ของแต่ละ
สถานประกอบการและอัตราส่วนผู้ถื อหุ้นในบริ ษั ทในประเทศก าลังพัฒนาของสถานประกอบการนัน้ ๆเงิ น
ช่วยเหลือจะนาไปเป็ นต้ นทุนสาหรั บการปรั บเปลี่ยน หรื อจัดหาเครื่ องจักรอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้ อง การทดลอง
เดินเครื่ องก่อนการผลิต วัตถุดิบและการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆเงินช่วยเหลือจะขึ ้นอยู่กบั ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้น
จากการปรั บเปลี่ยนกระบวนการผลิตตามที่ระบุไว้ ในคู่มือ การดาเนินโครงการ(Project Implementation
Manual) และสอดคล้ อ งกับ มติข องคณะกรรมการบริ หารกองทุนพหุภาคี เกี่ ยวกับแนวทางในการให้ เงิ น
ช่วยเหลือ
การขอรับการช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวผู้ประกอบการจะต้ องยื่น ข้ อเสนอโครงการ ซึ่งจะมีข้อมุลเกี่ยวกับ
เครื่ องมือ/อุปกรณ์เก่าที่ใช้ กับสาร HCFC ปริ มาณการใช้ สาร HCFCหลักฐานแสดงอัตราส่วนผู้ถือหุ้นวันที่
ก่อตังและรายการของเครื
้
่ องจักรหรื ออุปกรณ์ใหม่สาหรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่จาเป็ น ราคาของ
วัตถุดิบและค่าใช้ จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ผู้บริ หารเงินช่วยเหลือ ที่ได้ รับการแต่งตัง้
จากรัฐบาลไทย จะมีหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบที่กล่า วมาแล้ วนันและยื
้
นยัน ว่ามีสิทธิ ที่จะได้ รับเงิ น
ช่วยเหลือเงื่อนไขต่างๆจะกาหนดไว้ ในสัญญาให้ ความช่วยเหลือแบบให้ เปล่าย่อย (Sub-grant Agreement)
ระหว่า งผู้บ ริ ห ารเงิ นช่ ว ยเหลือ และสถานประกอบการแต่ละราย ในการดาเนิน การดัง กล่า ว ผู้บ ริ ห ารเงิ น
ช่วยเหลือจะได้ รับการสนับสนุน และช่วยเหลือจากที่ปรึ กษาทางเทคนิคและทางการเงิน ที่ได้ รับการว่าจ้ างโดย
โครงการนี ้

5.4 ภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่ องปรั บอากาศ
ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศ 12 รายซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นส่วนใหญ่เป็ นชาวไทยที่เข้ าร่ วมโครงการนี ้ จะใช้ สาร
ทาความเย็นที่มีค่าศักยภาพที่ทาให้ โลกร้ อน(GWP) ต่ามาใช้ โดยผู้ประกอบการจะได้ รับเงินช่วยเหลือในการ
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ออกแบบ การวิจยั และพัฒนา การทดสอบและออกใบรับรองเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สาร HFC-32 นอกจากนัน้
โครงการจะให้ การช่วยเหลือทางการเงินสาหรับการเปลี่ยนสายการผลิตได้ แก่ เครื่ องเติมสารทาความเย็น ปั๊ ม
ส่ง น า้ ยา ระบบท่อ ปั๊ ม สุญ ญากาศเครื่ อ งตรวจสอบการรั่ ว ของสารท าความเย็ น สถานที่ เก็ บ HFC-32การ
เตรี ยมการการดัดแปลงไลน์การผลิต อุปกรณ์ความปลอดภัย ระบบระบายอากาศ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่จาเป็ น
สาหรั บความปลอดภัย ค่าใช้ จ่ายในการช่วยเหลือทางเทคนิคการฝึ กอบรมและค่าใช้ จ่า ยที่เพิ่มขึน้ ในการ
ดาเนินการผลิต เนื่องจากการเปลี่ยนเทคโนโลยีดงั กล่าวเป็ นลิขสิทธิ์ จึงต้ องให้ ความสาคัญกับผู้ประกอบการ
ผลิต เครื่ อ งปรั บ อากาศในการได้ รั บลิขสิทธิ์ ที่ จะผลิตเครื่ องปรั บอากาศดังกล่า ว และช่ วยเหลือ ในการหา
แหล่งที่มาของอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการผลิตที่ เหมาะสม ในปั จจุบนั ผู้ผลิตจากประเทศญี่ ปุ่นที่เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์
เทคโนโลยี เ ครื่ องปรั บอากาศที่ ใช้ สารHFC-32 ได้ เสนอที่จ ะให้ ใ ช้ ลิขสิทธิ์ พืน้ ฐาน (Basic Patent) ต่อ
ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศ 12 แห่งที่เข้ าร่วมโครงการโดยไม่มีคา่ ลิขสิทธิ์
สารทาความเย็นที่จะใช้ ในการปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิต คือ สาร HFC-32 ที่มีคา่ ศักยภาพในการทาลายชัน้
โอโซน (ODP)เป็ นศูนย์ และมีค่าศักยภาพที่ทาให้ โลกร้ อน (GWP)ประมาณ 650 เทียบเท่ากับหนึ่งในสามของ
ค่าศักยภาพที่ทาให้ โลกร้ อนของสาร HCFC-22 การเปลีย่ นแปลงหลักๆที่เกี่ยวข้ องกับสารHFC-32 คือความดัน
ของสารHFC-32 ที่สงู กว่าเมื่อเทียบกับสาร HCFC-22 และความไวไฟการเปลี่ยนสารทาความเย็น ดังกล่าวทา
ให้ ต้องมีการออกแบบและทดสอบเครื่ องปรับอากาศใหม่ในขณะเดียวกันก็ได้ เปรี ยบในเรื่ องประสิทธิภาพในการ
ประหยัดพลังงานโดยมีคา่ ใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย สิง่ ที่ต้องดาเนินการหลักๆในการปรับเปลีย่ นไปใช้ สาร
HFC_32 คือ การออกแบบและทดสอบเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สาร HFC-32 การปรับเปลีย่ นไลน์การเติมสารทา
ความเย็น ได้ แก่ การปรับเปลีย่ นเครื่ องเติมสารทาความเย็น ปั๊ มสุญญากาศเครื่ องตรวจสอบการรั่วของสารทา
ความเย็นและมาตรการด้ านความปลอดภัยที่ป้องกันความไวไฟของสาร HFC-32 นอกจากนี ้ยังมีการปรับปรุ ง
สถานที่จดั เก็บสารทาความเย็นตลอดจนปั๊ มส่งน ้ายา และระบบท่อที่จะลาเลียงสารทาความเย็นจากบริ เวณที่
จัดเก็บมาไลน์การผลิต ให้ มีความปลอดภัยขึ ้น โครงการลดและเลิกใช้ สาร HCFC ยังรวมถึงเงินช่วยเหลือ
จานวนหนึง่ ที่จะให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการที่ผลิตอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้ อน(Heat Exchanger) ให้ ทาการปรับปรุง
กระบวนการผลิ ต โดยผู้ป ระกอบการแต่ ล ะรายจะต้ อ งท าแผนการบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ
Environmental Management Plan (EMP).
เทคโนโลยีในการผลิตเครื่ องปรับอาศที่ใช้ สาร HFC-32 เป็ นลิขสิทธิ์เฉพาะของบริ ษัทไดกิ ้น โดยที่บริ ษัท ไดกิ ้น
จะลงนามข้ อตกลงกับผู้ประกอบการแต่ละรายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย ประเทศญี่ปนยั
ุ่ งให้
การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ผ้ ปู ระกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศภายใต้ โครงการ
ในระหว่างการจัดทาโครงการลดและเลิกใช้ สาร HCFCs ได้ มีการยืนยันว่า มีการผลิตคอมเพรสเซอร์ ที่ใช้ กบั สาร
HFC-32 และมีสาร HFC-32 สาหรับการใช้ แล้ ว โดยที่คอมเพรสเซอร์ ที่ใช้ กบั สาร HFC-32 มีความคล้ ายคลึง
กับคอมเพรสเซอร์ ที่ใช้ กบั สารทาความเย็น R-410A ที่ผลิตในประเทศไทย ข้ อแตกต่างที่สาคัญคือมอเตอร์ ที่ จะ
ใช้ งานกับสาร HFC-32 จะต้ องถูกออกแบบให้ ใช้ งานกับสารที่ไวไฟจึงประมาณการว่าราคาคอมเพรสเซอร์
สาหรับสารHFC-32 จะสูงกว่าคอมเพรสเซอร์ ของสาร HCFC-22 อีกเท่าตัว แต่มีราคาเท่ากับคอมเพรสเซอร์
สาหรับสารR410-A สาร HFC-32ถูกผลิตโดยผู้ผลิตหลายรายทัว่ โลก จึงคาดการณ์วา่ ราคาขายของสารHFC-32
จะสูงกว่าราคาของสาร HCFC-22 ประมาณร้ อยละ15 ถึงร้ อยละ 25 อย่างไรก็ตาม หากเครื่ องปรับอากาศที่มี
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ความสามารถในการทาความเย็นที่เท่ากัน ปริ มาณของสาร HFC-32 ที่ใช้ ในเครื่ องปรับอากาศคิดเป็ นประมาณ
ร้ อยละ 65 ของเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สาร HCFC-22 ดังนันผลกระทบในเรื
้
่ องราคาจากการเปลี่ยนไปใช้ สาร
HFC-32 สาหรับการซ่อมบารุงจึงไม่มีความแตกต่างมากนัก จากความเห็นของผู้ประกอบการพบว่าปริ มาณสาร
ท าความเย็ น ที่ ใ ช้ น้ อ ยกว่ า นี จ้ ะท าให้ ผ้ ูป ระกอบการสามารถออกแบบให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ มี ข นาดเล็ ก ลง เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเครื่ องปรั บอากาศที่ใช้ สาร HCFC-22 ส่งผลให้ ใช้ วตั ถุดิบ ในการผลิต น้ อยลง นอกจากนี ้
โครงการนี ้ยังให้ เงินช่วยเหลือเพื่อชดเชยต้ นทุนในการผลิตที่สงู ขึ ้นทาให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถแข่งขันในตลาด
ได้ และเป็ นที่คาดกันว่าราคาของสาร HFC-32จะเป็ นเพียงหนึ่งในสามของราคาสาร R-410A ดังนัน้ การใช้
เครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สาร R-410A จะส่งผลให้ มีคา่ ใช้ จ่ายในการซ่อมบารุ งเครื่ องปรับอากาศที่มากกว่า HFC32 ตามไปด้ วย
ตาราง 5-3: ผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิตจากการเปลีย่ นไปใช้ สารทาความเย็นทดแทน
HCFC-22

HFC-32

R410A

ราคาของสารทาความเย็น(บาท/กก.)

120

150

500-600

ปริ มาณสารทาความเย็นที่ใช้ ในการบรรจุเปรี ยบเทียบกับ HCFC-22

100%

64%

80%

100%

200%

200%

(% ของ HCFC-22)
ราคาของคอมเพรสเซอร์ เทียบ HCFC-22 (% ของ HCFC-22)

5.5 การช่ วยเหลือทางเทคนิค
การฝึ กอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีของสาร HFC-32 และการซ่อมบารุงจะดาเนินการโดยผู้ฝึกสอน
ของกรมพัฒนาฝี มือแรงงานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาแบบแผนในการฝึ กอบรม
สาหรับช่างเทคนิคให้ ใช้ วิธีการซ่อมบารุงที่ถกู ต้ องสาหรับเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สารทาความเย็นที่ไวไฟและเพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของสารทาความเย็นที่อาจเกิดขึ ้นเมื่อเวลาผ่านไป กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะร่ วมกับกรม
พัฒนาฝี มือแรงงานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการฝึ กอบรมให้ แก่ผ้ ฝู ึ กสอนขึ ้น เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ ที่จาเป็ นต่อการฝึ กอบรมจะถูกจัดซื ้อมาเพื่อการฝึ กอบรมผู้ฝึกสอนโดยจะมีการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สาร HFC-32 เพื่อใช้ ในการฝึ กอบรม
กรมพัฒนาฝี มือแรงงานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะเริ่ มจัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรมขึ ้นใน
ศูนย์ฝึกอบรมให้ ทนั ต่อการการนาเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สารHFC- 32 มาใช้ ในประเทศไทย กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับภาคการให้ บริ การซ่อมบารุ งรวมถึงวิธีการในการซ่อมบารุ งทัว่ ไปเพื่อ ลดการใช้ สาร HCFC-22 ด้ วยความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคสาหรับการซ่อมบารุงและการดาเนินการเกี่ยวกับเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สาร HFC-32 อย่าง
ถูกวิธีและปลอดภัยที่จะถูกดาเนินการ โดยได้ รับการสนับสนุนแบบทวิภาคีจากรัฐบาลญี่ปนุ่
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โครงการลดและเลิกใช้ สาร HCFC รวมถึง ความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิคสาหรับการยกเลิกอุปกรณ์ทาความ
เย็น ที่ใ ช้ กับสาร HCFC ออกจากกิ จกรรมที่ป ระเทศไทยกาลังด าเนิน การอยู่ และสาหรั บ เสริ ม สร้ าง ความ
ตระหนักต่อสาธารณะ เพื่อส่งเสริ มการใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่า และการนาเทคโนโลยีที่มีคา่ ศักยภาพที่ทาให้ โลก
ร้ อนต่ามาใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการอาคารสีเขียว (Green Building Program) โดยจะมีการว่าจ้ างบริ ษัทที่
ปรึกษาเพื่อดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
สุดท้ ายนี ้โครงการลดและเลิกใช้ สาร HCFC จะให้ การสนับสนุนทางเทคนิค ผ่านการช่วยเหลือแบบทวิภาคีกบั
รัฐบาลญี่ปนเพื
ุ่ ่อ (1)จัดหาผู้ชานาญการทางเทคนิคช่วยพัฒนากฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพ(2)ให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการจัดทาแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
(ผังการผลิต การดัดแปลงกระบวนการผลิต แผนงานด้ านความปลอดภัย) และ (3)พัฒนาหลักสูตรสาหรับการ
ฝึ กอบรมช่างเทคนิค เพื่อให้ นาวิธีการทางานที่ดี ในการซ่อมบารุงเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สารทาความเย็นที่ไวไฟ
และเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารทาความเย็น

5.6 มาตรการป้องกันด้ านสิ่งแวดล้ อม
โครงการนี ้ประกอบด้ วยโครงการลงทุนสาหรับการลดปริ มาณการใช้ HCFC ทังในอุ
้ ตสาหกรรมผลิตโฟมและ
อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องปรับอากาศ สาหรับภาคการผลิตเครื่ องปรับอากาศนันเงิ
้ นช่วยเหลือจะนาไปใช้ สาหรับ
การปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิตเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สาร HCFC-22 ไปใช้ สาร HFC-32 ซึง่ ครอบคลุมถึงการ
ออกแบบ วิจยั พัฒนา ทดสอบและออกใบรับรองเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สาร HFC-32
การลดและเลิกใช้ สาร HCFC จะส่งผลดีต่อบรรยากาศโลกในสองทางคือ (1)ลดการปล่อยก๊ าซที่ทาให้ โลกร้ อน
ลง และ(2)ใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ ้น การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตภายใต้ โครงการมีผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นอันตรายเล็กน้ อยถึงปานกลางขึ ้นอยู่กับสถานประกอบการแต่ละแห่ง ผลกระทบและ
ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ อง คือ ความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้ อมการทางานและอันตรายจากอัคคีภยั ซึง่
เป็ นผลมาจากความไวไฟของสาร HFC-32
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายใต้ โครงการลงทุนจะเกิดขึ ้นในสถานประกอบการแห่งเดิม และไม่มีเรื่ องของการซื ้อที่ดิน
ใหม่เข้ ามาเกี่ยวข้ อง ถึงแม้ ว่าจะมีการใช้ สารทาความเย็น HFC-32 ซึ่งอาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบเรื่ องความ
ปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้ อมการทางานก็ตาม สิ่งที่ได้ กล่าวไว้ ในรายงานฉบับนี ้สามารถที่จะลด
ผลกระทบเหล่านี ้ได้ ดังนัน้ จึงได้ กาหนดให้ เป็ นโครงการสิ่งแวดล้ อมประเภท B และเกี่ยวข้ องกับระเบียบ
ปฏิบตั ิในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของธนาคารโลก (Operational Policy (OP) Bank Procedure
(BP)4.01) - การประเมินสิง่ แวดล้ อม
ประเด็นที่พบบ่อยในโรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศที่ได้ ตรวจพบระหว่างการตรวจเยี่ยมโรงงาน สรุ ปได้ ดงั นี ้
(สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม (ดูได้ จากภาคผนวก 5 ของรายงานเล่มนี ้)
o ไม่มีการกากับดูแลให้ พนักงานสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
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o ไม่มีการแบ่งแยกการจัดเก็บถังสารทาความเย็นประเภทต่างๆ ถังก๊ าซซออกซิเจน และถังก๊ าซแอลพีจี
ออกจากกัน
o การจัดการแมนิโฟลด์ เรกูเลเตอร์ เฮดเดอร์ ท่ออ่อน และข้ อต่อต่างๆ ที่ยงั ไม่ดีพอ
o การจัดการเกี่ยวกับถังบรรจุที่ยงั ไม่ดีพอ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มกั จะปล่อยให้ ถงั บรรจุก๊าซโดยไม่มี
การยึดเกาะไว้
o บริ เวณที่ทาสุญญากาศระบบและชาร์ จสารทาความเย็นอยูใ่ กล้ ๆกับบริ เวณที่มีเปลวไฟจากการเชื่อม
o มีสงิ่ กีดขวางทางเดิน ทางออก
o ไม่มีการทาป้ายหรื อเครื่ องหมายบอกสาหรับ แมนิโฟลด์ วาล์ว และท่อ เครื่ องหมายหรื อรหัสสีที่ได้
มาตรฐาน
o การบารุงรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ และการสอบเทียบอุปกรณ์ด้วยก๊ าซมาตรฐายยังไม่ดีพอ
เพื่อให้ สามารถระบุผลกระทบต่างๆในประเด็นเหล่านันและก
้
าหนดมาตรการป้องกัน แผนการบริ หารจัดการ
ด้ านสิ่งแวดล้ อมสาหรับผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศแต่ละราย จึงถูกเตรี ยมขึ ้นและจะถูกเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนสาหรับ ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศทัง้ 12 รายที่ร่วมโครงการแผนการบริ หารจัดการ
สิ่งแวดล้ อมนี ้ มีข้อมูลพื ้นฐานของบริ ษัท และการประเมินสิ่งที่ต้องดาเนินการเบื ้องต้ น เกี่ยวกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ความเสีย่ งที่เกิดจากอัคคีภยั มาตรการลดผลกระทบที่จ ะนาไปใช้ ในสถานประกอบการ ที่
เกี่ยวกับการจัดเก็บ การใช้ สารHFC-32 ในกระบวนการผลิต การขนส่งและการส่งมอบเครื่ องปรับอากาศ แผน
ฉุกเฉิน แผนการติดตามประเมินผลการดาเนินการ และความจาเป็ นในการฝึ กอบรม งบประมาณที่จะต้ องใช้
สาหรับการลดผลกระทบและการติดตามประเมินผล ความรับผิดชอบ ระยะเวลาและตารางการดาเนินงาน เป็ น
ต้ น เอกสารฉบับสมบูรณ์ ยงั รวมถึงสรุ ปผลการประชุมเพื่อรับฟั งความคิดเห็น และข้ อคิดเห็นชองที่ประชุมที่
เกี่ยวข้ องกับผลกระทบของโครงการลงทุน รายละเอียดสามารถดูได้ จากข้ อ 5.7 และภาคผนวก 7 ของรายงาน
ฉบับนี ้
แผนการบริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อมนี ้ถูกจัดเตรี ยมขึ ้นและเปิ ดเผยต่อสาธารณะ มีความสอดคล้ องกับ นโยบายใน
การดาเนินการ (OP) ระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน (BP) 4.01 ของธนาคารโลก เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบของประเทศไทย นอกจากนี ้แนวทางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
สุขภาพและความปลอดภัยของธนาคารโลกที่เกี่ยวข้ อง ยังถูกนามาใช้ เป็ นข้ อพิจารณาในการจัดทาแผนฉบับนี ้ด้ วย
การลงมือปฏิบตั ิตามแผนฉบับนี ้จะได้ รับการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยบริ หารจัดการโครงการในกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยที่คณะทางานจากธนาคารโลกจะให้ การกากับดูแล ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของธนาคารโลก

5.7 การประชุมรับฟั งความคิดเห็น
การประชุมเพื่อรั บฟั งความคิดเห็นร่ วมกับภาคส่วนที่เกี่ ยวข้ องเกี่ ยวกับแผนการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อม
(Environmental Management Plan: EMP) สาหรับภาคอุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศภายใต้ โครงการลด
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และเลิกใช้ สาร HCFC จัดขึ ้นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30
น. มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 33 ราย จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศ 12
รายที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้ สารทาความเย็น HFC-32 กลุม่ อุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความ
เย็นของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ บริ ษัท ไดกิ ้นอินดัสทรี ส์ (ประเทศไทย)
จากัด สานักสนธิสญ
ั ญาและยุทธศาสตร์ สานักอุตสาหกรรมรายสาขา 4 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
วัต ถุป ระสงค์ ข องการจัด ประชุม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น คื อ เพื่ อ น าเสนอผลลัพ ธ์ ที่ ได้ จ ากการจัด ท าและ
เป้าหมายของแผนการบริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อมของผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศ 12 ซึ่งประกอบด้ วย
ผลการประเมิ น ความเสี่ย งในภาพรวมในภาคอุต สาหกรรมผลิต เครื่ อ งปรั บ อากาศ ข้ อ ก าหนดทั่ว ๆไปที่
ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สาร
ทาความเย็น HFC-32 และมาตรการลดผลกระทบที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนจากสารทาความเย็น HCFC-22
ไปเป็ นสารทาความเย็น HFC-32
รายละเอียดเพิม่ เติมสามารถดูได้ จากภาคผนวก 7 ซึง่ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหลักๆ ดังนี ้
o เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศสามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านความปลอดภัยในการ
ปรับเปลี่ยนไปใช้ เทคโนโลยีสาร HFC-32 ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศเสนอให้ มีการหารื อ
เรื่ องความเป็ นไปได้ ในการจัดสรรเงินช่วยเหลือจากรายการอื่นๆที่ได้ รับอนุมตั ิมาสมทบกับรายการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิต และให้ ระบุไว้ ในคูม่ ือการดาเนินโครงการ
(Project Implementation Manual)
o การเสริ มสร้ างความตระหนักในการระมัดระวัง ในระหว่างการขนส่งเครื่ องปรั บอากาศไปยังผู้ใ ช้
ปลายทาง ควรจะเป็ นหัว ข้ อ หนึ่ง ในระหว่า งการฝึ กอบรมช่ า งซ่อ มบ ารุ ง และการฝึ กอบรมของ
ผู้ประกอบการ
o ประสานกั บ บริ ษั ท ไดกิ น้ อิ น ดัส ทรี ส์ (ประเทศไทย) จ ากั ด เพื่ อ เยี่ ย มชมโรงงาน ซึ่ ง จะท าให้
ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศมีความรู้ ความเข้ าใจการจัดผังโรงงานและมาตรการด้ านความ
ปลอดภัยสาหรับการใช้ สารทาความเย็น HFC-32 ก่อนการปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิต

6. ข้ อกาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
6.1 สิ่งที่ต้องดาเนินการทั่วไปสาหรับสถานประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศ
เนื ้อความในส่วนนี ้ก็เพื่อจะเน้ นย ้าถึงกฎหมายและข้ อกาหนดต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ, กิจกรรมต่างๆที่
อยู่ใ นการผลิ ต เครื่ อ งปรั บ อากาศ ชื่ อ กฎหมายหรื อ มาตราต่ า งๆที่ อ้ า งอิ ง ไว้ ก็ เ พื่ อ ที่ จ ะชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ า มี สิ่ ง ที่
ผู้ประกอบการจะต้ องดาเนินการเพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดด้ านความปลอดภัย สุขภาพ และมาตรฐาน
ต่างๆซึ่ง ถื อว่าเป็ นสิ่งพืน้ ฐานมาก เพื่อให้ เกิ ด การควบคุม การลดความอัน ตรายและความเสี่ยงที่ มีอย่า ง
สมเหตุสมผล และเป็ นไปได้ ในทางปฏิ บัติ และถื อเป็ นข้ อ กาหนดเบือ้ งต้ นสาหรั บ ผู้ประกอบการที่เข้ าร่ ว ม
โครงการจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการ
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ทางาน โดยที่มีกฎหมายจานวนมากที่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี วัตถุอนั ตรายที่มีผลบังคับใช้ กบั
สถานประกอบการทุกประเภท วิธีที่กฎหมายถูกบังคับใช้ ก็โดยการกากับดูแลการออกและให้ ใบอนุญาตต่างๆ
การกาหนดให้ ต้องมีการตรวจสอบและรายงานเป็ นระยะๆ การมอบหมายแต่งตังให้
้ มผี ้ รู ับผิดชอบการกาหนดให้
ต้ องจัดทามาตรฐานในการบริ หารจัดการขึ ้นในสถานประกอบการเองแล้ วรายงานผลการดาเนินงานให้ หน่วย
ราชการทราบอย่างสม่าเสมอ

รูปที่ 6-1 ระดับชัน้ ของกฎหมายในประเทศไทย
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
กฎหมายฉบับนี ้ให้ อานาจกระทรวงอุตสาหกรรมไปออกกฎหมายในลาดับชันถั
้ ดมาเช่น กฎระทรวง ประกาศ
กระทรวง คาสัง่ กระทรวง ประกาศกรม คาสัง่ กรม เป็ นต้ น (ดังที่แสดงไว้ ในรู ปที่ 6-1) เพื่อกากับดูแลให้ การ
ก่อสร้ างโรงงาน และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ การติดตังเครื
้ ่ องจักร, อุปกรณ์, การเดินเครื่ อง, การทาการ
ผลิต เป็ นไปในลัก ษณะที่ไม่ก่ อ ให้ เ กิ ด อันตรายต่อคนงาน, ชุม ชนที่ อ ยู่ ข้ างเคี ย ง, และไม่ส่ง ผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อม ดังนันการที
้
่จะทาให้ ได้ ตามเจตนาดังกล่าวเหล่านันเจ้
้ าหน้ าที่ผ้ ใู ช้ อานาจตามกฎหมายฉบับนี ้ผ่าน
กระบวนการพิจารณาให้ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผ้ ปู ระกอบการอย่างรอบคอบ
ในหมวดที่ 1 “เรื่ องการประกอบกิจการโรงงาน” มาตรา7 ให้ รัฐมนตรี มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดให้
โรงงานตามประเภทชนิดหรื อขนาดใดเป็ นโรงงานจาพวกที่ 1 โรงงานจาพวกที่2 หรื อโรงงานจาพวกที่3 แล้ วแต่
กรณีโดยคานึงถึงความจาเป็ นในการควบคุมดูแลการป้องกันเหตุเดือดร้ อนราคาญการป้องกันความเสียหาย
และการป้องกันอันตรายตามระดับความรุ นแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนหรื อสิ่งแวดล้ อมโดยแบ่ง
ออกเป็ นดังนี ้
 โรงงานจาพวกที่ 1 ได้ แก่โรงงานประเภทชนิดและขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ ทนั ทีตาม
ความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน
 โรงงานจาพวกที่ 2 ได้ แก่โรงงานประเภทชนิดและขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต้ องแจ้ งให้ ผ้ ู
อนุญาตทราบก่อน
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โรงงานจาพวกที่ 3 ได้ แก่โรงงานประเภทชนิดและขนาดที่การตังโรงงานจะต้
้
องได้ รับใบอนุญาตก่อน
จึงจะดาเนินการได้

เนื่องจากโรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศมีเครื่ องจักรที่มีแรงม้ าสูงจึงถูกจัดเป็ นโรงงานจาพวกที่ 3 นัน่ หมายความ
ว่าสถานประกอบการทุกรายที่ร่วมโครงการจะต้ องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่เป็ นฉบับปั จจุบนั อยู่ ใน
มาตรา 8 ของกฎหมายฉบับนี ้ยังให้ อานาจรัฐมนตรี ไปออกเป็ นกฎหมายที่บงั คับใช้ กบั โรงงานจาพวกต่างๆที่
กล่าวมานันให้
้ ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆในมาตรา 7 ที่เกี่ยวกับ ทาเลที่ตงั ้ กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตงั ้
ของโรงงานสภาพแวดล้ อมของโรงงานลักษณะอาคารของโรงงานหรื อลักษณะภายในของโรงงานประเภทหรื อ
ชนิดของเครื่ องจักรเครื่ องอุปกรณ์หรื อสิ่งที่ต้องนามาใช้ ในการประกอบกิจการโรงงานกาหนดให้ มีคนงานซึ่งมี
ความรู้ เฉพาะตามประเภทชนิ ดหรื อขนาดของโรงงานเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่หนึ่งหน้ าที่ใดประจาโรงงานกาหนด
หลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบตั ิกรรมวิธีการผลิตและการจัดให้ มีอปุ กรณ์หรื อเครื่ องมืออื่นใดเพื่อป้องกันหรื อระงับหรื อ
บรรเทาอันตรายความเสียหายหรื อความเดือดร้ อนที่อาจเกิดแก่บุคคลหรื อทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรื อที่อยู่
ใกล้ เคียงกับโรงงานกาหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรื อสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมซึ่งเกิดขึ ้นจากการประกอบกิจการโรงงานกาหนดการจัดให้ มีเอกสารที่จาเป็ นประจาโรงงานเพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมหรื อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายกาหนดข้ อ มูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับการประกอบ
กิ จ การโรงงานที่ ผ้ ูป ระกอบกิ จ การโรงงานต้ อ งแจ้ ง ให้ ท ราบเป็ นครั ง้ คราวหรื อ ตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้
กาหนดการอื่นใดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงานเพื่อป้องกันหรื อระงับหรื อ บรรเทาอันตรายหรื อ
ความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน จึงรวมความได้ ว่า โรงงานที่จะได้ รับใบอนุญาต หรื อ
ได้ รับการต่อใบอนุญาต เป็ นโรงงานที่ได้ รับการรับรองจากผู้ให้ ใบอนุญาตว่าได้ มาตรฐานขันต
้ ่าสุดเหล่านันแล้
้ ว
หรื อจะแปลอีกนัยหนึง่ ก็คือ โรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศที่เข้ าร่ วมโครงการต้ องเป็ นโรงงานที่ได้ มาตรฐานขัน้
ต่าตามที่กล่าวมานันแล้
้ ว
แม้ วา่ ในมาตรา 18 (1) ใน พรบ. ฉบับนี ้จะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาต หรื อการขออนุญาตขยาย
หรื อดัดแปลงโรงงาน การเพิ่มกาลังเครื่ องจักรในการผลิต สิ่งเหล่านี น้ ่าจะถื อได้ ว่าปั จจัยพื ้นฐานที่ใช้ ในการ
ประกอบการพิจารณาให้ ใบอนุญาตแก่ผ้ ปู ระกอบการนัน้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ช้ อานาจรัฐ สมควรที่จาต้ องคานึงถึงข้ อ
ที่ว่าโรงงานเหล่านันได้
้ มาตรฐานขันต
้ ่าที่สดุ ที่สาธยายไว้ ในมาตรา 8 แล้ วจึงให้ ใบอนุญาต เพราะฉะนันใน
้
มาตราดัง กล่า วแม้ ว่ า จะไม่ มี ป ระโยคใดเลยกล่า วถึ ง ค าว่ า มาตรการความปลอดภัย แต่ ค วามหมายที่
ผู้ประกอบการเครื่ องปรับอากาศที่ร่วมโครงการควรรับทราบก็คือ การทาให้ โรงงานมีและเป็ นไปตามมาตรฐาน
ขันที
้ ่ต่าที่สดุ เหล่านันอยู
้ ่เสมอ เช่นการจัดให้ มีอาคารสถานที่ที่ปลอดภัย มีระบบป้องกันอัคคีภยั มีสภาพการ
ทางานที่ปลอดภัย มีการป้องกันคนงานจากอันตรายจากเครื่ องจักร มีระบบไฟฟ้ าที่มีสภาพดี ไม่มีความเสี่ยง
จากการระเบิดจากสารเคมี เป็ นต้ น
นอกจากที่กล่าวมานันแล้
้ ว ผู้ประกอบการที่เข้ าร่ วมโครงการ ระยะที่ 1 ต้ องมีและได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ อาคาร
โรงงาน มีผลการตรวจรับรองจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ใน พระราชบัญญัติ อาคาร พ.ศ. 2522
และแม้ ว่าในกฎหมายดังกล่าวจะไม่มีการกล่าวถึงและแจกแจงในรายละเอียดว่าอาคารที่ปลอดภัยควรเป็ น
อย่า งไร ระบบดับ เพลิง ต้ อ งเป็ นแบบใด การติ ด ตัง้ ระบบไฟฟ้ าต้ อ งใช้ ชนิ ด ใด ท่อ ก๊ า ซต้ อ งเป็ นเช่ น ไร แต่
ผู้ประกอบการและผู้ให้ ใบอนุญาตมีหน้ าที่ต้องทาให้ อาคารสถานที่ของตนปลอดภัย
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่ อง การป้องกันและระงับอัคคีภยั ในโรงงาน พ.ศ. 2552 ที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 หมวดที่ 1 ทัว่ ไป ข้ อ 3 ให้ คานิยามของโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภยั
สูง (48 ประเภท) และโรงงานที่มีความเสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั ปานกลาง (โรงงานประเภทอื่นที่ไม่อยูใ่ นตาราง)
จะพบว่า โรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศ ซึ่ง ถูกจดทะเบียนในลาดับที่ 70 หรื อ 71 ไม่จัดอยู่ในบัญชีดงั กล่าว
หมายความว่า โรงงานนัน้ เป็ นโรงงานที่มีค วามเสี่ยงต่อการเกิ ดอัค คีภัย ปานกลาง อย่างไรก็ ตามประกาศ
กระทรวงฉบับนี ้ได้ ให้ คาแนะนาถึงการจัดให้ มีระบบป้องกันอัคคีภยั “อย่างเพียงพอ” ซึ่งในประกาศกล่าวถึง
ระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนภัย, ถังดับเพลิงแบบยกย้ ายได้ (ซึง่ มีเฉพาะส่วนนี ้เท่านันที
้ ่โรงงานไหม้ เสี่ยง
ไฟไหม้ สงู กับปานกลางมีความแตกต่างกัน), ระบบน ้าดับเพลิง, ระบบน ้าฉีดอัตโนมัติ นอกจากนี ้ประกาศฉบับ
เดียวกันนี ้ยังได้ แนะนาให้ มีการตรวจสอบ การทดสอบ การซ่อมบารุ งรักษาระบบที่กล่าวมานัน้ และให้ จัดทา
แผนฉุกเฉิน แผนอพยพ ให้ มีการฝึ กอบรม และจัดทาบันทึกเป็ นเอกสารหลักฐานเพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจ
โดยรวมแล้ ว ผู้ป ระกอบการมี ห น้ า ที่ ต้ อ งท าให้ ส ถานประกอบการมี ค วามปลอดภัย ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานพ.ศ. 2554 กาหนดหน้ าที่ความ
รับผิดชอบให้ ผ้ ปู ระกอบการ ตามมาตรา4, มาตรา 6 และมาตรา 8 (กฎหมายฉบับนี ้กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมเป็ นผู้ใช้ อานาจ) ที่น่าสนใจก็คือ ใน พรบ.ฉบับนี ้ ไม่มีแม้ แต่คาเดียวที่กล่าวถึง ไฟไหม้ สาร
อันตราย ก๊ าซ ไฟฟ้ า เป็ นการเฉพาะเจาะจง แต่ กฎหมายให้ คานิยามของคาว่า “ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทางาน” หมายความว่าการกระทาหรื อสภาพการทางานซึง่ ปลอดจากเหตุอนั จะทาให้
เกิ ดการประสบอันตรายต่อชี วิตร่ างกายจิตใจหรื อสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทางานหรื อเกี่ ยวกับการ
ท างานให้ นายจ้ างมี ห น้ าที่ จั ด และดู แ ลสถานประกอบกิ จ การและลูก จ้ างให้ มี ส ภาพการท างานและ
สภาพแวดล้ อมในการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะรวมทังส่
้ งเสริ มสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของลูกจ้ างมิ
ให้ ลกู จ้ างได้ รับอันตรายต่อชีวิตร่ างกายจิตใจและสุขภาพอนามัย มาตรา 8 ให้ นายจ้ างบริ หารจัดการและ
ดาเนินการด้ านความปลอดภัยอาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่
กาหนดในกฎกระทรวง น่าจะตีความได้ วา่ โรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศก็มีหน้ าที่ทาให้ สถานประกอบการของ
ตนเองปลอดภัยและอยูใ่ ต้ ข้อกาหนดที่กล่าวมานันอย่
้ างเลีย่ งเป็ นอย่างอื่นไม่ได้
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั ยังปรากฎในกฎหมายฉบับอื่นๆซ ้าๆ ได้ แก่ ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเรื่ อง การป้องกันและระงับอัคคีภยั ในโรงงาน พ.ศ. 2552, กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการ
บริ หาร จัดการ และดาเนินการด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ. 2555เพื่อจะเน้ นย ้าว่าการจัดให้ มีอาคาร สถานที่ ทางเข้ า ทางออก ทางหนีไฟ
ระหว่างเวลาปกติและยามเกิดเหตุฉกุ เฉิน การจัด วางแผนผังการผลิต การทาให้ เกิดอันตรายให้ น้อยที่สดุ และ
กาจัดความเสีย่ งทางการยศาสตร์ การลดความเสีย่ งจากการแบกหามยกย้ ายสิง่ ของด้ วยแรงคน การสัมผัสเสียง
ดัง การต้ องสัมผัสกับน ้ายาหล่อเย็น เช่นในโรงผลิตโลหะแผ่น โรงผลิตอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้ อน การสัมผัส
กับความร้ อนจากห้ องอบสี การรักษาสภาพความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยไม่มีสงิ่ ของกีดขวางทางเดิน อุปกรณ์ดบั
ไฟ ทางหนีไฟ และทาให้ สะดุดลืน่ หกล้ ม ล้ วนแล้ วแต่มีกาหนดไว้ ในกฎหมายหลายๆฉบับ
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ความปลอดภัยเกี่ยวกับ เครื่องจักร อุปกรณ์
โรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศจาเป็ นต้ องมีและดูแลรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ให้ อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
(ติดตังอย่
้ างได้ มาตรฐาน ได้ รับการบารุงรักษาให้ อยูใ่ นสภาพดีได้ มาตรฐานอันเป็ นที่ยอมรับได้ )
เช่นเดียวกับที่กล่าวมาตอนแรกว่า หมวดที่ 1 มาตรา 18(2) ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ว่าแม้ มาตรานี ้จะ
กล่าวถึงเฉพาะแต่เรื่ องการขอขยายโรงงาน ขอเพิ่มกาลังเครื่ องจักร ขอขยายดัดแปลงอาคาร การกระทา
เหล่านันสมควรที
้
่จะต้ องได้ รับการเห็นพ้ องและได้ รับอนุญาตบนพื ้นฐานที่ว่าได้ มาตรฐานความปลอดภัยสากล
การขยายโรงงานและติดตังเครื
้ ่ องจักรโดยไม่ได้ รับอนุญาต ไม่มีการตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าโครงสร้ างฐานราก
มีความแข็งแรงเพียงพอจะรับน ้าหนักที่เพิ่มขึ ้น จะทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุ เกิดการถล่มของอาคารได้
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานพ.ศ. 2554 กาหนดหน้ าที่ความ
รับผิดชอบให้ ผ้ ปู ระกอบการ หมวด 4 ตามมาตรา32 กาหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องทาการชี ้บ่งอันตรายและ
ประเมินความเสี่ยง และในจานวนนันความเสี
้
่ยงที่เกี่ยวกับเครื่ องจักร เครื่ องมือ ก็จัดเป็ นอันตรายจากการ
ทางาน ด้ วยเหตุที่คนงานต้ องทางานใกล้ กบั เครื่ องจักร ต้ องยืนหรื อนัง่ บนเครื่ องจักร ต้ องใช้ มือ ใช้ นิ ว้ หยิบแยง
ป้อนชิ น้ งานเข้ า เครื่ อ งจัก ร มาตรานี จ้ ึ ง เป็ นเรื่ อ งความปลอดภัยที่ ค รอบคลุมประเด็ น เกี่ ย วกับการจัด ให้ มี
เครื่ องจักรที่ปลอดภัยด้ วย
กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริ หาร จัดการ และดาเนินการด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการทางานเกี่ยวกับเครื่ องจักร ปั น้ จัน่ หม้ อไอน ้า พ.ศ. 2552 หมวดย่อยที่ 1, 2 ยังกล่าวถึงการ
ให้ ผ้ ปู ระกอบการจัดให้ มีมาตรฐานในการตัดพลังงาน การแขวนป้ายและติดกุญแจก่อนมีการซ่อมเครื่ องจักรอีกด้ วย
ผู้ป ระกอบการเองควรจัด ท ารายการข้ อ มูล เครื่ อ งจัก รและเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต และท าแผนในการ
บารุงรักษาเครื่ องจักรเหล่านันให้
้ อยูใ่ นสภาพที่ได้ มาตรฐาน เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ งาน ตลอดจนเมื่อจะต้ อง
มีการซื ้อหาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ใหม่ ผู้ประกอบการพึงจะต้ องประเมินอันตรายและความเสี่ยงที่จะเพิ่มเติม
เข้ ามา
ในกรณีของการดัดแปลงเครื่ องจักร การเปลี่ยนกระบวนการ วิธีการ วัตถุดิบ เช่นในกรณีนี ้คือการเปลี่ยนไปใช้
สารทาความเย็น HFC-32 ผู้ประกอบการจะต้ องทบทวนการประเมินอันตรายและความเสี่ยง แล้ วจัดทาคู่มือ
การทางาน ตลอดจนจัดให้ มีการฝึ กอบรมผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิ ภาพ ผลการดาเนินการดังกล่าวต้ อง
รายงานให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบ
การนาเอามาตรฐานสากลที่เป็ นที่ยอมรับมาใช้ เพื่อให้ เกิ ดความปลอดภัยในการทางานกับเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ ได้ แก่ การซ่อมบารุ ง ที่ควรจะจัดทาเป็ นคู่มือมาตรฐานขึ ้นสาหรับงานที่มีความเสี่ยง
ปานกลางและความเสีย่ งสูง เช่นงานที่ต้องมีการปรับระยะ งานทาความสะอาด ซ่อมเครื่ องมือที่ใช้ ในระบบปั๊ ม
ระบบอัดน ้ายา เป็ นต้ นสิ่งที่กล่าวมานี ้มีระบุไว้ ใน กฎระทรวงกาหนดมาตรฐานการบริ หารจัดการด้ านความ
ปลอดภัย สุขภาพและสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2549 นอกจากนีเ้ ครื่ องจักรที่มีอันตรายทางกล
อันตรายทางไฟฟ้ า ไฮดรอลิก นิวแมติกส์ และอันตรายเชิงจลต้ องมีเครื่ องป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ข้ อกาหนดนี ้
กล่าวถึงไว้ ใน หมวดที่ 1 มาตรา 4 พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการ
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ทางาน พ.ศ. 2554 ผู้ที่ปฏิบตั ิงานกับเครื่ องจักรเหล่า นันต้
้ องได้ รับการป้องกันอย่างเหมาะสมด้ วยอุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่ชารุด ไม่ปลอดภัยต้ องหยุดและนาออกไปให้ พ้นจากการจะถูกใช้ งาน
การบารุ งรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้า
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2554เช่นที่กล่าวมาแล้ วว่า ไม่
มีแม้ แต่คาเดียวใน พรบ.ฉบับนี ้กล่าวถึงไฟฟ้ า แต่ไฟฟ้ าทาให้ คนเสียชีวิตได้ และด้ วยเหตุผลง่ายๆเช่นนี ้ ไฟฟ้ าจึง
ถูกจัดว่าเป็ นอันตรายในการทางาน ที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องมีมาตรการควบคุม
กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริ หาร จัดการ และดาเนินการด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการทางานเกี่ยวมาตรฐานเกี่ยวกับไฟฟ้ า พ.ศ. 2554ให้ รายละเอียดไว้ อย่างมากมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ า ได้ แก่
หมวดที่ 1 ทัว่ ไป
หมวดที่ 2 บริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ า
หมวดที่ 3 ระบบป้องกันฟ้ าผ่า
หมวดที่ 4 อุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
กฎกระทรวงกาหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ าในโรงงาน พ.ศ. 2550 ให้ รายละเอียดที่
เกี่ยวกับ มาตรฐานของอุปกรณ์ การติดตัง้ การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้ า ที่กล่าวมาทังหมดนั
้
นเพื
้ ่อเน้ น
ย ้าว่า สิง่ เหล่านี ้คือมาตรฐานขันต
้ ่าที่สดุ ที่โรงงานควรจะปฏิบตั ิให้ ได้ อยู่ตลอดเวลา เพราะมันคือ กฎหมายและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับดูแลควรเอาใจใส่ทาหน้ าที่อย่างเข้ มงวด
สุขอนามัยและสุขภาพ
มีข้อกาหนดตามกฎหมายให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องดาเนินการเช่นพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีตรวจสุขภาพของ
ลูกจ้ างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
หมวด 1 ข้ อ 1 ที่ต้องมีการตรวจร่างกายและสุขภาพก่อนเริ่ มงานและหลังการเลิกจ้ าง การตรวจสุขภาพประจาปี
การประเมินสุขภาพของผู้ที่ ต้องปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ลูกจ้ างและผู้รับเหมา ควรได้ รับการ
ตรวจสุขภาพก่อนเข้ างาน และควรมีการตรวจสุขภาพเป็ นประจาให้ แก่ พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการขับรถโฟล์
คลิฟท์ พนักงานขับรถขนส่ง ช่างเทคนิคที่ต้องเดินทางไปบริ การนอกสถานที่ เป็ นต้ น
แผนฉุกเฉิน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่ อง การป้องกันและระงับอัคคีภยั ในโรงงาน พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอานาจตาม
พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 หมวดที่7กาหนดให้ ต้องมีการฝึ กอบรมพนักงานเป็ นประจาทุกปี และแม้ ว่าประกาศ
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กระทรวงฉบับนี ้ไม่มีแม้ แต่คาเดียวกล่าวถึง “แผนฉุกเฉิน” แต่โดยนัยของการฝึ กอบรมก็คือเพื่อให้ พนักงานรู้ สิ่งที่
ต้ องปฏิบตั ิเมื่อพบเห็นไฟไหม้ เข้ าใจวิธีใช้ อปุ กรณ์ดบั เพลิง และรู้วา่ ที่ปลอดภัยที่ต้องอพยพไปนันอยู
้ ท่ ี่ใด
กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริ หาร จัดการ และดาเนินการด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการทางานเกี่ ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ. 2555 มาตรา 30 ให้ ทุกสถาน
ประกอบการต้ องมีแผนฉุกเฉินที่ มีประสิทธิ ภาพ แต่กฎหมายฉบับนีแ้ ม้ ว่าจะไม่มีข้อกาหนดเฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับ การรั่วไหลของก๊ าซแอลพีจี การรั่วไหลของ HFC-32 ไฟไหม้ ห้องพ่นกาว พ่นสี เป็ นต้ น แต่โดยหน้ าที่
ของผู้ประกอบการก็ต้องจัดให้ มีแผนฉุกเฉินที่ครอบคลุมและเตรี ยมพร้ อมรับเหตุเหล่านัน้
สาหรับสถานการณ์ฉกุ เฉินที่อาจจะเกิดจากกรณี เช่น ก๊ าซแอลพีจีรั่ว สารเคมีหกรั่วไหล มีกฎหมายที่กากับดูแล
ให้ สถานประกอบการต้ องปฏิบตั ิอยูห่ ลายฉบับ ในจานวนกฎหมายดังกล่าวกาหนดให้ ต้องจัดให้ มีระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภยั อย่างเพียงพอ ต้ องดูแลรักษาระบบและเครื่ องมือเหล่านันให้
้ พร้ อมใช้ งาน ต้ องจัดทาแผน
ฉุกเฉินและซักซ้ อมเพื่อเตรี ยมความพร้ อม นอกจากนี ้ ข้ อปฏิบตั ิที่ดีในกลุม่ อุตสาหกรรมยังเสนอแนะว่า
“ ผู้จัดการโรงงาน หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายพึงจะต้ องชีบ้ ่งสถานการณ์ ที่อาจจะเกิดเป็ นเหตุฉุกเฉินขึ ้นได้ ใน
สถานประกอบการ หรื อจากบริ เวณใกล้ เคียง แล้ วจัดทาแผนตอบสนองเหตุฉกุ เฉินนันๆ
้ โดยขันตอนปฏิ
้
บตั ิกรณี
เกิดเหตุฉกุ เฉิน ต้ องจัดทาเป็ นเอกสารและมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ ในสถานประกอบการแต่ละแห่งควรจัด
ให้ มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยต้ องมีรายละเอียดในการติดต่อทังภายในและภายนอก
้
ผู้จัดการ
หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายควรกาหนดหน้ าที่ในการควบคุมเหตุฉกุ เฉินให้ แก่บคุ คลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจน และ
แจ้ งข้ อมูลนี ้ให้ แก่พนักงานทุกคนทราบ โดยติดแสดง หมายเลขติดต่อให้ ชดั เจน ควรให้ บคุ คลซึง่ มีความชานาญ
ตรวจสอบความเหมาะสม ตาแหน่ง และการเข้ าถึงได้ ของอุปกรณ์ฉกุ เฉิน โดยอุปกรณ์เหล่านันต้
้ องได้ รับการ
ตรวจสอบและทดสอบ บารุงรักษา อย่างสม่าเสมอ”
ในสถานประกอบการที่ใช้ ก๊าซแอลพีจี และHFC-32ซึ่งถูกจัดเป็ นสารไวไฟ ต้ องมีเอกสารกากับการขนส่งที่แสดง
ให้ เห็นถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ออกโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในประกาศเรื่ องการขนส่งวัตถุอนั ตราย
ทางบก พ.ศ. 2546ยังระบุให้ ผ้ ปู ระกอบการขนส่งต้ องจัดเตรี ยมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจารถด้ วย
การปล่ อยนา้ ทิง้ การระบายอากาศ และการจัดการขยะของเสีย
ต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดเบื ้องต้ นที่กล่าวไว้ ในหมวดที่ 1 มาตรา 8 (5) ของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
กล่าวโดยสรุปว่าโรงงานที่ได้ รับอนุญาตต้ องปฏิบตั ิตามและปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องกับมาตรฐานในการปล่อยน ้าทิ ้ง
การกาจัดขยะของไม่ใช้ แล้ ว การปล่อยมลภาวะทางอากาศ ที่จะส่งผลต่อสิง่ แวดล้ อมและชุมชน
โดยทัว่ ไปโรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศนันไม่
้ ก่อให้ เกิดน ้าเสียจากกระบวนการผลิตเว้ นเสียแต่จะมีระบบทา
ความสะอาดผิวโลหะก่อนเข้ าสู่การพ่นสีฝนซึ
ุ่ ่งปริ มาณน ้าเสียที่เกิดขึ ้นจะไม่ต่อเนื่อง แต่จะมีปริ มาณมากหรื อ
น้ อยขึ ้นอยูก่ บั ความถี่ในการถ่ายเปลีย่ นน ้าออกจากถังล้ างส่ว นมลพิษทางอากาศเกิดจากกระบวนการพ่นสีฝนุ่
และอบสี ผู้ประกอบการจะต้ องตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่าภาชนะที่เหลือใช้ จากกระบวนการต่างๆเช่นถังบรรจุน ้ายา
เคมี ถังน ้ามัน น ้ายาหล่อเย็น ตัวทาละลายต้ องถูกจัดเก็บไว้ ในลักษณะที่ไม่เกิดการหกรั่วไหล
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ดังที่ได้ กล่าวแล้ วว่า ควรจัดทาคูม่ ือในการทางานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดการรั่วไหลขึ ้น ผู้ประกอบการ
ต้ องจัดให้ มีคนั กันรอบสถานที
้
่จดั เก็บสารเคมีซงึ่ กาหนดไว้ ในประกาศกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่ อง ค่า
มาตรฐานน ้าทิ ้งทีปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ในโรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ การพ่นสีแบบเปี ยกที่
มีระบบม่านน ้าดักจับละอองสี นอกเหนือไปจากการพ่นสีฝนดั
ุ่ งที่กล่าวมาแล้ วน ้าทิ ้งจากอ่างรองรับน ้าในระบบ
ม่า นน า้ จะต้ องผ่า นการบาบัด จนได้ คุณภาพน า้ ทิ ง้ ที่ ก ฎหมายก าหนดนอกจากนี ย้ ัง มี ก ฎหมายที่ อ อกโดย
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่ องแนวทางในการจัดการภาชนะบรรจุของวัตถุอนั ตราย การขนส่ง การ
ขนย้ า ย การจัด เก็ บ และการก าจัด ท าลาย (ออกตามความใน พรบ.วัต ถุอัน ตราย พ.ศ. 2535) ข้ อ 12
เช่นเดียวกับ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว พ.ศ. 2548ที่
 ต้ องมีสถานที่จดั เก็บขยะ แยกประเภทกันระหว่างขยะทัว่ ไปและขยะอันตราย
 ให้ ต้องจัดทาฉลากติดถังขยะ ถังน ้ามัน ถังสารเคมีที่ไม่ใช้ แล้ วให้ ชดั เจนเพื่อป้องกันเหตุร้าย
จากการเอาไปใช้ โดยไม่ร้ ู
 การตรวจสอบและทาให้ มนั่ ใจว่าน ้ามัน สารเคมี ไม่หกเลอะเทอะปนเปื อ้ นดินและน ้า
 มีเอกสารกากับการขนส่งขยะและของเสียที่จะนาไปกาจัด และเก็บไว้ พร้ อมให้ ตรวจสอบได้
 มีการเก็บเอกสารหลักฐานไว้
ภาคผนวก 6 ของรายงานฉบับ นี ้ สรุ ป รายละเอี ย ยดของกฎหมายและข้ อ บัง คับ ในประเทศที่ ผ้ ูป ระกอบการผลิ ต
เครื่ องปรับอากาศที่เข้ าร่วมโครงการ HPMP ระยะที่ 1 ต้ องปฏิบตั ิตาม

6.2 สิ่งที่ต้องดาเนินการเฉพาะที่เกี่ยวกับHFC- 32
ตาราง 6-2 ข้ อมูลของสารทาความเย็นและการจัดกลุม่ ความปลอดภัยตาม ANSI/ASHRAE Standard 34-2010
Refrigerant
number

22
32

141b

Chemical name

Chemical
formula

Dichlorodifluorom CHClF2
ethane
Difluoromethane CH2F2
(methylene
fluoride)
1,1-dichloroCH3CCl2
fluoroethane
F

Safety
Group

Highly Toxic
or Toxic under
code
classification

-41

A1

Neither

-52

-62

A2L

Neither

32

90

Boiling
point
O
C

Boiling
point

86.5

-41

52.0

117.0

Molecular
mass

O

F

Neither

HCFC-22 ถูกจัดเข้ าไว้ ในกลุม่ สารทาความความเย็น ที่อยู่ในSafety Group A1 โดยอ้ างถึงผลการทดสอบที่
บ่งชี ้ว่ามันไม่ไวไฟและมีคา่ ความเป็ นพิษต่า
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HFC-32 ถูกจัดไว้ ในกลุม่ สารทาความเย็นที่อยู่ในSafety Group A2L เพราะว่ามันมีความไวไฟต่าและมีความ
เป็ นพิษต่า โดยมีค่าความเร็ วในการลุกไหม้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 เซนติเมตรต่อวินาที สารทาความเย็น
HFC-32 อาจทาให้ เกิดไฟลุกวาบ (Flash fire) และก่อให้ เกิดอันตรายหากมีการกลืนกินเข้ าไป การสัมผัสกับ
สารทาความเย็น HFC-32 โดยตรงทาให้ เกิดอันตรายต่อผิวหนัง ข้ อมูลดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลความปลอดภัย
ของสารทาความเย็น HFC-32 รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ จากภาคผนวก 3

ข้ อมูลความปลอดภัยของ HFC-32
สารตัวนี ้มีชื่อทางเคมีว่า ไดฟรู ออโรมีเธน (Difluoromethane) มีรหัสประจาตัวตามระบบ CAS NO. 75-45-6
กรมการขนส่งทางบก ประเทศสหรัฐอเมริ กา กาหนดให้ ใช้ ชื่อ ไดฟรู ออโรมีเธน (Difluoromethane) ในเอกสาร
ประกอบการขนส่งและจัดให้ มนั เป็ นก๊ าซไวไฟ อยูใ่ นกลุม่ วัตถุอนั ตรายที่ประเภท 2.1 ก๊ าซไวไฟ
US DOT ID NUMBER: UN 3252สารตัวนี ้อาจเรี ยกชื่อเป็ น เมทธิ ลฟลูออไรด์, คาร์ บอน ฟลูออไรด์ไฮไดรด์
(CF2H2), ไดฟลูออไรด์มีเธน, ฟรี ออน 32, เจนีตรอน 32, เมธิลนี ไดฟลูออไรด์ (CH2F2), หรื อ R-32

คุณสมบัตทิ างกายภาพ
สารทาความเย็นชนิดนี ้จะถูกจัดส่งมาในรูปก๊ าซเหลว มันมีคา่ ขีดจากัดต่าสุดของการติดไฟอยูใ่ นช่วง ร้ อยละ 14
และขีดจากัดสูงสุดของการติดไฟอยูใ่ นช่วง ร้ อยละ 31มันเป็ นก๊ าซที่หนักกว่าอากาศประมาณ 3.82 เท่า
ด้ วยเหตุผลข้ างต้ นแสดงว่าเมื่อ HFC-32 หลุดรั่วออกมาจากภาชนะบรรจุออกสูบ่ รรยากาศ มันจะเปลีย่ นสถานะ
เป็ นก๊ าซทันทีเพราะความที่จดุ วาบไฟของมันต่ากว่า -40 องศาเซนติเกรด เมื่อผสมกับอากาศจนมีความเข้ มข้ น
ถึงร้ อยละ14จึงจะสามารถถูกจุดให้ ติดไฟได้ สภาพทัว่ ไปของกระบวนการอัด นา้ ยาทาความเย็นนันมี
้ ความ
เป็ นไปได้ น้อยที่จะเกิดการรั่วไหลของ HFC-32 อย่างไร้ การควบคุมและปล่อยจนกระทัง่ มันสะสมจนถึงระดับ
ความเข้ นต่าสุดของการติดไฟอย่างไรก็ตามก็ยงั มีสถานการณ์ที่จะทาให้ HFC-32 รั่วออกมาอย่างรวดเร็ วได้ แก่
กรณีสายเติมแตก ขาด ข้ อต่อหลุด ซึง่ กรณีเหล่านี ้จะทาให้ ระดับความเข้ มข้ นของ HFC-32 บริ เวณนันถึ
้ งระดับที่
จะติดไฟได้ ดังนัน้ การออกแบบอุปกรณ์ที่ดีเพื่อใช้ ในการอัดน ้ายาทาความเย็น และการดูแลสภาพของอุปกรณ์
เหล่านันให้
้ มีสภาพที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงจากประเด็นที่กล่าวมาลงได้ ในทางตรงกันข้ ามหากมีการปล่อย
ปละละเลย ไม่เอาใจใส่ ใช้ ข้อต่อที่เสื่อมสภาพ ใช้ สายต่อที่ไม่ได้ มาตรฐาน ยางรองและอุปกรณ์ต่างๆสึกหรอ
เกลียวรูด แตกหัก สิง่ เหล่านี ้จะเป็ นปั จจัยทาให้ ความเสีย่ งเพิ่มขึ ้น
สาร HFC-32 เมื่อผสมในอากาศสามารถทาให้ เกิดสิ่งที่เรี ยกว่า ไฟลุกวาบ (Flash fire) ด้ วยความที่หนักกว่า
อากาศเกือบสีเ่ ท่า เมื่อมันรั่วออกมามันจึงสามารถแผ่ขยายปกคลุมไปในระดับพื ้นดิน สะสมในหลุมในร่ องและ
ในที่สดุ ก็ไปถูกจุดให้ ติดไฟจากแหล่งความร้ อนที่อยูห่ า่ งออกไปจากจุดที่มนั รั่วแล้ วไฟลุกวาบกลับเข้ ามาในจุดที่
มันกาลังรั่วได้ และเกิดการลุกไหม้ ที่รุนแรง การระบายอากาศที่ดีในบริ เวณที่มีการใช้ และเก็บ HFC-32 จึงเป็ น
สิง่ สาคัญ
ค่าอุณหภูมิที่จะติดไฟได้ เอง (Auto-Ignition temperature) ของHFC-32คือ 647 องศาเซนติเกรด หมายความ
ว่า ก๊ าซตัวนี ้สามารถลุกติดไฟได้ เองหากอุณหภูมิบริ เวณนันถึ
้ งระดับที่กล่าวมา ดังนัน้ เปลวไฟจากหัวเชื่อมก๊ าซ
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ที่อยู่ในบริ เวณนันจึ
้ งเป็ นแหล่งที่จะทาให้ มนั ติดไฟได้ อย่า งง่ายดาย หรื อประกายไฟเล็กๆจากปลัก๊ ไฟที่ชารุ ด
เสือ่ มสภาพ จึงพร้ อมที่จะจุดให้ มนั ติดไฟได้ โดยง่าย
มาตรการป้องกันเพิ่มเติมที่จะต้ องจัดให้ มีก่อนที่จะใช้ สาร HFC-32ได้ แก่
1. ออกแบบแผนผังการทางานใหม่เพื่อให้ มีระยะห่างระหว่างบริ เวณที่มีการใช้ HFC-32 กับบริ เวณ
ข้ างเคียงที่มีแหล่งจุดติด
2. ออกแบบสถานที่จดั เก็บสาร HFC-32ใหม่ ตามข้ อเสนอแนะในข้ อ 7.2 ข้ อกาหนดด้ านความปลอดภัย
ในการสร้ างสถานที่จดั เก็บ HFC-32
3. ติดตังอุ
้ ปกรณ์ และระบบไฟฟ้ าที่เป็ นแบบป้องกันการระเบิดในสถานที่เก็บ บริ เวณที่มีการผลิตและ
พื ้นที่ใกล้ เคียงที่มีการอัดน ้ายา HFC-32 บริ เวณที่มีการดูดด้ วยเครื่ องดูดสุญญากาศ และระบบไฟฟ้ า
ในห้ องทดสอบการทางานของผลิตภัณฑ์
4. อุปกรณ์ ไฟฟ้ าที่ใช้ กับปั๊ มส่งผ่านน ้ายา ปั๊ มสุญญากาศ เครื่ องชาร์ จหรื ออัดน ้ายา และระบบท่อต่างๆ
ต้ องเป็ นแบบป้องกันการระเบิด
5. มีระบบระบายอากาศ ทังแบบทั
้
ว่ ไปและแบบเฉพาะที่ ในจุดที่มีการอัดน ้ายา เพราะเหตุที่ HFC-32
นันหนั
้ กกว่าอากาศมันจึงมีแนวโน้ มที่จะสะสมอยู่บริ เวณต่าเหนือพื ้น การระบายอากาศที่ดีจะช่วย
กาจัดโอกาสที่ความเข้ มข้ นในบรรยากาศของ HFC-32 ในระดับขีดจากัดต่าสุดของการติดไฟไปได้
โดยทัว่ ไประบบระบายอากาศมีสองประเภทใหญ่ๆ คือ การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็ นผล
พลอยได้ มาจาก การออกแบบอาคารให้ มีการถ่ายเทอากาศที่ดีโดยไม่ต้องใช้ อปุ กรณ์เชิงกลช่วย อีก
ประเภทเป็ นการระบายอากาศที่ ใ ช้ อุ ป กรณ์ ช่ ว ย การระบายอากาศแบบนี ม้ ัก ต้ อ งใช้ ระบบที่
ประกอบด้ วยพัดลม ท่อดูดและปล่องตัวอย่างของระบบระบายอากาศแบบทัว่ ไปได้ แก่ การติดพัดลม
ที่ผนังหรื อเพดาน ส่วนระบบระบายอากาศเฉพาะที่นนต้
ั ้ องออกแบบให้ มีท่อดูดอากาศที่จะดูดเอา
สิง่ เจือปนออกไปให้ พ้นจากแหล่งกาเนิด ผ่านเข้ าไปในระบบท่อ โดยพัดลมจะเป็ นตัวสร้ างแรงดูด แล้ ว
พาสิง่ ที่เจือปนในอากาศออกไปจากบริ เวณนันได้
้ สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จาก คู่มือในการ
ตรวจสอบติดตัง้ ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื ้นที่การผลิตการใช้ และจัดเก็บ
สารเคมีที่มีไอระเหยไวไฟที่จดั ทาขึ ้นโดย สานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
มิถนุ ายนพ.ศ. 2548
6. ระบบตรวจจับก๊ าซและส่งสัญญาณเตือนภัย ควรถูกติดตังไว้
้ ในบริ เวณเหล่านี ้คือ
a. บริ เวณที่เก็บ HFC-32
b. บริ เวณที่มกี ารชาร์ จหรื ออัดน ้ายา
c. บริ เวณที่มกี ารดูดด้ วยเครื่ องสุญญากาศ
d. บริ เวณที่มกี ารจัดเก็บสินค้ าที่ผลิตแล้ ว
ระบบตรวจจับก๊ าซมีประโยชน์และเพิ่มความปลอดภัยให้ แก่กระบวนการผลิต โดยระบบตรวจจับ ก๊ าซ
สามารถนาสัญญาณไปต่อเข้ ากับระบบส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อตรวจพบระดับความเข้ มข้ นของก๊ าซ
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หรื อ ไอระเหยเกิ น ค่าที่ ก าหนดไว้ ซึ่ง จะท าให้ เ ป็ นการเตื อ นให้ ร้ ู ล่ว งหน้ า เพื่ อ ความปลอดภัย ของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน อย่างไรก็ตามระบบตรวจจับก๊ าซไม่ได้ ป้องกันการรั่วไหลและไม่สามารถทดแทนการดูแล
เอาใจใส่และบารุงรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ ให้ ดี
ระบบตรวจจับก๊ าซมีทงแบบที
ั้
่ติดตังประจ
้
าที่ แบบที่เคลือ่ นย้ ายได้ และแบบที่สามารถถือหรื อพกพาได้
ในสถานที่ที่ระบุไว้ ข้างบนนันควรติ
้
ดตังแบบประจ
้
าที่ถาวร ส่วนประกอบของระบบประกอบไปด้ วย หัว
เซ็นเซอร์ ชุดควบคุมวงจรและระบบส่ง สัญญาณเตือนภัย ตาแหน่งของหัวเซ็นเซอร์ ควรติดในจุดที่ต่า
เหนือพื ้น เพราะข้ อเท็จจริ งที่ HFC-32 หนักกว่าอากาศ ส่วนชุดควบคุมวงจรควรติดไว้ นอกพื ้นที่ที่เป็ น
โซนอันตราย ส่วนเครื่ องส่งสัญญาณเตือนภัยนันนอกจากจะติ
้
ดตังในบริ
้
เวณที่กล่าวมาแล้ วนันยั
้ งควร
ติดให้ พนักงานอื่นๆในพื ้นที่ใกล้ เคียงได้ ยิน และควรติดตั ง้ อีกชุดไว้ ที่ป้อมรักษาการณ์ ของเจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัย
7. ออกแบบหรื อปรับปรุ งระบบดับเพลิงโดยเฉพาะเมื่อต้ องเก็บสารไวไฟไว้ ในภาชนะขนาดใหญ่ เช่น
ขนาด 1 ตัน ควรจัดให้ มีน ้าสารองสาหรับฉีดหล่อเย็นภาชนะในขณะที่เกิดไฟไหม้ เพื่อป้องกันการ
ระเบิดจากการเดือดและขยายตัวกลายเป็ นไอ ( Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion BLEVE)
8. ทบทวนแผนระงับเหตุฉกุ เฉินเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ หน่วยดับเพลิงท้ องถิ่นมีความคุ้นเคยกับการดับไฟและ
หล่อเย็นภาชนะบรรจุก๊าซอัดความดัน ควรทบทวนและออกแบบระบบน ้าหล่อเย็นสาหรับที่เก็บ HFC-32
9. จัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานที่ต้องทางานกับ HFC-32 ให้ ร้ ู ถึงอันตราย คุณสมบัติทางกายภาพ
ความไวไฟ อันตรายต่อสุขภาพ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องใช้
ตาราง 6-3 สิง่ ที่ต้องดาเนินการทัว่ ไปสาหรับสถานประกอบการที่ร่วมโครงการระยะที่ 1 ที่จะเปลีย่ นไปใช้ HFC-32
ข้ อพิจารณา/ สารเคมี
สถานที่จดั เก็บ HFC-32

ชื่อกฎหมาย
ออกตามความใน พรบ.วัตถุอนั ตราย
พ.ศ. 2535
ประกาศกรมโรงงานเรื่ องคูม่ ือในการ
จัดเก็บ การขนย้ ายวัตถุอนั ตราย
พ.ศ. 2550
การเปลีย่ นแปลงขันตอนการท
้
างาน
กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานการ
การเปลีย่ นแปลงเครื่ องจักร อุปกรณ์ บริ หารจัดการด้ านความปลอดภัย
สารเคมี วิธีการทางานที่มีอนั ตรายและ สุขภาพและสภาพแวดล้ อมในการ
ความเสีย่ งต่างไปจากเดิม
ทางาน พ.ศ. 2549
การปรั บแก้ แผนฉุกเฉิ นให้ ครอบคลุม กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานการ
ความเสีย่ งที่เพิ่มขึ ้น
บริ ห ารจัด การด้ า นความปลอดภัย
สุข ภาพและสภาพแวดล้ อ มในการ
ทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภยั พ.ศ. 2555
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สรุ ปสาระสาคัญ
กาหนดลักษณะอาคารและสถานที่จดั เก็บสารเคมี
และวัตถุอนั ตราย ในรายละเอียดเช่น พื ้น หลังคา
ผนัง เป็ นต้ น

หมวด 1 มาตรา 5

หมวด 1 ข้ อ 2
หมวด 1 ข้ อ 6

7. มาตรการลดผลกระทบที่เสนอ
ข้ อเสนอแนะต่อ ไปนี ไ้ ด้ ถูก จัดท าขึน้ เพื่อให้ สถานประกอบการที่เข้ า ร่ วมโครงการ HPMP นาไปพิจ ารณา
ดาเนินการเพิ่มเติมจากมาตรการต่างๆที่มีอยูเ่ ดิม มาตรการลดผลกระทบบางอย่างได้ ถกู กาหนดไว้ ในกฎหมาย
และกฎระเบียบของประเทศไทยและบางมาตรการลดผลกระทบถือเป็ นวิธีปฏิบตั ิที่ ดีเลิศที่ได้ รับการยอมรับใน
ภาคอุตสาหกรรม

7.1 การบริหารจัดการอาคาร สถานที่และโครงสร้ างต่ างๆ
ควรจัดให้ มีทางเดิน เข้ า ออก ที่ปลอดภัยสาหรับบุคคลากรระหว่างการทางานในยามปกติและในกรณีฉกุ เฉิน
รวมถึงทางเข้ า และทางออกจากอาคาร บริ เวณใกล้ เคียงกับเครื่ องฉีดขึ ้นรู ป พลาสติกมีความจาเป็ นที่จะต้ อง
ปรับปรุงสภาพความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ทางเดินที่ถกู กาหนดไว้ ต้องไม่มีสงิ่ ของกีดขวาง
ผู้บริ หารพึงประเมินความเสี่ยงที่มีต่อการรักษาความปลอดภัยในทุกพื ้นที่ทางานถาวรและพื ้นที่ชวั่ คราวก่อนที่
จะเริ่ มใช้ งานพื ้นที่เหล่านันและหลั
้
งจากที่มีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างหรื อแผนผังอย่างมีนยั สาคัญ การดาเนิน
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สามารถทาได้ รวมถึง การจากัดการเข้ า ออก( เช่น การใช้ รัว้ ประตู การปิ ดล็อค
หรื อ การใช้ บตั รผ่านอิเล็กทรอนิกส์) การจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย สัญญาณเตือนภัย การติดตัง้
กล้ องวงจรปิ ด การติดตังแสงสว่
้
างและป้ายเตือนที่เพียงพอหากสามารถทาได้ อาคารและโครงสร้ างจะต้ องถูก
ออกแบบมา เพื่อให้ สามารถจากัดการผ่านเข้ าออกของของพื ้นที่เฉพาะโดยบุคคลที่ได้ รับอนุญาตแล้ วเท่านัน้
เสนอแนะว่า ในพื ้นที่ซงึ่ จะมีการจัดเก็บ HFC-32, ถังเก็บแอลพีจีและถังออกซิเจน ถือเป็ นพื ้นที่สาคัญควรต้ องมี
การควบคุมด้ านการรักษาความปลอดภัย เช่นการติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด หรื อมีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
เดินตรวจการอย่างสม่าเสมอ
การวางแผนผังและสภาพของอาคารและโครงสร้ างต้ องได้ รับการออกแบบและรักษาไว้ ให้ มีลกั ษณะที่กาจัดหรื อ
ควบคุมความเสีย่ งทางด้ านการยศาสตร์ ความเสี่ยงจากการขนย้ ายสิ่งของด้ วยแรงคน การสัมผัสกับ เสียงดัง
การสัมผัสกับสารปนเปื อ้ นในบรรยากาศหรื อวัตถุอนั ตราย การสัมผัสกับสภาพที่ อณ
ุ หภูมิที่ร้อนหรื อเย็นเกินไป
การลืน่ สะดุดและล้ ม การหกและรั่วไหล การเกิดไฟไหม้ และการระเบิด และการถูกวัตถุตกใส่
มาตรการป้องกันไฟไหม้ และการระเบิดที่เพียงพอที่ถูกกาหนดไว้ ตามกฎหมายและกฎระเบียบ ผู้จัดการพึง
จะต้ องกากับดูแลให้ มีมาตรฐานสาหรั บความเป็ นระเบียบเรี ย บร้ อย โดยสื่อสารและรั กษามาตรฐานนัน้ ไว้
รวมถึง การจัด ให้ มี ที่จัดเก็ บที่ ปลอดภัย สาหรั บ เครื่ อ งมือ อุปกรณ์ แ ละวัสดุที่ ไม่ได้ ใ ช้ ง าน เพื่อ ให้ มั่นใจว่า
ทางเดิน ทางเท้ า ทางเชื่อม ทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง พื ้นที่ทางานและสิ่งอานวยความ
สะดวกต้ องมีความสะอาด สิง่ ที่จะทาให้ เกิดอันตรายจากการสะดุด หกล้ มต้ องถูกเคลือ่ นย้ ายออกไป
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7.2 ข้ อกาหนดด้ านความปลอดภัยในการสร้ างสถานที่จัดเก็บ HFC-32
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่ องคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2550 สามารถดาวน์
โหลด ได้ ที่เวปไซต์ http://eis.diw.go.th/haz//hazard/pdf/pagad-kep-2550.pdf ผู้ประกอบการจะใช้ เป็ น
แนวทางในการสร้ างหรื อจัดเตรี ยมสถานที่เก็บ HFC-32 ตลอดจนก๊ าซอัดความดันอื่นๆให้ มีความปลอดภัย
ตาราง 7-1 แนวทางในการสร้ างหรือจัดเตรียมสถานที่เก็บ HFC-32 ตลอดจนก๊ าซอัดความดันอื่นๆให้ มีความปลอดภัย
ผนังอาคารและกาแพงกันไฟ

พื ้น

ประตูและทางออกฉุกเฉิน
หลังคา
ระบบระบายอากาศ
ระบบไฟฟ้า

แสงสว่างฉุกเฉิน
อุปกรณ์ไฟฟ้ า
การป้องกันฟ้าผ่า
ระบบเตือนภัย

ผนัง/ กาแพงต้ องทาจากวัสดุทนไฟ ความกว้ าง ความสูงตามทีก่ าหนดใน
คูม่ ือหมวดที2่ ข้ อ 2.1
โรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศที่จะสร้ างสถานทีเ่ ก็บ HFC-32 ควรคานึงถึง
ประเด็นที่วา่ หากอาคารที่จะสร้ างนันใกล้
้ กบั อาคารเดิมน้ อยกว่า 10 เมตร
จะต้ องจัดทากาแพงกันไฟที่ทนไฟได้ ไม่น้อยกว่า 3 ชัว่ โมง (ในกรณีที่จดั เก็บ
นันใช้
้ เก็บสารไวไฟ) สถานทีจ่ ดั เก็บ HFC–32 ต้ องมีหลังคาเพื่อป้องกันการ
สัมผัสกับความร้ อนจากแสงอาทิตย์โดยตรง และต้ องมีการระบายอากาศที่ดี
ข้ อกาหนดทีเ่ ฉพาะสาหรับสถานที่ที่จดั เก็บ HFC-32 ควรเป็ นพื ้นที่มีความ
นาไฟฟ้ าได้ ดีเพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดประจุไฟฟ้ าสถิต พื ้นไม่ควรมี
บ่อหรื อหลุมในบริ เวณใกล้ เคียง
ห้ องเก็บต้ องมีประตูไม่น้อยกว่าสองทาง ขนาดของประตูให้ เป็ นไปตามหลัก
ในการออกแบบ ที่ประตูต้องติดป้ายและไฟฉุกเฉินไว้
ทนไฟไม่น้อยกว่า 30 นาที
มีข้อกาหนดปลีกย่อยในการออกแบบที่ต้องทาตาม
เป็ นไปตามข้ อกาหนดทีว่ ิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเสนอแนะไว้
สถานที่เก็บ HFC-32ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้ าชนิดป้องกันการระเบิดและมี
ระบบสายดินที่ดี
มีอยูท่ ี่ประตูและทางออกทุกจุด
ที่เก็บ HFC-32 ต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้ าชนิดป้องกันการระเบิดและมีระบบ
สายดินที่ดี
อาคารใกล้ เคียงในระยะ 30 เมตรจะต้ องมีระบบสายล่อฟ้ าตามข้ อกาหนด
การออกแบบทีว่ ิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเสนอแนะไว้
ระบบตรวจจับก๊ าซมีทงแบบที
ั้
่ติดตังประจ
้
าที่ แบบที่เคลือ่ นย้ ายได้ และแบบ
ที่สามารถถือหรื อพกพาได้ ในสถานที่ที่ระบุไว้ ข้างบนนันควรติ
้
ดตังแบบ
้
ประจาที่ถาวร ส่วนประกอบของระบบประกอบไปด้ วย หัวเซ็นเซอร์ ชุด
ควบคุมวงจรและระบบส่งสัญญาณเตือนภัย ตาแหน่งของหัวเซ็นเซอร์ ควร
ติดในจุดที่ตา่ เหนือพื ้น เพราะข้ อเท็จจริ งที่ HFC-32 หนักกว่าอากาศ ส่วนชุด
ควบคุมวงจรควรติดไว้ นอกพื ้นทีท่ ี่เป็ นโซนอันตราย ส่วนเครื่ องส่งสัญญาณ
เตือนภัยนันนอกจากจะติ
้
ดตังในบริ
้
เวณที่กล่าวมาแล้ วนันยั
้ งควรติดให้
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การระงับอัคคีภยั
ระบบกักเก็บน ้าที่ผา่ นการดับเพลิง

พนักงานอื่นๆในพื ้นที่ใกล้ เคียงได้ ยิน และควรติดตังอี
้ กชุดไว้ ที่ป้อม
รักษาการณ์ของเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
ต้ องมีอปุ กรณ์ดบั เพลิงและถังดับเพลิง
ต้ องมีแหล่งน ้าสารองในการดับเพลิงอย่างเพียงพอเนื่องจากภาชนะบรรจุ
ก๊ าซอย่าง แอลพีจี และ HFC-32เกิดการระเบิดได้ หากการหล่อเย็นระหว่าง
เพลิงไหม้ ไม่เพียงพอ(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)

7.3 เครื่องจักร เครื่องมือ การชีบ้ ่ งอันตรายและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การชี ้บ่งอันตรายที่มีอยู่ในกระบวนการผลิต การใช้ เครื่ องจักร ไม่ว่าจะเป็ น เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ ที่มีอยู่เดิม
หรื อของใหม่ กฎหมาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยกาหนดไว้ ว่า เครื่ องจักรที่มีต้นกาลังที่ใช้ อยู่ในสถาน
ประกอบการต่างๆต้ องได้ รับการจัดการให้ เกิดความปลอดภัย ข้ อกาหนดต่อไปนี ้ เป็ นหน้ าที่ของผู้ประกอบการ
ผู้จดั การโรงงานหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย มีภาระที่จะต้ องทาการชี ้บ่งอันตรายและประเมินความเสีย่ ง ทังก
้ าหนด
มาตรการควบคุมตามที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วในหัวข้ อเกี่ยวกับสิง่ ที่ต้องดาเนินการตามกฎหมายผู้บริ หารจึงต้ องทาการ
ชี ้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่มีอยู่เดิมและรวมถึงอุปกรณ์ ที่
กาลังจะจัดหามาใหม่ ในขันตอนตั
้
งแต่
้ การออกแบบ วางผังโรงงาน การดัดแปลงเครื่ องจักร การดาเนินการ
ดังกล่าวควรมีการหารื อกับตัวแทนพนักงานเพื่อได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ทกุ ด้ าน ควรกาหนดให้ มีมาตรการใน
การตรวจสอบ บารุงรักษาอุปกรณ์ตา่ งๆและจัดให้ มีระเบียบปฏิบตั ิในกรณีที่ต้องมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ ใน
พื ้นที่ซงึ่ มีความเสีย่ งสูงผู้ประกอบการควรจัดทาทะเบียนเครื่ องจักรซึ่งใช้ สาหรับแสดงให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบได้
เสมอ เครื่ องจักรที่มีจุดอันตราย เช่น กลไกที่จะหนีบ ตัด ดึง หรื อทับ ส่วนที่จะเกิดไฟฟ้ าช็อต จุดที่มีแรงดัน
จากไฮดรอลิก หรื อนิวแมติกส์ เหล่านี ้ต้ องมีระบบป้องกัน พนักงานต้ องได้ รับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ที่เหมาะสม และจัดให้ เขาเหล่านันได้
้ รับการอบรมอย่างเพียงพอ เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ ที่มีสภาพชารุ ด จะต้ อง
ถูกชี ้บ่งไว้ หรื อนาออกไปให้ พ้นจากการที่จะถูกนามาใช้ งานควรจัดให้ มีการปฐมนิเทศและฝึ กอบรม รวมไปถึง
งานที่มีความเสีย่ งสูง ควรมีการจัดให้ ตามความต้ องการ

7.4 การตรวจสอบและบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
ข้ อกาหนดด้ าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้ สถานประกอบการเครื่ องปรับอากาศ ต้ องมีมาตรการบังคับ
ใช้ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายข้ อกาหนดเบือ้ งต้ นต่อไปนี ้ ควรได้ รับการนาไปดาเนินการ เพื่อให้ เกิ ดความ
ปลอดภัยจากไฟฟ้ า โดยที่งานซึ่งเกี่ยวกับไฟฟ้ า อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆต้ องได้ มาตรฐานตามที่ กฎหมายของ
ประเทศไทยกาหนด และได้ มาตรฐานอุตสาหกรรม กฎระเบียบของท้ องถิ่ น และรายละเอียดที่ระบุในแผน
Environmental Management Plan ฉบับนี ้
ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศเองควรกากับดูแลให้ อปุ กรณ์ไฟฟ้ า ที่นาไปใช้ ในพื ้นที่การผลิตได้ มาตรฐาน
และมีสภาพที่ปลอดภัยตามวัตถุประสงค์และสภาพแวดล้ อม งานที่เกี่ยวกับไฟฟ้ าทังหลายจะต้
้
องทาโดยผู้ที่มี
ความรู้ ความชานาญเท่านัน้ งานไฟฟ้ าต้ องมีหวั หน้ างานที่เป็ นช่างไฟฟ้ าที่มใี บรับรองกากับดูแล(หัวหน้ างานที่มี
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คุณสมบัติดงั กล่าว สามารถดูแลตนเองได้ ) ผู้จดั การโรงงาน ไม่ควรปล่อยให้ มีการทางานกับระบบไฟฟ้ าที่ยงั ไม่
มีการตัดไฟ

7.5 การตรวจสอบและการบารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ขับเคลื่อนได้
เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิดขึ ้นระหว่างที่มีการขนส่ง การขนถ่าย หรื อขนย้ ายสารทาความเย็น จากที่หนึง่ ไป
ยังที่หนึ่ง พนักงานผู้ปฏิบตั ิงานทุกคน จึงต้ องได้ รับการประเมินว่า มีความชานาญ และมีใบอนุญาตที่ออกให้
โดยทางราชการ สาหรับผู้ขบั ขี่ยานยนต์ ที่ต้องใช้ ใบอนุญาต โดยผ่านการฝึ กอบรมและประเมินผลเป็ นระยะๆ
ทุกๆ 2 ปี พนักงานควรทาการตรวจสอบยานยนต์ ก่อนเริ่ มงานทุกครัง้ ผลการตรวจสอบควรมอบให้ หวั หน้ างาน
ไปดาเนินการแก้ ไขสิง่ ที่บกพร่องการเลือกซื ้อ เช่า อุปกรณ์ควรพิจารณาเงื่อนไขและสภาพที่จะเป็ นอันตรายและ
ความเสีย่ งอย่างรอบด้ าน ควรจัดทาคูม่ ือหรื อระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานสาหรับการใช้ และการซ่อมบารุง ให้ ชดั เจน

7.6 การจัดทาระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน และข้ อความอธิบายวิธีการทางานด้ วย
ความปลอดภัย
จุดประสงค์ก็เพื่อให้ มีขนตอนการท
ั้
างานที่เป็ นมาตรฐาน ครอบคลุมการทางานไม่เฉพาะกับสารทาความเย็นแต่
ยังรวมถึง การจัดการก๊ าซอัดความดันอื่นๆ เช่น ออกซิเจน ปิ โตรเลียมเหลวไนโตรเจน ส่วนประกอบในระบบที่รับ
แรงดันจากก๊ าซดังกล่าว ที่ใช้ อยูใ่ นกระบวนการผลิตเครื่ องปรับอากาศ ต้ องได้ มาตรฐานที่กาหนดไว้ ใน ประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่ องคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2550 และ กฎกระทรวง
กาหนดมาตรฐาน การบริ หารจัดการ ด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2549
หมวด 1 ข้ อ 3 อุปกรณ์ปรับแรงดัน ถังลม (ที่ไม่ใช่ถงั ก๊ าซ) ต้ องได้ รับการตรวจสอบ และบารุงรักษา

7.7 ระเบียบปฏิบัตงิ าน การรายงานและการสอบสวนอุบัตเิ หตุ
อ้ างอิง

พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานพ.ศ. 2554ออกโดย
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หมวด 4 มาตรา 34 การรายงานอุบตั ิเหตุ

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริ ห ารจั ด การด้ านความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2549,หมวด 1 ทัว่ ไป บทบาทหน้ าที่ของผู้ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น
เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย

ประกาศ กรมสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2549 หลักเกณฑ์ แ ละขัน้ ตอนในการแต่ง ตัง้
เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย และการรายงานอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ/ การเจ็บป่ วย และความสูญเสีย ที่เกิด
กับลูกจ้ าง

ประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2554 เรื่ อง แบบสาหรับการรายงานอุบตั ิเหตุร้ายแรง
ในสถานประกอบการ
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ผู้บริ หารและผู้ที่ได้ รับมอบหมาย ต้ องทาให้ มีระบบบริ หารจัดการมาตรฐาน เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
ในกฎหมายผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการเกิดอุบตั ิเหตุมีหน้ าที่ต้องแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารทราบ ผู้จดั การหรื อหัวหน้ างานมีหน้ าที่
ดาเนินการทาให้ ที่เกิดเหตุมีความปลอดภัยมากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เพื่อป้องกันเหตุซ ้าซ้ อน แล้ วให้ การช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ ผู้บริ หารในลาดับชันควรได้
้
รับการรายงาน และควรรักษาสภาพพื ้นที่เพื่อให้ การดาเนินการสอบสวน
หาสาเหตุที่แท้ จริ งทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพเหตุไม่พึงประสงค์ต่างๆควรได้ รับการรายงานโดยไม่เพิกเฉย ผล
การสอบสวนควรนาไปสูก่ ารหามาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุซ ้าอุบตั ิเหตุทกุ กรณี
ต้ องบันทึกเป็ นเอกสารหลักฐานคณะบุคคลที่สอบสวนอุบตั ิเหตุ ถูกจัดตังขึ
้ ้น เป็ นไปตามระดับความรุ นแรงของ
เหตุการณ์ คณะบุคคลที่สอบสวนอุบัติเหตุ ต้ องเสนอมาตรการแก้ ไข ป้องกันไม่ให้ เกิ ดเหตุซา้ ใช้ มาตรการ
ตามลาดับความสาคัญที่ลดหลัน่ กันลงไปอุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึน้ ทัง้ หมดควรจะต้ องได้ รับการจดบันทึกอุบัติเหตุ
ทังหมดควรจะต้
้
องได้ รับการสอบสวนโดยคณะทางาน ที่ตงขึ
ั ้ ้นสาหรับสอบสวนเหตุการในระดับความรุ นแรงนัน้
คณะท างานผู้สอบสวนอุบัติ เหตุค วรแจกแจงสิ่ง ที่ ต้อ งดาเนิ น การเพื่ อป้ องกันการเกิ ด เหตุซา้ โดยเลือกใช้
มาตรการตามลาดับขันที
้ ่กาหนดไว้ ในระดับชันของมาตรการควบคุ
้
มความเสีย่ ง

7.8 ระเบียบปฏิบัติงาน การขออนุญาตทางาน
ระบบการขออนุญาตทางาน เป็ นมาตรการสาคัญที่ผ้ ปู ระกอบการควรจัดให้ มี ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าก่อนที่จะมี
การซ่อมแซม หรื อทางานใดๆในพื ้นที่เสีย่ ง จะต้ องมีการวางแผน ชี ้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง เช่น หาก
จะมี พนัก งานช่างซ่อมบารุ งสักคนที่ได้ รับการขอร้ องให้ ไปซ่อมขาตัง้ สายพานลูกกลิง้ หากไม่ผ่า นขัน้ ตอน
ดังกล่าว พนักงานอาจจะเพียงแค่ไปลากเครื่ องเชื่ อม หรื อเครื่ องตัด ก๊ าซมาเพื่อลงมือตัด หัวน๊ อตที่ถอดด้ วย
ประแจไม่ออก โดยไม่ได้ ตรวจสอบว่าตรงจุดนันมี
้ การใช้ HFC-32 ที่ไวไฟมาก เมื่อพนักงานลงมือทาก็เกิดการลุก
ไหม้ กระจายเป็ นวงกว้ างขึ ้น ระบบขออนุญาตทางาน จะกลัน่ กรองงานอันตรายดังที่ได้ ยกตัวอย่างมา ให้ ต้องมี
การติดต่อสือ่ สาร ระหว่างผู้ที่จะเข้ ามาซ่อมกับผู้ที่ ดแู ลการผลิต เพื่อให้ มีการเตรี ยมการที่รัดกุมก่อนอนุญาตให้
ทางาน เช่นการกาจัดสารไวไฟออกไป เป็ นต้ น ระบบดังกล่าวไม่ได้ หมายความว่าผู้ประกอบการต้ องว่าจ้ าง
เพิ่มเติมตาแหน่งงานในองค์กรแต่อย่างใดเลย

7.9 การบริ หารจั ดการโกดังสินค้ า สถานที่จั ดเก็บ การจัดการวัตถุอั นตรายและการ
จัดเก็บ
พรบ.วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงต่างๆ ได้ กาหนดให้ ต้องปฏิบตั ิตาม การทางานกับสารเคมี หรื อ
วัต ถุอัน ตรายด้ ว ยความปลอดภัย ข้ อ ก าหนดต่อ ไปนี ้ เป็ นสิ่งที่ ผ้ ูผลิต เครื่ องปรั บ อากาศควรน าไปปฏิบัติ มี
ข้ อ ก าหนดเฉพาะที่ ต้ อ งจัด ให้ มี ผ้ ูที่ มี ค วามช านาญ ในการท างานที่ เ กี่ ย วกับ การรั บ การขนถ่ า ย การยก
เคลื่อนย้ าย การจัดเก็บ ก๊ าซอัดความดัน ที่ใช้ ในโรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศ (คาสัง่ กระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่ อง มาตรการความปลอดภัยสาหรับสถานประกอบการที่มีการผลิต การจัดเก็บ การอัดบรรจุ การใช้ และการ
ขนส่งก๊ าซ พ.ศ. 2548)ประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เกี่ยวกับสถานที่จดั เก็บวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2550 มี
คาแนะนาที่ชดั เจนเกี่ยวกับการจัดการ ไม่เฉพาะสารเคมีแต่ยงั รวมไปถึงก๊ าซไวไฟ อย่าง HFC-32 ด้ วยต้ องจัดให้
มีสถานที่ในการจัดเก็บที่เพียงพอสาหรับ วัตถุอนั ตราย ซึ่งหมายรวมถึง การใช้ ภาชนะบรรจุที่เหมาะสม การ
แบ่งแยกที่เก็บ และการมีสิ่งที่จะกักเก็บหากเกิดการหกรั่วไหลขึ ้นภาชนะบรรจุ ถัง ท่อ หรื อระบบที่ใช้ กับ วัตถุ
54

อันตรายควรได้ รับการติดฉลากอย่างชัดเจนและเหมาะสมผู้จาหน่ายก๊ าซอัดความดัน เช่น สารทาความเย็น
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวก๊ าซออกซิเจน ก๊ าซไนโตรเจน เหล่านี ้ ต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนด
โดยราชการ



มอก.88-2517

สีและสัญลักษณ์สาหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ ในอุตสาหกรรม

 มอก.255-2521

กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายของถังก๊ าซ

 มอก.358-2531

การใช้ และการซ่อมบารุงภาชนะบรรจุก๊าซทนความดัน

 มอก.359-2523

ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ

 มอก.541-2545

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมออกซิเจน ที่ใช้ ในงานอุตสาหกรรม

ควรมีการชีบ้ ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ การใช้ สารเคมีและวัตถุอนั ตรายโดยใช้ การประเมิน
โอกาสที่จะเกิดเหตุที่ทาให้ มีการบาดเจ็บหรื อเกิดอันตรายจากการใช้ สารเคมีหรื อวัตถุอนั ตราย
ควรได้ รับเอกสารข้ อมูลความปลอดภัยสารเคมี สาหรับสารเคมีทกุ อย่างและจัดไว้ เป็ นเอกสารสาหรับพนักงาน
ทุกคน ได้ อา่ นและทาความเข้ าใจ
พนักงานเหล่านันควรได้
้
รับการฝึ กอบรมและได้ รับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม ควรจัดให้ มี
อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลที่พร้ อมใช้ งาน
อาคารโกดังสินค้ าและวัตถุดิบควรได้ รับการออกแบบให้ ลกั ษณะที่ทาให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายของสิ่งของ วัตถุ
และผู้คน ที่ปลอดภัย ในการออกแบบควรคานึงถึง มีทางเดิน เส้ นทางรถ ที่








ป้องกันการลืน่ ล้ ม
ไม่มีผ้ คู นเดินเดินเท้ า และเส้ นทางที่มีการใช้ ยวดยาน และมีการตีวงเลี ้ยว
มีช่องบันไดและทางลาด
มีแสงสว่าง
มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ
มีกระจกนูนเพื่อช่วยป้องกันการชนในจุดที่เป็ นมุมอับ
จากัดความเร็ ว
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 มีพื ้นผิวที่ถกู ประเภท มีสภาพ มีความโค้ งหลังเต่าและลาดเอียง

ข้ อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโกดังและวางแผนผัง ควรนาไปรวมไว้ ในแผนการบริหารจัดการจราจร

7.10 การบริหารจัดการ การขนส่ งและการจราจรภายในโรงงาน
ผู้จัด การ หรื อ ผู้ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายควรจัด ให้ มี ก ารประเมิ น อัน ตรายที่ เ กี่ ย วกับ เครื่ อ งจัก รกลที่ เ คลื่อ นที่ ไ ด้
ยานพาหนะ ในสถานที่ทางาน และความเสีย่ งของผู้คน สถานที่ โรงงาน เครื่ องจักร ที่เข้ ามาสัมผัสกับสิ่งต่างๆ
ที่เป็ นอันตรายเหล่านัน้ ควรลงมือดาเนินการควบคุม เพื่อกาจัดหรื อทาให้ ความเสีย่ งนันมี
้ น้อยที่สดุ
ควรจัดทา แผนการบริ หารการจราจร โดยเฉพาะในบริ เวณที่มีการ ขนส่ง การขนถ่าย ก๊ าซไวไฟ สารทาความเย็น
เพื่อให้ มนั่ ใจว่า มีการแบ่งแยกพื ้นที่สาหรับ คนเดิน (หากสามารถทาได้ ) ออกจากพื ้นที่การทางานของยวดยาน
ต่างๆ ที่ใช้ พื ้นที่ร่วมกัน
ผู้จัดการหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย ควรจัดทาข้ อมูลและให้ คาแนะนาที่เป็ นปั จจุบนั ให้ แก่ พนักงาน ผู้รับเหมา
ลูกค้ า และผู้มาติดต่อ เกี่ยวกับข้ อกาหนดด้ านการจราจร (เช่น การติดตัง้ การปฐมนิเ ทศ การพูดคุยสนทนา
ความปลอดภัย)
พนักงานขับรถ ต้ องมีใบขับขี่ที่แสดงให้ เห็นถึงทักษะในการใช้ เครื่องจักรกลทีเ่ คลือ่ นที่ได้ ยานพาหนะเหล่านัน้
ผู้รับเหมาที่ทางานในโรงงานต้ องได้ รับการปฐมนิเทศ ให้ ร้ ูถงึ บริ เวณที่พวกเขาจะทางาน
ผู้มาติดต่อที่เข้ ามาเพียงเพื่อการส่งหรื อรับสินค้ า ต้ องอยูใ่ นทางเดิน หรื อขับรถในเส้ นทาง ที่จดั ไว้ ให้ เท่านัน้ หรื อ
อยูใ่ นบริ เวณใกล้ ๆกับรถของพวกเขาตลอดเวลาเมื่อต้ องเข้ าไปในพื ้นที่ซงึ่ มีการเคลือ่ นไหวของยานยนต์ต่างๆใน
โรงงาน
ห้ ามนาเด็กเข้ ามาในพื ้นที่ทางาน เด็กๆต้ องอยูใ่ นการดูแลตลอดเวลา

56

พนักงานต้ องให้ การดูแล หรื อนาทางผู้มาติดต่อทุกคนทีจ่ ะเข้ าไปในพื ้นที่ซงึ่ มีการใช้ ยานยนต์ในพื ้นที่โรงงาน
พนักงาน ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อ ต้ องสังเกตป้ายเตือน รวมถึงป้ายกาหนดความเร็ ว ทิศทางการเดินรถ และ
พื ้นที่ห้ามใช้ โทรศัพท์ ตลอดเวลา
พนักงาน ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อ ต้ องสวมใส่ เสื ้อสะท้ อนแสงตลอดเวลาที่เข้ าไปในพื ้นที่ซงึ่ มีการใช้ ยานยนต์
ควรมีการทบทวนและประเมินแผนการบริ หารการจราจร เพื่อให้ มปี ระสิทธิภาพ
ผู้บริ หารควรให้ การสนับสนุนทางเทคนิคและการเงิน เพื่อให้ การดาเนินมาตรการต่างๆเป็ นไปได้

7.11 การตรวจวัดสภาพแวดล้ อมการทางานที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
อ้ างอิงถึง
กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้ างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจ
แรงงานพ.ศ. 2547 ที่ต้องมีการตรวจร่ างกายและสุขภาพก่อนเริ่ มงานและหลังการเลิกจ้ าง การตรวจสุขภาพ
ประจาปี การประเมินสุขภาพของผู้ที่ต้องปฏิบตั ิงานที่มีความเสีย่ งสูง
กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการบริ หารจัดการ ด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้ อม
เกี่ยวกับ ความร้ อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549
สถานประกอบการต้ อ งด าเนิ น การให้ สอดคล้ อ งกับ กฎหมายตามที่ ก ล่า วมาแล้ ว ข้ างต้ นในการท าให้
สภาพแวดล้ อมในการทางานมีความปลอดภัย ข้ อกาหนดเบือ้ งต้ นที่จะต้ องดาเนินการ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ ได้ แก่ผ้ ทู ี่จะเข้ ามาเป็ นลูกจ้ าง และผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้ อง จะต้ องเข้ าร่ วมใน
การตรวจประเมินสุขภาพ โดยใช้ หลักการ ประเมินสุขภาพก่อนและหลังบรรจุเข้ าทางาน

7.12 อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
ผู้จัดการหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย หรื อหัวหน้ างาน ต้ องทาการประเมินความเสี่ยงและเลือกอุปกรณ์ ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลทุกชนิดเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับอันตรายและสภาพการทางาน
ต้ องติดป้ายเตือนที่ระบุสงิ่ ทีเ่ ป็ นอันตรายและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่
พนักงานทุกคน (รวมถึงผู้บริ หาร) ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อต้ องสวมใส่อุปกรณ์ ที่กาหนด หากผู้รับเหมาไม่
ปฏิบตั ิตาม ควรมีการทบทวนสัญญาจ้ าง หรื อยกเลิกการจ้ างโดยไม่จ่ายค่าจ้ าง
พนักงานควรได้ รับการหารื อในขันตอนของการเลื
้
อกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
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พนักงานทุกคนควรได้ รับการฝึ กอบรมโดยละเอียด เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องใช้ สาหรับ
งานของพวกเขา เมื่อใดที่ต้องมีการประเมินความเหมาะสมของอุปกรณ์สาหรับสาขาอาชีพนัน้ อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่จะนามาใช้ ต้องทาให้ กระชับสาหรับบุคคลนันเพื
้ ่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อุปกรณ์ป้องกันควรได้ รับการจัดเก็บและดูแลรักษาตามที่ผ้ ผู ลิตกาหนด
ควรมีการตรวจประเมินการใช้ อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการตรวจสอบก่อนใช้ และ
สวมใส่ได้ พอดี ใช้ งานอย่างถูกต้ อง
หากพบว่าพนักงานไม่สามารถสวมใส่อปุ กรณ์สว่ นบุคคลด้ วยเหตุผลใดก็ตาม (เช่น พนักงานมีสภาพร่างกายที่
ไม่สามารถสวมใส่ได้ ) จะต้ องไม่อนุญาตให้ เขาเหล่านันเข้
้ าไปในพื ้นที่อนั ตราย

7.13 การฝึ กอบรมและการให้ ใบรับรอง ผู้ท่ ที างานที่ต้องใช้ ความรู้ ความชานาญ
อ้ างถึง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2554 หมวด 16
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระดับความรู้ ทักษะและความชานาญของพนักงานที่ทางานในส่วนที่มีการจัดเก็บ การขนย้ าย
การอัดน ้ายา การดูดด้ วยเครื่ องสุญญากาศ และการทดสอบรอยรั่ว ของก๊ าซไวไฟ ก๊ าซไม่ไวไฟ ก๊ าซเหลว และ
วัตถุอนั ตรายอื่นๆในกระบวนการผลิตเครื่ องปรับอากาศ
ควรกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการฝึ กอบรม ด้ านอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย มีการ
ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ มีทรัพยากรที่เพียงพอในการทาให้ การฝึ กอบรมถูกดาเนินการได้ การฝึ กอบรม
ควรทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานมีความตระหนักในหน้ าที่ของตน ทาให้ ผ้ ูที่ต้องควบคุมเครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์ ได้ รับ
ใบอนุญ าตที่ เ หมาะสมที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ทัก ษะและความช านาญในงานนัน้ ๆ เป็ นไปตามข้ อ ก าหนดทาง
กฎหมาย การว่าจ้ างแรงงานผู้รับเหมา ควรมีการทบทวนเอกสารหลักฐานแสดงความรู้ และทักษะที่จาเป็ น และ
สือ่ สารกับผู้ให้ บริ การ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื ้อ พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อ ควรได้ รับการปฐมนิเทศ
ที่สอดคล้ องกับความเสีย่ งและระดับของการกากับดูแล การประเมินความจาเป็ นในการฝึ กอบรมควรจัดทาให้
ครบทุกส่วนของการทางาน และมีการจัดทาแผนการฝึ กอบรม โดยขึ ้นอยู่กบั ทักษะของผู้เรี ยนและผลลัพ ธ์ ที่ได้
จากการประเมินความจาเป็ นของการฝึ กอบรม ความแตกต่างของการเรี ยนรู้ ภาษา การอ่านออกเขียนได้ ทักษะ
ในการคิดคานวณ ของผู้เรี ยนควรนามาเป็ นปั จจัยในการจัดทาหลักสูตรการอบรม และต้ องมีการประเมินผลการ
เรี ยนอย่างชัดเจน

7.14 การตอบสนองต่ อเหตุการณ์ ฉุกเฉิน กรณีก๊าซและสารเคมีร่ ัวไหล
อ้ างอิงถึง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภยั ในโรงงาน พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริ หาร จัดการ และดาเนินการด้ านความปลอดภัยอาชี วอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ. 2555
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ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่ องมาตรฐานถังดับเพลิง พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง มาตรฐานไฟฉุกเฉินสาหรับป้ายทางออกฉุกเฉิน สาหรับภายในอาคารพ.ศ.
2554
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่ อง การฝึ กอบรมดับเพลิงเบื ้องต้ นและการซ้ อมหนีไฟ พ.ศ. 2546
ประกาศ การขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก พ.ศ. 2546
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านัน้
 สถานประกอบการที่เข้ าร่วมโครงการต้ องปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้ ครอบคลุมสถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ ้นได้ ระหว่างการขนส่ง การขนย้ าย HFC-32 โดยแผนดังกล่าวต้ องถูกนามาทบทวน
อย่างสม่าเสมอ
 โดยในขันตอนการระงั
้
บเหตุจะต้ องมีวธิ ีสอื่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
 รายชื่อหน่วยฉุกเฉินต่างๆในพื ้นที่และควรตรวจสอบกับหน่วยงานนันๆว่
้ ามีเครื่ องมือหรื อ
อุปกรณ์ ที่จะใช้ ระงับเหตุได้ หรื อไม่ แผนฉุกเฉิ นจึงควรครอบคลุมข้ อกาหนดให้ ต้องมีการ
ทดสอบความพร้ อม ของระบบตรวจจับ ก๊ าซ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิง และ
ซักซ้ อมความพร้ อมเพรี ยงกับหน่วยงานภายนอกเป็ นประจา
 ผู้จดั การหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย ควรกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบสาหรับการสัง่ การระงับ
เหตุฉกุ เฉินให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ และแจ้ งให้ พนักงานทุกคนทราบ โดยการติดแสดงรายการ
หมายเลขติดต่อให้ ชดั เจน
 ให้ ผ้ ูที่มีความเชี่ ยวชาญทาการประเมินความเหมาะสม ตาแหน่ง และการเข้ าถึงได้ ของ
อุปกรณ์ฉกุ เฉิน
 อุปกรณ์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ ดบั เพลิง ป้ายทางออก ระบบสัญญาณเตือนภัย ควรได้ รับการ
ตรวจและทดสอบ ดูแลรักษาอย่างสม่าเสมอ
 หากต้ องมีการขนส่งวัตถุอนั ตราย ต้ องมีเอกสารกากับการขนส่งตามที่กฎหมายกาหนด
 ควรมีการประเมินความจาเป็ นในการปฐมพยาบาล และจัดระบบปฐมพยาบาลให้ สอดคล้ อง
กับความเสีย่ งในการทางาน
 ควรมีการซ้ อมตามแผนฉุกเฉิน และบันทึกผลการซ้ อมปี ละครัง้

7.15 การบริหารจัดการของเสีย
ในการผลิตเครื่ องปรับอากาศ มีของเสียที่เป็ นของแข็งไม่กี่ประเภท เช่น ภาชนะบรรจุสารเคมี ถังน ้ามัน ถังสี
กากตะกอนสี เศษสีฝนุ่ และเศษโลหะ เป็ นต้ น สิง่ เหล่านี ้ต้ องเก็บรวบรวม ส่งต่อและนาไปกาจัดอย่างเหมาะสม
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ของเสียอันตราย/ ขยะพิเศษ จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเข้ มงวด โดยหน่วยราชการมักจะต้ องได้ รับการ
แจ้ ง เพื่อให้ ได้ หมายเลขกากับในใบอนุญาต ต้ องมีการจัดทาแผนจัดการของเสียและแผนระงับเหตุฉุกเฉินขึ ้น
โดยเนื ้อหาครอบคลุมเรื่ อง
 การจัดเก็บของเสีย
 การติดฉลาก
 การตรวจสอบ
 เอกสารกากับ
 การเก็บบันทึก
 ข้ อกาหนดในการรายงาน
ต้ องมีการฝึ กอบรมพนักงานที่ทาหน้ าที่ในการขนย้ าย ขยะอันตรายและมีเอกสารหลักฐานชัดเจนตามกฎหมาย
กาหนด
หมายเหตุ อุปกรณ์ทงหมดที
ั้
่ใช้ ในการขนย้ ายของเสียอันตรายต้ องเป็ นชนิดป้องกันการระเบิด สาหรับของเสีย
จาก HFC-32 ควรถูกกาจัดโดยผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตเท่านัน้
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8. งบประมาณ
ข้ อ
1
2
3

4
5
6
7

8

9

คาอธิบาย
ออกแบบแผนผังการทางานใหม่ให้ มีระยะห่างระหว่างบริ เวณที่มกี ารใช้
HFC-32 กับบริ เวณข้ างเคียงทีม่ แี หล่งจุดติด
ออกแบบสถานที่จดั เก็บสาร HFC-32ใหม่ ตามข้ อเสนอแนะในข้ อ 7.2
ข้ อกาหนดด้ านความปลอดภัยในการสร้ างสถานที่จดั เก็บ HFC-32
ติดตังอุ
้ ปกรณ์และระบบไฟฟ้ าที่เป็ นแบบป้องกันการระเบิดในสถานที่เก็บ
บริ เวณที่มกี ารผลิตและพื ้นที่ใกล้ เคียงที่มีการอัดน ้ายา HFC-32 บริ เวณที่มี
การดูดด้ วยเครื่ องดูดสุญญากาศ และระบบไฟฟ้ าในห้ องทดสอบการทางาน
ของผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ใช้ กบั ปั๊ มส่งผ่านน ้ายา ปั๊ มสุญญากาศ เครื่ องชาร์ จหรื ออัด
น ้ายา และระบบท่อต่างๆต้ องเป็ นแบบป้องกันการระเบิด
ระบบระบายอากาศ ทังแบบทั
้
ว่ ไปและแบบเฉพาะที่ ในจุดที่มีการอัดน ้ายา
ระบบตรวจจับก๊ าซและส่งสัญญาณเตือนภัย ตามข้ อเสนอแนะในข้ อ 7.2
ข้ อกาหนดด้ านความปลอดภัยในการสร้ างสถานที่จดั เก็บ HFC-32
ออกแบบหรื อปรับปรุงระบบดับเพลิงโดยเฉพาะเมื่อต้ องเก็บสารไวไฟไว้ ใน
ภาชนะขนาดใหญ่ เช่นขนาด 1 ตัน ควรจัดให้ มีน ้าสารองสาหรับฉีดหล่อเย็น
ภาชนะในขณะที่เกิดไฟไหม้ เพื่อป้องกันการระเบิดจากการเดือดและขยายตัว
กลายเป็ นไอ ( Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion -BLEVE)
ทบทวนแผนระงับเหตุฉกุ เฉินเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ หน่วยดับเพลิงท้ องถิ่นมี
ความคุ้นเคยกับการดับไฟและหล่อเย็นภาชนะบรรจุก๊าซอัดความดัน ควร
ทบทวนและออกแบบระบบน ้าหล่อเย็นสาหรับที่เก็บ HFC-32
จัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานที่ต้องทางานกับ HFC-32 ให้ ร้ ูถึงอันตราย
คุณสมบัติทางกายภาพ ความไวไฟ อันตรายต่อสุขภาพ และอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่ต้องใช้
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ประมาณราคา (บาท)
500,000
450,000
75,000

750,000
300,000
200,000
360,000

250,000

150,000

9. การดาเนินโครงการและการติดตามผล
แผนงาน

ตารางเวลา

จัดทาแผนปฏิบตั ิการในรายละเอียดที่ระบุไว้
ในมาตรการลดและควบคุมความเสีย่ ง

มกราคม พ.ศ. 2557

โรงงานที่เข้ าร่วม
โครงการ

นาแผนปฏิบตั ิการไปสูก่ ารปฏิบตั ิ จัดแผนผัง
การผลิตใหม่ ติดตังเครื
้ ่ องจักรและอุปกรณ์
ใหม่
จัดการปรับปรุงสถานทีจ่ ดั เก็บ HFC-32

หลังจากที่ลงนามใน
สัญญาให้ ความ
ช่วยเหลือแบบให้ เปล่า
หลังจากที่ลงนามใน
สัญญาให้ ความ
ช่วยเหลือแบบให้ เปล่า
หลังจากที่ลงนามใน
สัญญาให้ ความ
ช่วยเหลือแบบให้ เปล่า
หลังจากที่ลงนามใน
สัญญาให้ ความ
ช่วยเหลือแบบให้ เปล่า
หลังจากที่ลงนามใน
สัญญาให้ ความ
ช่วยเหลือแบบให้ เปล่า

โรงงานที่เข้ าร่วม
โครงการ

ระบบตรวจจับก๊ าซและส่งสัญญาณเตือนภัย
ข้ อกาหนดด้ านความปลอดภัยในการสร้ าง
สถานที่จดั เก็บ HFC-32
ออกแบบหรื อปรับปรุงระบบดับเพลิง

จัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานที่ต้องทางาน
กับ HFC-32

หน่ วยงาน/บุคคลที่
รับผิดชอบ

โรงงานที่เข้ าร่วม
โครงการ
โรงงานที่เข้ าร่วม
โครงการ
โรงงานที่เข้ าร่วม
โครงการ
โรงงานที่เข้ าร่วม
โครงการ

การติดตาม
ตรวจสอบ/การ
วัดผล
แผนปฏิบตั ิการได้ รับ
การอนุมตั ใิ ต้
โครงการย่อย
แผนปฏิบตั ิการได้ รับ
การอนุมตั ใิ ต้
โครงการย่อย
แผนปฏิบตั ิการได้ รับ
การอนุมตั ใิ ต้
โครงการย่อย
แผนปฏิบตั ิการได้ รับ
การอนุมตั ใิ ต้
โครงการย่อย
แผนปฏิบตั ิการได้ รับ
การอนุมตั ใิ ต้
โครงการย่อย
บันทึกผลการ
ฝึ กอบรม

10. แผนการตรวจติดตามด้ านสิ่งแวดล้ อม
ตัวชีว้ ัด
สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ และรายงาน

ตารางเวลา
ปี ละ 1 ครัง้

บันทึกการจัดการวัสดุสงิ่ เศษเหลือที่เกิดจากการ
กระบวนการผลิตเครื่ องปรับอากาศ
บันทึกการจัดการวัสดุสงิ่ เศษเหลือที่เกิดจากการ
ปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิต

ปี ละ 1 ครัง้

1 ครัง้ หลังจากปรับเปลีย่ น
กระบวนการผลิตเรี ยบร้ อย
แล้ ว
การบารุงรักษาเครื่ องมือ/อุปกรณ์ให้ อยูใ่ นสภาพดี
ปี ละ 1 ครัง้
เช่น การบารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive
Maintenance) และ/หรื อ การปรับเทียบ
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หน่ วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยของ
ผู้ประกอบการ
เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยของ
ผู้ประกอบการ
เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยของ
ผู้ประกอบการ
ผู้จดั การไลน์การผลิต
เครื่ องปรับอากาศ

ตัวชีว้ ัด
(Calibration)
การตรวจสอบก่อนการส่งมอบ
(Pre-commissioning audit)
การตรวจสอบหลังการส่งมอบ
(Post-commissioning audit)

ตารางเวลา

หน่ วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

หลังจากติดตังเครื
้ ่ องมือ/
อุปกรณ์
หลังจากส่งมอบเครื่ องมือ/
อุปกรณ์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก 1: แนวทางสาหรั บการชีบ้ ่ งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของแนวทางสาหรับการชี ้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงก็เพื่อใช้ เป็ นมาตรฐานในการบริ หาร
จัดการด้ านอาชีวอนามัย สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม โดยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับแต่ละขันตอน
้
การผลิตเครื่ องปรับอากาศจะถูกประเมิน เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการผลิตชิน้ ส่วนที่เป็ นโลหะแผ่น การพ่น
เคลือบด้ วยสีฝุ่น การฉี ดขึน้ รู ปพลาสติก การประกอบแผงคอนเดนเซอร์ และอีแวปโปเรเตอร์ เป็ นต้ น โดย
ผู้ประกอบการมี หน้ าที่ตามกฎหมายที่จะต้ องเลือกมาตรการควบคุมที่สามารถลดความเสี่ยงได้ จริ งอย่า ง
สมเหตุสมผลเป็ นไปตามหลักของความสาคัญที่ลดหลัน่ กันของมาตรการควบคุม
การก าจัด หรื อ ควบคุม ความเสี่ ย งด้ านด้ า นอาชี ว อนามัย สุข ภาพ ความปลอดภัย และสิ่ ง แวดล้ อ มที่
สมเหตุสมผล เล็งเห็นได้ ถือเป็ นส่วนประกอบหลักของความมุง่ มัน่ ที่จะทาให้ เกิดสภาพแวดล้ อมในการทางานที่
ปราศจากภัยอันตราย ขององค์กรในระดับสากล ความปลอดภัยและสวัสดิการของคน ถือเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ
ในความรับผิดชอบทังหมด
้
ความมุง่ มัน่ จากผู้บริ หารระดับสูงในอันที่จะบริ หารธุรกิจในลักษณะที่จะทาให้ มนั่ ใจ
ได้ ว่า พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อทุกคน และชุมชนในบริ เวณที่ส ถานประกอบการตัง้ อยู่ปราศจากการ
บาดเจ็บและการเจ็บป่ วย

นัยของข้ อกาหนดทางกฎหมาย
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายต่างๆ
ได้ ก าหนดให้ ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง และเพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามภาระหน้ า ที่ ซึ่ ง ก าหนดให้ ต้ อ งจัด ให้ มี
สภาพแวดล้ อ มในการท างานที่ ป ลอดภัย ดัง นัน้ ข้ อ ก าหนดเบื อ้ งต้ น เหล่า นี ค้ วรถูก น าไปด าเนิ น การใน
โรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศทุกแห่ง
หมวด 1 มาตรา 6 ให้ นายจ้ างมีความรับผิดชอบต้ องจัดให้ มีและดูแลรักษาสภาพการทางานที่ปลอดภัย และได้
สุขอนามัยสาหรั บลูกจ้ าง กฎหมายยังต้ องการให้ นายจ้ างมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอในอันที่จะ
ส่งเสริ มโครงการต่างๆในการป้องกันอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บ ลูกจ้ างก็มีหน้ าที่ให้ ความร่ วมมือกับกิจกรรม
ความปลอดภัย สุขภาพและสิง่ แวดล้ อมที่นายจ้ างจัดให้ มีในสถานประกอบการ
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย นายจ้ างจะต้ องจัดให้ มีระบบบริ หาร ความปลอดภัย สุขภาพและสิง่ แวดล้ อมในการ
ท างาน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ระบุบ ทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบส าหรั บ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ผู้บ ริ ห าร
ระดับกลาง หัวหน้ างาน และลูกจ้ าง นายจ้ างมีหน้ าที่ต้องจัดให้ มี การฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะความชานาญ
แก่ลกู จ้ าง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า พวกเขาจะสามารถทางานที่ได้ รับมอบหมายอย่างปลอดภัย การบังคับใช้ กฎหมายนี ้
ทาโดยการกาหนดให้ นายจ้ าง ต้ องส่งรายงานต่างๆที่แสดงให้ เห็นว่ามีการประเมินความเสี่ยงและมีการลงมือ
ดาเนินการควบคุมความเสีย่ งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
มีกฎกระทรวงหลายฉบับ ภายใต้ กฎหมายฉบับนี ้ ที่กาหนดความคาดหวังอย่างชัดเจน ต่อนายจ้ าง ให้ ทาการ
บริ หารความเสีย่ ง ในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
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กระบวนการประเมินความเสี่ยงในขัน้ ตอนการรายงานสิ่งที่ต้องดาเนินการแก้ ไขเบือ้ งต้ น
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม
กระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่นามาประยุกต์ใช้ ในขันตอนของการท
้
า Due diligenceนันถู
้ กกล่าวอ้ างใน
หลายๆส่วนของแผนบริ หารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมฉบับนี ้ เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการมีความตระหนักถึงแหล่งที่มา
ของความเสีย่ ง พื ้นที่ที่จะได้ รับผลกระทบ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นได้ และสาเหตุของเหตุการณ์เหล่านัน้ โดยนามา
ประเมินร่วมกันกับระดับความรุนแรงที่จะตามมาจากเหตุเหล่านัน้ การประเมินความเสี่ยงที่ปรากฎในรายงาน
สิ่งที่ต้องดาเนินการแก้ ไขเบื ้องต้ นเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อมจึงไม่ได้ จากัดเฉพาะ
ส่วนของการประกอบเครื่ องปรับอากาศ หรื อแค่จดุ ที่มีการอัดและชาร์ จน ้ายาทาความเย็น แต่ยงั รวมถึง
o

สภาพทางกายภาพของ สิ่งแวดล้ อมในการทางาน (เช่น โรงงาน พื ้นที่ทางาน การออกแบบ สถาน
ที่ตงของที
ั้
่สาหรับจัดเก็บวัตถุอนั ตราย วิธีการสาหรับลาเลียงสารทาความเย็น ไปมาระหว่างส่วนที่มี
การผลิต แหล่งที่อาจจะเป็ นแหล่งจุดติด ที่อาจจะทาให้ เกิดการติดไฟ ของสารทาความเย็นที่ไวไฟที่
อาจจะรั่วไหล เป็ นต้ น)

o

ความเสี่ยงจากกระบวนการผลิตข้ างเคียงและผลกระทบที่เป็ นลูกโซ่หากเกิดเหตุขึ ้นในพื ้นที่เหล่านัน้
จนส่งผลให้ กระบวนการที่ใช้ สารทาความเย็นไวไฟเกิดผลกระทบตามไปด้ วย

o

ประเภทของงาน (เช่น งานขึ ้นรู ปโลหะ งานเจาะ งานกดประทับ งานพ่นเคลือบด้ วยสีฝนุ่ งานเชื่อม
เฉพาะจุด การเชื่อมคอยล์ การประกอบชิ ้นส่วน การซ่อมบารุ งเครื่ องมือ อุปกรณ์ ในพื ้นที่ซึ่งอาจจะ
ได้ รับผลกระทบโดยหรื อจากสารทาความเย็น)

o

การจัดการการทางาน (เช่น กาลังคน การทางานโดยลาพัง ระยะเวลาของแต่ละกะและตารางการ
เปลี่ยนกะ) รวมไปถึ ง หน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของบุคคลที่ ทางานในสถานประกอบการและ
อันตรายที่จะส่งผลต่อสาธารณะ

แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการชีบ้ ่ งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
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ตาราง A1-1 คาศัพท์เฉพาะและคานิยาม
คาศัพท์
ผลกระทบ (consequence)

อันตราย (hazard)

ลาดับความลดหลัน่ ของมาตรการ
ควบคุม (Hierarchy of Control)
โอกาส (likelihood)
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
Personal Protective Equipment
(PPE)
ความเสีย่ งที่ตกค้ าง (residual risk)
ความสมเหตุผลและปฏิบตั ิได้
(Reasonably practicable)

ความเสีย่ ง (risk)
การประเมินความเสีย่ ง
(risk assessment)
การบริ หารความเสีย่ ง (risk
management)

ความหมาย
ผลลัพธ์ที่ตามมาหลังจากเกิดอุบตั ิเหตุขึ ้นและส่งผลเสียต่อการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร เช่น มีผ้ บู าดเจ็บ เสียชีวิต ไฟไหม้
กระบวนการผลิตหยุดชะงัก ถูกฟ้ องร้ องดาเนินคดีทางกฎหมาย
เป็ นต้ น
สิง่ ใดก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นสิง่ ของ กระบวนการ หรื อการกระทาที่
จะก่อให้ เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การเกิดโรค
หรื อเสียโอกาสในการทาธุรกิจ
ระบบของการตัดสินใจเลือกใช้ มาตรการควบคุมที่ลดหลัน่ กันลง
ไปตามประสิทธิภาพของการกาจัดอันตรายและความเสีย่ ง
โอกาส ที่บางสิง่ บางอย่างที่ผิดปกติจะเกิดขึ ้น
เสื ้อผ้ าหรื ออุปกรณ์ที่สวมใส่เพื่อลดความเสีย่ งและอันตราย
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น เสื ้อสะท้ อนแสง แว่น
ป้องกันตา รองเท้ าหัวเหล็ก ถุงมือ หมวก เป็ นต้ น
ระดับความเสีย่ งที่ยงั เหลืออยูห่ ลังจากการดาเนินมาตรการ
ควบคุมไปแล้ ว
สิง่ ที่ เมื่อ ณเวลานัน้ มีความสมเหตุสมผลที่จะทาและอยูใ่ น
เกณฑ์ที่ลงมือทาได้ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย และสุขภาพโดย
พิจารณาปั จจัยต่างๆ ได้ แก่ โอกาสที่สงิ่ ที่เป็ นอันตรายและระดับ
ความรุนแรงอันเกิดจากอันตรายนัน้
สิง่ ที่ผ้ ปู ระเมินพึงจะต้ องรู้ก็คือ
1) ความอันตรายหรื อความเสีย่ งนัน้
2) วิธีการกาจัด หรื อควบคุมให้ ความเสีย่ งลดลง
หลังจากทาการประเมินความเสีย่ งและทางเลือกต่างๆแล้ วการที่
จะกาจัดความเสีย่ ง ลดระดับมันลงมา เหล่านี ้ล้ วนแต่เป็ นเรื่ องที่
มีคา่ ใช้ จ่ายเข้ ามาเกี่ยวข้ องรวมไปถึงในกรณีที่เลือกวิธีการที่
ราคาต่าสุดแต่ไม่ได้ ลดความเสีย่ งลงเลยแม้ แต่น้อย เป็ นต้ น
เป็ นส่วนผสมระหว่างความรุนแรงและโอกาส
กระบวนการชี ้บ่ง การประเมินระดับของความเสีย่ งที่เกิดจาก
อันตรายหรื อกิจกรรมเหล่านัน้
ขบวนการที่อนั ตรายได้ รับการชี ้บ่ง ประเมินและควบคุม จากนัน้
ทบทวนประสิทธิภาพของการความคุมที่ได้ ลงมือทาไปแล้ ว
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เมตริกซ์ การประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix)
หลักเกณฑ์ ต่อไปนีใ้ ช้ ในการอธิบายการวิเคราะห์ ความอันตรายในรายงาน
ตาราง A1-2 ระดับผลกระทบ (Consequence rating)
ตารางระดับผลกระทบ
คะแนน
คาอธิบาย
ผลกระทบ
1
รุนแรงน้ อย
บาดเจ็บเล็กน้ อย ขันปฐมพยาบาล
้
2
รุนแรงปานกลาง
บาดเจ็บปานกลางต้ องรักษาโดยแพทย์
3
รุนแรงมาก
เสียชีวติ พิการ บาดเจ็บขันหยุ
้ ดงานมากกว่า 7วัน

ตาราง A1-3ระดับโอกาส (Likelihood rating)
คะแนน
3
2
1

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ ้นได้ งา่ ย
มีโอกาสเกิดขึ ้นได้ บ้าง
มีโอกาสเกิดขึ ้นได้ น้อย

ตารางระดับโอกาส
ผลกระทบ
มีเหตุการณ์เกิดขึ ้นเป็ นประจาในการทางานปกติทกุ สัปดาห์
มีเหตุการเกิดขึ ้นบ้ างในแต่ละเดือน
มีเหตุการณ์เกิดขึ ้นได้ ในทุกๆ5 ปี

ตาราง A1-4 ตารางความเสีย่ ง (Risk Matrix)

โอกาส
มีโอกาสเกิดขึ ้นได้ งา่ ย (3)
มีโอกาสเกิดขึ ้นได้ บ้าง (2)
มีโอกาสเกิดขึ ้นได้ น้อย (1)

รุนแรงน้ อย (1)
ความเสีย่ งปานกลาง (3)
ความเสีย่ งตา่ (2)
ความเสีย่ งตา่ (1)
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ผลกระทบ
รุนแรงปานกลาง (2)
ความเสีย่ งสูง (6)
ความเสีย่ งปานกลาง (4)
ความเสีย่ งตา่ (2)

รุนแรงมาก (3)
ความเสีย่ งสูง (9)
ความเสีย่ งสูง (6)
ความเสีย่ งปานกลาง (3)

ตาราง A1-5 มาตรการควบคุมทีล่ าดับลดหลัน่ กันลงไป (Hierachy of controls)
มาตรการควบคุมที่ลาดับลดหลั่นกันลงไป
มาตรการควบคุม
คาอธิบาย/ ตัวอย่ าง
มีความจาเป็ นจะต้ องใช้ เครื่ องจักรนัน้ ขบวนการนัน้ สารเคมีนนที
ั ้ ่ก่อให้ เกิด
ความเสีย่ งเพียงใด หากไม่จาเป็ นก็ให้ กาจัดสิง่ นันออกไป
้
เช่น การเลือกใช้
กาจัด

เครื่ องมือแบบป้องกันการระเบิดเพื่อกาจัดแหล่งประกายไฟออกไปจากพื ้นที่
เสีย่ งต่อการระเบิดเนื่องจากความเข้ มข้ นของสารอยูใ่ นระดับที่ระเบิดได้
สิง่ ที่เป็ นอันตรายนันสามารถถู
้
กทดแทนด้ วยอย่างอื่นที่อนั ตรายน้ อยกว่าได้

ทดแทน

หรื อไม่
สามารถแยกส่วนทีเ่ ป็ นอันตรายออกไปจากผู้คนได้ หรื อไม่ เช่น ย้ ายเครื่ องเชื่อม

แยกออกจากกัน

เฉพาะจุดออกไปจากบริ เวณที่อาจจะมีก๊าซไวไฟได้ หรื อไม่
สามารถลดความเสีย่ งลงด้ วยวิธีการทางวิศวกรรมหรื อไม่ เช่น การออกแบบ

วิธีการทางวิศวกรรม

แผนผังการผลิตใหม่ การติดเครื่ องป้องกันเครื่ องจักร การใช้ อปุ กรณ์ทนุ่ แรงยก
ของ การใช้ ระบบดูดอากาศเฉพาะจุดเพื่อกาจัดควันพิษ เป็ นต้ น
เป็ นการลดความเสีย่ งด้ วยวิธีการบริ หารจัดการมากกว่าการปรับเปลีย่ นด้ วยวิธี

วิธีบริ หารจัดการ

ทางวิศวกรรมใดๆ เช่น การจัดให้ มีการหมุนเวียนทาหน้ าที่ การจัดทาขันตอน
้
มาตรฐานในการทางาน การฝึ กอบรม การติดป้ายเตือน
เป็ นทางเลือกสุดท้ าย ใช้ ประกอบกับมาตรการอื่นๆข้ างบน หรื อในกรณีที่

ใช้ อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล

มาตรการข้ างบนไม่สามารถถูกดาเนินการได้ อย่างเหมาะสมพนักงานที่ได้ รับ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต้ องสวมใส่ให้ กระชับ ถูกต้ องและดูแล
อุปกรณ์เหล่านันให้
้ มีสภาพดี
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ภาคผนวก 2: คู่มือความเสี่ยงทั่วไปที่มีอยู่ในกระบวนการผลิตเครื่ องปรั บอากาศ
เอกสารส่วนนีเ้ พื่อให้ ผ้ ูประกอบการได้ เห็นภาพรวมของความเสี่ยงด้ านอาชี วอนามัย สุข ภาพ ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการผลิตและขันตอนต่
้
างๆที่มกั จะมีอยู่ในสถานประกอบการ ได้ แก่
กระบวนการผลิตชิ ้นส่วนโลหะแผ่นด้ วนเครื่ องจักร กระบวนการเคลือบสีและอบสี กระบวนการฉีดขึ ้นรู ปพลาสติก การ
ประกอบคอยล์และอีแวปโปเรเตอร์ เป็ นต้ น
คาแนะนาทัว่ ไปและสิ่งที่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นมาตรการที่ดี ในการกาจัด หรื อควบคุม ความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลและ
เล็งเห็นได้ จะได้ รับการอธิบายไว้ เพื่อให้ เป็ นไปตามจุดประสงค์ของมาตรการควบคุมที่ถกู เสนอแนะไว้ จึงถือเป็ นความ
รับผิดชอบของผู้บริ หารของสถานประกอบการนันๆ
้

กระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ
การประเมิ น นี ใ้ ช้ ข้ อ สัง เกตที่ ได้ จ ากการตรวจเยี่ ย มโรงงานและการตรวจสอบเอกสาร ที่ จัด ให้ โดยผู้ป ระกอบการ
โรงงานผลิ ต เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการลดและเลิ ก ใช้ ส าร HCFC-22 โดยเปลี่ ย นไปใช้ ส าร HFC-32
ผู้ประกอบการหลายราย มีขนาดใหญ่ และสามารถผลิตชิ ้นส่วนต่างๆสาหรับใช้ ประกอบเครื่ องปรับอากาศได้ ในโรงงาน
ของตน โดยทัว่ ไป มีสายการผลิตหลักๆอยูส่ ามอย่างคือ
1. การผลิตชิ ้นส่วนที่เป็ นโลหะจากกระบวนการขึ ้นรู ปโลหะแผ่น ขันตอนการผลิ
้
ต เริ่ มต้ นจากการที่โลหะแผ่นที่ถกู
ตัด มาตามขนาดที่ ต้ อ งการ จะถูก น ามา ตัด พับ เจาะ เชื่ อ ม เพื่ อ ท าเป็ นโครงของเครื่ อ งปรั บ อากาศ ใน
กระบวนการผลิตชิ ้นส่วนโลหะนี ้ จะมีการพ่นเคลือบด้ วยสีฝนและการอบด้
ุ่
วยความร้ อน ซึง่ พบได้ ในโรงงานผลิต
เครื่ องปรับอากาศโดยทัว่ ไป โรงงานบางแห่ง มีการออกแบบพื ้นที่ในการผลิตที่ดี โดยส่วนที่ผลิตชิ ้นส่วนโลหะ
และการพ่น อบสีฝนุ่ จะถูกแยกส่วนจากพื ้นที่ซงึ่ มีการใช้ ก๊าซและตัวทาละลายที่ไวไฟ
2. การฉีดพลาสติกและการขึ ้นรูป โครง กรอบ แผงหน้ าและส่วนประกอบอื่นๆ ซึง่ รวมถึงขันตอนการพ่
้
นกาวเพื่อติด
แผ่นฟองน ้าลดเสียงกับแผงหน้ า ของชุดเครื่ องปรับอากาศที่อยูใ่ นอาคาร
3. การผลิตคอยล์ เป็ นการนาท่อทองแดง อลูมเิ นียม มาทาการงอ ขยาย เชื่อม และทาการทดสอบด้ วยแรงดัน
4. การประกอบชิ ้นส่วน เป็ นขันตอนที
้
่นาเอาชิ ้นส่วนต่างๆมาประกอบเป็ นเครื่ องปรับอากาศ โดยชิ ้นส่วนที่สาคัญ
ที่สดุ คือ คอมเพรสเซอร์ ในขันตอนนี
้
้จะมีการเชื่อมอยูห่ ลายจุด อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์จะถูกติดตัง้ จากนันเครื
้ ่ อง
ที่ประกอบแล้ วจะเข้ าสูก่ ารทดสอบการทางานที่อยูใ่ นระหว่างขันตอนย่
้
อยๆ
5. การดูดน ้ายาด้ วยเครื่ องสุญญากาศและการบรรจุน ้ายา
6. การทดสอบการรั่ว ซึง่ เป็ นขันตอนที
้
่สาคัญ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าไม่มีการรั่วของสารทาความเย็นที่บรรจุเข้ าไป
7. การทดสอบประสิทธิ ภาพ เป็ นการทดสอบตามการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ มั่นใจว่า ได้ ตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานอุตสาหกรรมในท้ องถิ่นนันๆ
้
8. การบรรจุและส่งมอบสินค้ าเข้ าสูค่ ลังสินค้ า
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กระบวนการ/กิจกรรม
การผลิ ต ชิ น้ ส่ ว นโลหะ
ด้ วยการขึ ้นรูปโลหะแผ่น
เครื่ อ งจัก รที่ ใ ช้ กัน ทั่ว ไป
ได้ แก่
Mechanical Power
Presses
Power Press Brakes
Powered and NonPowered Conveyors
Printing Presses
Roll-Forming and Roll-

คาอธิบาย

เครื่ องจักรกลมีระบบส่งกาลังและจุดที่จะทาการอัด
กด ดัด พับ ตัด เจาะ ลงไปบนชิ ้นงานที่ป้อนด้ วยมือ
จึงเสีย่ งต่อการได้ รับบาดเจ็บที่มอื และนิ ้วจาก
เครื่ องจักร และถูกชิ ้นงานที่มีคมบาด

อันตรายและความเสี่ยงที่แฝงอยู่

มาตรการควบคุมที่แนะนา

ตัวอย่างทีด่ :ี
ติดตังฝาครอบ
้
หรื อที่ครอบ สวิทช์ไฟฟ้ าให้
การที่คนงานต้ องทางานในจุดที่ใกล้ กบั จุดที่มกี ารเคลือ่ นไหว ไปๆ เครื่ องหยุด เมื่อมีการถอดฝาครอบออก
กลับๆ ขึ ้นๆลงๆ จุดหมุน จุดหนีบ จุดที่สามารถสัมผัสกับส่วนที่มี
ความคม หรื อจุดที่ชิ ้นงานจะถูกกระแทก หรื อกด หรื อเจาะเพื่อทา
เป็ นรูปร่างต่างๆที่เป็ นส่วนประกอบของเครื่ องปรับอากาศ
นอกจากนันยั
้ งมีอนั ตรายระหว่างที่คนงานต้ องทาความสะอาด
หล่อลืน่ เครื่ องจักร เปลีย่ นแม่พิมพ์ ซ่อมแซม หรื อนาเอาเศษ
โลหะที่เข้ าไปติดขัดในเครื่ องออก
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กระบวนการ/กิจกรรม
Bending Machines
Shearing Machine
Band Saws
Drill Presses
Milling Machines
Grinding Machines
Slitters
Roll Former
CNC

คาอธิบาย

อันตรายและความเสี่ยงที่แฝงอยู่

มีมาตรการที่ถกู นามาใช้ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
เกิดอันตรายที่รุนแรงขึ ้น กับพนักงานคนอื่นๆทีเ่ ข้ าใจว่าระบบ
เช่นสวิชท์ที่ต้องใช้ สองมือกดพร้ อมกัน หลักการก็คือ ป้องกันทางานปกติ
เพื่อให้ มือทังสองอยู
้
ห่ า่ งจากจุดทีเ่ ป็ นอันตราย แต่จะ
พบอยูบ่ อ่ ยๆว่าคนงานใช้ เศษโลหะยัดลงไปที่ปมใด
ุ่
ปุ่ มหนึง่ ที่กดค้ างไว้ แล้ วทางานด้ วยการกดปุ่ มเดียว
ในขณะที่มืออีกข้ างหนึง่ ใช้ ป้อนชิ ้นงาน กรณีเช่นนี ้
แสดงให้ เห็นว่าระบบป้องกันสามารถถูกทาให้
บกพร่องได้ โดยง่าย ประกอบกับขาดการตรวจสอบ
และกากับดูแลที่ดีจากหัวหน้ างาน จึงทาให้ ความ
เสีย่ งเพิม่ ขึ ้น
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มาตรการควบคุมที่แนะนา
นาระบบป้องกันการบาดเจ็บด้ วยการตัด
แยกพลังงานและแขวนป้ายเตือน หรื อที่
เรี ยกกันทัว่ ไปว่า Lock Out Tag Out
Procedureไปปฏิบตั ิ
จัดให้ พนักงานได้ รับการฝึ กอบรมและ
ได้ รับการรับรองว่ามีความรู้ความชานาญ
ในการทางานอย่างปลอดภัย
จัดให้ มีระบบการบารุงรักษาเชิงป้องกัน
ดูแลความสะอาดเป็ นระเบียบของสถานที่
ทางาน
จัดให้ มีอปุ กรณ์ทนุ่ แรงในการยก ขนย้ าย
วัสดุอปุ กรณ์
จัดให้ มีอปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล

กระบวนการ/กิจกรรม
การเชื่อมโลหะด้ วยวิธี
Arc welding
Spot welding

คาอธิบาย

อันตรายและความเสี่ยงที่แฝงอยู่

มาตรการควบคุมที่แนะนา

นาวัสดุที่ตดิ ไฟหรื อสารไวไฟออกให้ หา่ ง
จากจุดเชื่อมไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรื อปิ ด
คลุมด้ วยวัสดุที่ผา่ นการรับรอง
ควรให้ พนักงานสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลป้องกันการบาดเจ็บ
จากสะเก็ดไฟร้ อนๆ
ควรหมัน่ ตรวจสอบพื ้นที่ให้ สะอาดและ
เป็ นระเบียบ ลูกไฟสามารถเล็ดลอดเข้ าไป
ติดอยูต่ ามซอกหลืบและเกิดการลุกไหม้
ขึ ้นช้ าๆ ดังนันจึ
้ งไม่ควรจัดวางตาแหน่ง
การเชื่อมทังแบบเฉพาะจุ
้
ด หรื อที่เรี ยกว่า Spot Welding หรื อการ ของจุดทีม่ ีการเชื่อมใกล้ กบั บริ เวณที่มีการ
เก็บกองวัสดุ สารเคมี กระดาษ หรื อ
เชื่อมแบบ Arc welding จะทาให้ มีสะเก็ดไฟกระเด็นไปรอบๆ
บริ เวณ ซึง่ จะทาให้ เกิดการลุกไหม้ ของวัสดุที่ติดไฟได้ เกิดไฟไหม้ ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูป
หรื อการระเบิดตามมา
นอกจากนี ้ผู้ปฏิบตั ิงานยังเสีย่ งต่อการบาดเจ็บความร้ อนลวกหาก
สัมผัสถูกแท่ง electrodeถูกไฟฟ้ าช็อตหากสัมผัสกับขัวไฟฟ้
้ าเข้ า
นอกจากนันยั
้ งมีอนั ตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากควันและฟูมโลหะ
ที่เกิดจากการเชื่อมในแต่ละครัง้
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คาอธิบาย

การทาความสะอาดผิว
โลหะก่อนเข้ าสูก่ าร
เคลือบสี

อันตรายและความเสี่ยงที่แฝงอยู่

มาตรการควบคุมที่แนะนา

อันตรายที่แฝงอยูใ่ นขันตอนนี
้
้คือการสัมผัสกับสารเคมีทงที
ั ้ ย่ งั
ไม่ได้ เจือจาง และแบบที่ผสมแล้ ว การสัมผัสมีทงทางผิ
ั้
วหนัง และ
มีโอกาสได้ รับการบาดเจ็บหากสารเคมีกระเด็นเข้ าตา
นอกจากนันในประเด็
้
นเรื่ องสิง่ แวดล้ อม ขันตอนนี
้
้ยังก่อให้ เกิดน ้า
เสีย และขยะจาพวกถังสารเคมีทไี่ ม่ได้ ใช้ แล้ ว ส่วนการขนย้ าย
สารเคมีอาจเกิดการหกรั่วไหลขึ ้นได้

ควรจัดให้ มมี าตรการจัดการของเสีย
จาพวกขยะแห้ งประเภทถังเปล่า และมี
ระบบการจัดการน ้าเสียที่ถา่ ยเทออกจาก
อุปกรณ์ สถานที่ทางานควรติดตังอุ
้ ปกรณ์
ฉุกเฉิน เช่นฝั กบัวล้ างตา และมีแผน
จัดการกรณีสารเคมีหกรั่วไหล
ควรรักษาความสะอาดในพื ้นที่ทางาน
ผู้ปฏิบตั ิงานควรสวมใส่ แว่นกันสารเคมี
ผ้ ากันเปื อ้ นที่ใช้ สาหรับสารเคมี รองเท้ า
บูท ถุงมือ
ควรจัดให้ มกี ารฝึ กอบรมและชี ้แจงข้ อมูล
ความปลอดภัยต่อพนักงานอย่าง
สม่าเสมอ

ชิ ้นงานที่ผา่ นจากส่วนการผลิตขึ ้นรูปจะถูกนามาล้ าง
คราบไขมันและความสกปรกออกโดยการใช้ สารเคมี
และล้ างด้ วยน ้า ก่อนผ่านเข้ าสูห่ ้ องอบแห้ งและการ
พ่นด้ วยสีฝนโดยล
ุ่
าดับ
ในขันตอนนี
้
้จึงต้ องมีการเตรี ยมสารเคมีที่ใช้ มีการยก
เคลือ่ นย้ ายชิ ้นงานเพื่อแขวนขึ ้นบนราวแบบเคลือ่ นที่
ได้ ต้ องมีการขนย้ ายสารเคมี ถังเปล่าจากสถานที่
เก็บมาสูจ่ ดุ ที่มกี ารทางาน และในกรณีที่ต้องมีการ
เปลีย่ นถ่ายสารเคมีและทาความสะอาดบ่อต่างๆก็
ต้ องใช้ เครื่ องมือในการขนถ่ายสารเคมีทใี่ ช้
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คาอธิบาย

การพ่นสีฝนและการอบสี
ุ่

อันตรายและความเสี่ยงที่แฝงอยู่

มาตรการควบคุมที่แนะนา

เนื่องจากระบบพ่นสีและห้ องอบเป็ นระบบปิ ด ความเสีย่ งที่เกิดขึ ้น
คือการสัมผัสกับฝุ่ นสี และไอระเหยจากการพ่นและอบสี
นอกจากนันยั
้ งมีความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้ องกับการจุดและดับเตาอบซึง่
ใช้ หวั เบิร์นเนอร์ ที่ใช้ ก๊าซแอลพีจีเป็ นเชื ้อเพลิง โดยความเสีย่ งจะ
มากขึ ้นหากโรงงานไม่มมี าตรการที่ดีในการควบคุมการทางาน
ตามขันตอน
้
และปล่อยให้ ระบบไล่ก๊าซเชื ้อเพลิงชารุดหรื อถูกหยุด
ใช้ งาน

ควรจัดให้ มีระบบการตรวจสอบก่อนเริ่ ม
งานทุกครัง้
ปฏิบตั ิตามขันตอนมาตรฐานในการ
้
ทางานทีเ่ กี่ยวกับก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวจัด
ให้ มีแผนฉุกเฉินกรณีก๊าซรั่วไหล
ให้ พนักงานสวมใส่หน้ ากากป้องกันระบบ
ทางเดินหายใจ

ในขันตอนนี
้
้ ชิ ้นงานจะวนผ่านเข้ ามาในห้ องพ่นสี ซึง่
มักจะเป็ นห้ องปิ ดเพื่อป้องกันฝุ่ นและเป็ นการรักษา
คุณภาพชิ ้นงาน เมือ่ ชิ ้นงานถูกอบด้ วยความร้ อนก็จะ
หลอมและเคลือบผิวโลหะ การอบเพื่อให้ เกิดการ
สร้ างชันสี
้ บนผิวโลหะใช้ อณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 200°C
(390°F) เป็ นเวลาประมาณ 10 นาที
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คาอธิบาย

การฉีดขึ ้นรูปพลาสติก

อันตรายและความเสี่ยงที่แฝงอยู่

มาตรการควบคุมที่แนะนา

อันตรายที่มกั เกิดขึ ้นได้ แก่ การบาดเจ็บ จากการถูกชิ ้นงานที่ยงั
ร้ อนลวกมือ ผิวหนัง การถูกเครื่ องจักรหนีบ เนื่องจากพยายาม
แกะเศษชิ ้นงานทีต่ กค้ างในแม่พมิ พ์ โดยทาให้ ระบบป้องกันถูกทา
ให้ ใช้ การไม่ได้ ชวั่ คราว การเกิดไฟไหม้ เนื่องจากชิ ้นงานติดค้ างใน
แม่พิมพ์และระบบควบคุมอุณหภูมิทางานผิดปกติ นอกจากนันยั
้ ง
มีอนั ตรายเนื่องจากกลิน่ และไอระเหยจากเม็ดพลาสติกที่
หลอมเหลวจากความร้ อน

ควรจัดให้ มีระบบการตรวจสอบก่อนเริ่ ม
งานทุกครัง้
ปฏิบตั ิตามขันตอนมาตรฐานในการ
้
ทางานทีก่ บั เครื่ องฉีดพลาสติกและข้ อห้ าม
ต่างๆในกรณีทเี่ ครื่ องถูกเปิ ดฝาครอบออก
และการแกะเศษที่ติดคาเครื่ อง
ให้ พนักงานสวมใส่หน้ ากากป้องกันระบบ
ทางเดินหายใจ

ขันตอนนี
้
้เป็ นการนาเม็ดพลาสติกมาเข้ าเครื่ องฉีดขึ ้น
รูป ชิ ้นงานที่ได้ จะถูกลาเลียงไปยังขันตอนต่
้
อไปเพื่อ
เช็ดคราบสกปรกและตัดเล็มพลาสติกส่วนเกิน
ลักษณะการทางานจึงเป็ นกิจกรรมที่ต้องมีการบรรจุ
เม็ดพลาสติกเข้ าเครื่ อง ควบคุมการทางานของเครื่ อง
ฉีดพลาสติก และแกะชิ ้นงานที่ตดิ คาอยูใ่ นแบบบ้ าง
เป็ นบางครัง้ การเปลีย่ นแม่พิมพ์และการซ่อม
เครื่ องจักรเป็ นหน้ าที่ของช่างซ่อมบารุง
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คาอธิบาย

อันตรายและความเสี่ยงที่แฝงอยู่

การพ่นกาวยางก่อนติด
แผ่นโฟม

มาตรการควบคุมที่แนะนา
จัดให้ มีระบบดูดอากาศเพื่อกาจัดไอระเหย
กาจัดแหล่งที่จะก่อให้ เกิดประกายไฟ
จัดให้ มีสถานทีจ่ ดั เก็บถังกาวและมีการนา
ถังเปล่าไปเก็บ ให้ ปลอดภัย ไม่ควรเปิ ดฝา
ทิ ้งไว้
รักษาความสะอาดและเป็ นระเบียบ ให้
พนักงานสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล

เช่นเดียวกับการพ่นสีหรื อของเหลวติดไฟอื่นๆ กาว
ยางที่พน่ มีสว่ นผสมของตัวทาละลาย เช่นอะซีโตน คี
โตน ซึง่ ไวไฟ และเป็ นพิษต่อร่างกาย
ลักษณะการทางานที่พบในโรงงานที่ร่วมโครงการ
หลายแห่งไม่มีระบบดูดอากาศเฉพาะที่ (Local
Exhaust Ventilation system) และไม่มีการจัด
สถานที่ให้ เหมาะสม

มีความเสีย่ งจากการสะสมของไอระเหยที่ไวไฟและเป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพขาดการดูแลความเป็ นระเบียนเรี ยบร้ อย มีการกองถัง
กาวไว้ ในบริ เวณนันเป็
้ นจานวนมาก มีเศษกระดาษทีใ่ ช้ รองบัง
ผนังที่เปื อ้ นกาวอยูเ่ กลือ่ นไปหมดพร้ อมที่จะเกิดไฟไหม้ ได้
พนักงานไม่สวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ไม่มีระบบดูดอากาศ ไม่มีการควบคุมจัดให้ เป็ นทีเ่ สีย่ งต่อการเกิด
ไฟไหม้
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คาอธิบาย

อันตรายและความเสี่ยงที่แฝงอยู่

การเชื่อม

มาตรการควบคุมที่แนะนา
ต้ องมีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานที่เก็บก๊ าซปี โตรเลียมเหลวก๊ าซ
ออกซิเจน ระบบท่อ อุปกรณ์ปรับแรงดัน
วาล์วนิรภัย ระบบตรวจจับก๊ าซรั่วไหลและ
ระบบฉุกเฉิน ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเชื่อม
ต้ องได้ มาตรฐาน

กิจกรรมที่พนักงานต้ องใช้ หวั เชื่อมก๊ าซที่มีแอลพีจีเป็ น
เชื ้อเพลิง และออกซิเจนจ่ายเข้ ากับหัวเชื่อม พบได้ ทงใน
ั้
ส่วนที่มีการผลิตและประกอบอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความ
ร้ อนและในบริ เวณทีม่ ีการประกอบเครื่ องปรับอากาศ ก๊ าซ
ที่ใช้ เชื่อมมีทงแบบที
ั้
่เป็ นถังแบบเคลือ่ นที่ไปมา และแบบ
ที่เดินท่อมาตามจุดต่างๆ มีการใช้ ตวั ประสานสาหรับแนว
เชื่อม ทังแบบที
้
่จ่ายมาตามท่อและแบบที่ใส่ภาชนะแบ่ง
บรรจุวางไว้ ใกล้ เคียง

อันตรายจากการบาดเจ็บจากเปลวไฟ เวลาที่วางหัวเชื่อม ไว้ โดย
ไม่ระวัง
อันตรายจากไอระเหยของตัวประสานและฟูมโลหะ
อันตรายจากแสงจ้ าที่เกิดจากโลหะที่ร้อนจัด
อันตรายจากก๊ าซรั่ว ถังก๊ าซระเบิดจากภาวะทีเ่ รี ยกว่าไฟไหลย้ อน
หรื อการเกิด แฟลชแบ็ค
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ควรมีการฝึ กอบรมและทดสอบทักษะของ
ผู้ปฏิบตั ิงานอย่างสมา่ เสมอ

กระบวนการ/กิจกรรม
ส่วนที่ทาการประกอบ

คาอธิบาย

อันตรายและความเสี่ยงที่แฝงอยู่

มาตรการควบคุมที่แนะนา

อันตรายจากการยก เคลือ่ นย้ ายสิง่ ของขึ ้นและลงสายพานลูกกลิ ้ง
อันตรายจากการใช้ เครื่ องมือลม เครื่ องมือไฟฟ้ า
อันตรายจากการหยิบจับชิ ้นงานขนาดเล็ก การเคลือ่ นไหวแบบ
ซ ้าๆ อันตรายจากไฟฟ้ า
อันตรายจากการสะดุด หกล้ ม

จัดให้ มีอปุ กรณ์ทนุ่ แรงในการยกขนย้ าย
สิง่ ของ
มีการเดินสายไฟ สายลมให้ เรียบร้ อยและ
ปลอดภัย ตรวจสอบสภาพเครื่ องมือเป็ น
ประจา
กาจัดสายไฟที่ชารุดออกไป จุดใดต้ องใช้
ไฟฟ้ าควรมีการเดินสายไฟให้ ได้ มาตรฐาน
แทนการใช้ สายต่อกันๆไประโยงระยาง

บริ เวณที่มกี ารอัดบรรจุ
น ้ายา

ต้ องมีมาตรการในการจัดเก็บ การขนส่ง
การขนย้ ายสารทาความเย็นอย่าง
ปลอดภัย
มีการกาหนดพื ้นทีใ่ กล้ เคียงและพื ้นที่
รอบๆจุดที่มีการอัดน ้ายาให้ เป็ นพื ้นที่
ปลอดจากการทาให้ เกิดประกายไฟ มี
ระบบดูดอากาศเฉพาะที่ทจี่ ดุ อัดน ้ายามี
ระบบตรวจจับก๊ าซรั่ว
มีระบบตรวจสอบและซ่อมบารุงอุปกรณ์ทใี่ ช้
มีระบบการเดินท่อและการทาเครื่ องหมาย
ความปลอดภัยให้ ได้ มาตรฐาน
มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั
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กระบวนการ/กิจกรรม

คาอธิบาย

อันตรายและความเสี่ยงที่แฝงอยู่

มาตรการควบคุมที่แนะนา

อันตรายที่เกิดขึ ้นระหว่างการขนย้ ายถังบรรจุน ้ายา
อันตรายจากการรั่วไหล ระหว่างบรรจุหรื อเกิดอุบตั เิ หตุสายแตก
สายหลุด หรื อรั่ว
อันตรายจากการสัมผัสน ้ายาโดยตรงและบาดเจ็บเนื่องจากความ
เย็นจัด
อันตรายจากไฟไหม้

การบรรจุและขนย้ าย
ผลิตภัณฑ์ไปเก็บที่
คลังสินค้ า

จัดให้ มีมาตรฐานการทางานสาหรับ
คลังสินค้ า
การทาแผนการจราจรที่ปลอดภัย
การฝึ กอบรมและรับรองผู้ขบั ขี่รถ
โฟลคลิฟท์ การตรวจสอบชันวางของ
้
การ
ทดสอบการรั่วไหลของสารทาความเย็น
จากผลิตภัณฑ์ การจัดทาระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภยั
การรักษาความสะอาดและเป็ นระเบียบ
อันตรายที่เกี่ยวข้ องกับการขนย้ าย การจราจรและอุบตั เิ หตุ
ขันตอนนี
้
้เกี่ยวข้ องกับการแพ็คสินค้ า การบรรจุลง
กล่อง การติดตราสินค้ า ไปจนพร้ อมขนย้ ายออกจาก ระหว่างการใช้ พื ้นทีใ่ นคลังสินค้ า
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กระบวนการ/กิจกรรม

คาอธิบาย

อันตรายและความเสี่ยงที่แฝงอยู่

พื ้นที่การผลิต ในกระบวนการเหล่านี ้มีการใช้
การจัดการชันเก็
้ บของไม่ดี การจัดเรี ยงสินค้ าไม่มนั่ คงสินค้ าล้ ม
อุปกรณ์ช่วยยกเช่น เครนเหนือศีรษะ สลิง รถเข็น รถ หล่นเสียหาย เกิดการรั่วไหลของสาร HFC -32
โฟล์คลิฟท์
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มาตรการควบคุมที่แนะนา

ภาคผนวก 3: การจัดแบ่ งประเภทพืน้ ที่ตามความอันตรายสาหรั บกระบวนการผลิต
ที่ใช้ HFC-32
วัตถุประสงค์
ในสถานการณ์ที่อาจจะมีบรรยากาศที่สามารถเกิดการระเบิดได้ ขันตอนต่
้
อไปนี ้เป็ นสิง่ ที่ต้องดาเนินการ
• หลีกเลีย่ งการเกิดบรรยากาศที่พร้ อมจะติดไฟและระเบิดรอบๆบริ เวณที่มีแหล่งจุดติด หรื อ
• กาจัดแหล่งจุดติด
หากไม่สามารถทาได้ มาตรการป้องกัน อุปกรณ์ที่ใช้ ระบบและระเบียบปฏิบตั ิงานมาตรฐาน ต้ องถูกเลือกและตระเตรี ยม
ไว้ เพื่อที่โอกาสซึง่ เหตุการณ์ทงสองกรณี
ั้
จะเกิดขึ ้นพร้ อมๆกัน มีน้อยลงในระดับที่ยอมรับได้
นัยทางกฎหมายของไทย
ตาม พระราชบัญญัติ วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 เป็ นข้ อบังคับให้ หน่วยงานรัฐต้ องจัดทาเป็ นมาตรฐานขึ ้นเพื่อใช้ สาหรับ
การควบคุม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ส่วนผสม
คุณสมบัติ
ความบริ สทุ ธิ์
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ และข้ อกาหนดในการทดสอบ
ฉลาก
การผลิต
การนาเข้ า
การส่งออก
การขนส่ง
การจัดเก็บ
ข้ อกาหนดในการกาจัดทาลายภาชนะบรรจุ

ตามพระราชบัญญัติ วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 สาร HCFC และสาร HFC ล้ วนถูกจัดเป็ นวัตถุอนั ตราย ประเภท 3 ที่การ
ผลิต การนาเข้ า การส่งออก หรื อมีไว้ ในครอบครองต้ องได้ รับใบอนุญาต และในการจะได้ รับใบอนุญาต จะต้ องปฏิบตั ิ
ตามข้ อบังคับในกฎหมายอย่างครบถ้ วน
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่ องคูม่ ือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2550 ได้ ให้ แนวทางที่สมบูรณ์ที่
สามารถใช้ เป็ นข้ ออ้ างอิง สาหรับผู้ประกอบการเครื่ องปรับอากาศที่วางแผนจะสร้ างสถานที่จดั เก็บ HFC-32 หรื อทาการ
ปรับปรุงสถานที่จดั เก็บเดิมโดยสรุป สถานที่จดั เก็บสารเคมีและวัตถุอนั ตรายตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่ อง
คูม่ ือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2550 ครอบคลุมเรื่ อง
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• ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผนังกันไฟ
• ประเภทและคุณลักษณะของพื ้น
• ทางเข้ า ออกและประตูฉกุ เฉิน
• ประเภทและคุณลักษณะของวัสดุหลังคา
• ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการระบายอากาศ
• ข้ อกาหนดเกี่ยวกับไฟฟ้ า ไฟฉุกเฉิน และอุปกรณ์ไฟฟ้ า
• ระบบป้องกันฟ้ าผ่า
• ระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนภัย
• ระบบป้องกันอัคคีภยั
คาสัง่ กระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ. 2552 มีผลต่อผู้ประกอบการเครื่ องปรับอากาศ
ทุกราย เพราะโรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศ จดทะเบียนโรงงาน ในลาดับที่ 70 หรื อ 71 ซึ่งจัดเป็ น โรงงานที่มีความเสี่ยง
ในการเกิดอัคคีภยั ปานกลาง ระบบตรวจจับ ระบบส่งสัญญาณเตือนภัย และระบบดับเพลิง ล้ วนแล้ วแต่มีกาหนดไว้
สรุ ปข้ อมูล
ข้ อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับ HCFC-22
Chlorodifluoromethane CAS NO. 75-45-6
คุณสมบัติทางกายภาพ เป็ นของเหลวที่ไม่มีสี ระเหยได้ เร็ วมาก มีกลิ่นหอมเอียนๆ ไม่ติดไฟ หากสัมผัสเข้ าไปมากๆโดย
การสูดดมจะทาให้ มีอาการเวียนศีรษะ เสียสมาธิ ที่ความเข้ มข้ นมากๆจะมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ไอระเหยเมื่อไป
แทนที่ออกซิเจนในอากาศจะทาให้ ขาดอากาศหายใจ ในที่ซงึ่ อุณหภูมิสงู มากๆกว่า 250°C สารนี ้สลายตัวเป็ น กรดไฮโดร
คลอริ ก กรดไฮโดรฟลูออริ ก และคาร์ บอนิลเฮไลด์
ข้ อมูลสาหรับการขนส่ ง

รูปที่ A3-1 รหัสสี สาหรับถังบรรจุสารทาความเย็น
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อันตรายต่ อสุขภาพ
การสัมผัสทางผิวหนังทาให้ เกิดการระคายเคืองด้ วยเหตุที่ชนไขมั
ั ้ นถูกทาลายออกไป และผลจากความเย็นจัดเมื่อสัมผัส
กับของเหลว ของเหลวเข้ าตาจะเกิดการทาลายเนื ้อเยื่อจากความเย็นจัดละอองของสารนี ้ทาให้ ระคายเคืองตา การสูดดม
ทาให้ ขาดอากาศ เสียการควบคุมร่างกาย ที่ความเข้ มข้ นมากๆจะทาให้ กล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือด การสัมผัสโดยการกลืน
กิน จะทาให้ เกิดก๊ าซจานวนมากในกระเพาะ และระบบทางเดินอาหารเนื่องจากสารนี ้มีจุดเดือดที่ต่ามากๆ สารนี ้ไม่มีผล
ตกค้ างระยะยาว
HCFC-22 เป็ นสารที่ไม่ไวไฟ ตามกฎหมายการขนส่งทางบก ของประเทศสหรัฐอเมริ กา อย่างไรก็ตามแม้ จะไม่ติดไฟที่
อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ แต่หากอยูภ่ ายใต้ ความดันสารตัวนี ้จะลุกไหม้ ได้ หากมีแหล่งจุดติดใกล้ เคียง สารนี ้ทา
ปฏิกิริยากับโลหะที่ไวปฏิกิริยาและก่อให้ เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้ พร้ อมๆกับการปล่อยความร้ อนออกมา ดังนันจึ
้ งต้ อง
ระวังไม่ให้ มีการผสมของ HCFC-22 กับอากาศภายใต้ ภาวะที่มีความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศปกติ
ควรเก็บภาชนะบรรจุในที่เย็น มีการระบายอากาศได้ ดี ไม่ถกู แสงแดดโดยตรง มีสิ่งป้องกันถังเก็บจากการชารุ ดเสียหาย
การจัดเก็บไว้ ใต้ ดินเป็ นสิง่ ที่ไม่แนะนา เมื่อใช้ งานเสร็ จแล้ วควรปิ ดวาล์วให้ สนิททุกครัง้
US DOT PROPER SHIPPING NAME: Chlorodifluoromethane
US DOT HAZARD CLASS: 2.2 – Non-Flammable Gas
US DOT PACKING GROUP: Not applicable
US DOT ID NUMBER: UN1018

สรุ ปข้ อมูล
อ้ างอิงมาจาก
MSDS No. 001054 Dated 4/27/2010
AIRGAS INC., on behalf of its subsidiaries
259 North Radnor-Chester Road
Suite 100
Radnor, PA 19087-5283
1-610-687-5253
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ข้ อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับ HFC-32
Difluoromethane
Methylene fluoride; Carbon fluoride hydride (CF2H2); Difluoromethane; Freon 32;
Genetron 32; Methylene difluoride; CH2F2; R 32
CAS NO. 75-45-6
คุณสมบัติทางกายภาพ เป็ นก๊ าซเหลว ที่มีความไวไฟมาก ควรเก็บและใช้ ให้ ห่างจากที่ซึ่งมีประกายไฟ ก๊ าซที่รั่วออกมา
หนักกว่าอากาศ 3.82 เท่า ดังนันก๊
้ าซจะลอยต่าเหนือพื ้นและลงไปสะสมในจุดที่เป็ นหลุม เป็ นร่อง แล้ วไหลไปหาที่ต่า เมื่อ
ถูกจุดติดจากประกายไฟที่หา่ งจากจุดที่มกี ารรั่วไหล ก๊ าซจะติดไฟย้ อยกลับมาที่ภาชนะที่กาลังรั่ว จึงควรใช้ ในที่ซงึ่ มีระบบ
การระบายอากาศที่ดีเพียงพอ ปิ ดวาล์วให้ สนิททุกครัง้ สารนี ้มีขีดจากัดต่าสุดของการติดไฟอยู่ในช่วง 14-31% โดย
ปริ มาตร และมีจดุ อุณหภูมิที่จะถูกจุดติดได้ เองที่ 647.13°C (1196.8°F) ดังนันเปลวไฟจากปลายหั
้
วเชื่อมจึง สามารถจุด
ติดเองได้
US DOT PROPER SHIPPING NAME: Difluoromethane
US DOT HAZARD CLASS: 2.1 – Flammable Gas
US DOT PACKING GROUP: Not applicable
US DOT ID NUMBER: UN 3252

การพิจารณาคุณสมบัตกิ ารติดไฟของสาร HFC-32
ASHRAE STANDARD ANSI/ASHRAE STANDARD 34-2010: Designation and Safety Classification of Refrigerants
ตาราง A3-1 การจัดระดับความปลอดภัยของสารทาความเย็น
Safety group
Higher Flammability
Lower Flammability
No flamePropagation

A3

B3

A2

B2

A2L*

B2L*

A1

B1

Lower Toxicity

Higher Toxicity

*สารทาความเย็นในกลุม่ A2L and B2L เป็ นสารทาความเย็นที่ไวไฟต่าที่มีคา่ ความเร็วในการลุกไหม้ น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ต่อวินาที
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HCFC-22 ถูกจัดเข้ าไว้ ในกลุม่ สารทาความความเย็น ที่อยูใ่ นกลุม่ Safety Group A1 โดยอ้ างถึงผลการทดสอบที่บง่ ชี ้ว่า
มันไม่ไวไฟและมีคา่ ความเป็ นพิษต่า
HFC-32 ถูกจัดไว้ ในกลุม่ สารทาความเย็นที่อยู่ในกลุม่ Safety Group A2L เพราะว่ามันมีความไวไฟต่าและมีความเป็ น
พิษต่า โดยมีคา่ ความเร็ วในการลุกไหม้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 เซนติเมตรต่อวินาที
ตาราง A3-2 เปรี ยบเทียบระดับความปลอดภัยของสารทาความเย็น
Refrigerant
number

Chemical name

Chemical
formula

Molecular
mass

Boiling
point
O
C

Boiling
point
O

Safety
Group

Highly Toxic
or Toxic under
code
classification

F

22

Dichlorodifluoromethane

CHClF2

86.5

-41

-41

A1

Neither

32

Difluoromethane (methylene

CH2F2

52.0

-52

-62

A2L

Neither

CH3CCl2F

117.0

32
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fluoride)
141b

1,1-dichloro-fluoroethane
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Neither

การพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้ และการระเบิดในพืน้ ที่ซ่ ึงมีการใช้ สาร HFC-32
มันมีความเป็ นไปได้ ที่จะเกิ ดสถานการณ์ ที่ HFC-32 รั่วไหลออกมาระหว่างกระบวนการผลิตปกติ หรื อเนื่องจากมี
อุบตั ิเหตุระหว่างการขนย้ าย การจัดเก็บ ซึง่ ในขันตอนเหล่
้
านันอาจจะมี
้
สาเหตุต่างๆมากมายเช่น การขนย้ ายที่ผิดวิธี ลัด
ขันตอน
้
สายต่อแตก ขาด รั่ ว จนในที่สุดความเข้ มข้ นของ HFC-32 ถึงระดับขีดจากัดการติดไฟที่ 14%-31% ใน
สถานการณ์เช่นนี ้ มีเพียงโอกาสเดียวที่จะป้องกันการเกิดไฟไหม้ และการระเบิดนัน่ คือการกาจัดแหล่งจุดติดในบริ เวณนัน้
แหล่งความร้ อนที่จะจุด ส่วนผสมที่พ ร้ อมจะติ ดไฟในพืน้ ที่ โ ดยรอบมีอ ยู่ม ากมาย เช่ นประกายไฟเล็กๆจากมอเตอร์
เครื่ องดูดสุญญากาศที่อยูใ่ กล้ เคียง ความร้ อนจากหัวเชื่อมที่ลกุ โชนอยูไ่ ม่หา่ ง ประกายไฟจากสายไฟฟ้ า
คาถามที่สาคัญประการหนึง่ ก็คอื โดยอาศัยข้ อกฎหมายหรื อมาตรฐานสากลใดทีจ่ ะนามาประยุกต์ใช้ เพื่อจัดประเภทพื ้นที่
ที่ใช้ HFC-32

รูปที่ A3-2องค์ประกอบของการเกิดไฟและการระเบิด
ข้ อมูลต่อไปนี ้เป็ นการวิเคราะห์ วิธีการจาแนกพื ้นที่เสี่ยงอันตรายและมาตรการป้องกัน คุณสมบัติเฉพาะตัวของวัตถุที่ถกู
นามาพิจารณาในการกาหนดมาตรการความปลอดภัย ประเด็นที่วา่ จุดวาบไฟคือจุดที่เป็ นอุณหภูมิที่ต่าที่สดุ ที่ทาให้ สาร
ไวไฟเปลีย่ นสถานะจากของเหลวกลายเป็ นไอได้ อย่างเพียงพอที่จะเกิดส่วนผสมในบรรยากาศที่พร้ อมจะถูกจุดติดขึ ้นได้
หากสารใดมีจดุ วาบไฟที่สงู มาก โอกาสที่มนั จะเปลีย่ นสถานะกลายเป็ นไอระเหยที่พร้ อมติดไฟและระเบิดก็เป็ นไปได้ ยาก
อีกประการหนึง่ คือ จุดวาบไฟของของผสมจากของเหลวไฟไฟหลายๆตัวจะต่ากว่าจุดวาบไฟของของเหลวแต่ละตัวที่ผสม
กันอยู่
HFC-32 มาในรูปของก๊ าซเหลว เมื่อมันรั่วออกสูบ่ รรยากาศมันจึงกลายเป็ นก๊ าซในทันทีที่อณ
ุ หภูมิห้องปกติในโรงงานผลิต
เครื่ องปรับอากาศในประเทศไทยที่มีอากาศร้ อนตลอดปี
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ตาราง A3-3 การจัดแบ่งพื ้นที่อนั ตรายตามจุดวาบไฟ
ประเภทอันตราย
จุดวาบไฟ
AI

< 21 OC

AII

21 to 55 OC

AIII

>55 to 100 OC

B

<21 OC, soluble in water at 15 OC

ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่า ขีดจากัดของการติดไฟของมันอยู่ระหว่าง 14%-31% โดยปริ มาตร เหตุนี ้จึงประเมินได้ ว่าใน
สภาพการทางานปกติในสายการผลิตเครื่ องปรับอากาศทัว่ ไปจะมีโอกาสที่เกิดส่วนผสมของมันในบรรยากาศในระดับที่
พร้ อมจะติดไฟนันเป็
้ นไปได้ ไม่ง่าย อย่างไรก็ตามขึ ้นอยู่กบั สภาพของโรงงานและการออกแบบพื ้นที่การผลิต สภาพของ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ ความเข้ มงวดและประสิทธิ ภาพในการดาเนินมาตรการความปลอดภัยในการขนย้ าย การ
จัดเก็บHFC-32ซึง่ หากมาตรการเหล่านี ้ถูกละเลย การที่จะเกิดอุบตั ิเหตุและนาไปสู่การรั่วไหลของ HFC-32 จนเกิดความ
เข้ มข้ นที่ระเบิดได้ ก็มีได้

รูปที่ A3-3แสดงขีดจากัดตา่ สุดและสูงสุดของการติดไฟ
สาหรับการเกิดบรรยากาศที่พร้ อมจะติดไฟนัน้ ความเข้ มข้ นจะต้ องเท่ากับหรื อมากกว่าความเข้ มข้ นต่าสุด หากความ
เข้ มข้ นน้ อยกว่าค่าดังกล่าว จะเรี ยกว่า เจือจางเกินกว่าจะลุกไหม้ ได้ (too low (lean mixture) )หรื อหากความเข้ มข้ นสูง
กว่าขีดจากัดสูงสุดของการติดไฟ จะเรี ยกว่า เข้ มข้ นเกินกว่าจะลุกไหม้ ( too high (rich mixture))จะเกิดการลุกไหม้ ได้
เพียงช้ าๆหรื อไม่มีการลุกไหม้ ขึน้ เลย สิ่งที่จะเป็ นแหล่งความร้ อนที่ ทาให้ เกิ ดการจุด ติดของส่วนผสม HFC-32 ใน
บรรยากาศจึงมีอยูใ่ นบริ เวณใกล้ กบั จุดที่มีการอัดน ้ายา แหล่งความร้ อนเหล่านันมาจาก
้
ผิวร้ อ นๆของเครื่ องมือ เครื่ องจักร
ในละแวกนัน้ ประจุไฟฟ้ าที่เกิดจากเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า หรื อการอาร์ คจากปลัก๊ ไฟหลวมๆที่ระโยงระยางใต้ รางลูกกลิ ้ง หรื อจาก
ประจุไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้ าที่กระโดดข้ ามอากาศในยามที่มีฟ้าผ่า ประกายไฟที่เกิดจากการกระแทก หรื อแม้ แต่เปลวไฟ
จากหัวเชื่อม
มาตรการป้องกันการระเบิดจึงมักจะกล่าวถึงข้ อควรระวังหลายอย่าง เช่น
 การหลีกเลีย่ งไม่ให้ มีสารที่ไวไฟเลย (ได้ จากการใช้ สารที่ไม่ไวไฟทดแทน )
 การทาให้ มนั หมดฤทธิ์ ( เช่นการเติมก๊ าซไนโตรเจน หรื อ คาร์ บอนไดออกไซด์ เป็ นต้ น)
 การจากัดความเข้ มข้ นด้ วยระบบระบายอากาศ (ทังโดยธรรมชาติ
้
หรื อแบบเครื่ องกล)
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ดังนันการน
้
าหลักการในการป้องกันการระเบิดแบบผสมผสานไปใช้ จึงต้ องทาไปตามขันตอนตามล
้
าดับ หากปรากฎว่าไม่
สามาถหลีกเลี่ยงการใช้ สารที่ไวไฟ หรื อทาได้ เพียงบางส่วน มาตรการในลาดับถัดมาจึงได้ แก่การกาจัดแหล่งที่จะเป็ น
ต้ นเหตุของการจุดติดออกไปดังนันจึ
้ งมีวิธีการในการที่จะจาแนกพื ้นที่อนั ตรายออกเป็ นโซนต่างๆตามโอกาสของการเกิด
สารไวไฟ ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆจาแนกพื ้นที่อนั ตรายออกเป็ น Classes และ Divisions สาหรับพื ้นที่ซึ่งเข้ า
ข่ายก็ จะต้ องกาหนดให้ ติดตัง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้ าที่ได้ รับการอนุญาตให้ ใช้ ในพืน้ ที่ แบบนัน้ ๆ ในประเทศไทยไม่มีการออก
กฎหมายเฉพาะสาหรับการจัดแบ่งพื ้นที่อนั ตรายขึ ้นเองเป็ นการเฉพาะแต่ได้ นาเอามาตรฐานสากลมาใช้ เช่น มาตรฐาน
Under writer Laboratory -UL, International Electrical Code -IEC, Factory Mutual –FM
ตาราง A3-4ภาพรวมการจัดโซนและการเลือกอุปกรณ์สาหรับแต่ละโซน (ประเภทของอุปกรณ์ ตาม 94/9EC )
Definition (94/9/EC) explosive
ก๊ าซ ไอระเหย ละออง
ฝุ่ น
atmosphere is present:
Zone0 -> Category 1 G
Zone20 -> Category 1 D
Continuous or long term or
frequently
Zone1 -> Category 2 G
Zone21 -> Category 2 D
Occasionally
Zone2 -> Category 3 G

Zone22 -> Category 3 D

Infrequently or short period

G= Gas, D= Dust
พืน้ ที่อันตรายนัน้ สามารถจัด เป็ นโซนๆเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการเลือกอุปกรณ์ ไฟฟ้ าในระหว่างที่มีการออกแบบให้
เหมาะสม ข้ อมูลและรายละเอียดในการแบ่งโซนที่มกั ใช้ อ้างอิงคือ มาตรฐาน IEC 60-079-10 และมาตรฐานสาหรับ
ประเทศนันๆ
้ นอกจากนี ้ยังมีมาตรฐานที่ใช้ ในประเทศในแถบทวีปยุโรป (European Directive –ATEX 118a) ที่มกั ใช้ เป็ น
แนวทางในการออกแบบติดตังและใช้
้
ระบบไฟฟ้ าในพื ้นที่อนั ตรายซึ่งกาลังได้ รับการจัดทาข้ อกาหนดในการแบ่งโซนใน
ประเทศเหล่านัน้ ตาราง A3-3 และตาราง A3-4 แสดงให้ เห็นการจัดแบ่งโซนแบบในประเทศยุโรป และแบ่งเป็ น
class/division อย่างในสหรัฐอเมริ กา และการเลือกใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าในภาพกว้ างๆ (ประเภทของอุปกรณ์ ไฟฟ้ าตาม
มาตรฐาน 94/9 EC) มันจะไม่เป็ นการคุ้มค่าเลยและบางครัง้ แทบจะเป็ นไปไม่ได้ ที่จะออกแบบให้ อปุ กรณ์ไฟฟ้ าที่ป้องกัน
การระเบิดในลักษณะที่ตอบสนองความจาเป็ นด้ านความปลอดภัยแบบสูงสุดโดยไม่ดคู วามเหมาะสมในพื ้นที่ นนๆ
ั ้ ด้ วย
เหตุผลนี ้อุปกรณ์ไฟฟ้ าจึงถูกแบ่งออกเป็ นกลุม่ และอุณหภูมิที่จะทาให้ บรรยากาศที่ไวไฟเกิดจุดติดขึ ้นมา สิง่ แรกที่จะทาให้
เกิดความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ าสองกลุม่ คือ กลุม่ ที่ 1 อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ใช้ ในงานเหมืองแร่ กลุม่ ที่ 2 เป็ นอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ใช้ ในพื ้นที่ซงึ่ มีบรรยากาศไวไฟแบบอื่นๆ
ตาราง A3-5 การจัดแบ่งโซนตามมาตรฐาน IEC, NEC 500 and NEC 505
มาตรฐาน
มีก๊าซไวไฟอยูเ่ ป็ นประจา
มีก๊าซไวไฟอยูใ่ นภาวะปกติ
IEC
NEC 500
NEC 505

Zone 0
Zone 0

Zone 1
Class 1 Division 1
Zone 1
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มีก๊าซไวไฟอยูใ่ นภาวะไม่
ปกติ
Zone 2
Class 1 Division 2
Zone 2

เปรี ยบเทียบมาตรฐานการจัดแบ่งประเภทของพื ้นที่ที่มีสารไวไฟของยุโรปและ อเมริ กา (ที่มา โครงการจัดทาคู่มือการ
ตรวจสอบติดตังระบบและอุ
้
ปกรณ์ไฟฟ้ าในพื ้นที่อนั ตรายที่มีไอระเหยของสารไวไฟ, สานักเทคโนโลยีความปลอดภัยกรม
โรงงานอุตสาหกรรม มิถนุ ายน 2548)
ในการผลิตเครื่ องปรับอากาศ พื ้นที่ซึ่งระดับความเข้ มข้ นของสาร HFC-32 จะพบได้ ทงภายในสภาวะการท
ั้
างานปกติ
หรื อในกรณีที่มีการรั่วไหลระหว่างการซ่อมบารุงอุปกรณ์ หรื อกรณีที่มีความชารุดเกิดขึ ้นในอุปกรณ์

ความหมายของพืน้ ที่อันตราย (Definition of Hazardous Locations)
Zone 0 Location (Class I: Division 1) คือพื ้นที่ที่มีก๊าซหรื อไอระเหยผสมอยู่ในบรรยากาศด้ วยความเข้ มข้ นเหมาะสม
ในการจุดติดไฟได้ อยู่เป็ นประจาหรื อเป็ นช่วงเวลานานตัวอย่างพื ้นที่ลกั ษณะนี ้จะพบได้ เช่นภายในถังบรรจุสารไวไฟ ,
พื ้นที่ใกล้ ช่องเปิ ดของถังบรรจุที่อาจทาให้ ก๊าซหรื อไอระเหยรั่วกระจายออกมาสูภ่ ายนอกได้
พื ้นที่ใน Zone 0 จะมีโอกาสสูงที่จะมีความเข้ มข้ นของไอระเหยของสารอันตรายเกินกว่า 100% ของค่าขีดจากัดต่าสุด
ของการระเบิด ( Lower Explosive Limit (LEL))ของสารนันในภาวะปกติ
้
มากกว่า 1,000 ชัว่ โมงต่อปี อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ใช้
ในพื ้นที่ Zone 0 มักจะเป็ นเครื่ องมือวัดต่างๆเช่นเครื่ องมือวัดระดับ ของเหลวและเครื่ องมือวัดอุณหภูมิเป็ นต้ นอุปกรณ์
เครื่ องวัดดังกล่าวจะต้ องเป็ นประเภทIntrinsically Safe เท่านันเพราะอุ
้
ปกรณ์ประเภทนี ้จะใช้ กาลังไฟฟ้ าในระดับต่ามาก
ทาให้ เมื่อมี การเกิดลัดวงจรในอุปกรณ์เครื่ องมือวัดเหล่านี ้พลังงานความร้ อนที่เกิดขึ ้นจะไม่มากพอให้ ก๊ าซ หรื อไอระเหย
ไวไฟเกิดการจุดติดไฟได้
พื ้นที่หรื อบริ เวณที่จะถูกจัดเป็ น Zone 0 หรื อ Class 1, Division 1 จึงได้ แก่บริ เวณที่บริ เวณที่ซึ่งมีการเก็บ HFC-32 หรื อ
สารไวไฟอื่นๆ บริ เวณรอบๆข้ อต่อของ Dosing/metering pump รอบๆข้ อต่อของสายชาร์ จน ้ายา รอบๆเครื่ องชาร์ จและ
ภายในเครื่ อง ในห้ องชาร์ จน ้ายา ซึ่งยังรวมถึงบริ เวณที่จะต้ องมีการถอดใส่สายต่อจากถังน ้ายาเข้ าสูป่ ั๊ ม และนอกจากนี ้
โซน 0 หมายถึงจุดที่มีการพ่นกาวยาง การพ่นสีที่ใช้ ตวั ทาละลายเป็ นส่วนประกอบซึง่ บริ เวณเหล่านี ้จะมีไอระเหยของสาร
ไวไฟตลอดเวลาการทางานปกติ
Zone 1 Location (Class I: Division 1) คือพื ้นที่ที่มีก๊าซHFC-32 หรื อไอระเหยผสมอยู่ในบรรยากาศด้ วยความเข้ มข้ น
เหมาะสมในการจุดติดไฟได้ ในระหว่างที่มีกระบวนการทางานปกติ, ช่วงเวลาที่มีการซ่อมบารุ ง , ระหว่างที่มีความ
ผิดพลาดในกระบวนการทางานก็จะทาให้ เกิดการรั่วไหลของสารไวไฟขึ ้นได้ รวมทังพื
้ ้นที่อยู่ติดกับพื ้นที่ใน Zone 0 ด้ วย
ตัวอย่างของพื ้นที่ในโซนนี ้คือบริ เวณรอบช่องเปิ ดของถังบรรจุ , บริ เวณรอบ Safety Valve และบริ เวณใกล้ กบั Seal ของ
Pump หรื อ Compressor, จุดถ่ายเทสารไวไฟ, บริ เวณที่มีการถ่ายบรรจุก๊าซ, บริ เวณที่มีการใช้ สารตัวทาละลาย
(Solvent), บริ เวณที่มีการพ่นเคลือบสี, ห้ องที่มีการใช้ สารไวไฟซึง่ ไม่มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
พื ้นที่ใน Zone 1 จะมีโอกาสที่จะมีความเข้ มข้ นของไอระเหยของสารอันตรายเกินกว่า 100% ของค่า Lower Explosive
Limit (LEL) ของสารนันในภาวะปกติ
้
ระหว่าง 10 ถึง 1,000 ชัว่ โมงต่อปี
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ในห้ องชาร์ จน ้ายา เป็ นจุดที่มีการใช้ HFC-32 ในการทางานปกติแต่จะเกิดการรั่วไหลได้ เมื่อมีความผิดพลาดขึ ้น เช่น สาย
ต่อหลุด อุปกรณ์ชารุดระหว่างการทางาน การขนย้ ายจนเกิดบรรยากาศที่ติดไฟได้
Zone 2 Location (Class I: Division 2) คือพื ้นที่ที่มีก๊าซหรื อไอระเหยผสมอยู่ในบรรยากาศด้ วยความเข้ มข้ นเหมาะสม
ในการจุดติดไฟได้ ในช่วงเวลาสันๆตั
้ วอย่างของพื ้นที่ในลักษณะนี ้ เช่นพื ้นที่ที่สามารถเกิดการรั่วไหลของก๊ าซหรื อสารไวไฟ
เนื่องจากมีการเกิดอุบตั ิเหตุ, พื ้นที่เก็บถังบรรจุสารไวไฟและอาจเกิดมีรอยแตกร้ าวของถังบรรจุ , พื ้นที่ที่มีการใช้ สารไวไฟ
แต่กระบวนการทางานทุกขันตอนตามปกติ
้
จะไม่มีไอระเหยของสารไวไฟสามารถรั่วไหลออกมาได้ , พื ้นที่ที่มีท่อนาก๊ าซ
หรื อสารไวไฟและอาจเกิดการรั่วไหลเนื่องจากความบกพร่องของข้ อต่อและวาล์ว, พื ้นที่ที่อยูต่ ิดกับพื ้นที่ใน Zone 1
พื ้นที่ใน Zone 2 จะมีโอกาสที่จะมีความเข้ มข้ นของไอระเหยของสารอันตรายเกินกว่า 100% ของค่า Lower Explosive
Limit (LEL) ของสารนันในภาวะปกติ
้
น้อยกว่า 10 ชัว่ โมงต่อปี ในการทางานที่ขนตอนการผลิ
ั้
ตเครื่ องปรับอากาศทัว่ ไปจึง
มักไม่คอ่ ยมีสว่ นที่จะถูกจัดเป็ นโซน 2
พื ้นที่ที่มีการใช้ สารไวไฟซึ่งอาจมีการรั่วไหลเป็ นบางครัง้ จัดว่าเป็ นพื ้นที่อนั ตรายใน Zone 1 แต่เมื่อมีการติดตังระบบ
้
ระบายอากาศอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ สามารถลดขอบเขตของ พื ้นที่อนั ตรายใน Zone 1 ให้ แคบลงโดยพื ้นที่บางส่วนซึ่ง
เดิมเป็ น Zone 1 จะกลายเป็ นพื ้นที่ใน Zone 2 เนื่องจากมีไอระเหยของสารไวไฟลดน้ อยลง
การจะแจกแจงรัศมีของโซน 0 และ โซน 1 ต้ องใช้ การสารวจและมีข้อมูลทางกายภาพของเครื่ องจักร อุปกรณ์ อัตราการ
ไหล ระยะห่างของชิ ้นส่วนต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ เมื่อได้ จดั ทาพื ้นที่ออกเป็ นโซนๆแล้ วก็ต้องคานึงถึงการติดตังระบบช่
้
วย
ระบายอากาศด้ วยเพื่อควบคุมความเข้ มข้ นของสารไวไฟให้ ต่าลงหากเกิดการรั่วไหลจากนันจึ
้ งพิจารณาเลือกใช้ อปุ กรณ์
ไฟฟ้าให้ ถกู ต้ องกับพื ้นที่นนๆ
ั้
ข้ อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันการระเบิด สามารถค้ นคว้ าเพิ่มเติมได้ จาก NFPA 70 Section 500.7(A) Article 500Hazardous (Classified) locations, classes 1, 2 and 3 Division 1 and 2
เทคนิคในการเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้ าให้ เหมาะกับพื ้นที่ต้องเลือกอุปกรณ์ที่มีเครื่ องหมาย
a. Explosion proof apparatus ระบบนี ้ควรเลือกใช้ สาหรับ โซน 0 หรื อ Class 1 Division 1 หรื อ 2
b. Intrinsic Safety อุปกรณ์ที่มีเครื่ องหมายนี ้สามารถนาไปใช้ ได้ ในทัง้ Class 1 division 1 หรื อ 2
c. ระบบตรวจจับก๊ าซไวไฟ จะเป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ เกิดการป้องกันให้ ปลอดภัยขึ ้นในพื ้นที่มีการชาร์ จน ้ายา พื ้นที่มี
การเก็บ HFC-32 ซึง่ พื ้นที่เหล่านี ้ควรจากัดการเข้ า ออกของบุคคล และมีระบบการขออนุญาตทางานที่เข้ มงวด
โดยผู้ที่ได้ รับการมอบหมาย ข้ อมูลอ้ างอิงในการซ่อมแซมและติดตังระบบเหล่
้
านี ้สามารถหาเพิ่มเติมได้ จาก
NFPA 70 500.7 (K)(1), (K)(2) หรื อ (K)(3) โรงงานควรทารายการประเภทของระบบตรวจจับ ก๊ าซ การติดตัง้
สถานที่ ระบบส่งสัญญาณเตือน วิธีการปิ ดระบบ การสอบเทียบ เป็ นเอกสารหลักฐานและเก็บข้ อมูลไว้
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ภาคผนวก 4: คู่มือความปลอดภัยในการเชื่อมด้ วยระบบ Oxygen-Propane
การเชื่อมด้ วยระบบที่ใช้ ก๊ าซออกซิเจนผสมก๊ าซเชื ้อเพลิง เป็ นขันตอนที
้
่พบได้ ในทุกๆโรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศ มีการ
ใช้ หวั เชื่อมสาหรับเชื่อมประสานท่อทองแดง ลนให้ ความร้ อนเพื่อยืดท่อ เป็ นต้ น ในโรงงานขนาดเล็กมักจะไม่มีการเดินท่อ
แต่กลับพบว่ามีการใช้ ถงั ออกซิเจนคูก่ บั ถังแอลพีจีเป็ นจานวนมาก ส่วนในโรงงานขนาดใหญ่มกั จะมีการตังเป็
้ นสถานีจ่าย
ก๊ าซ ไว้ ภายนอกอาคารแล้ วต่อท่อเข้ าไปในส่วนต่างๆที่ต้องใช้ ก๊ าซสองประเภทนี ้โดยก๊ าซจะไหลผ่านระบบท่อร่ วมแล้ ว
แยกออกเป็ นท่อย่อยไปยังจุดที่มีการเชื่อม นอกจากนี ้ยังพบชุดเชื่อมแบบนี ้ในแผนกซ่อมบารุ งอีกด้ วยมีคนจานวนมาก
ได้ รับบาดเจ็บในแต่ละปี จากการใช้ อุปกรณ์ เชื่อมก๊ าซแบบนี ้อย่างผิดวิธีและไม่ใส่ใจ บางรายก็เสียชีวิต คู่มือฉบับนี ้ให้
คาแนะนาในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการใช้ อปุ กรณ์ เชื่อมแบบออกซิเจน/เชือ้ เพลิง เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
และความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นในโรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศ

ภาระตามกฎหมาย
นายจ้ างมีหน้ าที่ตามกฎหมายให้ ต้องประเมินความเสีย่ งต่างๆในสถานที่ทางานและจัดให้ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม
เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยต่อพนัก งานและสาธารณะ ก่อนการใช้ อปุ กรณ์ เชื่อม ออกซิเจน/เชือ้ เพลิง จึงควรตรวจสอบ
ประเมินความเสีย่ งก่อนเสมอ โดยเฉพาะการนาไปใช้ ในสภาพแวดล้ อมที่ไม่ค้ นุ เคย

ระบบขออนุญาตทางาน
เสนอแนะให้ บริ ษัทต่างๆจัดทาระบบขออนุญาตทางานที่ทาให้ เกิดความร้ อนและประกายไฟ ซึง่ รายละเอียดเกี่ยวกับงาน
ที่จะทา ขันตอนการท
้
าและสิง่ ที่ต้องระมัดระวังป้องกันระหว่างขันตอนนั
้
นๆ
้ การใช้ ระบบขออนุญาตทางานจะทาให้ มีการ
กากับดูแลและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น อุปกรณ์การเชื่อม ออกซิเจน/เชื ้อเพลิงไม่ควรจะถูกนาไปใช้ หากไม่ได้ รับ
การตรวจและอนุญาตจากผู้จดั การ หัวหน้ างานที่มีความรู้ความชานาญเสียก่อน

การฝึ กอบรมและให้ การรับรอง
ไม่ควรให้ บุคคลใดๆทางานเชื่อมก๊ าซ ออกซิเจน/เชือ้ เพลิงโดยไม่ผ่านการฝึ กอบรมวิธีการใช้ อุปกรณ์ มาอย่างเพียงพอ
เสียก่อน การฝึ กอบรมควรครอบคลุมเรื่ อง
 ความปลอดภัยในการใช้ อปุ กรณ์
 ข้ อควรระวัง
 การใช้ ถงั ดับเพลิง
 ทางหนีไฟ การใช้ สญ
ั ญาณเตือนไฟไหม้ และการรายงานเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้

92

อุปกรณ์ ในการเชื่อมแบบออกซิเจน/เชือ้ เพลิง
ขบวนการเชื่อมด้ วย ออกซิเจน/เชื ้อเพลิง ทางานแบบเดียวกัน ก๊ าซเชื ้อเพลิงที่ใช้ อาจจะเป็ นก๊ าซอะเซทิลนี ก๊ าซโพรเพน จะ
ผสมกับออกซิเจนในหัวเชื่อม (blowpipe) หรื อบางทีก็เรี ยกว่า 'torch' เพื่อให้ เกิดเปลวไฟที่ร้อนเพียงพอสาหรับใช้ งาน
ส่วนประกอบของอุปกรณ์ได้ แก่
 ถังบรรจุก๊าซ ออกซิเจนและก๊ าซเชื ้อเพลิง
 อุปกรณ์ ในการปิ ดก๊ าซ หากเป็ นระบบที่ใช้ ถัง ก๊ าซ อุปกรณ์ ที่ว่านันก็
้ คือวาล์วที่หวั ถัง หากเป็ นระบบท่อ ก็จะ
หมายถึงวาล์วที่ทอ่ จ่ายก๊ าซ
 ตัวปรับแรงดัน
 ตัวดักจับไฟย้ อนกลับ ป้องกันถังระเบิดเนื่องจากเกิดไฟย้ อน( Fire back) และเกิด ไฟวาบกลับ(flashback)
 ท่ออ่อนที่ตอ่ จากถังก๊ าซไปยังหัวเชื่อม
 วาล์วกันย้ อน ป้องกันการไหลย้ อนทิศทางเพื่อป้องกันไม่ให้ ออกซิเจนไหลย้ อนเข้ าไปในสายและถัง ก๊ าซที่เป็ น
เชื ้อเพลิง
 หัวเชื่อม เป็ นอุปกรณ์ที่ก๊าซสองชนิดมาผสมกันและจุดให้ เกิดเปลวไฟ

Oxygen Bottom Entry Regulator

Twin Oxygen/LPG Hose
LPG Rear Entry Regulator

Cutting Attachment

Welding Tip

Cutting Nozzle
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Blowpipe +Mixer

อันตรายและความเสี่ยง
•
•
•
•
•
•

ถือหรื อวางหัวเชื่อมทีย่ งั ติดไฟอยูอ่ ย่างไม่ระมัดระวัง ไฟลวกตัวเองหรื อผู้อื่น
ทาการเชื่อมหรื อตัดใกล้ กบั สารไวไฟ
ตัดหรื อซ่อมถัง แท้ งค์ตา่ งๆทีม่ ีสารไวไฟตกค้ างอยู่ (ช่างซ่อมบารุง)
ก๊ าซรั่วจากสาย วาล์ว และส่วนประกอบอื่นๆ
ใช้ ออกซิเจนผิดวัตถุประสงค์
เกิดไฟย้ อน( Fire back) และเกิด ไฟวาบกลับ(flashback)

ในโรงงานผลิตเครื่ องทาความเย็นส่วนใหญ่ขาดการจัดการที่ดใี นการป้องกันอุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิดจากการใช้ งานชุดเชื่อม
ก๊ าซด้ วยระบบทีใ่ ช้ ออกซิเจน รวมกับก๊ าซเชื ้อเพลิงอย่างโพรเพน (LPG)
สภาพสายเชื่อมที่ขาดการดูแลเอาใจใส่วางพาดไปตามที่ตา่ งๆ เสีย่ งต่อการถูกทับ บาด หรื อไหม้ เพราะความร้ อน เป็ นเหตุ
ให้ เกิดก๊ าซรั่วและไฟไหม้
เปลวไฟจากหัวเชื่อมมีความร้ อนและเป็ นแหล่งจุดติดที่ง่ายมาก ในการเกิดอัคคีภยั หลายๆครัง้ เป็ นผลมาจากการใช้ งาน
อุปกรณ์นี ้อย่างประมาท เปลวไฟสามารถทาให้ วสั ดุที่ติดไฟลุกไหม้ เช่น ไม้ กระดาษ เศษผ้ า ยาง พลาสติก ในการทางาน
บางอย่างทาให้ มสี ะเก็ดลูกไฟกระจายไปทัว่ ในสายการผลิตเครื่ องปรับอากาศบางแห่งมีการพ่นกาวยางใกล้ กบั ที่ซงึ่ มีการ
เชื่อมอยูไ่ ม่ไกลนัก ดังนันจึ
้ งควรมีการทบทวนและจัดพื ้นที่การทางานใหม่
ข้ อควรระวังต่อไปนี ้ควรนาไปปฏิบตั ิเพื่อป้องกันอัคคีภยั
 เคลือ่ นย้ ายชิ ้นงานที่จะต้ องทาให้ เกิดประกายไฟและความร้ อนไปทาในที่ที่จดั ให้ และมีความปลอดภัย
 เคลือ่ นย้ ายวัสดุติดไฟ ออกไปให้ พ้นในรัศมี 10 เมตร
 จัดให้ มีการระบายอากาศ โดยเฉพาะในที่ซงึ่ ไอระเหยที่หนักกว่าอากาศไปสะสมตัวอยู่ เช่นในหลุม ในบ่อ ในร่องน ้า
 หากไม่สามารถเคลือ่ นย้ ายสารไวไฟได้ ต้องปิ ดคลุมป้องกันสะเก็ดไฟ ความร้ อนและเศษขี ้เหล็กร้ อนๆเช่นการใช้
แผ่นโลหะปิ ดทับ การใช้ ผ้ากันไฟ เป็ นต้ น
 ควรตรวจสอบว่าไม่มีสงิ่ ที่ติดไฟได้ ซอ่ นอยูใ่ นกาแพงหรื อในผนังที่อาจจะลุกไหม้ ขึ ้นโดยเฉพาะงานซ่อมบารุ งที่มี
การเชื่อม การตัดต่อเนื่องนานๆ ผนังบางชนิดมีฉนวนที่ติดไฟง่ายอยูภ่ ายใน
 ควรมีเครื่ องปิ ดกันไม่
้ ให้ ลกู ไฟกระเด็นเข้ าไปในซอกบนพื ้น รูบนผนัง (ประตู หน้ าต่าง เป็ นต้ น)
 ควรให้ มีคนเฝ้ าระวังไฟหลังจากที่เสร็ จงานแล้ วอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง โดยมีถงั ดับเพลิงเตรี ยมพร้ อม
ยังมีความเสี่ยงที่เกิดไฟไหม้ และการระเบิดจากการที่ ก๊าซรั่ว จากรู ขนาดเล็กๆอาจจะก่อให้ เกิดวินาศภัยขึ ้นได้ หากการ
ระบายอากาศไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่ก๊าซที่รั่วเกิดจากการดูแลรักษาอุปกรณ์ไม่ดี สายเปื่ อย ขาด ข้ อต่อไม่ได้ มาตรฐาน ไม่
ปิ ดวาล์ว ทิ ้งหัวเชื่อม สายเชื่อมระเกะระกะระโยงระยางไปทัว่ พื ้นที่
เพื่อป้องกันก๊ าซรั่วควรดาเนินการดังต่อไปนี ้
 ควรเก็บสายก๊ าซให้ พ้นจากการถูกบาด ถูกขูดขีด ถูกทับ ไฟไหม้ และชารุดระหว่างการใช้ งาน
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 ไม่ควรปล่อยให้ ลกู ไฟกระเด็นลงใส่สายก๊ าซ
 ควรระมัดระวังในการขนย้ ายถังก๊ าซ ควรผูกรัดให้ แน่นเพื่อป้องกันถังล้ ม หรื อควรยึดติดไว้ กบั รถเข็นถัง ก๊ าซหรื อ
มีโซ่คล้ องไว้ กบั กาแพง เป็ นต้ น
 ควรนาถังก๊ าซกลับออกไปเก็บในที่ซงึ่ กาหนดทุกครัง้ เมื่อเสร็ จงาน
 ควรรักษาอุปกรณ์ตา่ งๆให้ อยูใ่ นสภาพดี
 หมัน่ ตรวจสอบข้ อต่อต่างๆเพื่อหารอยรั่ว
 การรั่วของก๊ าซออกซิเจนก่อให้ เกิดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ มากขึ ้น โดยเฉพาะเสื ้อผ้ าที่มีออกซิเจนอยู่มาก
จะลุกติดไฟได้ ทนั ทีและรุ นแรง นอกจากนัน้ ออกซิเจนยังทาปฏิกิริยากับสารที่เข้ ากันไม่ได้ หลายอย่าง เช่น
จาระบี น ้ามันหล่อลืน่
 ห้ ามนาจาระบี หรื อน ้ามันหล่อลืน่ ไปใช้ ในชิ ้นส่วนใดๆก็ตามที่ใช้ กบั ก๊ าซออกซิเจน เช่น วาล์ว ข้ อต่อ เป็ นต้ น
 ห้ ามนาก๊ าซออกซิเจนไปต่อเข้ ากับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ ออกแบบมาสาหรับออกซิเจน โดยเฉพาะตัวปรับแรงดัน
อันตรายจากการเกิดไฟย้ อน(Back Fire) และอันตรายจากการเกิดไฟวาบกลับ (Flash back) ทังสองกรณี
้
นี ้มีความ
แตกต่างกันก็คือ
ไฟย้ อน (Backfire) เกิดจากการที่เปลวไฟที่ลกุ อยูท่ ี่ปลายหัวเชื่อมเกิดย้ อนเข้ าไปข้ างในหัวเชื่อมทาให้ เกิดเสียงระเบิดดัง
ขึ ้น เกิดจากการที่จบั หัวเชื่อมกดไปใกล้ ชิ ้นงานเกินไป หรื อปลายหัวเชื่อมเกิดอุดตันหรื อไหลไม่สะดวก ทาให้ ไฟดับแล้ วติด
กลับขึ ้นมาใหม่ บางครัง้ เกิดเปลวไฟย้ อนเข้ าไปข้ างในหัวเชื่อมจนถึงจุดที่มีการผสมกันของก๊ าซ ส่วนใหญ่กรณีไฟย้ อนมัก
ไม่ก่อให้ เกิดการบาดเจ็บแต่ทาให้ อปุ กรณ์เสียหาย
ไฟวาบกลับ (Flashbacks) เกิดจากการไหลย้ อนทิศทางของก๊ าซออกซิเจนเข้ าไปในสายก๊ าซที่เป็ นเชื ้อเพลิง หรื อก๊ าซ
เชือ้ เพลิงไหลย้ อนเข้ าไปในสายออกซิเจน เกิดส่วนผสมที่พร้ อมติดไฟ เกิดการลุกไหม้ ทะลุหวั เชื่อม ไปถึงสาย ตัวปรับ
แรงดันและถัง ก๊ าซ อาจเกิดการระเบิดทาให้ บาดเจ็บรุ นแรงหรื อเสียชีวิต ดังนันควรติ
้
ดตังอุ
้ ปกรณ์ ป้องกันไฟย้ อนกลับ
(flashback arresters)ที่ตวั ปรับแรงดันทังถั
้ ง ก๊ าซออกซิเจนและก๊ าซเชือ้ เพลิงทางด้ านจ่ายออก และอาจจะติดที่ด้าน
ทางเข้ าของหัวเชื่อมก๊ าซด้ วย
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ภาคผนวก 5: อันตรายและผลกระทบต่ อสุขภาพในกระบวนการผลิตเครื่ องปรั บอากาศทั่วไป
รูปที่ A5-1 แสดงกระบวนการผลิตและขันตอนที
้
่สาคัญในการผลิตเครื่ องปรับอากาศ

การขึน้ รู ปโลหะแผ่ น
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ผู้ผลิตเครื่ องปรับอากาศหลายราย มีเครื่ องจักรที่สามารถขึ ้นรูปโลหะแผ่นได้ เอง โรงผลิตขึ ้นรู ปโลหะแผ่นรับวัตถุดิบมาใน
รูปม้ วนโลหะ รถยกจะทาการขนย้ ายเข้ าสูพื ้นที่การผลิต ม้ วนโลหะจะถูกเข้ าเครื่ องตัดออกเป็ นแผ่นๆแล้ วเข้ าสูข่ นตอนอื
ั้
่นๆ
ต่อไป การทางานกับเครื่ องจักร จึงเสีย่ งต่อการบาดเจ็บจากส่วนที่เคลือ่ นไหวของเครื่ องและชิ ้นงาน โดยเฉพาะ
 เครื่ องอัด
 เครื่ องเจาะ
 เครื่ องกลึง
 เครื่ องไส
 เครื่ องเลือ่ ย
 เครื่ องกิโยตินและเครื่ องเจียร
โดยลักษณะอุบตั ิเหตุที่ทาให้ เกิดการบาดเจ็บมักจะมาจากกิจกรรมต่างๆ เช่น
• ขันตอนที
้
่มีการใส่ม้วนโลหะเข้ าเครื่ อง
• ขันตอนการถอดเปลี
้
ย่ นแม่พิมพ์
• ขันตอนการแกะเศษโลหะที
้
่เข้ าไปขัดในเครื่ อง ขันตอนการปรั
้
บตาแหน่ง ระยะต่างๆ เป็ นต้ น
มือคืออวัยวะที่ได้ รับบาดเจ็บมากที่สดุ เป็ นลักษณะการบาดเจ็บจากการถูกบาด ถูกตัด ถูกทับกระดูกแตก กระดูกเคลื่อน
นิ ้วมือถูกตัดหลุดออกไป บางครัง้ เสียชีวิต นอกจากนี ้ยังมีการบาดเจ็บจากเศษโลหะเข้ าตา
เครื่ องจักรที่ทางานอัตโนมัติ โดยคอมพิวเตอร์ มักจะมีอุบ ัติเ หตุเ นื่อ งจากการพยายามแกะเศษเหล็ก ออกระหว่า งที่
เครื่ องทางานโดยผู้บาดเจ็บเป็ นช่างเทคนิคที่ทาหน้ าที่ตงเครื
ั ้ ่ อง ปรับระยะหรื อแก้ ไขข้ อบกพร่ อง ต่างๆนอกจากนี ้ยังมีการ
เจ็บป่ วยที่พบได้ บ่อยๆเนื่องจากการยกเคลื่อนย้ ายของหนักไม่ถกู วิธี การสัมผัสกับสารหล่อเย็นบ่อยๆ การสูดดมสารที่
สเปรย์เพื่อหล่อลืน่ กาจัดคราบสนิม ฟูม และละอองสารเคมี ที่ทาให้ ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจ

มาตรการด้ านความปลอดภัย
เพื่อป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลือ่ นไหวได้ จากเครื่ องจักรที่ต้องป้อนชิ ้นงานทีละชิ ้น ควรติดตัง้ การ์ ด และใช้
 จิ๊ก และเครื่ องจับยึด เช่น ถาดสไลด์ เพื่อป้อนชิ ้นงาน
 ใช้ วธิ ีที่ปลอดภัยในการแกะเศษขี ้กลึง เศษเหล็กออก (เช่นใช้ ตะขอด้ ามยาว แหย่เข้ าไปเขี่ย ออกแทนการเปิ ด
การ์ ดออกแล้ วใช้ นิ ้วดึง)
 ควรติดตังการ์
้ ดแบบอยูก่ บั ที่หรื อระบบอินเตอร์ ลอ็ ค สาหรับเครื่ องจักรที่ทางานอัตโนมัติเพื่อหยุดการทางานหาก
มีการเปิ ดฝาครอบออกและจะเกิดการสัมผัสกับส่วนที่กาลังเคลือ่ นไหวของเครื่ องจักร
 ควรควบคุมการสัมผัสเสียงดังด้ วยวิธีทางวิศวกรรมที่แหล่งเกิดเสียง โดยการปิ ดครอบ
 ใช้ การ์ ดเพื่อช่วยทาให้ การทางานของท่อดูดอากาศเฉพาะที่ในเครื่องจักรทางานได้ ดีมากขึ ้น
 การควบคุมเครื่ องโดยใช้ คน ไม่เหมือนกับที่พบในห้ องเครื่ องมือ ที่มกั จะต้ องมีการปรับ และเปิ ดฝาครอบออก
บ่อยๆเพื่อสังเกต ดังนันฝาครอบจึ
้
งควรได้ รับการออกแบบให้ สามารถเปิ ดได้ เพื่อการสังเกตได้ ใกล้ ๆ
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ตัวอย่างในภาพ พบว่าระบบป้องกันแบบสวิทช์คู่ ถูกทาให้ ใช้ การไม่ได้ ด้ วยการยัดเศษโลหะลงไปในปุ่ มหนึ่งที่กดค้ างไว้
ทาให้ ระบบป้องกันการบาดเจ็บไม่ได้ ช่วยอะไรเลย ตรงกันข้ ามอาจจะทาให้ พนักงานคนอื่นๆได้ รับอันตรายด้ วยความ
เข้ าใจผิดคิดว่าเครื่ องจักรอยูใ่ นสภาพที่ปลอดภัย ผู้บริ หารควรกากับและให้ ระบบป้องกันอยูใ่ นสภาพที่ใช้ การได้ และมีการ
ดูแลปรับแก้ พฤติกรรมเสีย่ งของผู้ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
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การเชื่อม เฉพาะจุด (Spot Welding)

การเชื่อมทังแบบเฉพาะจุ
้
ด หรื อที่เรี ยกว่า Spot Welding หรื อการเชื่อมแบบ Arc welding จะทาให้ มีสะเก็ดไฟ
กระเด็นไปรอบๆบริ เวณ ซึง่ จะทาให้ เกิดการลุกไหม้ ของวัสดุที่ติดไฟได้ เกิดไฟไหม้ หรื อการระเบิดตามมา
นอกจากนี ้ผู้ปฏิบตั ิงานยังเสีย่ งต่อการบาดเจ็บความร้ อนลวกหากสัมผัสถูกแท่ง electrode ถูกไฟฟ้ าช็อตหากสัมผัส
กับขัวไฟฟ
้ ้ าเข้ า นอกจากนันยั
้ งมีอนั ตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากควันและฟูมโลหะที่เกิดจากการเชื่อมในแต่ละครัง้
 นาวัสดุที่ตดิ ไฟหรื อสารไวไฟออกให้ หา่ งจากจุดเชื่อมไม่น้อยกว่า25 ฟุต (10.7เมตร) หรื อปิ ดคลุมด้ วยวัสดุที่
ผ่านการรับรอง
 ห้ ามเชื่อมในที่ซงึ่ สะเก็ดไฟอาจกระเด็นไปถูกวัสดุที่ไวไฟ
 สวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลป้องกันการบาดเจ็บจากสะเก็ดไฟร้ อนๆ
 ควรตระหนักว่าประกายไฟสามารถแทรกลงไปตามรอยแยกหรื อช่องต่างๆในบริ เวณเวณใกล้ เคียง
 คอยดูไฟ และเตรี ยมถังดับเพลิงไว้ ใกล้ ๆ
 อย่าเชื่อมในพื ้นที่ซงึ่ มีบรรยากาศที่มีสารไวไฟ ฝุ่ น ก๊ าซ หรื อไอระเหยจากของเหลวไวไฟ (เช่น ก๊ าซโซลีน)
 นาสิง่ ที่ติดไฟได้ เช่น ไฟแช็ค ไม้ ขดี ออกจากพนักงาน ก่อนให้ ทาการเชื่อม
 หลังจากเสร็ จงาน ตรวจสอบพื ้นที่เพื่อให้ มนั่ ใจว่าไม่มีสะเก็ดไฟ มีการคุแดงและมีเปลวไฟหลงเหลืออยู่
 อย่าใช้ เครื่ องเกินพิกดั ทีก่ าหนด
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 ใช้ ฟิวส์หรื อเครื่ องตัดไฟที่ได้ ขนาดที่ถกู ต้ อง อย่าใช้ ขนาดทีใ่ หญ่เกินหรื อบายพาส
 อ่านเอกสารอ้ างอิงได้ จาก OSHA 1910.252 (a)(2)(iv) และ NFPA 51B
สาเหตุของการเจ็บป่ วยคือ
• การสูดดมฟูมที่เกิดจากการเชื่อม
• การขนย้ ายชิ ้นงานและอุปกรณ์เชื่อมที่ไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะถังก๊ าซ
• เสียงดัง โดยเฉพาะจากการเชื่อมตัดแบบพลาสมา การเซาะร่อง และการเตรียมผิวงานก่อนเชื่อม
• ผิวไหม้ เนื่องจากรังสีอลุ ตร้ าไวโอเลต รวมถึงการระคายเคืองตา
• ความสัน่ สะเทือนระหว่างการเจียรเพื่อเตรี ยมชิ ้นงาน
• ความอึดอัดจากความร้ อนและท่าทางที่ไม่สะดวกสบาย
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุคอื
• ถังก๊ าซล้ ม
• เศษวัสดุกระเด็นเข้ าตาที่ไม่สวมใส่เครื่ องป้องกันระหว่างการเคาะตะกรันหลังงานเชื่อม
• ไฟช็อตจากอุปกรณ์เชื่อม
• ไฟลุกไหม้ จากเปลวไฟ สะเก็ดไฟ หรื อโลหะร้ อนจากขันตอนการเชื
้
่อมหรื อการตัด
• นิ ้วถูกกระแทกระหว่างหัวอิเล็กโทรดจากเครื่ องเชื่อมแบบค่าความต้ านทานคงตัว

อันตรายจากการพ่ นสีฝุ่น

มีขนตอนที
ั้
่สาคัญอยู3่ ขันตอนในกระบวนการพ่
้
นและอบสีฝนุ่
 การเตรี ยมชิ ้นงาน
 การพ่นสี
 การอบสี
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คราบน ้ามัน สิง่ สกปรก สนิมและเศษสิง่ ตกค้ างมาจาการเชื่อม จะถูกกาจัดออกก่อนที่จะมีการพ่นด้ วยสีฝนุ่ โดยมีวิธีการ
ทาความสะอาดทังแบบที
้
่ใช้ เคมีและแบบที่ใช้ วิธีเชิงกล การเลือกวิธีการเตรี ยมผิวชิน้ งานขึ ้นอยู่กับขนาดและวัสดุที่จะ
เคลือบ และชนิดของสิ่งสกปรกที่จะกาจัด และประสิทธิภาพของชิ ้นงานที่เคลือบแล้ ว การเตรี ยมชิ ้นงานด้ วยวิธีทางเคมี
มักจะใช้ สารจาพวก ฟอสเฟต หรื อโครเมต ด้ วยการชุบจุ่ม หรื อแบบพ่นโดยมักจะมีหลายขันตอน
้
ตังแต่
้ กาจัดคราบไขมัน
กัดผิว ลบร่ องรอยขูดขีด การล้ างหลายๆครัง้ ไปจนถึงการเคลือบด้ วยกระบวนการที่เรี ยกว่า ฟอสเฟตติ ้งหรื อโครเมติ ้ง
ขันตอนในการเตรี
้
ยมผิวโลหะจะทาให้ การยึดเกาะของสีดีขึ ้น ในปั จจุบนั ขบวนการเหล่านี ้ได้ รับการพัฒนาให้ ดีขึ ้นมากเพื่อ
ลดผลกระทบและหลีกเลีย่ งการใช้ โครเมตซึง่ เป็ นพิษต่อสิง่ แวดล้ อม ไทเทเนียม เซอร์ โคเนียมและไซเลนซ์ ให้ ประสิทธิภาพ
ในการต้ านการผุกร่อนและเพิ่มการยึดเกาะผิวได้ ดีพอๆกัน
การพ่นสีฝนที
ุ่ ่นิยมใช้ กนั ทัว่ ไปก็โดยการใช้ ปืนพ่นแบบประจุไฟฟ้ าสถิต หรื อปื นพ่นแบบโคโรนา โดยปื นพ่นจะสร้ างประจุ
ไฟฟ้ าบวกให้ กบั สีฝนที
ุ่ ่ถกู พ่นตรงไปที่ชิ ้นงานที่ต่อไว้ กบั ขัวลบ
้ โดยใช้ แรงลมเป็ นตัวขับดัน มีหวั ฉีดหลายแบบให้ เลือกใช้
สาหรับการพ่นด้ วยวิธีนี ้ ขึ ้นอยูก่ บั รูปร่างของชิ ้นงานและความเรี ยบของสีที่ต้องการหลังจากนันชิ
้ ้นงานจะถูกนาเข้ าไปรับ
ความร้ อน โดยเริ่ มแรกชิ ้นงานถูกทาให้ ร้อนก่อนเพื่อให้ สีฝนหลอมตั
ุ่
วและเกิดเป็ นชันฟิ
้ ล์มบางๆ จากนันเมื
้ ่อมันเย็นตัวลง
มันแข็งตัวเคลือบผิวโลหะไว้ วิธีนี ้มีผลดีเรื่ องความเรี ยบของสีแต่มีผลเสียตรงที่อาจจะเกิดการไหลเยิ ้มขึ ้นได้ เมื่อสีฝนได้
ุ่ รับ
อุณหภูมิที่สงู ขึ ้น มันจะหลอมตัว ไหลเคลือบผิวและเกิดปฏิกิริยาเป็ นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ ้น ขบวนการนี ้เรี ยกว่า crosslinking
ซึง่ ต้ องใช้ อณ
ุ หภูมิที่คงที่ ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง จนผิวที่เคลือบอยู่ตวั ปกติใช้ อณ
ุ หภูมิประมาณ 200°C (390°F) เป็ นเวลา
ประมาณ 10 นาที เมื่อการอบเสร็ จสมบูรณ์ ชิ ้นงานก็จะถูกนาออกมาจากเตาอบ

แม้ การพ่นเคลือบด้ วยสีฝนจะมาแทนการพ่
ุ่
นสีแบบเปี ยก ก็ยงั มีอนั ตรายต่อผู้ปฏิบตั งิ านคือ
 การสัมผัสโดยตรงทางผิวหนัง
 การสูดดมเข้ าไป
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 การกลืนกิน ปนเปื อ้ นไปกับอาหาร เนื่องจากขาดสุขนิสยั ที่ดี
 ในขันตอนการอบอาจจะมี
้
สารที่เติมเข้ าไปในสีฝนเพื
ุ่ ่อเกิดการอยูต่ วั ที่ดี เช่น ไตรกลีซดิ ิล ไอโซไซยานูเรท TGIC (triglycidl isocyanurate) และไตรเมททิลกิ แอนไฮไดร์ -TMA (tri-mellitic anhydride) ที่ตา่ งก็สามารถ
ก่อให้ เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ตาและปอด ทาให้ เกิดการแพ้ ขึ ้น
 การพ่นในระบบที่ไม่มกี ารดูดอากาศทีด่ ีพอจะทาให้ มีโอกาสสัมผัสสารเคมีมากกว่า
ความเสีย่ งจากอันตรายเหล่านันเกิ
้ ดขึ ้นมากที่สดุ เมื่อ
• ใช้ สฝี นที
ุ่ ่มีสว่ นผสมของสารเร่งการอยูต่ วั เช่น ไตรกลีซดิ ิล ไอโซไซยานูเรท - TGIC (triglycidl isocyanurate)
หรื อ TMA (tri-mellitic anhydride)
• มีการพ่นสีฝนในที
ุ่
่ซงึ่ มีการถ่ายเทอากาศโดยเครื่ องดูดอากาศไม่ดี
• ทาตามวิธีการทางานที่ไม่ดี เช่นก้ มตัวเข้ าไปในตู้พน่
• ขนย้ ายสี ซ่อมบารุงและทาความสะอาด
• ข้ อควรระวังเพิม่ เติมได้ แก่
นอกจากนีย้ ังมีความเสี่ยงจากการเกิ ดอัคคีภัย ในระหว่างการทาความสะอาดที่จะเกิ ดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น ควร
หลีกเลี่ยงการทาให้ เกิดความร้ อนหรื อประกายไฟ เปลวไฟ การสูบบุหรี่ เป็ นต้ น พยายามลดความลดความเสี่ยงจาก
ไฟช็อต โดยใช้ ระบบสายดินที่ดีสาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ ดูแลรักษาระบบลมที่ใช้ ในการพ่นสี Ref. NFPA 68, NFPA 91

อันตรายจากไฟไหม้ และก๊ าซรั่ว ระเบิดที่ระบบจ่ ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว

ในโรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศหลายแห่งที่ใช้ ระบบท่อร่ วมสาหรับก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวที่เป็ นเชื ้อเพลิงในเตาอบสี และ
เครื่ องอบแห้ งในขันตอนการผลิ
้
ตคอยล์หลังจากที่ผ่านการทดสอบการรั่วด้ ว ยการอัดไนโตรเจนและจุ่มในถังน ้า ระบบท่อ
ของก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวยังมีอยูต่ ามจุดต่างๆที่มีการเชื่อมและประกอบคอยล์
การออกแบบและติดตังระบบท่
้
อร่ วม การใช้ ข้อต่อ ตัวปรับแรงดัน สายอ่อนที่ไม่ได้ มาตรฐานตลอดจนขาดการเอาใจใส่
ดูแลสภาพของส่วนประกอบเหล่านันจะเป็
้
นปั จจัยทาให้ เกิดก๊ าซรั่ว ไฟไหม้ และการระเบิดขึ ้นได้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในหัวข้ อเกี่ยวกับ คาแนะนาสาหรับการเชื่อมด้ วยระบบก๊ าซออกซิเจน-เชื ้อเพลิง (Oxy-Fuel)
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อันตรายและความเสี่ยงในส่ วนที่มีการผลิตอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้ อน(Heat Exchanger)
เครื่ องจักรและกระบวนการเหล่านี ้พบได้ ทวั่ ไปในพื ้นที่สาหรับผลิตอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้ อน(Heat Exchanger)
 เครื่ องคลีค่ อยล์
 เครื่ องยืดและตัดท่อตามความยาวที่ต้องการ
 เครื่ องงอท่อ Return
 เครื่ องงอท่อ Elbow
 เครื่ องงอท่อ dual 90 degree 'crossover' และ 'hairpin'
 เครื่ องงอท่อแบบ CNC/NC
 เครื่ องเจาะรู header
 เครื่ องขึ ้นรูป tube end
 multiple fin press sizes,
 progressive fin dies
 fin collectors,
 Vertical coil expansion
 threading devices
 automatic coil brazing machinery
 Conveying system to deliver coils after brazing.
 Header brazing machinery to braze header pipes.
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อันตรายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้ อน(Heat Exchanger)
 มือและนิ ้วได้ รับบาดเจ็บ การบาดเจ็บส่วนมากเกิดขึ ้นระหว่างกิจกรรมในการตัง/้ การปรับระยะ การเขี่ยเศษ
โลหะ หรื อการเฝ้ าดูเพื่อควบคุมกระบวนการผลิต
 สาเหตุที่เกิดขึ ้นมากที่สดุ ประการเดียว คือการบาดเจ็บที่เกิดจากการถูกรัง้ หรื อดึงเข้ าไปติดกับเครื่ อง ที่มีการหมุน
 ถูกแม่พมิ พ์ทบั มือและนิ ้วจากเครื่องและโต๊ ะวางชิ ้นงานที่เคลือ่ นที่
 การบาดเจ็บที่รุนแรงมากและเป็ นการบาดเจ็บที่อวัยวะถูกตัด กะโหลกแตก อันตรายถึงแก่ชีวิตจากเครื่ องจักร
เหล่านี ้ไม่ควรมองข้ าม
 การบาดเจ็บที่หลังเนื่องจากการยกขนย้ ายสิง่ ของ การยกผลิตภัณฑ์ด้วยมือ ไม่วา่ จะเป็ นการยกหรื อการขนย้ าย
เป็ นสาเหตุของอุบตั ิเหตุ ในโรงงานขนาดเล็กมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะกลุม่ เสีย่ งที่เป็ นพนักงานที่มีอายุน้อย
ขาดประสบการณ์ ส่วนในคนงานที่สงู อายุ ผู้ที่มีการบาดเจ็บอยูก่ ่อน จะทาให้ เกิดการบาดเจ็บหนักกว่าเดิม
 การบาดเจ็บที่หลัง มือ ไหล่และคอ โดยเฉพาะจากการทางานทีม่ ีการเคลือ่ นไหวซ ้าๆ การถูกบาดจากของมีคม
และการสัมผัสกับสารหล่อเย็นบ่อยๆ
 การบริ หารจัดการสารหล่อเย็นทีถ่ กู ต้ องจะช่วยลดความเสีย่ งลง ทาให้ อายุการใช้ งานของของเหลวนานขึ ้น ทา
ให้ เครื่ องจักรทางานดีขึ ้น
 สัมผัสกับสารหล่อเย็นที่ใช้ ในเครื่องจักร
 เสียงดัง

อันตรายและความเสี่ยงในส่ วนที่มีการฉีดขึน้ รู ปพลาสติก
อุบตั เหตุที่มกั เกิดขึ ้นในการฉีดขึ ้นรู ป พลาสติก ที่ได้ รับการสอบสวน มีการสรุ ปเป็ นประเภทของการกระทาและลักษณะ
ของอุบตั ิเหตุ /ส่วนของเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้ อง ได้ ความว่า การบาดเจ็บระหว่างการทางานปกติและการซ่อมบารุ ง ระหว่าง
การปรับตังเครื
้ ่ อง แกนและหัวฉีด การบาดเจ็บถูกความร้ อนลวก และการกระเซ็น ฝาครอบด้ านหน้ า ด้ านบน บริ เวณที่นา
ชิ ้นงานออก และที่ฝาครอบด้ านท้ าย
การวิเคราะห์โดยละเอียด แสดงให้ เห็นว่าอุบตั ิเหตุสว่ นใหญ่ เกิดจาก ไม่มีการติดตังฝาครอบเครื
้
่ องและระบบป้องกันให้
เพียงพอ และยังเกิดขาดการพยายามทาให้ ระบบป้องกันถูกถอดออกไป หรื อทาให้ ชารุดใช้ การไม่ได้
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อ้ างอิง

European Standard BS EN 201:1997

อุบตั ิเหตุจานวนมากเกิดจากการที่เครื่ องจักรถูกส่งมอบในสภาพที่ชารุ ด อุปกรณ์ป้องกันถูกถอดออกไป หรื อไม่มีการใส่
ทดแทนเข้ าไป สิง่ ต่อไปนี ้เป็ นการตรวจสอบในเบื ้องต้ น เพื่อทาให้ ระบบยังมีความปลอดภัย
 การตรวจสอบเครื่ องเพื่อดูความเรี ยบร้ อย (แนะนาให้ ทาบ่อยๆ ทุกวัน/ หรื อหลังจากมีการเปลีย่ นโมลด์)
 ระบบอินเตอร์ ลอ็ กอยูใ่ นสภาพที่ดี
 ตรวจสอบดูวา่ เพลทเทน ปิ ดได้ หรื อไม่ แม้ วา่ พนักงานจะเปิ ดฝาครอบออก
 ระบบควบคุมปิ ด ล็อคและไม่มีกญ
ุ แจเสียบคาอยู่
 อุปกรณ์กลไกต่างๆถูกใส่กลับเข้ าที่หลังจากมีการเปลีย่ นโมลด์หรื อไม่
อ้ างอิง
BS EN 201: 1997 Rubber and plastics machines. Injection moulding machines. Safety requirements
BPF Safety guidance on the guarding and use of injection moulding machines in the plastics and rubber
industries 238/3 1991.
British Polymer Training Association Injection molding operator handbook
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อันตรายและความเสี่ยงในส่ วนที่มีการดูดให้ เป็ นสุญญากาศและการชาร์ จนา้ ยา
ในโรงงานผลิตเครื่ องปรับอากาศมีความแตกต่างกันในเรื่ องขนาดของสถานประกอบการ เทคโนโลยีที่ใช้ เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ ดังนันในขั
้ นตอนการดู
้
ดเป็ นสุญญากาศและการชาร์ จน ้ายาก็แตกต่างกันไป บางแห่งใช้ เครื่ องจักรที่ควบคุมการ
ทางานแบบอัตโนมัติ ด้ วย PLC ในขณะที่ โรงงานขนาดเล็กอาจจะใช้ เพียงปั๊ มเล็กๆตัวเดียวสาหรับดูดและปั๊ มเล็กๆอีกตัว
สาหรับอัดน ้ายา ไม่วา่ ระบบที่ใช้ จะมีความแตกต่างกันอย่างไร แต่ประเด็นความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยก็ยงั เหมือนกัน
อยูด่ ีนนั่ คือ ในสภาพปั จจุบนั ไม่มีการแบ่งพื ้นที่อนั ตรายและการควบคุมป้องกันสิ่งที่จะเป็ นแหล่ งจุดติด หากมีการใช้ สาร
ทาความเย็นที่ไวไฟ ไม่มีการกากับดูแลให้ พนักงานสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากการสัมผัสกับสารที่เย็น
จัด ที่สามารถทาอันตรายผิวหนังหรื อตาได้ พนักงานไม่ได้ สวมใส่อปุ กรณ์ที่จะป้องกันการบาดเจ็บจากขอบหรื อสิ่งของมี
คมในขันตอนการประกอบ
้
ในบริ เวณรอบๆที่มีการชาร์ จน ้ายาจะพบว่าสภาพความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย สายไฟ ปลัก๊ ไฟ
ถังก๊ าซ สายเชื่อม หัวเชื่อม จะวางอยู่ทวั่ ไป ระบบท่อ ก๊ าซออกซิเจน ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว ก๊ าซไนโตรเจน มักไม่ได้ รับการ
ทาเครื่ องหมายหรื อรหัสสีที่ได้ มาตรฐาน ดังนันจึ
้ งพบว่ารอบๆที่มีการชาร์ จน ้ายาก็จะมีก๊าซอื่นๆวางปะปนเรี ยงรายอยู่
ใกล้ เคียงเสมอ โรงงานบางแห่งมีกระบวนการทดสอบการรั่วของชุดคอยล์ที่จะนาเข้ าประกอบมาตังแต่
้ ขนตอนการผลิ
ั้
ต
ในขณะที่บางแห่งไม่มีการทดสอบดังกล่าวอีกครัง้ ก่อ นทาการชาร์ จน ้ายา เช่นเดียวกับกรณีการตรวจสอบการรั่วด้ วย
เครื่ องตรวจจับก๊ าซอิเล็กทรอนิกส์ก็มีความแตกต่างกันไป สิ่งเหล่านี ้จึงส่งผลให้ โอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลของสารทา
ความเย็นแตกต่างกันในแต่ละสถานประกอบการ
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ภาคผนวก 6: สรุ ปรายละเอียยดของกฎหมายและข้ อบังคับในประเทศที่ผ้ ูประกอบการต้ องปฏิบัตติ าม
ข้ อควรพิจารณา/
กระบวนการ/สารเคมี
ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
อาคาร สถานที่ สิง่ ปลูก
สร้ าง ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั

ชื่อกฎหมาย
พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535

สาระสาคัญ มาตรา/ ข้ อกาหนด
หมวด 1 การประกอบกิจการโรงงานมาตรา 18(2) ห้ ามมิให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตขยายโรงงานเว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากผู้อนุญาต (2) การ
เพิ่มหรื อแก้ ไขส่วนใดส่วนหนึง่ ของอาคารโรงงานทาให้ ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐาน ใดฐานหนึง่ ต้ องรับน ้าหนักเพิม่ ขึ ้นตังแต่
้
ห้ าร้ อยกิโลกรัมขึ ้นไป
มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้ รัฐมนตรี มีอานาจออกกฎกระทรวงเพื่อให้ โรงงานจาพวกใด
จาพวกหนึง่ หรื อทุกจาพวกตามมาตรา 7 ต้ องปฏิบตั ิตามในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทีต่ งของโรงงานสภาพแวดล้
ั้
อมของโรงงานลักษณะอาคารของโรงงานหรื อลักษณะภายในของ
โรงงาน
(2) กาหนดลักษณะประเภทหรื อชนิดของเครื่ องจักรเครื่ องอุปกรณ์หรื อสิง่ ที่ต้องนามาใช้ ในการประกอบกิจการโรงงาน
(3) กาหนดให้ มคี นงานซึง่ มีความรู้เฉพาะตามประเภทชนิดหรื อขนาดของโรงงานเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่หนึง่ หน้ าที่ใดประจาโรงงาน
(4) กาหนดหลักเกณฑ์ทตี่ ้ องปฏิบตั ิกรรมวิธีการผลิตและการจัดให้ มีอปุ กรณ์หรื อเครื่ องมืออื่นใดเพื่อป้องกันหรื อระงับหรื อบรรเทา
อันตรายความเสียหายหรื อความเดือดร้ อนที่อาจเกิดแก่บคุ คลหรื อทรัพย์สนิ ที่อยูใ่ นโรงงานหรื อที่อยูใ่ กล้ เคียงกับโรงงาน
(5) กาหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรื อสิง่ ใดๆที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมซึง่ เกิดขึ ้นจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน
(6) กาหนดการจัดให้ มีเอกสารทีจ่ าเป็ นประจาโรงงานเพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรื อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(7) กาหนดข้ อมูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผ้ ปู ระกอบกิจการโรงงานต้ องแจ้ งให้ ทราบเป็ นครัง้ คราวหรื อตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
(8) กาหนดการอื่นใดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงานเพื่อป้องกันหรื อระงับหรื อบรรเทาอันตรายหรื อความเสียหายที่
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ข้ อควรพิจารณา/
กระบวนการ/สารเคมี

ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
อาคาร สถานที่ สิง่ ปลูก
สร้ าง ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั

ชื่อกฎหมาย

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม
เรื่ องการป้องกันและระงับ
อัคคีภยั ในโรงงาน
พ.ศ. 2552

สาระสาคัญ มาตรา/ ข้ อกาหนด
อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
มาตรา 12 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 ต้ องได้ รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตและต้ องปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรี ที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรี ที่ออกตามมาตรา
32
มาตรา 18 ห้ ามมิให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตขยายโรงงานเว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขอขยายโรงงานและการให้ ขยายโรงงานตลอดจนการอุทธรณ์คาสัง่ ไม่ให้ ขยายโรงงานให้ นามาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา
16 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
การขยายโรงงานได้ แก่
(1) การเพิม่ จานวนเปลีย่ นหรื อเปลีย่ นแปลงเครื่ องจักรทาให้ มกี าลังรวมเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ร้อยละห้ าสิบ
ขึ ้นไปในกรณีเครื่ องจักรเดิมมีกาลังรวมไม่เกินหนึง่ ร้ อยแรงม้ าหรื อกาลังเทียบเท่าไม่เกินหนึง่ ร้ อยแรงม้ า
หรื อเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ห้าสิบแรงม้ าขึ ้นไปในกรณีเครื่ องจักรเดิมมีกาลังรวมเกินกว่าหนึง่ ร้ อยแรงม้ าหรื อกาลัง
เทียบเท่าเกินกว่าหนึง่ ร้ อยแรงม้ า
(2) การเพิม่ หรื อแก้ ไขส่วนใดส่วนหนึง่ ของอาคารโรงงานทาให้ ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐาน
ใดฐานหนึง่ ต้ องรับน ้าหนักเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ห้าร้ อยกิโลกรัมขึ ้นไป
ใบอนุญาตในส่วนที่ขยายให้ มีอายุเท่ากับใบอนุญาตตามมาตรา 14
หมวด 2 ระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
“โดยเฉพาะในพื ้นที่ที่ไม่มคี นงานปฏิบตั ิงานประจาและมีการติดตัง้ หรื อใช้ งานอุปกรณ์ไฟฟ้ าหรื อจัดเก็บวัตถุไวไฟหรื อวัสดุติดไฟได้
ง่ายจะต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับและแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อตั โนมัติ”
หมวด 3 เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ
ข้ อ 7 เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือต้ องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัมพร้ อมใช้ งานได้ ตลอดเวลาโดยต้ องมีการตรวจสอบสภาพ
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ข้ อควรพิจารณา/
กระบวนการ/สารเคมี

ชื่อกฎหมาย

สาระสาคัญ มาตรา/ ข้ อกาหนด
และความพร้ อมในการใช้ งานไม่น้อยกว่าหกเดือน ต่อหนึง่ ครัง้
ข้ อ 9 เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือทีต่ ิดตังแต่
้ ละเครื่ องต้ องมีระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตรและให้ สว่ นบนสุดอยูส่ งู จากพื ้นไม่เกิน 1.50
เมตร มีป้ายหรื อสัญลักษณ์ทมี่ องเห็นได้ ชดั เจนไม่มีสงิ่ กีดขวางและต้ องสามารถนามาใช้ งานได้ สะดวก
หมวด 4 ระบบน ้าดับเพลิง
ข้ อ 10 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้ องจัดเตรียมน ้าสาหรับดับเพลิงในปริ มาณทีเ่ พียงพอที่จะส่งจ่ายน ้าให้ กบั อุปกรณ์ฉีดน ้าดับเพลิงได้
อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบนาที
หมวด 5 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ข้ อ 12 โรงงานที่มีสถานทีจ่ ดั เก็บวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์ซงึ่ เป็ นวัตถุที่ติดไฟได้ ที่มีพื ้นที่ตอ่ เนื่องติดต่อกันตังแต่
้ 1,000 ตารางเมตรขึ ้น
ไปต้ องติดตังระบบดั
้
บเพลิงอัตโนมัติเช่นระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) หรื อระบบอื่นที่
เทียบเท่าให้ ครอบคลุมพื ้นที่นนั ้
ข้ อ 14 สถานที่จดั เก็บวัตถุไวไฟทีม่ ีพื ้นที่ตงแต่
ั ้ 14 ตารางเมตรขึ ้นไปต้ องติดตังระบบดั
้
บเพลิงอัตโนมัติที่เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่นนั ้
หมวด 6 การตรวจสอบทดสอบและบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ตา่ งๆ
ข้ อ 15 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้ องตรวจสอบทดสอบและบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์สาหรับการป้องกันและระงับอัคคีภยั ให้
สามารถพร้ อมทางานได้ ตลอดเวลาโดยการตรวจสอบทดสอบและบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์เหล่านันให้
้ เป็ นไปตามรายละเอียด
แนบท้ ายประกาศนี ้หรื อมาตรฐานสากลที่เป็ นที่ยอมรับ
หมวด 7 การฝึ กอบรมเรื่ องการป้องกันและระงับอัคคีภยั
ข้ อ 17 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้ องจัดให้ คนงานได้ รับการฝึ กอบรมเรื่ องการป้องกันและระงับอัคคีภยั ตามทีก่ รมโรงงาน
อุตสาหกรรมกาหนดทังนี
้ ้ต้ องมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
หมวด 8 อื่นๆ
ข้ อ 18 ช่องเปิ ดต่างๆที่อยูท่ ี่ผนังพื ้นหรื อคานและช่องท่อต่างๆต้ องใช้ วสั ดุปิดกัน้ ช่องท่อและช่องเปิ ดเหล่านี ้ด้ วยวัตถุทนไฟที่ป้องกัน
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ไฟได้ อย่างน้ อย 2 ชัว่ โมงเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากเพลิงไหม้ ลกุ ลามจากบริเวณหนึง่ ไปอีกบริ เวณหนึง่
ข้ อ 19 พื ้นที่ของอาคารโรงงานทีม่ ีความเสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั สูงและปานกลางที่มีสถานที่จดั เก็บวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์ซงึ่ เป็ น
วัตถุทตี่ ิดไฟได้ หรื อสถานที่จดั เก็บวัตถุไวไฟต้ องกันแยกจากพื
้
้นทีส่ ว่ นอื่นของอาคารด้ วยวัสดุที่มีอตั ราการทนไฟได้ ไม่น้อยกว่า 1
ชัว่ โมง
ข้ อ 20 อาคารโรงงานชันเดี
้ ยวที่เป็ นโครงเหล็กต้ องปิ ดหุ้มโครงสร้ างด้ วยวัสดุทนไฟหรื อด้ วยวิธีการอืน่ ที่ทาให้ สามารถทนไฟได้ อย่าง
น้ อย1ชัว่ โมงถ้ าเป็ นอาคารหลายชันต้
้ องทนไฟได้ ไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง
โครงหลังคาของอาคารที่อยูส่ งู จากพื ้นอาคารเกิน8เมตรและอาคารนันมี
้ ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติหรื อมีการป้องกันความร้ อนหรื อระบบระบายความร้ อนมิให้ เกิดอันตรายต่อโครงหลังคา
โครงหลังคาของอาคารนันไม่
้ ต้องมีอตั ราการทนไฟตามที่กาหนดก็ได้
ข้ อ 21 การปฏิบตั ิงานในโรงงานซึง่ มีความเกี่ยวข้ องหรื อทาให้ เกิดประกายไฟหรื อความร้ อนทีเ่ ป็ นอันตรายต้ องจัดทาระบบการ
อนุญาตทางานทีม่ ีประกายไฟหรื อความร้ อนที่เป็ นอันตราย(Hot Work Permit System) ให้ เป็ นไปตามหลักวิชาการด้ านความ
ปลอดภัยโดยมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
ข้ อ 22 โรงงานต้ องจัดเส้ นทางหนีไฟที่อพยพคนงานทังหมดออกจากบริ
้
เวณที่ทางานสูบ่ ริ เวณที่ปลอดภัยเช่นถนนหรื อสนามนอก
อาคารโรงงานได้ ภายใน 5 นาที
ข้ อ 23 การจัดเก็บวัตถุสงิ่ ของที่ตดิ ไฟได้ หากเป็ นการเก็บกองวัตถุมิได้ เก็บในชันวางความสู
้
งของกองวัตถุนนต้
ั ้ องไม่เกิน 6 เมตรและ
ต้ องมีระยะห่างจากโคมไฟไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
ข้ อ 24 เครื่ องจักรอุปกรณ์ถงั เก็บถังปฏิกิริยาหรื อกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุไวไฟต้ องทาการต่อสายดิน (Grounding) หรื อต่อ
ฝาก (Bonding) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้ าสถิต
ข้ อ 25 การใช้ การจัดเก็บการขนถ่ายหรื อขนย้ ายตลอดจนการจัดการต่างๆเกี่ยวกับสารไวไฟและสารติด ไฟให้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่
ระบุไว้ ในเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet)ของสารนัน้
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ข้ อ 26 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้ องจัดให้ มีบคุ ลากรที่ปฏิบตั งิ านด้ านความปลอดภัยของโรงงานดาเนินการตรวจความปลอดภัย
ด้ านอัคคีภยั เป็ นประจาอย่างน้ อยเดือนละครัง้ โดยจัดทาเป็ นเอกสารหลักฐานที่พนักงานเจ้ าหน้ าทีส่ ามารถตรวจสอบได้ หากพบ
สภาพที่เป็ นอันตรายที่อาจก่อให้ เกิดเพลิงไหม้ ได้ ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขโดยทันที
ข้ อ 27 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้ องจัดให้ มแี ผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ในโรงงานประกอบด้ วยแผนการตรวจสอบความปลอดภัย
ด้ านอัคคีภยั แผนการอบรมเรื่ องการป้องกันและระงับอัคคีภยั แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟโดยเก็บแผนนี ้ไว้ ที่โรงงาน
พร้ อมให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบได้ และต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามแผน
กฎกระทรวงกาหนด
หมวด 1 บททัว่ ไป
มาตรฐานในการบริ หาร
ข้ อ 2 ให้ นายจ้ างจัดให้ มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี ้ และต้ องดูแลระบบป้องกันและ
จัดการ แลดาเนินการด้ าน ระงับอัคคีภยั ให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ข้ อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้ นายจ้ างจัดทาป้ายข้ อปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิ ดประกาศให้
และสภาพแวดล้ อมในการ เห็นได้ อย่างชัดเจน
ทางานเกี่ยวกับการป้องกัน ข้ อ 4 ในสถานประกอบกิจการทีม่ ีลกู จ้ างตังแต่
้ สบิ คนขึ ้นไป นอกจากต้ องปฏิบตั ิตามข้ อ 3 แล้ ว ให้ นายจ้ างจัดให้ มีแผนป้องกันและ
และระงับอัคคีภยั พ.ศ.
ระงับอัคคีภยั ประกอบด้ วยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์
2555
ให้ นายจ้ างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ณ สถานประกอบกิจการพร้ อมที่จะให้ พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้
ข้ อ 5 อาคารที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่งตังอยู
้ ร่ วมกัน ให้ นายจ้ างทุกรายของสถานประกอบกิจการในอาคารนันมี
้ หน ้าที่
ร่วมกันในการจัดให้ มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั รวมทังแผนป
้
้ องกันและระงับอัคคีภยั ด้ วย
ข้ อ 6 ในกรณีที่นายจ้ างสัง่ ให้ ลกู จ้ างทางานที่มีลกั ษณะงานหรื อไปทางาน ณ สถานที่ที่เสีย่ งหรื ออาจเสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั ให้
นายจ้ างแจ้ งข้ อปฏิบตั เิ กี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานให้ ลกู จ้ างทราบก่อนการปฏิบตั ิงาน
ข้ อ 7 ให้ นายจ้ างจัดเก็บวัตถุต่างๆ ดังต่อไปนี ้
(1) วัตถุซงึ่ เมื่อรวมกันแล้ วจะเกิดการลุกไหม้ หรื ออาจก่อให้ เกิดการลุกไหม้ ให้ แยกเก็บโดยมิให้ ปะปนกัน
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(2) วัตถุซงึ่ โดยสภาพสามารถอุ้มน ้าหรื อซับน ้าได้ มาก ให้ จดั เก็บไว้ บนพื ้นของอาคารซึง่ สามารถรองรับน ้าหนักที่เพิ่มขึ ้นได้
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ
หมวด 3 การดับเพลิง
หมวด 4 การป้องกันอัคคีภยั จากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้ อน
หมวด 5 วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด
หมวด 6 การกาจัดของเสียที่ติดไฟได้ ง่าย
หมวด 7 การป้องกันอันตรายจากฟ้ าผ่า
หมวด 8 การดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภยั และการรายงาน
ข้ อ 27 ให้ นายจ้ างจัดให้ ลกู จ้ างไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40ของจานวนลูกจ้ างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการ
ฝึ กอบรมการดับเพลิงขันต้
้ น โดยให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็ นผู้ดาเนินการฝึ กอบรม
ข้ อ 28 ให้ นายจ้ างจัดให้ มีการดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภยั ดังต่อไปนี ้
(1) สถานประกอบกิจการที่มีความเสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั อย่างร้ ายแรงหรื ออย่างปานกลาง ต้ องจัดให้ มกี ารบริ หารงานโดยกลุม่
ปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภยั และมีผ้ ทู าหน้ าที่อานวยการระงับอัคคีภยั ทังระบบโดยเฉพาะเมื
้
่อเกิดเพลิงไหม้ ประจา
สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่มีการประกอบกิจการ
(2) ต้ องจัดให้ ผ้ ทู ี่มีหน้ าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั การใช้ อปุ กรณ์
ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉกุ เฉิน
ข้ อ 29 ให้ นายจ้ างจัดให้ ลกู จ้ างฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้ นทางหนีไฟตามที่กาหนดไว้
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ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
อาคาร สถานที่ สิง่ ปลูก
สร้ าง ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั

ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่ อง
กาหนดมาตรฐานเครื่ อง
ดับเพลิงแบบเคลือ่ นย้ ายได้
พ.ศ.2556

ข้ อ 2 มาตรฐานเครื่ องดับเพลิงแบบเคลือ่ นย้ ายได้ ได้ แก่มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภยั แห่งชาติ
สหรัฐอเมริ กา (National Fire Protection Association : NFPA) มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา (American National Standards Institute : ANSI) มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย
(Australia Standards : AS) มาตรฐานประเทศอังกฤษ (British Standard : BS) และมาตรฐาน
องค์การมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization : ISO)

ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
อาคาร สถานที่ สิง่ ปลูก
สร้ าง ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั

กฎกระทรวงกาหนด
มาตรฐานในการบริ หารและ
การจัดการด้ านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการ
ทางานเกี่ยวกับความร้ อน
แสงสว่างและเสียงพ.ศ.
2549

“สภาวะการทางาน”หมายความว่าสภาวะแวดล้ อมซึง่ ปรากฎอยูใ่ นบริ เวณที่ทางานของลูกจ้ างซึง่ รวมถึงสภาพต่างๆในบริ เวณที่
ทางานเครื่ องจักรอาคารสถานทีก่ ารระบายอากาศความร้ อนแสงสว่างเสียงตลอดจนสภาพและลักษณะการทางานของลูกจ้ างด้ วย
หมวด 1 ความร้ อน
ข้ อ 3 ให้ นายจ้ างควบคุมและรักษาระดับความร้ อนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลกู จ้ างทางานอยูม่ ิให้ เกินมาตรฐาน
หมวด 2 แสงสว่าง
ข้ อ 5 นายจ้ างต้ องจัดให้ สถานประกอบกิจการมีความเข้ มของแสงสว่าง
หมวด 3 เสียง
ข้ อ 8 นายจ้ างต้ องควบคุมระดับเสียงที่ลกู จ้ างได้ รับเฉลีย่ ตลอดเวลาการทางานในแต่ละวัน(Time Weighted Average-TWA) มิให้
เกินมาตรฐานที่กาหนดไว้
หมวด 4 อุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ข้ อ13 อุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต้ องมีมาตรฐาน
หมวด 5 การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน
ข้ อ 15 นายจ้ างต้ องจัดให้ มกี ารตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับระดับความร้ อนแสงสว่างหรื อเสียงภายในสถาน
ประกอบกิจการ
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หมวด 6 การตรวจสุขภาพและการรายงานผลการตรวจสุขภาพ
ข้ อ 20 ให้ นายจ้ างจัดให้ มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้ างที่ทางานในสภาวะการทางานที่อาจได้ รับอันตรายจากความร้ อนแสงสว่าง
หรื อเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
ข้ อ 12 ในกรณีที่สภาวะการทางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลกู จ้ างได้ รับเฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการทางานแปดชัว่ โมง
ตังแต่
้ แปดสิบห้ าเดซิเบลเอขึ ้นไปให้ นายจ้ างจัดทาโครงการอนุรักษ์ การได้ ยินในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีประกาศกาหนด

ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
อาคาร สถานที่ สิง่ ปลูก
สร้ าง ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั

ประกาศกระทรวง
ให้ ความหมายเสียงรบกวนว่าระดับเสียงตรวจวัดนอกบริ เวณโรงงานที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมเรื่ องกาหนดค่า
ระดับเสียงการรบกวนและ
ระดับเสียงทีเ่ กิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงานพ.ศ.
2548
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พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535

สาระสาคัญ มาตรา/ ข้ อกาหนด
หมวด 1 มาตรา 18(2) พรบ. โงงาน พ.ศ. 2535
มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้ รัฐมนตรี มีอานาจออกกฎกระทรวงเพื่อให้ โรงงานจาพวกใด
จาพวกหนึง่ หรื อทุกจาพวกตามมาตรา 7 ต้ องปฏิบตั ิตามในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทีต่ งของโรงงานสภาพแวดล้
ั้
อมของโรงงานลักษณะอาคารของโรงงานหรื อลักษณะภายในของ
โรงงาน
(2) กาหนดลักษณะประเภทหรื อชนิดของเครื่ องจักรเครื่ องอุปกรณ์หรื อสิง่ ที่ต้องนามาใช้ ในการประกอบกิจการโรงงาน
(3) กาหนดให้ มคี นงานซึง่ มีความรู้เฉพาะตามประเภทชนิดหรื อขนาดของโรงงานเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่หนึง่ หน้ าที่ใดประจาโรงงาน
(4) กาหนดหลักเกณฑ์ทตี่ ้ องปฏิบตั ิกรรมวิธีการผลิตและการจัดให้ มีอปุ กรณ์หรื อเครื่ องมืออื่นใดเพื่อป้องกันหรื อระงับหรื อบรรเทา
อันตรายความเสียหายหรื อความเดือดร้ อนที่อาจเกิดแก่บคุ คลหรื อทรัพย์สนิ ที่อยูใ่ นโรงงานหรื อที่อยูใ่ กล้ เคียงกับโรงงาน
(5) กาหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรื อสิง่ ใดๆที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมซึง่ เกิดขึ ้นจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน
(6) กาหนดการจัดให้ มีเอกสารทีจ่ าเป็ นประจาโรงงานเพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรื อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(7) กาหนดข้ อมูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผ้ ปู ระกอบกิจการโรงงานต้ องแจ้ งให้ ทราบเป็ นครัง้ คราวหรื อตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
(8) กาหนดการอื่นใดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงานเพื่อป้องกันหรื อระงับหรื อบรรเทาอันตรายหรื อความเสียหายที่
อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
มาตรา 12 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 ต้ องได้ รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตและต้ องปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรี ที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรี ที่ออกตามมาตรา
32
มาตรา 18 ห้ ามมิให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตขยายโรงงานเว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
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การขอขยายโรงงานและการให้ ขยายโรงงานตลอดจนการอุทธรณ์คาสัง่ ไม่ให้ ขยายโรงงานให้ นามาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา
16 มาใช้ บงั คับ
การขยายโรงงานได้ แก่
(1) การเพิม่ จานวนเปลีย่ นหรื อเปลีย่ นแปลงเครื่ องจักรทาให้ มกี าลังรวมเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ร้อยละห้ าสิบ
ขึ ้นไปในกรณีเครื่ องจักรเดิมมีกาลังรวมไม่เกินหนึง่ ร้ อยแรงม้ าหรื อกาลังเทียบเท่าไม่เกินหนึง่ ร้ อยแรงม้ า
หรื อเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ห้าสิบแรงม้ าขึ ้นไปในกรณีเครื่ องจักรเดิมมีกาลังรวมเกินกว่าหนึง่ ร้ อยแรงม้ าหรื อกาลัง
เทียบเท่าเกินกว่าหนึง่ ร้ อยแรงม้ า
(2) การเพิม่ หรื อแก้ ไขส่วนใดส่วนหนึง่ ของอาคารโรงงานทาให้ ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐาน
ใดฐานหนึง่ ต้ องรับน ้าหนักเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ห้าร้ อยกิโลกรัมขึ ้นไป
ใบอนุญาตในส่วนที่ขยายให้ มีอายุเท่ากับใบอนุญาตตามมาตรา 14

ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
เครื่ องจักร อุปกรณ์

พระราชบัญญัติ ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน พ.ศ. 2554

มาตรา 16 ให้ นายจ้ างจัดให้ ผ้ บู ริหารหัวหน้ างานและลูกจ้ างทุกคนได้ รับการฝึ กอบรม ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการทางานเพื่อให้ บริ หารจัดการและดาเนินการ ด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานได้ อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้ างรับลูกจ้ างเข้ าทางานเปลีย่ นงานเปลีย่ นสถานที่ทางานหรื อเปลีย่ นแปลงเครื่ องจักรหรื อ
อุปกรณ์ซงึ่ อาจทาให้ ลกู จ้ างได้ รับอันตรายต่อชีวติ ร่างกายจิตใจหรื อสุขภาพอนามัย ให้ นายจ้ างจัดให้ มีการฝึ กอบรมลูกจ้ างทุกคน
ก่อนการเริ่ มทางาน
มาตรา 19 ในกรณีที่นายจ้ างเช่าอาคารสถานที่เครื่ องมือเครื่ องจักรอุปกรณ์หรื อสิง่ อื่นใดที่นามาใช้ ในสถานประกอบกิจการให้
นายจ้ างมีอานาจดาเนินการด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานเกี่ยวกับอาคารสถานที่เครื่ องมือ
เครื่ องจักรอุปกรณ์หรื อสิง่ อื่นใดทีเ่ ช่านันตามมาตรฐานที
้
่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8
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หมวด 2 การบริ หารการจัดการและการดาเนินการด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
มาตรา 8 ให้ นายจ้ างบริ หารจัดการและดาเนินการด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนดในกฎกระทรวง
การกาหนดมาตรฐานตามวรรคหนึง่ ให้ นายจ้ างจัดทาเอกสารหรื อรายงานใดโดยมีการตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคลหรื อนิติบคุ คล
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงให้ ลกู จ้ างมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยอา ชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานตามมาตรฐานที่กาหนดในวรรคหนึง่
หมวด 4 การควบคุมกากับดูแล
มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกากับดูแลการดาเนินการด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานให้ นายจ้ างดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้ มีการประเมินอันตราย
(2) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้ อมในการทางานที่มีผลต่อลูกจ้ าง
(3) จัดทาแผนการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานและจัดทาแผนการควบคุมดูแล
ลูกจ้ างและสถานประกอบกิจการ
(4) ส่งผลการประเมินอันตรายการศึกษาผลกระทบแผนการดาเนินงานและแผนการควบคุมตาม (1) (2) และ (3) ให้ อธิบดีหรื อผู้ซงึ่
อธิบดีมอบหมาย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการดาเนินการตามวรรคหนึง่ ประเภทกิจการขนาดของกิจการที่ต้องดาเนินการและระยะเวลาที่ต้อง
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการดาเนินการตามวรรคหนึง่ นายจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิตามคาแนะนาและได้ รับการรับรองผลจากผู้ชานาญการด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
มาตรา 36 ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่านายจ้ างลูกจ้ างหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
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พระราชบัญญัตินี ้หรื อกฎกระทรวงซึง่ ออกตามพระราชบัญญัตินี ้หรื อพบว่าสภาพแวดล้ อมในการทางานอาคารสถานทีเ่ ครื่ องจักร
หรื ออุปกรณ์ที่ลกู จ้ างใช้ จะก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลกู จ้ างให้ พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอานาจสัง่ ให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดการ
กระทาที่ฝ่าฝื นแก้ ไขปรับปรุงหรื อปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องหรื อเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวันถ้ ามีเหตุจาเป็ นไม่อาจดาเนินการให้
แล้ วเสร็ จภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้ พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ ไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละสามสิบ
วันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลาดังกล่าว
ในกรณีจาเป็ นเมื่อได้ รับอนุมตั จิ ากอธิบดีหรื อผู้ซงึ่ อธิบดีมอบหมายให้ พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอานาจสัง่ ให้ หยุดการใช้
เครื่ องจักรอุปกรณ์อาคารสถานทีห่ รื อผูกมัดประทับตราสิง่ ที่อาจจะก่อให้ เกิดอันตรายอย่างร้ ายแรงต่อลูกจ้ างดังกล่าวทังหมดหรื
้
อ
บางส่วนเป็ นการชัว่ คราวในระหว่างการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ เมื่อนายจ้ างได้ ปรับปรุงแก้ ไขให้
ถูกต้ องตามคาสัง่ ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามวรรคหนึง่ แล้ วให้ นายจ้ างแจ้ งอธิบดีหรื อผู้ซงึ่ อธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณา
เพิกถอนคาสัง่ ดังกล่าวได้
กฎกระทรวงกาหนด
หมวด 1 เครื่ องจักร
มาตรฐานในการบริ หารและ ส่วนที่ 1 บททัว่ ไป
การจัดการด้ านความ
ส่วนที่ 2 เครื่ องปั๊ มโลหะ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย
ส่วนที่ 3 เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ าและเครื่ องเชื่อมก๊ าซ
และสภาพแวดล้ อมในการ ส่วนที่ 4 รถยก
ทางานเกี่ยวกับเครื่ องจักร
ส่วนที่ 5 ลิฟต์
ปั น้ จัน่ และหม้ อน ้า พ.ศ.
หมวด 2 ปั น้ จัน่
2552
ส่วนที่ 1 บททัว่ ไป
ส่วนที่ 2 ปั น้ จัน่ เหนือศรีษะและปั น้ จัน่ ขาสูง
ส่วนที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้ เกี่ยวกับปั น้ จัน่
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หมวด 4 การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
เครื่ องจักร อุปกรณ์

กฎกระทรวงกาหนด
มาตรฐานในการบริ หารและ
การจัดการด้ านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการ
ทางานเกี่ยวกับความร้ อน
แสงสว่างและเสียงพ.ศ.
2549

“สภาวะการทางาน”หมายความว่าสภาวะแวดล้ อมซึง่ ปรากฎอยูใ่ นบริ เวณที่ทางานของลูกจ้ างซึง่ รวมถึงสภาพต่างๆในบริ เวณที่
ทางานเครื่ องจักรอาคารสถานทีก่ ารระบายอากาศความร้ อนแสงสว่างเสียงตลอดจนสภาพและลักษณะการทางานของลูกจ้ างด้ วย
หมวด 1 ความร้ อน
ข้ อ 3 ให้ นายจ้ างควบคุมและรักษาระดับความร้ อนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลกู จ้ างทางานอยูม่ ิให้ เกินมาตรฐาน
หมวด 2 แสงสว่าง
ข้ อ 5 นายจ้ างต้ องจัดให้ สถานประกอบกิจการมีความเข้ มของแสงสว่าง
หมวด 3 เสียง
ข้ อ 8 นายจ้ างต้ องควบคุมระดับเสียงที่ลกู จ้ างได้ รับเฉลีย่ ตลอดเวลาการทางานในแต่ละวัน(Time Weighted Average-TWA) มิให้
เกินมาตรฐานที่กาหนดไว้
หมวด 4 อุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ข้ อ 13 อุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต้ องมีมาตรฐาน
หมวด 5 การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน
ข้ อ 15 นายจ้ างต้ องจัดให้ มกี ารตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับระดับความร้ อนแสงสว่างหรื อเสียงภายในสถาน
ประกอบกิจการ
หมวด 6 การตรวจสุขภาพและการรายงานผลการตรวจสุขภาพ
ข้ อ 20 ให้ นายจ้ างจัดให้ มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้ างที่ทางานในสภาวะการทางาน
ที่อาจได้ รับอันตรายจากความร้ อนแสงสว่างหรื อเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
ข้ อ 12 ในกรณีที่สภาวะการทางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลกู จ้ างได้ รับเฉลีย่
ตลอดระยะเวลาการทางานแปดชัว่ โมงตังแต่
้ แปดสิบห้ าเดซิเบลเอขึ ้นไปให้ นายจ้ างจัดทาโครงการอนุรักษ์ การได้ ยินในสถาน
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ประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
กฎกระทรวงกาหนด
หมวด 1 บททัว่ ไป
มาตรฐานในการบริ หารและ หมวด 2 บริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ า
การจัดการด้ านความ
หมวด 3 ระบบป้องกันฟ้ าผ่า
ปลอดภัยอาชีวอนามัย
หมวด 4 อุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
และสภาพแวดล้ อมในการ ข้ อ 1 “ระบบไฟฟ้ าในโรงงาน” หมายความว่า
ทางานเกี่ยวกับไฟฟ้ า พ.ศ. ข้ อ 2 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่สองและผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่สามต้ องมีแบบแปลนที่แสดงการติดตังระบบ
้
2554
ไฟฟ้ าในโรงงานตามความเป็ นจริง (as-built drawing) และรายการประกอบแบบแปลน โดยในแบบแปลนนันต้
้ องมีคารับรองของ
กฎกระทรวง
วิศวกรหรื อบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กาหนดมาตรการความ
ข้ อ 3 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้ องใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้ าในโรงงานทีม่ ีลกั ษณะและคุณสมบัติ
ปลอดภัยเกี่ยวกับระบบ
เป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมตามกฎหมายว่าด้ วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมหรื อมาตรฐานอื่นที่ยอมรับกัน
ไฟฟ้ าในโรงงาน
ข้ อ 4 การใช้ งานระบบไฟฟ้ าในโรงงาน ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามหลักวิชาการหรื อมาตรฐานที่ยอมรับ
พ.ศ. 2550
กัน
ข้ อ 5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้ าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้ าในโรงงาน
เป็ นประจาทุกปี โดยวิศวกรหรื อบุคคลอื่น
ข้ อ 7 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้ องจัดเก็บและรักษาแบบแปลนตามข้ อ 2 และเอกสารตามข้ อ 5 หรื อเอกสารใดตามกฎกระทรวงนี ้
ไว้ เป็ นเอกสารประจาโรงงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงานเจ้ าหน้ าที่
กฎกระทรวงกาหนด
ข้ อ 2 ในกฎกระทรวงนี ้
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจ “การตรวจสุขภาพ” หมายความว่าการตรวจร่างกายและสภาวะทางจิตใจตามวิธีทางการแพทย์เพื่อให้ ทราบถึงความเหมาะสมและ
สุขภาพของลูกจ้ างและ
ผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้ างอันอาจเกิดจากการทางาน
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ส่งผลการตรวจแก่พนักงาน
ตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547

“งานเกี่ยวกับปั จจัยเสีย่ ง” หมายความว่างานที่ลกู จ้ างทาเกี่ยวกับ
(1) สารเคมีอนั ตรายตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
(2) จุลชีวนั เป็ นพิษซึง่ อาจเป็ นเชื ้อไวรัสแบคทีเรี ยราหรื อสารชีวภาพอื่นตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
(3) กัมมันตภาพรังสี
(4) ความร้ อนความเย็นความสัน่ สะเทือนความกดดันบรรยากาศแสงเสียงหรื อสภาพแวดล้ อมอื่นทีอ่ าจเป็ นอันตรายทังนี
้ ้ตามที่
รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
หมวด1 การตรวจสุขภาพ
ข้ อ 3 ให้ นายจ้ างจัดให้ มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้ างที่ทางานเกี่ยวกับปั จจัยเสีย่ งโดยแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึ
้ ง่ ที่ได้ รั บใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้ านอาชีวเวชศาสตร์ หรื อที่ผา่ นการอบรมด้ านอาชีวเวชศาสตร์ หรื อที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่อธิบดีประกาศ
กาหนดโดยตรวจสุขภาพลูกจ้ างครัง้ แรกให้ เสร็ จสิ ้นภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่รับลูกจ้ างเข้ าทางานและตรวจสุขภาพลูกจ้ างครัง้
ต่อไปอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
ในกรณีที่ลกั ษณะหรื อสภาพของงานที่เกี่ยวกับปั จจัยเสีย่ งนันมี
้ ความจาเป็ นต้ องตรวจสุขภาพตามระยะเวลาอื่นให้ นายจ้ างจัดให้ มี
การตรวจสุขภาพของลูกจ้ างตามระยะเวลานัน้
ในกรณีนายจ้ างเปลีย่ นงานของลูกจ้ างที่มีอนั ตรายแตกต่างไปจากเดิมให้ นายจ้ างจัดให้ มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้ างทุกครัง้ ให้
เสร็ จสิ ้นภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่เปลีย่ นงาน
หมวด 2 การบันทึกผลการแจ้ งและการส่งผลการตรวจสุขภาพ
ข้ อ 5 ในการตรวจสุขภาพของลูกจ้ างตามข้ อ3ให้ แพทย์ผ้ ทู าการตรวจบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพโดยให้ ระบุ
ความเห็นของแพทย์ที่บง่ บอกถึงสภาวะสุขภาพของลูกจ้ างที่มีผลกระทบหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการทางานหรื อลักษณะงานที่ได้ รับ
มอบหมายของลูกจ้ างพร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อแพทย์ผ้ ทู าการตรวจหรื อให้ ความเห็นในวันที่ทาการตรวจหรื อให้ ความเห็นนัน้
ข้ อ 6 ให้ นายจ้ างจัดให้ มีสมุดสุขภาพประจาตัวของลูกจ้ างที่ทางานเกี่ยวกับปั จจัยเสีย่ งตามแบบทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนดและให้
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นายจ้ างบันทึกผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้ างในสมุดสุขภาพประจาตัวของลูกจ้ างตามผลการตรวจของแพทย์ทกุ ครัง้ ที่มกี ารตรวจ
สุขภาพ
ข้ อ 7 ให้ นายจ้ างเก็บบันทึกผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้ างตามข้ อ3รวมทังข้
้ อมูลสุขภาพอื่นที่เกี่ยวข้ องและพร้ อมทีจ่ ะให้ พนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบได้ ตลอดเวลาโดยให้ เก็บไว้ ณที่ทาการของนายจ้ างไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วนั สิ ้นสุดของการจ้ างแต่ละราย
เว้ นแต่มีการร้ องทุกข์วา่ นายจ้ างไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อมีการฟ้ องร้ องคดีเกี่ยวกับโรคหรื ออันตรายอย่างใดต่อสุขภาพของ
ลูกจ้ างแม้ จะพ้ นเวลาที่กาหนดให้ นายจ้ างเก็บรักษาเอกสารนันไว้
้ จนกว่าจะมีคาสัง่ หรื อคาพิพากษาถึงที่สดุ เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
ทังนี
้ ้มิให้ นายจ้ างนาข้ อมูลนันไปใช้
้
ในทางที่เป็ นโทษแก่ลกู จ้ างโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
ข้ อ 8 ให้ นายจ้ างแจ้ งผลการตรวจสุขภาพให้ แก่ลกู จ้ างดังนี ้
(1) กรณีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติให้ แจ้ งแก่ลกู จ้ างผู้นนภายในระยะเวลาสามวั
ั้
นนับแต่วนั ที่ทราบผลการตรวจ
(2) กรณีผลการตรวจสุขภาพปกติให้ แจ้ งแก่ลกู จ้ างผู้นนภายในระยะเวลาเจ็
ั้
ดวันนับแต่วนั ที่ทราบผลการตรวจ
ข้ อ 9 ในกรณีที่พบความผิดปกติของลูกจ้ างหรื อลูกจ้ างมีอาการหรื อเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางานให้ นายจ้ างจัดให้ ลกู จ้ างได้ รับการ
รักษาพยาบาลทันทีและทาการตรวจสอบหรื อหาสาเหตุของความผิดปกติเพื่อประโยชน์ในการป้องกันให้ นายจ้ างส่งผลการตรวจ
สุขภาพของลูกจ้ างที่พบความผิดปกติหรื อการเจ็บป่ วยการให้ การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ ไขต่อพนักงานตรวจแรงงาน
ตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนดภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ทราบความผิดปกติหรื อการเจ็บป่ วย
ข้ อ 10 ถ้ าลูกจ้ างผู้ใดมีหลักฐานทางการแพทย์จากสถานพยาบาลของราชการหรื อที่ราชการยอมรับแสดงว่าไม่อาจทางานในหน้ าที่
เดิมได้ ให้ นายจ้ างเปลีย่ นงานให้ แก่ลกู จ้ างผู้นนตามที
ั้
่เห็นสมควรทังนี
้ ้ต้ องคานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้ างเป็ นสาคัญ
ข้ อ11ให้ นายจ้ างมอบสมุดสุขภาพประจาตัวให้ แก่ลกู จ้ างเมื่อสิ ้นสุดการจ้ าง

สุขภาพและอนามัย

ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

ข้ อ 3 สมุดสุขภาพประจาตัวของลูกจ้ างที่ทางานเกี่ยวกับปั จจัยเสีย่ งให้ เป็ นไปตามแบบท้ ายประกาศนี ้
ข้ อ 4 แบบแจ้ งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้ างที่พบความผิดปกติหรื อการเจ็บป่ วยการให้ การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ ไขให้
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เรื่ องกาหนดแบบสมุด
สุขภาพประจาตัวของลูกจ้ าง
ที่ทางานเกี่ยวกับปั จจัยเสีย่ ง
และแบบแจ้ งผลการตรวจ
สุขภาพของลูกจ้ างที่พบ
ความผิดปกติหรื อการ
เจ็บป่ วย
การให้ การรักษาพยาบาล
และการป้องกันแก้ ไข
พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม
เรื่ องการป้องกันและระงับ
อัคคีภยั ในโรงงาน
พ.ศ. 2552

สาระสาคัญ มาตรา/ ข้ อกาหนด
เป็ นไปตามแบบจผส.1 ท้ ายประกาศนี ้

หมวด 2 ระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
ข้ อ 4 อาคารโรงงานต้ องจัดให้ มีอปุ กรณ์ตรวจจับและแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ครอบคลุมทัว่ ทังอาคารตามความเหมาะสมกั
้
บสภาพพื ้นที่
โดยเฉพาะในพื ้นที่ที่ไม่มีคนงานปฏิบตั ิงานประจาและมีการติดตังหรื
้ อใช้ งานอุปกรณ์ไฟฟ้ าหรื อจัดเก็บวัตถุไวไฟหรื อวัสดุติดไฟได้
ง่ายจะต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับและแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ อตั โนมัติ
อุปกรณ์แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ต้องเป็ นชนิดที่ให้ สญ
ั ญาณโดยไม่ต้องใช้ ไฟฟ้ าจากระบบแสงสว่างและที่ใช้ กบั เครื่ องจักรหรื อมีระบบไฟ
สารองที่จา่ ยไฟสาหรับระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ได้ ไม่น้อยกว่า 2ชั่ วโมง
หมวด 3 เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ
ข้ อ 7 เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือต้ องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัมพร้ อมใช้ งานได้ ตลอดเวลาโดยต้ องมีการตรวจสอบสภาพ
และความพร้ อมในการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อหนึง่ ครัง้
ข้ อ 9 เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือทีต่ ิดตังแต่
้ ละเครื่ องต้ องมีระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตรและให้ สว่ นบนสุดอยูส่ งู จากพื ้นไม่เกิน 1.50
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สาระสาคัญ มาตรา/ ข้ อกาหนด
เมตรมีป้ายหรื อสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ ชดั เจนไม่มีสงิ่ กีดขวางและต้ องสามารถนามาใช้ งานได้ สะดวก
หมวด4ระบบน ้าดับเพลิง
ข้ อ10 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้ องจัดเตรี ยมน ้าสาหรับดับเพลิงในปริ มาณที่เพียงพอที่จะส่งจ่ายน ้าให้ กบั อุปกรณ์ฉีดน ้าดับเพลิงได้
อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบนาที
ข้ อ11 การติดตังระบบน
้
้าดับเพลิงต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็ นที่ยอมรับ
หมวด 5 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ข้ อ 12 โรงงานที่มีสถานทีจ่ ดั เก็บวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์ซงึ่ เป็ นวัตถุที่ติดไฟได้ ที่มีพื ้นที่ตอ่ เนื่องติดต่อกันตังแต่
้ 1,000ตารางเมตรขึ ้น
ไปต้ องติดตังระบบดั
้
บเพลิงอัตโนมัติเช่นระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) หรื อระบบอื่นที่
เทียบเท่าให้ ครอบคลุมพื ้นที่นนั ้
ข้ อ 14 สถานที่จดั เก็บวัตถุไวไฟทีม่ ีพื ้นที่ตงแต่
ั ้ 14ตารางเมตรขึ ้นไปต้ องติดตังระบบดั
้
บเพลิงอัตโนมัติที่เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่นัน้
หมวด 6 การตรวจสอบทดสอบและบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ตา่ งๆ
ข้ อ 15 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้ องตรวจสอบทดสอบและบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์สาหรับการป้องกันและระงับอัคคีภยั ให้
สามารถพร้ อมทางานได้ ตลอดเวลาโดยการตรวจสอบทดสอบและบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์เหล่านันให้
้ เป็ นไปตามรายละเอียด
แนบท้ ายประกาศนี ้หรื อมาตรฐานสากลที่เป็ นที่ยอมรับ
หมวด 7 การฝึ กอบรมเรื่ องการป้องกันและระงับอัคคีภยั
ข้ อ 17 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้ องจัดให้ คนงานได้ รับการฝึ กอบรมเรื่ องการป้องกันและ ระงับอัคคีภยั ตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกาหนดทังนี
้ ้ต้ องมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
ข้ อ18ช่องเปิ ดต่างๆที่อยูท่ ี่ผนังพื ้นหรื อคานและช่องท่อต่างๆต้ องใช้ วสั ดุปิดกัน้ ช่องท่อและช่องเปิ ดเหล่านี ้ด้ วยวัตถุทนไฟที่ป้องกันไฟ
ได้ อย่างน้ อย2ชัว่ โมงเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากเพลิงไหม้ ลกุ ลามจากบริ เวณหนึง่ ไปอีกบริเวณหนึง่
ข้ อ 19 พื ้นที่ของอาคารโรงงานทีม่ ีความเสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั สูงและปานกลางที่มีสถานที่จดั เก็บวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์ซงึ่ เป็ น
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วัตถุทตี่ ิดไฟได้ หรื อสถานที่จดั เก็บวัตถุไวไฟต้ องกันแยกจากพื
้
้นทีส่ ว่ นอื่นของอาคารด้ วยวัสดุที่มีอตั ราการทนไฟได้ ไม่น้อยกว่า 1
ชัว่ โมง
ข้ อ 20 อาคารโรงงานชันเดี
้ ยวที่เป็ นโครงเหล็กต้ องปิ ดหุ้มโครงสร้ างด้ วยวัสดุทนไฟหรื อด้ วยวิธีการอืน่ ที่ทาให้ สามารถทนไฟได้ อย่าง
น้ อย 1 ชัว่ โมงถ้ าเป็ นอาคารหลายชันต้
้ องทนไฟได้ ไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง
โครงหลังคาของอาคารที่อยูส่ งู จากพื ้นอาคารเกิน8เมตรและอาคารนันมี
้ ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติหรื อมีการป้องกันความร้ อนหรื อระบบระบายความร้ อนมิให้ เกิดอันตรายต่อโครงหลังคา
โครงหลังคาของอาคารนันไม่
้ ต้องมีอตั ราการทนไฟตามที่กาหนดก็ได้
ข้ อ 21 การปฏิบตั ิงานในโรงงานซึง่ มีความเกี่ยวข้ องหรื อทาให้ เกิดประกายไฟหรื อความร้ อนทีเ่ ป็ นอันตรายต้ องจัดทาระบบการ
อนุญาตทางานทีม่ ีประกายไฟหรื อความร้ อนที่เป็ นอันตราย(Hot Work Permit System)
ข้ อ 22 โรงงานต้ องจัดเส้ นทางหนีไฟที่อพยพคนงานทังหมดออกจากบริ
้
เวณที่ทางานสูบ่ ริ เวณที่ปลอดภัยเช่นถนนหรื อสนามนอก
อาคารโรงงานได้ ภายใน5 นาที
ข้ อ 23 การจัดเก็บวัตถุสงิ่ ของที่ตดิ ไฟได้ หากเป็ นการเก็บกองวัตถุมิได้ เก็บในชันวางความสู
้
งของกองวัตถุนนต้
ั ้ องไม่เกิน 6 เมตรและ
ต้ องมีระยะห่างจากโคมไฟไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
ข้ อ 24 เครื่ องจักรอุปกรณ์ถงั เก็บถังปฏิกิริยาหรื อกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุไวไฟต้ องทาการต่อสายดิน (Grounding) หรื อต่อ
ฝาก (Bonding) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้ าสถิต
ข้ อ 25 การใช้ การจัดเก็บการขนถ่ายหรื อขนย้ ายตลอดจนการจัดการต่างๆเกี่ยวกับสารไวไฟและสารติดไฟให้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่
ระบุไว้ ในเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet)ของสารนัน้
ข้ อ 26 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้ องจัดให้ มีบคุ ลากรที่ปฏิบตั งิ านด้ านความปลอดภัยของโรงงานดาเนินการตรวจความปลอดภัย
ด้ านอัคคีภยั เป็ นประจาอย่างน้ อยเดือนละครัง้ โดยจัดทาเป็ นเอกสารหลักฐานที่พนักงานเจ้ าหน้ าทีส่ ามารถตรวจสอบได้ หากพบ
สภาพที่เป็ นอันตรายที่อาจก่อให้ เกิดเพลิงไหม้ ได้ ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขโดยทันที
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กฎกระทรวงกาหนด
มาตรฐานในการบริ หาร
จัดการ และดาเนินการด้ าน
ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้ อมใน
การทางานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั
พ.ศ. 2555

สาระสาคัญ มาตรา/ ข้ อกาหนด
ข้ อ 27 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้ องจัดให้ มแี ผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ในโรงงานประกอบด้ วยแผนการตรวจสอบความปลอดภัย
ด้ านอัคคีภยั แผนการอบรมเรื่ องการป้องกันและระงับอัคคีภยั แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟโดยเก็บแผนนี ้ไว้ ที่โรงงาน
พร้ อมให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบได้ และต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามแผน
หมวด 1 บททัว่ ไป
ข้ อ 2 ให้ นายจ้ างจัดให้ มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี ้ และต้ องดูแลระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั ให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ข้ อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้ นายจ้ างจัดทาป้ายข้ อปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิ ดประกาศให้
เห็นได้ อย่างชัดเจน
ข้ อ 4 ในสถานประกอบกิจการทีม่ ีลกู จ้ างตังแต่
้ สบิ คนขึ ้นไป นอกจากต้ องปฏิบตั ิตามข้ อ 3 แล้ ว ให้ นายจ้ างจัดให้ มีแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั ประกอบด้ วยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์
ให้ นายจ้ างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ณ สถานประกอบกิจการพร้ อมที่จะให้ พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้
ข้ อ 6 ในกรณีที่นายจ้ างสัง่ ให้ ลกู จ้ างทางานที่มีลกั ษณะงานหรื อไปทางาน ณ สถานที่ที่เสีย่ งหรื ออาจเสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั ให้
นายจ้ างแจ้ งข้ อปฏิบตั เิ กี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานให้ ลกู จ้ างทราบก่อนการปฏิบตั ิงาน
ข้ อ 7 ให้ นายจ้ างจัดเก็บวัตถุตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้
(1) วัตถุซงึ่ เมื่อรวมกันแล้ วจะเกิดการลุกไหม้ หรื ออาจก่อให้ เกิดการลุกไหม้ ให้ แยกเก็บโดยมิให้ ปะปนกัน
(2) วัตถุซงึ่ โดยสภาพสามารถอุ้มน ้าหรื อซับน ้าได้ มาก ให้ จดั เก็บไว้ บนพื ้นของอาคารซึง่ สามารถรองรับน ้าหนักที่เพิ่มขึ ้นได้
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ
หมวด 3 การดับเพลิง
หมวด 4การป้องกันอัคคีภยั จากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้ อน
หมวด 5 วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด
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ข้ อควรพิจารณา/
กระบวนการ/สารเคมี

ชื่อกฎหมาย

สาระสาคัญ มาตรา/ ข้ อกาหนด
หมวด 6 การกาจัดของเสียที่ติดไฟได้ ง่าย
หมวด 7 การป้องกันอันตรายจากฟ้ าผ่า
หมวด 8 การดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภยั และการรายงาน
ข้ อ 27 ให้ นายจ้ างจัดให้ ลกู จ้ างไม่น้อยกว่าร้ อยละสีส่ บิ ของจานวนลูกจ้ างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการ
ฝึ กอบรมการดับเพลิงขันต้
้ น โดยให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็ นผู้ดาเนินการฝึ กอบรม
ข้ อ 28 ให้ นายจ้ างจัดให้ มีการดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภยั ดังต่อไปนี ้
(1) สถานประกอบกิจการที่มีความเสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั อย่างร้ ายแรงหรื ออย่างปานกลาง ต้ องจัดให้ มกี ารบริ หารงานโดยกลุม่
ปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภยั และมีผ้ ทู าหน้ าที่อานวยการระงับอัคคีภยั ทังระบบโดยเฉพาะเมื
้
่อเกิดเพลิงไหม้ ประจา
สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่มีการประกอบกิจการ
(2) ต้ องจัดให้ ผ้ ทู ี่มีหน้ าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั การใช้ อปุ กรณ์
ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉกุ เฉิน
ข้ อ 29 ให้ นายจ้ างจัดให้ ลกู จ้ างฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้ นทางหนีไฟตามที่กาหนดไว้

การเตรี ยมพร้ อมรับ
สถานการณ์ฉกุ เฉิน

ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเรื่ อง

ข้ อ2มาตรฐานเครื่ องดับเพลิงแบบเคลือ่ นย้ ายได้ ได้ แก่มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภยั แห่งชาติ
สหรัฐอเมริ กา (National Fire Protection Association : NFPA) มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ
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ข้ อควรพิจารณา/
กระบวนการ/สารเคมี

ชื่อกฎหมาย
กาหนดมาตรฐานเครื่ อง
ดับเพลิงแบบเคลือ่ นย้ ายได้
พ.ศ.2556

การเตรี ยมพร้ อมรับ
สถานการณ์ฉกุ เฉิน

การเตรี ยมพร้ อมรับ
สถานการณ์ฉกุ เฉิน

การเตรี ยมพร้ อมรับ
สถานการณ์ฉกุ เฉิน

สาระสาคัญ มาตรา/ ข้ อกาหนด
ประเทศสหรัฐอเมริ กา (American National Standards Institute : ANSI) มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย
(Australia Standards : AS) มาตรฐานประเทศอังกฤษ (British Standard : BS) และมาตรฐาน
องค์การมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization : ISO)

ประกาศกระทรวง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมโคมไฟฟ้ าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายใน สาหรับอาคาร
อุตสาหกรรม เรื่ อง กาหนด
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมโคม
ไฟฟ้ าป้ายทางออกฉุกเฉิน
ชนิดส่องสว่างจากภายใน
สาหรับอาคาร
ประกาศกรมสวัสดิการและ หลักเกณฑ์การซ้ อมดับเพลิงเบื ้องต้ นและการซ้ อมหนีไฟ ให้ อ้างอิงตามประกาศฉบับนี ้
คุ้มครองแรงงาน เรื่ อง
หลักเกณฑ์การซ้ อมดับเพลิง
เบื ้องต้ นและการซ้ อมหนีไฟ
พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวง
หมวด 5 ก่อนจะทาการขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก ผู้ขนส่งมีหน้ าที่ ต้ องจัดให้ มีอปุ กรณ์ในการระงับเหตุฉกุ เฉินในห้ องพนักงานขับรถ
อุตสาหกรรม เรื่ องการขนส่ง
วัตถุอนั ตรายทางบก พ.ศ.
2546
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ข้ อควรพิจารณา/
กระบวนการ/สารเคมี
การปล่อยน ้าทิ ้ง การ
ระบายอากาศ และการ
จัดการขยะของเสีย

การปล่อยน ้าทิ ้ง การ
ระบายอากาศ และการ
จัดการขยะของเสีย
การปล่อยน ้าทิ ้ง การ
ระบายอากาศ และการ
จัดการขยะของเสีย

การปล่อยน ้าทิ ้ง การ
ระบายอากาศ และการ
จัดการขยะของเสีย

ชื่อกฎหมาย
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
(2539) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 เรื่ องกาหนด
คุณลักษณะน ้าทิ ้งที่ระบาย
ออกจากโรงงาน
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม
เรื่ องการกาจัดสิง่ ปฏิกลู หรื อ
วัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วพ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม
เรื่ องระบบเอกสารกากับการ
ขนส่งของเสียอันตรายพ.ศ.
2547
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม
เรื่ องกาหนดให้ โรงงานทีต่ ้ อง
มีระบบบาบัดน ้าเสียต้ อง

สาระสาคัญ มาตรา/ ข้ อกาหนด
น ้าทิ ้งที่ระบายออกจากโรงงานต้ องได้ ตามมาตรฐานที่กาหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2

การบริ หารจัดการของเสียหรื อวัสดุไม่ใช้ แล้ วที่ได้ รับการบังคับใช้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงเกี่ยวกับการบริ หารจัดการของเสีย
หรื อวัสดุไม่ใช้ แล้ ว พ.ศ. 2548

กิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับการกาจัด ขนส่งขยะของเสียอันตราย ได้ รับการดาเนินการโดยต้ องมีระบบเอกสารกากับการขนส่ง โดยอ้ างอิง
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ องระบบเอกสารกากับการขนส่งของเสียอันตรายพ.ศ. 2547

หากโรงงานใดที่มีระบบบาบัดน ้าเสีย โรงงานนันควรต้
้
องมีอปุ กรณ์หรื ออุปกรณ์พิเศษที่อ้างอิงไว้ ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่ องกาหนดให้ โรงงานทีต่ ้ องมีระบบบาบัดน ้าเสียต้ องติดตังเครื
้ ่ องมือหรื อเครื่ องอุปกรณ์พิเศษและเครื่ องมือหรื อเครื่ องอุปกรณ์
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2547
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ข้ อควรพิจารณา/
กระบวนการ/สารเคมี

การปล่อยน ้าทิ ้ง การ
ระบายอากาศ และการ
จัดการขยะของเสีย

การปล่อยน ้าทิ ้ง การ
ระบายอากาศ และการ
จัดการขยะของเสีย

ชื่อกฎหมาย
ติดตังเครื
้ ่ องมือหรื อเครื่ อง
อุปกรณ์พิเศษและเครื่ องมือ
หรื อเครื่ องอุปกรณ์เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1)พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม
เรื่ องกาหนดให้ โรงงานทีต่ ้ อง
มีระบบบาบัดน ้าเสียต้ อง
ติดตังเครื
้ ่ องมือหรื อเครื่ อง
อุปกรณ์พิเศษและเครื่ องมือ
หรื อเครื่ องอุปกรณ์เพิ่มเติม
(ฉบับที่2)
พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม
เรื่ องกาหนดให้ โรงงานทีต่ ้ อง
มีระบบบาบัดน ้าเสียต้ อง
ติดตังเครื
้ ่ องมือหรื อเครื่ อง
อุปกรณ์พิเศษและเครื่ องมือ
หรื อเครื่ องอุปกรณ์เพิ่มเติม

สาระสาคัญ มาตรา/ ข้ อกาหนด

หากโรงงานใดที่มีระบบบาบัดน ้าเสีย โรงงานนันควรต้
้
องมีอปุ กรณ์หรื ออุปกรณ์เพิ่มเติม ที่อ้างอิงไว้ ในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเรื่ องกาหนดให้ โรงงานที่ต้องมีระบบบาบัดน ้าเสียต้ องติดตังเครื
้ ่ องมือหรื อเครื่ องอุปกรณ์พิเศษและเครื่ องมือหรื อเครื่ อง
อุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ให้ ขยายเวลากาหนดการติดตังอุ
้ ปกรณ์ไปเป็ นวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2551
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ข้ อควรพิจารณา/
กระบวนการ/สารเคมี

การปล่อยน ้าทิ ้ง การ
ระบายอากาศ และการ
จัดการขยะของเสีย

การปล่อยน ้าทิ ้ง การ
ระบายอากาศ และการ
จัดการขยะของเสีย

การปล่อยน ้าทิ ้ง การ
ระบายอากาศ และการ
จัดการขยะของเสีย

ชื่อกฎหมาย
(ฉบับที่3)
พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม
เรื่ องกาหนดค่าปริ มาณของ
สารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงงาน
พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม
เรื่ องการจัดทารายงานชนิด
และปริ มาณสารมลพิษ
ที่ระบายออกจากโรงงาน
พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมเรื่ องกาหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อย
ทิ ้งอากาศเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2549

สาระสาคัญ มาตรา/ ข้ อกาหนด

“อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน” หมายความว่าอากาศที่ระบายออกจากปล่องหรื อช่องหรื อ
ท่อระบายอากาศของโรงงานไม่วา่ จะผ่านระบบบาบัดหรื อไม่ก็ตามอ้ างอิงได้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ องกาหนดค่า
ปริ มาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2549

ระบบระบายน ้าเสีย และมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้ มีการรายงานชนิดและปริ มาณสารมลพิษไปยังกระทรวง
อุตสาหกรรม สามารถอ้ างอิงได้ จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่ องการจัดทารายงานชนิดและปริ มาณสารมลพิษที่ระบายออก
จากโรงงานพ.ศ. 2550

“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่าโรงงานจาพวกที่2และโรงงานจาพวกที3่ ตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535”
อากาศเสียแต่ละชนิดที่ปล่อยทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต้ องมีคา่ ไม่เกินกว่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ ้งอากาศเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่กาหนดไว้ และการรายงานผลการตรวจวัดอากาศเสีย ให้ รายงานผลเป็ นไปตามประกาศกระทรวงฉบับนี ้

131

132

ภาคผนวก 7: บันทึกการประชุ ม เพื่อรั บฟั งความคิดเห็นร่ วมกับภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง
สาหรั บ แผนการบริ หารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บ ภาคอุ ตสาหกรรม
เครื่ องปรั บอากาศ
วันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.

บทนา
การประชุม เพื่ อ รั บฟั ง ความคิ ด เห็ น ร่ ว มกับ ภาคส่ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกับแผนการบริ ห ารจัด การสิ่งแวดล้ อ ม
(Environmental Management Plan: EMP) สาหรับภาคอุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศภายใต้ โครงการลดและ
เลิกใช้ สาร HCFC จัดขึ ้นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น.
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อรับฟั งความคิดเห็น คือ เพื่อนาเสนอผลลัพธ์ ที่ได้ จากการจัดทาและเป้าหมาย
ของแผนการบริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อมของผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศ 12 และมาตรการลดผลกระทบ
ที่เกิดจากการปรับเปลีย่ นจากสารทาความเย็น HCFC-22 ไปเป็ นสารทาความเย็น HFC-32
การประชุมเพื่อรับฟั งความคิดเห็นดังกล่าว มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิ ้น 33 ราย จากภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่
ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศ 12 รายที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้ สารทาความเย็น HFC-32 กลุม่ อุตสาหกรรม
เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็นของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ บริ ษัท ได
กิ ้นอินดัสทรี ส์ (ประเทศไทย) จากัด สานักสนธิ สญ
ั ญาและยุทธศาสตร์ สานักอุตสาหกรรมรายสาขา 4 ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และกรมโยธาธิการและผังเมือง

2.

การเปิ ดการประชุม

ในการกล่าวเปิ ดประชุม ที่ประชุมได้ ขอให้ ผ้ มู าเข้ าร่ วมประชุมทุกท่านรับฟั งผลลัพธ์ จากการจัดทากรอบแผนการบริ หาร
จัดการสิง่ แวดล้ อม และมาตรการลดผลกระทบที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนจากสารทาความเย็น HCFC-22 ไปเป็ นสารทา
ความเย็ น HFC-32 ในภาคอุต สาหกรรมครื่ อ งปรั บ อากาศ นอกจากนี ้ ขอให้ ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ให้ ข้ อ แนะน า และ
ข้ อเสนอแนะโดยใช้ ประสบการณ์และความรู้ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการปรับเปลี่ยนไปใช้ สารทาความเย็น HFC-32 จะไม่มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศ
3.

ความเป็ นมาและวัตถุประสงค์
โครงการ HPMP ระยะที่ 1 จัดทาโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยความช่วยเหลือจากธนาคารโลก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ ประเทศไทยสามารถลดการใช้ สาร HCFC ตามพันธกรณีภายใต้ พิธีสารมอนทรี ออลว่าด้ วย
การลดและเลิกใช้ สารทาลายชันบรรยากาศโอโซน
้
คณะกรรมการบริ หารกองทุนพหุภาคีได้ อนุมตั ิเงินช่วยเหลือ
แบบให้ เปล่าแก่ประเทศไทยในหลักการเป็ นจานวนเงินประมาณ 23 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ผ่านธนาคารโลกเพื่อมา
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ใช้ ในการดาเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการ HPMP ระยะที่ 1 สาหรับภาคอุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศนัน้
โครงการ HPMP ระยะที่ 1 จะให้ ความช่ ว ยเหลือ ด้ านการเงิ น และด้ านเทคนิ คแก่ ผ้ ูป ระกอบการผลิต
เครื่ องปรับอากาศจานวน 12 รายที่มีอตั ราส่วนผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่เป็ นคนไทย ในการปรับเปลี่ยนไปใช้ สารทา
ความเย็น HFC-32 ซึง่ เป็ นสารทาความเย็นที่ถกู จัดอยูใ่ นกลุม่ ความปลอดภัย 2L ตามการจัดกลุม่ ความปลอดภัย
ของสมาคมวิศวกรการทาความร้ อน การทาความเย็น และ การปรับอากาศแห่งสหรัฐอเมริ กา (ASHRAE)
เนื่องจากโครงการนี ้สามารถระบุผ้ ปู ระกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศทัง้ 12 ราย ซึง่ ทุกรายได้ ยืนยันที่จะเข้ าร่วมโครงการ
HPMP ระยะที่ 1 และคณะกรรมการบริ หารกองทุนพหุภาคีได้ อนุมตั ิเงินช่วยเหลือแก่ผ้ ปู ระกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศ
ทัง้ 12 รายแล้ ว จึงต้ องจัดทาแผนการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมสาหรับผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศแต่ละราย
และนาเสนอเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อเสนอโครงการย่อย (Sub-project Proposal) ดังนัน้ การประชุมเพื่อรับฟั งความคิดเห็น
ในครั ง้ นี จ้ ึ ง เป็ นเวที ที่ เ หมาะสมที่ จ ะเผยแพร่ ผ ลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จากการจัด ท าแผนการบริ ห ารจัด การสิ่ ง แวดล้ อ มของ
ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศทัง้ 12 ราย รวมถึงการรับฟั งข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์จากที่ประชุมเพื่อปรับปรุ ง
แผนการบริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อมสาหรับผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศแต่ละรายให้ ดียิ่งขึน้
4.

สรุ ปการนาเสนอแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้ อมสาหรับภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

ที่ ป รึ ก ษาได้ น าเสนอขอบข่ า ยและรายละเอี ย ดของแผนการบริ ห ารจัด การสิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บ ภาคอุต สาหกรรม
เครื่ องปรับอากาศ ที่ปรึกษาได้ นาเสนอ
ข้ อกาหนดที่ผ้ ปู ระกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศทุกรายต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ สาหรับการปรับเปลีย่ นไปใช้
สารทาความเย็น HFC-32 สารทาความเย็น HFC-32 ถูกจัดให้ เป็ นวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 3 ภายใต้ พระราชบัญญัติวตั ถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ซึง่ ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศจะต้ องปฏิบติตามมีดงั นี ้
o พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การป้องกันและระงับ
อัคคีภยั ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2552 สาหรับมาตรฐานความปลอดภัย การเตรี ยมพร้ อมรับเหตุ
ฉุกเฉินอัคคีภยั อุปกรณ์และเครื่ องจักร และการบริ หารจัดการ การปล่อยน ้าทิ ้ง การปล่อยสารมลพิ ษ
ออกสูบ่ รรยากาศและของเสีย
o พระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. 2522 สาหรับความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและการป้องกันอัคคีภยั
o พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2554 และ
กฎกระทรวง เรื่ อง การกาหนดมาตรฐานในการบริ หารจัดการและดาเนินการด้ านความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ .2555 สาหรับ
สถานที่ทางาน ความปลอดภัย สุขภาพ และสิง่ แวดล้ อม อุปกรณ์และเครื่ องจักร และการเตรี ยมพร้ อม
รับเหตุฉกุ เฉินอัคคีภยั
o กฎกระทรวง เรื่ อง กาหนดมาตรฐานในการบริ หาร จัดการ และดาเนินการด้ านความปลอดภัยอาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน เกี่ยวมาตรฐานเกี่ยวกับไฟฟ้ า พ.ศ. 2554 สาหรับการตรวจสอบ
และบารุงรักษาระบบไฟฟ้ า
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o ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่ องคูม่ ือในการจัดเก็บ การขนย้ ายวัตถุอนั ตราย พ .ศ.2550 สาหรับ
การออกแบบ และการก่อสร้ างสถานที่จดั เก็บสารทาความเย็น
o ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก พ.ศ. 2546 สาหรับการขนส่งสารทา
ความเย็น HFC-32 และการกาหนดให้ สถานประกอบการวัตถุอนั ตรายมีบคุ ลากรเฉพาะรับผิดชอบ
ความปลอดภัยการเก็บรักษา เคลือ่ นย้ าย และใช้ วตั ถุอนั ตราย
จากการสารวจสถานประกอบการในระหว่างการจัดทา Due Diligence ที่ปรึ กษาได้ นาเสนอการประเมินโรงงานผลิต
เครื่ องปรับอากาศทัง้ 12 รายในภาพรวม พบว่า ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศทัง้ 12 รายได้ รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO 18000 และ 14000 ที่ปรึกษาได้ ให้ ความรู้ผ้ รู ่วมประชุมเกี่ยวกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้ อง และนาเสนอ
สรุปผลการสารวจสถานประกอบการ และได้ นาเสนอมาตรการลดผลกระทบและข้ อปฏิบตั ิที่ดีให้ แก่ที่ประชุมทราบ เช่น
o รถฟอร์ คลิฟท์ เครน และปลัก๊ ไฟ ควรได้ รับการบารุงรักษาให้ อยูใ่ นสภาพที่ดีตลอดเวลา ต้ องไม่ทิ ้ง
กุญแจไว้ ในรถฟอร์ คลิฟท์ และไม่อนุญาตให้ พนักงานที่ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ขบั รถดังกล่าวเป็ นผู้ขบั รถ
พนักงานที่ได้ รับอนุญาตให้ ขบั รถฟอร์ คลิฟท์สามารถขับรถดังกล่าวได้ เท่านัน้
o บริ เวณและขัน้ ตอนที่มีความร้ อนต้ องได้ รับการเอาใจใส่ พื ้นที่ทางานและทางเดินต้ องเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย และไม่มีสงิ่ กีดขวาง ห้ ามให้ พนักงานเดินบนสายพาน ห้ ามใช้ ขวดเครื่ องดื่มมาบรรจุสารเคมี
อันตราย พนักงานบางคนยังไม่มีอปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการปฏิบตั ิงาน
o ที่ปรึ กษาได้ เน้ นย ้าว่า ประเด็นเล็กอาจก่อให้ เกิดอัคคีภยั ได้ ซึ่งอาจจะไม่ได้ เกิดจากสารทาความเย็น
HFC-32 ดังนัน้ ควรปรับปรุ งวิธีการดาเนินการที่เป็ นอยู่เพื่อให้ เกิดการบริ หารจัดการ (Management
Practice) ที่ดีก่อนที่จะมีการปรับเปลีย่ นไปใช้ สารทาความเย็น HFC-32
ที่ปรึ กษาได้ นาเสนอมาตรการลดผลกระทบซึ่งส่วนใหญ่ แล้ วผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรั บอากาศทุกรายได้
ดาเนินการอยูแ่ ล้ ว สารทาความเย็น HFC-32 เป็ นสารทาความเย็นในกลุม่ 2L ซึ่งมีความเร็ วในการเผาใหม้ น้อย
กว่า 10 เซ็นติเมตรต่อวินาที ปริ มาณเปอร์ เซ็นต์ของก๊ าซหรื อไอระเหยขันต
้ ่าที่ผสมกับอากาศจนเกิดเป็ นส่วนผสม
ที่เหมาะสมที่จะทาให้ เกิดการระเบิดได้ (LFL) และปริ มาณเปอร์ เซ็นต์ของก๊ าซหรื อไอระเหยขันสู
้ งที่ผสมกับอากาศ
จนเกิดเป็ นส่วนผสมที่เหมาะสมที่จะทาให้ เกิดการระเบิดได้ (UFL) ของสารทาความเย็นดังกล่าว คือ 14 และ
31% ตามลาดับ ถึงแม้ ว่าสารทาความเย็น HFC-32 จะมีค่า LFL ที่ค่อนข้ างสูงก็ ตาม ผู้ประกอบการผลิต
เครื่ องปรับอากาศควรมีมาตรการเพิ่มเติมในการปรับเปลีย่ นไปใช้ สารทาความเย็นดังกล่าว บริ เวณที่เกี่ยวข้ องกับ
สารทาความเย็น HFC-32 คือ (1) บริ เวณที่มีการชาร์ จสารทาความเย็น (2) บริ เวณที่จัดเก็บสารทาความเย็น
HFC-32 และ (3) บริ เวณที่จดั เก็บเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สารทาความเย็น HFC-32
o ในบริ เวณที่ จัดเก็ บ สารทาความเย็ น HFC-32 จ าเป็ นต้ องมี การติด ตัง้ เครื่ องตรวจจับ ก๊ า ซรั่ ว (Gas
Detector) เพื่อเตือนผู้ประกอบการ รวมถึงการติดตังพั
้ ดลมระบายอากาศ (Exhaust Fan) เพื่อลดความ
เข้ มข้ นของสารทาความเย็น HFC-32 ในบริ เวณพื ้นดิน (เนื่องจากสารทาความเย็น HFC-32 หนักกว่า
อากาศ ควรติดตังพั
้ ดลมระบายอากาศบริ เวณพื ้นดิน)
o บริ เวณที่มีการชาร์ จสารทาความเย็นจะต้ องมีการติดตังพั
้ ดลมระบายอากาศเป็ นอย่างน้ อย สาหรับการ
ติดตังเครื
้ ่ องตรวจจับก๊ าซรั่วขึ ้นอยูก่ บั สภาพพื ้นฐานของแต่ละสถานประกอบการ
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o ถังบรรจุสารทาความเย็นไม่ควรเก็บไว้ รวมกับถังก๊ าซออกซิเจน ควรเก็บถังก๊ าซออกซิเจนเหลวและถัง
ก๊ าซแอลพีจีให้ ห่างจากถังบรรจุสารทาความเย็นอย่างน้ อย 6 เมตร หรื อต้ องมีกาแพงป้องกันไฟ เครน
และลวดสลิงจะต้ องได้ รับการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
o สารทาความเย็น HFC-32 ในถังบรรจุอยู่ในสภาพของเหลว และมีความไวไฟน้ อยกว่ าก๊ าซแอลพีจี แต่
อย่างไรก็ตาม การขนส่งถังบรรจุสารทาความเย็น HFC-32 อย่างปลอดภัยเป็ นสิง่ ที่สาคัญ ถังบรรจุสาร
ทาความเย็น HFC-32 ควรจะวางไว้ บน Pallet และใช้ รถฟอร์ คลิฟท์ในการยก Pallet แทนการยกถัง
บรรจุสารทาความเย็น HFC-32 โดยตรง
o สารทาความเย็น HFC-32 หนักกว่าอากาศ และจะลงมาอยู่ข้างล่าง สารทาความเย็น HFC-32 ที่รั่ว
ออกมาสามารถกระจายไปยังระบบระบาย และบริ เวณที่มีการสูบบุหรี่ นอกเหนือพื ้นที่ปฏิบตั ิงานได้ ซึ่ง
จะทาให้ เกิดไฟย้ อน (Backfire) กลับไปสูบ่ ริ เวณที่มีการรั่วไหลในบริ เวณจัดเก็บหรื อไลน์การผลิตได้
o ผู้ประกอบการต้ องระมัดระวังในเรื่ องไฟย้ อน และไฟวาบกลับ (Flashback) เมื่อดาเนินการเกี่ยวกับถัง
บรรจุก๊าซออกซิเจน Diabetic Compression และอุปกรณ์ป้องกันไฟย้ อนกลับ(Flashback Arresters)
เป็ นสิ่งที่สาคัญ เนื่องจากหากไม่มีอุปกรณ์ ป้องกันไฟย้ อนกลับแล้ ว จะทาให้ เกิดไฟย้ อน และไฟวาบ
กลับ และก่อให้ เกิดอัคคีภยั ได้
o ผู้ประกอบการจะต้ องมัน่ ใจว่าไม่มีถงั บรรจุก๊าซภายใต้ ความดัน (Compressed Gas Cylinder) วางอยู่
โดยไม่มีการยึดเกาะไว้ และหลีกเลี่ยงการระเบิดจากการเดือดและขยายตัวกลายเป็ นไอ ( Boiling
Liquid Expanding Vapor Explosion -BLEVE)
o การกาหนดโซนพื ้นที่ (Zoning Classification) ได้ ถกู นาเสนอให้ แก่ที่ประชุมรับทราบ
o ที่ปรึ กษาได้ เน้ นย ้าผู้ประกอบการให้ เห็นถึงความสาคัญในการดาเนินมาตรการลดผลกระทบเหล่านี ้
อย่างต่อเนื่อง
5.

ข้ อคิดเห็นจากที่ประชุม

ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศได้ แสดงความเห็นว่า ผู้ประกอบการมีประสบการณ์ ในการใช้ ก๊าซแอลพีจีอยู่แล้ ว
ดังนัน้ ไม่จดั ข้ องกับรายละเอียด และมาตรการลดผลกระทบที่เกิดจากการปรับเปลีย่ นไปใช้ สารทาความเย็น HFC-32 ทีท่ ี่
ปรึกษาได้ นาเสนอ ซึง่ ที่ประชุมได้ ให้ ข้อแนะนา/ข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
o ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศรายหนึ่งได้ แสดงความเห็นเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายในการติดตังเครื
้ ่ อง
ตรวจจับก๊ าซรั่วที่สงู เมื่อเปรี ยบเทียบกับงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารกองทุนพหุ
ภาคี งบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิอาจไม่พอเพียงต่อการติดตังเครื
้ ่ องมือดังกล่าว ดังนัน้ ธนาคารโลกควร
พิจารณาความเป็ นไปได้ ในการจัดสรรเงินช่วยเหลือจากรายการอื่นๆที่ได้ รับอนุมตั ิมาสมทบกับรายการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิต เช่น เงินจากค่าใช้ จา่ ยที่เพิ่มขึ ้นจากการผลิต
(Incremental Operating Cost)
o ควรมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบตั ิในปั จจุบนั ในระหว่างการขนส่งเครื่ องปรับอากาศไปยังผู้ใช้ ปลายทางที่
ยังไม่ดีพอ สารทาความเย็น HCFC-22 เป็ นสารที่ไม่ไวไฟ การขนส่งเครื่ องปรับอากาศที่ยงั ไม่ถกู ต้ อง
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จึงไม่ทาให้ เกิดผลกระทบเกี่ยวกับอันตรายในระหว่างการขนส่ง (แต่อาจจะเกิดผลกระทบกับคุณภาพ
ของสินค้ า) ควรมีการเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจให้ แก่ผ้ ขู ายปลีกและผู้ขายส่ง นอกจากนี ้ การใช้ ป้าย
เตือนที่กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์จะทาให้ พนักงานมีความระมัดระวังยิ่งขึ ้น
o สาหรับบริ เวณที่จัดเก็ บเครื่ องปรั บอากาศที่ใช้ สารทาความเย็น HFC-32 ความจาเป็ นในการติดตัง้
เครื่ องตรวจจับก๊ าซรั่วขึ ้นอยูก่ บั วิธีปฏิบตั ิของผู้ประกอบการ (เช่น ผู้ประกอบการได้ ดาเนินการตรวจสอบ
การรั่ วของเครื่ องปรั บอากาศในระหว่างการประกอบเครื่ องปรับอากาศหรื อไม่) ผู้ประกอบการอาจ
พิจารณาติดตังระบบสปริ
้
งเกอร์ ในบริ เวณที่จดั เก็บเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สารทาความเย็น HFC-32 แทน
o ผู้จาหน่ายสารทาความเย็น HFC-32 ก๊ าซออกซิเจน และก๊ าซแอลพีจี ควรมีบทบาทและหน้ าที่ที่สาคัญ
ในการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศในการเคลือ่ นย้ ายสารที่ติดไฟได้
o บริ ษัท ไดกิ ้น เป็ นผู้ริเริ่ มในการใช้ ทคโนโลยีดงั กล่าว และมีประสบการณ์ในการออกแบบโรงงานและผลิต
เครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สารทาความเย็น HFC-32 ผู้ประกอบการเสนอขอเยี่ยมชมโรงงานของบริ ษัท ได
กิน้ อินดัสทรี ส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งจะทาให้ ผ้ ปู ระกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศมีความรู้ ความ
เข้ าใจการจัดผังโรงงานและมาตรการด้ านความปลอดภัยสาหรับการใช้ สารทาความเย็น HFC-32 ซึ่ง
จะทาให้ สามารถปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิตไปใช้ เทคโนโลยีดงั กล่าวได้ ดียิ่งขึ ้น
o ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศขอให้ บริ ษัท ไดกิ ้น เป็ นผู้นาในการขายเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ สาร
ทาความเย็น HFC-32 ในประเทศไทยให้ เร็ วที่สดุ
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