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จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ผานมา พบวาโรงงานผลิตดอกไมเพลิงเกิดอุบัติเหตุ
เพลิงไหมและระเบิดบอยครั้ง แตละครั้งกอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสินเสียหาย
จํานวนมาก อีกทั้งสงผลกระทบตอชุมชนที่อยูขางเคียง และการเกิดอุบัติเหตุดังกลาว 
สวนใหญจะอยูในชวงเทศกาลสําคัญและงานเฉลิมฉลองตาง ๆ เนื่องจากมีการเรงผลิต
ดอกไมเพลิงจํานวนมาก รวมถึงมีการนําเขาดอกไมเพลิงจากตางประเทศมาจัดเก็บไวเปน
จํานวนมาก 

 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตระหนักถึงอันตรายที่

อาจจะเกิดขึน้จากการผลิตดอกไมเพลิง  จึงไดจัดทําแนวทางการจัดการความปลอดภัย
โรงงานผลิตดอกไมเพลิง เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบกิจการโรงงาน และผูที่เกี่ยวของใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานใหเกิดความปลอดภัยตอไป 
  
       สํานักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 
                                                                   กันยายน 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานําคํานํา 
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            หนา 
 

บทนํา              1 
ความรูทั่วไป             ๒ 
ชนิดของดอกไมเพลิง          ๓ 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ                     ๔ 
สารเคมีที่ใชในการผลติดอกไมเพลิง (พลุ)       ๑๑ 
กระบวนการผลติพล ุ          1๒ 
สวนประกอบของดอกไมเพลิง (พลุ)        ๑๖ 
ตัวอยางผลิตภณัฑ         ๑๗ 
การกํากับดูแลโรงงานผลิตดอกไมเพลิงดานความปลอดภัย    ๑๘ 
การตรวจสอบโรงงานดานความปลอดภยั        ๑๘ 
แบบตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน       ๑๙ 
กฎหมายที่เก่ียวของ                    ๒๒ 
ภาคผนวก ๑  ตัวอยางรายงานประเมินความเสี่ยง 
ภาคผนวก ๒  ระยะหางระหวางอาคารเก็บดอกไมเพลิง 
         ชนิดทั่วไปกับอาคารที่พักอาศยั และอาคารอื่น ๆ 
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กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนาที่ในการบริหารจัดการ กํากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม
รวมถึงวัตถุอันตราย ดานการผลิต สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
และดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลง กฎระเบียบระหวางประเทศ รวมทัง้สงเสริม 
สนับสนุนขอมลู และองคความรูดานเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย  
วัตถุอันตราย พลังงาน และความรับผิดชอบตอสังคม เพือ่ประโยชนในการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรม  การจัดทําแนวทางในการจัดการความปลอดภัยจึงเปนกิจกรรมทีส่ําคัญใน
การสงเสริมผู ประกอบกิจการโรงงานในการดําเนินการกิจกรรมโรงงานใหปลอดภัย 
นอกจากน้ียังใชเปนแนวทางสําหรับเจาหนาที่ที่เก่ียวของในการกํากับดูแลโรงงานอีกดวย 

อุตสาหกรรมผลิตดอกไมเพลิงสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  และมีปจจัย
เสี่ยงในการเกิดอันตรายในโรงงานไดงายหากมีมาตรการความปลอดภัยทีไ่มดีพอ  กรม
โรงงานอุตสาหกรรมจึงไดจัดทําแนวทางในการกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมผลิตดอกไม
เพลิงข้ึน โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี      

1. เปนแหลงความรูเก่ียวกับลกัษณะของการประกอบกิจการโรงงานอตุสาหกรรม 
2. เปนแนวทางสําหรับเจาหนาทีส่วนกลางและสวนภูมิภาคในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
3. เปนแนวทางสําหรับเจาหนาทีใ่นการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมดานความ

ปลอดภัย 
4. เปนแนวทางสําหรับผูประกอบกิจการโรงงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่

เก่ียวของ 
 

 

 

 

 

 

 

บทนําบทนํา 
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ดอกไมเพลิง หมายถึง วัสดุที่เมือ่เผาไหมแลวกอใหเกิดแสง เสียง เชน พลุ ประทัด
ไฟ ประทัดลมและวัตถุอื่นใด อันมีสภาพคลายคลึงกัน ดอกไมเพลงิมมีากมายหลายชนิด 
แตกตางกันที่องคประกอบของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตและการบรรจุอัดเขาไวในรูปทรงที่
ตางกัน ดังน้ันจึงทาํใหดอกไมเพลงิแตละชนิดมคีณุสมบัติ และช่ือเรียกแตกตางกัน โดยทั่วไป
สามารถแบงดอกไมเพลงิออกเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ 

๑. ดอกไมเพลงิชนิดท่ัวไป (Common Fireworks) หมายถึง ดอกไมเพลงิขนาดเล็ก 
ซ่ึงจะใหแสงเมือ่เกิดการเผาไหม หรอืดอกไมเพลงิขนาดเล็กที่กอใหเกิดเสียง เชน เกิดเสยีง
หวีด ถาเปนดอกไมเพลงิที่เลนบนพื้นดินมสีวนผสมที่เปนวัตถุระเบิดไมเกิน 50 มิลลิกรัม 
ดอกไมเพลงิที่เลนในอากาศมีสวนผสมที่เปนวัตถุระเบิดไมเกิน 130 มลิลิกรัม ใชเพื่อความ
บันเทิง และเกิดสทีี่สวยงามเกิดเปนเสียงหรอืควัน  

ตัวอยางดอกไมเพลิงชนิดน้ี เชน ประทัด ไฟเย็น พลุขนาดเล็ก เม็ดมะยม กระเทียม 
กระจับ เปนตน 

๒. ดอกไมเพลงิชนิดพเิศษ (Special Fireworks) หมายถึง ดอกไมเพลงิขนาดใหญ  
ออกแบบใหเกิดแสงหรอืเสียงโดยการเผาไหมอยางรุนแรงหรือการระเบิด รวมถึงประทัดที่มี
สวนผสมเปนวัตถุระเบิดมากกวา 130 มิลลิกรัม หรือพลุแตกอากาศ (Aerial Shells) ที่มี
สวนผสมสารเคมีที่เผาไหมแลวทําใหเกิดแสงหรือเสียงเกินกวา 40 กรัม หรือดอกไมเพลิงอื่น
ที่มีวัตถุระเบิดมากกวาดอกไมเพลงิชนิดทั่วไป  ซ่ึงดอกไมเพลิงประเภทน้ีเหมาะสําหรับใชกับ
งานแสดงในที่กวาง โลงแจง ผูใชจะตองมีความชํานาญ ไดรับการฝกอบรมในการใชมากอน
เทาน้ัน  

ตัวอยางดอกไมเพลิงชนิดน้ี เชน พลุขนาดใหญ โรมันแคนเดิลขนาดใหญ ดอกไมไฟ
นํ้าตกขนาดใหญ และดอกไมเพลิงที่ใชเปนตัวอักษร เปนตน   
รายละเอียดแสดงดังตารางที ่๑ 
 
 
 
 
 
 

ความรูทั่วไปความรูทั่วไป 
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ตารางท่ี ๑ :  ชนิดของดอกไมเพลิง 
 

 The "large" 
fireworks 

(used in big 
shows) 

The "small" 
fireworks 

(that you can buy) 

Old name: Special Fireworks Common Fireworks 
Old explosives class: Class B Class C 

United Nations shipping 
category: 

UN0335 UN0336 

New name in U.S.: Display Fireworks Consumer 
Fireworks 

New explosives class in U.S.: 1.3G 1.4G 
 
ท่ีมา : Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ชนิดของดอกไมเพลิงชนิดของดอกไมเพลิง 
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ตารางท่ี ๒ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเกิดไฟไหม ระเบิด จากการผลิต เก็บ
     ดอกไมเพลิง ป ๒๕๕๑ – ปจจุบัน 
 

ลําดับ 
วัน/ 

เวลาเกิดเหต ุ
เหตกุารณ / สถานท่ี ความเสยีหาย 

1. 27 ส.ค. 56 
14.20 น. 

- เกิดเหตุระเบิดจากการประท ุ
  ของสวนผสมที่ใชทําพลุ 
- สถานประกอบการทําพลุ   
  เลขที่ 9/4 หมู ๑ ต.ชัยฤทธิ์      
  อ.ไชโย จ.อางทอง 

บานเรือน 4 หลงั                    
ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและ      
เสียชีวิต 

2. 9 ม.ิย. 55 
00:30 น. 

- โกดังเก็บดอกไมเพลิง 
  ระเบิด 
- โรงงานสุจินตดอกไมไฟ  
  เลขที่ 74 หมู 5 บานปา   
  สามดํา ต.สวนแตง อ.เมือง  
  จ.สุพรรณบุรี  

บาน 1 หลงั รถยนตกระบะ 
ทีจ่อดอยูในโรงจอด 4 คัน  
และโกดังเก็บพลุและ 
ดอกไมเพลิง และโรงงานผลติ
อกี 1 หลงั           
มีผูไดรับบาดเจ็บเล็กนอย 
อกี 2 คน 

3. 6 เม.ย. 55 
00:20 น. 

- ดินปนที่ใชทําเช้ือประทุ             
  ทําปฏิกิริยากับความรอน             
  ในอากาศ เกิดประกายไฟ 
  และระเบิดข้ึน 
- บานไมมีเลขที่ หมู 2 ชุมชน   
  บานขวาง ซอย 1  ต.หนอง 
  หนาม อ.เมอืง  จ.ลาํพูน  
 

ไฟไหมบานหลังดังกลาว
เสียหาย และไฟลุกลามไปยัง
บานใกลเคียง เสียหาย 16 
หลงั ไมมรีายงาน
ผูไดรับบาดเจ็บ 

 

 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
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ตารางท่ี ๒ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเกิดไฟไหม ระเบิด จากการผลิต เก็บ
     ดอกไมเพลิง ป ๒๕๕๑ – ปจจุบัน (ตอ) 
 

ลําดับ 
วัน/ 

เวลาเกิดเหต ุ
เหตกุารณ / สถานท่ี ความเสยีหาย 

4. 27 ม.ีค. 55 
18:00 น. 

- โกดังเก็บดอกไมเพลิง 
  ระเบิด 
- บริษัท แปซิฟคไพโร จํากัด  
  ต้ังอยูเลขที่ 9 ต.หวยแหง  
  อ.แกงคอย จ.สระบุรี  

โกดัง 3 หลงั รวมทั้งอาคาร
สาํนักงาน เจาหนาที่ดับเพลิง 
ไดรบับาดเจ็บ 1 นาย จาก
หลังคาหองเก็บพลุถลมลงมา 

5. 18 ม.ีค. 55 
16:30 น. 

- ดอกไมเพลิงระเบิดไฟ 
  ลุกไหม     
- โรงงานทาํพลุ พลุและ 
  ดอกไมเพลิง   
  นายฉลวย  นิยมจิตร  
  บานเลขที่ 38/3 หมู 7               
  ต.โพสะ อ.เมอืง จ.อางทอง  

โรงงานไดรับความเสยีหาย 
ขณะกําลังดับเพลิงมเีสยีง
ระเบิดดังข้ึนเปนระยะ ๆ ไมมี
รายงานผูไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต 

6. 25 ม.ค. 55 
11:30 น. 

- ไฟไหมลานคัดแยกลังไม         
  ซ่ึงภายในบรรจุวัตถุ 
  ระเบิดพวกพลุควันและพล ุ
  ระเบิดทีห่มดสภาพแลว 
  เตรียมนําไปทําลายทิ้ง 
- บริเวณลานคัดแยกลังไม  
  ภายในพื้นที่ของแผนกที่ 3   
  กองคลังแสง กรมสรรพาวุธ  
  ทหารบก อ.พยุหะครีี                 
  จ.นครสวรรค  
   

กําแพงและหลังคาของอาคาร
ดังกลาวพังเสียหาย แตไมมี
รายงานผูไดรับ บาดเจ็บและ
เสียชีวิต 
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ตารางท่ี ๒ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเกิดไฟไหม ระเบิด จากการผลิต เก็บ
     ดอกไมเพลิง ป ๒๕๕๑ – ปจจุบัน (ตอ) 
 

ลําดับ 
วัน/ 

เวลาเกิดเหต ุ
เหตกุารณ / สถานท่ี ความเสยีหาย 

7. 1 ธ.ค. 54 
14:30 น. 

- โรงงานทาํดอกไมเพลงิ 
  ระเบิดและเกิดไฟลุกไหม 
- บานเลขที่ 80 หมู 15  
  ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง    
  จ.ราชบุรี  

บานไดรับความเสยีหายทั้ง
หลัง มีผูไดรับบาดเจ็บถูกไฟ
คลอก 3 ราย และเสยีชีวิต   
1 ราย 
 

8. 12 พ.ย. 54 
02:00 น. 

- ทําพลุแขงขันวันลอยกระทง 
  แลวเกิดระเบิด 
- บานเลขที่ 132 หมู 5  
  ต.แมแดด อ.กัลยาณิวัฒนา  
  จ.เชียงใหม  

เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ  
6 ราย 
 

9. 1 เม.ย. 54 - สถานประกอบพลดุอกไมไฟ  
  จ.สระบุร ีระเบิด และเกิด 
  เพลิงไหม 
- สถานประกอบพลุดอกไมไฟ  
  เลขที่ 13/1 หมู 9 ต.หวยขมิน้     
  อ.หนองแค จ.สระบุรี  

อากาศรอนทาํใหสารเคมี
เกิดปฏิกิริยาจนเกิดระเบิด 
และเกิดเพลิงไหม             
ไมมีผูไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต 
 

10. 24 ม.ีค. 54 
11:00 น. 

- คนงานเรงทําพลุตะไล 
  ประกอบผดิพลาดเปนเหตุให 
  เกิดการระเบิด 
- โรงงานพล ุหมู 9 ต.เมอืงเกา  
  อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี  
 

เพลิงลุกไหมอาคารโรงเรือน
ช้ันเดียว และมีเสยีงระเบิด 
ดังเปนระยะ ๆ มผีูบาดเจ็บ  
9 ราย เสียชีวิต 1 ราย  
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ตารางท่ี ๒ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเกิดไฟไหม ระเบิด จากการผลิต เก็บ
     ดอกไมเพลิง ป ๒๕๕๑ – ปจจุบัน (ตอ) 
 

ลําดับ 
วัน/ 

เวลาเกิดเหต ุ
เหตกุารณ / สถานท่ี ความเสยีหาย 

๑1. 13 ม.ค. 54 
08:45 น. 

- โรงงานพลุระเบิด ขณะที่  
  คนงานกําลงัผสมดินประสวิ  
  กับโปตัสเซียมเพื่อเตรียมทํา 
  พลแุละประทดัมกีารขนยาย     
  ของลงจากรถโดยไมดบั 
  เครือ่งยนต  จึงเกิดเหตุ 
  ระเบิดข้ึน 
- บริเวณบานไม 2 ช้ัน                 
  เลขที่ 53 หมู 3 ต.บานเกาะ  
  อ.พระนครศรอียธุยา  
  จ.พระนครศรอียธุยา  

แรงระเบิดทาํใหบานเรอืนที่
ติดกัน 4 หลงั พังเสียหายเปน
บริเวณกวางกวา 300 เมตร 
และเกิดเพลิงลุกไหม ทําใหมี
ผูเสยีชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ           
1 ราย 
 

๑2. 31 ธ.ค. 53 
16:30 น. 

- เกิดเหตุระเบิด และไฟไหม  
  ขณะอัดดินปนลงกระบอก 
  ทําพล ุ
- เลขที่ 24 หมู 10 ต.ตากอง  
  อ.เมอืง จ.นครปฐม  

มีผูเสยีชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ
สาหัส 1 ราย 
 

๑3. 30 ต.ค. 53 - ทําพลุพลาดระเบิดเสยีชีวิต   
- บานเลขที่ 92 หมู 7  
  ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร  
  จ.ระยอง  

ผูเสยีชีวิตนําดินปนไปประกอบ
ทําดอกไมเพลิงขณะบรรจุดนิ
ปนเขาไปในลํากลอง 
ดอกไมเพลิงเกิดระเบิดเสียงดัง 
เสียชีวิตทันท ี 
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ตารางท่ี ๒ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเกิดไฟไหม ระเบิด จากการผลิต เก็บ
     ดอกไมเพลิง ป ๒๕๕๑ – ปจจุบัน (ตอ) 
 
ลําดับ วัน/ 

เวลาเกิดเหต ุ
เหตกุารณ / สถานท่ี ความเสยีหาย  

๑4. 17 พ.ย. 52 
17:30 น. 

- พลุระเบิดภายในบานพัก 
  คนงาน สาเหตุมาจากมี   
  คนงานลักลอบผลิตพลุและ  
  ดอกไมเพลิงจํานวนมาก  
  โดยที่เก็บไวในหองพัก                    
  เพื่อรอการจําหนาย 
- บริษัท ธนาพรชัย จํากัด  
  ต้ังอยูเลขที่ 45 หมู 2                  
  ต.บางยอ อ.พระประแดง  
  จ.สมุทรปราการ  

มีผูไดรับบาดเจ็บทั้งหมด 22 
ราย ในจํานวนน้ีเสียชีวติ 1 
ราย และไดรับบาดเจ็บสาหัส
อกี 4  ราย แรงระเบิดทําให
โกดังของบริษัทเสยีหายทั้ง
หลงั บานเรือนของชาวบาน
ใกลเคียงพังเสยีหายหลายสิบ
หลงั รถยนตไดรับความ
เสียหายอีกนับสิบคนั  

๑5. 25 ต.ค. 52 
02:30 น. 

- พลุระเบิดและไฟลุกไหม 
- บานพักอาศยัเลขที่ 71              
  หมู 1 ต.นํ้าพุ อ.เมือง           
  จ.ราชบุรี  

มีผูเสยีชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ  
1 ราย บานเสยีหาย 1 หลงั  

๑6. 22 ม.ค. 52 
10:00 น. 

- โรงงานผลติพลุและ 
  ดอกไมเพลิงระเบิด 
- บานเลขที่ 120/5  
  บานวังกราง ต.เนินมะกอก      
  อ.บางมลูนาก จ.พจิติร  
 

มีผูเสยีชีวิต 1 ราย ไดรบั
บาดเจ็บสาหัส 1 ราย และ
โรงงานพังเสยีหายทั้งหลัง  
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ตารางท่ี ๒ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเกิดไฟไหม ระเบิด จากการผลิต เก็บ
     ดอกไมเพลิง ป ๒๕๕๑ – ปจจุบัน (ตอ) 
 

ลําดับ 
วัน/ 

เวลาเกิดเหต ุ
เหตกุารณ / สถานท่ี ความเสยีหาย 

๑7. 18 พ.ย. 51 
15:00 น. 

- ไฟไหมโกดังเก็บพลุและ 
  ดอกไมเพลิง 
- บานเลขที่ 36  บานหวย     
  รากไม  ม.2  ต.แมเมาะ            
  อ.แมเมาะ จ.ลําปาง  

ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและ
เสียชีวิต มลูคาความเสยีหาย
ประมาณ 3 แสนบาท  

๑8. 18 ต.ค. 51 - ไฟไหมในขณะทีพ่นักงาน 
  ทํางานอยูในอาคารผลติ 
- จ.เชียงใหม  

มีผูเสยีชีวิต 1 ราย  

๑9. 2 ต.ค. 51 
23:00 น. 

- โรงงานเก็บพลุระเบิด 
- โรงงานเก็บพลุริมถนนสาย 
  ฉะเชิงเทรา-บางนํ้าเปรี้ยว    
  เลขที่ 16/2  ม.1 ต.บางขวญั  
  อ.เมืองฉะเชิงเทรา  
  จ.ฉะเชิงเทรา 

มีผูไดรับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย 
นอกจากนี้แรงระเบิดทาํให 
โรงงานและบานเรือนใกลเคยีง
ในรัศมี 100 เมตร เสียหาย
รอบดาน  

20. 4 ม.ิย. 51 
19:40 น. 

- พลุระเบิดภายในบานที่ม ี
  การรับจางผลิตพล ุ
- บานเลขที ่25 หมู 9 ซอย 
  วัดกาหลง ต.เปร็ง อ.บางบอ     
  จ.สมุทรปราการ  
 

มีผูเสยีชีวิต 1 ราย ไดรบั
บาดเจ็บสาหัส 3 ราย และ         
ตัวบานเสียหายทั้งหลัง  
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ตารางท่ี ๒ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเกิดไฟไหม ระเบิด จากการผลิต เก็บ
     ดอกไมเพลิง ป ๒๕๕๑ – ปจจุบัน (ตอ) 
 

ลําดับ 
วัน/ 

เวลาเกิดเหต ุ
เหตกุารณ / สถานท่ี ความเสยีหาย 

21. 4 ม.ิย. 51 - ไฟไหมโกดังเก็บประทดั พลุ  
  และดอกไมเพลงิ 
- อาคารพาณิชย 3 ช้ันครึ่ง    
  2 คหูา บรเิวณซอยสาํนักงาน    
  สหกรณจังหวัด ถ.เมอืงสมุทร  
  อ.เมือง จ.เชียงใหม  

ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและ
เสียชีวิต แตตัวอาคารถูก 
ไฟไหมเสียหายทั้งหลัง  

๒2. 15 ก.พ. 51 
13:00 น. 

- พลุระเบิดภายในบาน  
- บานเลขที่ 67/1 หมู 2  
  ตําบลหนองจอม อ.สนัทราย  
  จ.เชียงใหม  

มีผูไดรับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย 
และตัวบานเสียหายบางสวน 
รวมทั้งบานใกลเคียงอีก 4 
หลงั   
 

 

ท่ีมา : http://www.chemtrack.org/Stat-Accident-List.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chemtrack.org/Stat-Accident-List.asp�
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ในท่ีนีจ้ะยกตัวอยางสารเคมีท่ีใชในการผลิตพลุ  
๑. สารเคมีที่ใหออกซิเจน (Oxidizing agent) การเกิดปฏิกิริยาของดอกไมเพลิงน้ัน

จะอาศัยออกซิเจนจากอากาศเพียงอยางเดียวมิได เพราะไมเพียงพอ จําเปนตองอาศัย
ออกซิเจน บางสวนหรือทั้งหมดจากสารที่ใหออกซิเจน ซึ่งไดแก สารโปตัสเซียมไนเตรท 
(KNO3) สารโปตัสเซียมคลอเรท (KClO3) และสารโปตัสเซียมเปอรคลอเรท (KClO4) 

๒. สารเคมีที่ใชเปนเชื้อเพลิง (Fuels) เปนสารเคมีทีช่วยในการเผาไหม สารนีจ้ะ
ทําหนาที่เปนเช้ือเพลิงในขณะเกิดการเผาไหม ไดแก ถาน กํามะถัน สังกะสี แปง แมกนีเซียม 
ผงคารบอเนต และผงอลูมิเนียม เปนตน 

๓. สารท่ีชวยในการเกาะตวัของสวนผสม (Binder) เชน แปง นํ้าตาล เปนตน 
๔. สารเคมีท่ีใชเปนตัวทําใหเกิดสี (Coloring agent) สารเคมีประเภทนี้สวนใหญ

จะเปนเกลือของโลหะชนิดตาง ๆ เมื่อไดรับแรงระเบิดจนกลายเปนไอ จะทําใหเกิดเปน
แถบสตีาง ๆ ตามความยาวคลื่นของเกลือโลหะน้ัน ๆ เชน สีแดง ไดจาก สตรอนเซียมไนเตรต 
(Sr(NO3)2 สีเขียว ไดจาก แบเรียมไนเตรต Ba(NO3)2 เปนตน 

๕. ดินดํา (Black powder) เปนสารผสมทีป่ระกอบดวยโปตัสเซียมไนเตรต (KNO3) 
ซัลเฟอร (S) และผงถาน ดินดําน้ีจะทําใหลุกติดไฟงาย ไวตอการกระแทก และเสียดสี จึงใช
ดินดําในดอกไมเพลิงเกือบทุกชนิด เพื่อชวยในการจุดตัวของดอกไมเพลิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารเคมีสารเคมีที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง ที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง  
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ในท่ีน้ีจะยกตัวอยางการผลิตพลุ  
๑. การทําเปลอืกพลุ 

 ๑.๑  นํากระดาษที่ตัดไวมาทากาว และใสเครื่องอัด 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑.๒  นํากระดาษที่ไดจากการอัดมาตัดขอบใหพอดี นําไปตากใหแหง แลวนํา 

เปลอืกพลมุาเจาะ เพยีงหน่ึงฝาเพือ่ใสชนวนถวงเวลา   
 
 
 
 

 
 
 
 

๒.  การทําเมด็สี 
     ๒.๑  ช่ังสวนผสมตาง ๆ  ทําการช่ังนํ้าหนักสารเคมีทุกชนิดตามนํ้าหนักที่ตองการ 

 
 

 
 
 
 
 

กระบวนการผลิตกระบวนการผลิตดอกไมเพลิงดอกไมเพลิง 
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     ๒.๒  นําสารเคมทีีช่ั่งนํ้าหนักมารอน ผสมและคลุกเคลาใหเขากัน จากน้ันนําไป
ทดสอบ  ใหไดสตีามตองการ  
                            
 
 
 
 
 
 
 

 ๒.๓  นําสารเคมทีีผ่สมแลว มาผสมสารยดึติดคลกุเคลาใหเขากัน ปมเปนเม็ด 
กลม ๆ แลวนําไปตากแดด 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 

๓.  การทําดินขยายการระเบิด หรือเช้ือปะทุ 
     ๓.๑  นําแกลบขาวลีบลางนํ้าเพื่อทําความสะอาด แลวตากใหแหง   
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     ๓.๒  นําสารเคมีที่ใหออกซิเจน ใหเช้ือเพลงิและสารยึดติดมาผสมใหเขากัน  
จากน้ันนําสารเคมีทีผ่สมคลกุเคลาเรยีบรอยแลวมาผสมคลกุเคลากับแกลบขาวลีบ แลวตาก
ใหแหง   

 
 
 
 

 
 
 

        ๔.  การประกอบพลุ  นําเปลือกพลุที่เจาะรูแลวมาติดชนวนถวงเวลา นําเม็ดสมีา
บรรจุลงในกระดาษครึง่วงกลม ตามดวยดินขยายการระเบิด หรอืเช้ือปะท ุจํานวน ๒ ฝา 
แลวประกบกันใหสนิท และนํากระดาษมาพนัใหรอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๕.  การติดดินสง  ติดดินสงบริเวณดานบนของชนวนถวงเวลา เพื่อสงลูกพลุขึ้น
ทองฟาในระยะทีต่องการ และเปนตัวจุดชนวนถวงเวลา   
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6.  บรรจุหีบหอ นําพลุทีป่ระกอบเรยีบรอยแลวบรรจุลงกลอง 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

7.  การจัดเก็บพลุ  นําพลุที่บรรจุกลองเรียบรอยไปเก็บในสถานที่ที่จัดเก็บ 
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ในท่ีนี้จะยกตัวอยางสวนประกอบของพลุ 

   พลุประกอบดวย 4 สวนหลกั คือ  
๑.  ภาชนะบรรจุ   
๒.  เม็ดสี    
๓.  เช้ือปะท ุ   
๔.  ชนวน /ชนวนถวงเวลา 

                       

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี ๑ : สวนประกอบของพลุ 

 

 

 

 

 

เม็ดส ี

เช้ือปะทุ 

ชนวนถวงเวลา 

ชนวน
 

  สวนของฐาน 

ตัวอยางสวนประกอบของตัวอยางสวนประกอบของดอกไมเพลิงดอกไมเพลิง 
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ตัวอยางผลิตภัณฑตัวอยางผลิตภัณฑ 

พลุเสียงพลุเสียง 

 

พลุสีพลุสี 
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การพิจารณาดานความปลอดภยัในการออกใบอนุญาตประกอบกจิการ 
โรงงานหรือขยายโรงงาน 

 
ในขัน้ตอนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตดอกไมเพลิง  จะพิจารณา

ความปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  โดยมีรายละเอียดที่ตองพจิารณา ดังน้ี 
๑.  รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ

โรงงานตองผานความเห็นชอบจากสาํนักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตัวอยางรายละเอียดรายงานตาม ภาคผนวก ๑ 
 ๒.  แบบแปลนแสดงการติดตั้งระบบไฟฟาในโรงงานตามความเปนจริง (as-built 
drawing) และรายการประกอบแบบแปลน โดยมีคํารับรองของวิศวกร 
 ๓.  วัสดุ อุปกรณ และสวนประกอบตาง ๆ ของระบบไฟฟาที่ใชในโรงงานตองมี
ลักษณะและคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับกัน โดยมีคํารับรองของ
วิศวกร 
 ๔.  สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑซึ่งเปนวัตถุที่ติดไฟได ที่มีพื้นที่ตอเนื่อง
ติดตอกันต้ังแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ตองติดต้ังระบบดับเพลิงอตัโนมตัิ 
 
การตรวจสอบโรงงานดานความปลอดภยั  

 การตรวจสอบโรงงาน หมายถึง การตรวจสอบความถูกตองและความพรอมของโรงงาน
กอนทีจ่ะเริม่ประกอบกิจการโรงงานหรอืประกอบกิจการโรงงานสวนขยาย และการตรวจสอบ
โรงงานตามแผนงาน หรือการตรวจสอบในคราวตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
เพื่อใหโรงงานมีความปลอดภัย ไมกอใหเกิดอันตรายตอพนักงาน และชุมชนที่อยูขางเคียง 
อีกทั้งยังปฏิบัติตามกฎหมายอีกดวย  โดยมีรายละเอียดที่จะตองพิจารณาตามแบบตรวจ
ความปลอดภัย ดังน้ี 
 

การกํากับดูแลโรงงานผลิตการกํากับดูแลโรงงานผลิต
ดอกไมเพลิงดานความปลอดภัยดอกไมเพลิงดานความปลอดภัย 
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รายละเอยีด ใช  ไมใช ระบุ 
๑. อาคาร สถานท่ีเก็บรักษาวัตถุดิบท่ีใชในการ
ผลติดอกไมเพลิง  
    ๑.๑ การเก็บโปตัสเซียมคลอเรท (ยุทธภัณฑ) 

 (๑) มใีบอนุญาตครอบครองจากกระทรวง  
กลาโหม 

(๒)  ปริมาณการจัดเก็บไมเกินปริมาณที ่
ไดรับการอนุญาต 

   

   ๑.๒ การเก็บผงถาน ผงกํามะถัน โปตัสเซียม 
ไนเตรท 
         (๑) ไมมีการกระทาํใด ๆ ที่กอใหเกิดเปลวไฟ 
ประกายไฟความรอน 
         (๒)  ภาชะบรรจุอยูในสภาพที่ดีปดมิดชิด 

   

๒. กระบวนการผลติดอกไมเพลิง 
    (๑)  ไมมีการกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดเปลวไฟ 
ประกายไฟความรอน 

   

(๒)  บริเวณที่มีการผสมวัตถุดิบในการผลิต 
ดอกไมเพลิง มีการระบายอากาศที่ดี  

   

    (๓) วัตถุดิบที่เก็บไวภายในอาคาร สถานที ่
หรือบริเวณที่ใชในการผลิต เก็บในปริมาณที่ใชใน
การผลิตตอวัน 

   

(๓)  ไมเก็บสะสมดอกไมเพลงิไวในอาคาร  
สถานที่ หรอืบริเวณที่ใชในการผลิตเกิน 100 
กิโลกรมั 

   

    (๕) มีการอบรมผูปฏบัิติงานใหเขาใจถึงเหตุ 
อันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน   

   

แบบตรวจความปลอดภัยในโรงงานแบบตรวจความปลอดภัยในโรงงาน 
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  รายละเอยีด ใช  ไมใช ระบุ 
(๖) ไมกระทาํการใด ๆ ที่อาจทาํใหเกิด 

ความรอน หรอืประกายไฟ หากจะตองดําเนินการ
ตองอยูหางจากอาคาร สถานที่หรอืบริเวณที่ใชใน
การผลิตอยางนอย 15 เมตรโดยรอบ 

   

(๗)  เครื่องจักรและอุปกรณไฟฟาเปนชนิดทน 
การระเบิด และไดรับการตรวจสอบรับรองจาก
วิศวกรไฟฟาเปนประจําทุกป    

   

(๘)  เครื่องจักรและอุปกรณไฟฟาตองมกีาร 
ตอสายดิน และตอฝาก (Grounding and 
Bonding) 

   

(๙)  แผงวงจรไฟฟาตองมีการตอลงดิน  
(Grounding) โดยสายดิน หลักสายดินและวธิีการ
ตอ เปนไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา
สําหรับประเทศไทย และติดต้ังสายลอฟาทีม่ี
ประสิทธภิาพ 

   

๓. อาคาร สถานท่ีเก็บรักษาดอกไมเพลิง  
(๑) หางจากอาคารอื่น ๆ โดยมีระยะหางตาม

กําหนดในตารางตามภาคผนวก ๒ และหางจาก
แนวรั้วหรือแนวเขตที่ดิน อยางนอย 20 เมตร
โดยรอบ 

   

(๒) อาคารเอกเทศ ช้ันเดียว ไมมีหองใตดินและ
ช้ันลอย 

   

(๓) มีการติดต้ังสายลอฟา    
(๔) พื้นอาคารเปนวสัดุทีไ่มกอใหเกิดประกายไฟ 

ราบเรียบ ไมขรขุระ ไมลื่น ไมมรีอยแตกราว 
   

    (๕) หลังคาอาคารออกแบบใหสามารถระบาย
แรงอัดที่เกิดจากการระเบิด           
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รายละเอยีด ใช  ไมใช ระบุ 
(๖)  ไมมีการติดต้ังอุปกรณไฟฟาที่อาจทําให 

เกิดประกายไฟ เชน สะพานไฟ สวิทชตัดตอน
อตัโนมตั ิสวิทชปด-เปด 

   

    (๗) มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยม ี
อุณหภูมิ ไมเกิน 30 องศาเซลเซียส 

   

(๘) ดวงโคมไฟฟาเปนชนิดทนการระเบิด    
(๙) มีปายขอความหรือสัญลักษณ เชน          

“หามสูบบุหรี”่ “หามทาํใหเกิดประกายไฟ” ติดไว
ในที่ซ่ึงเห็นไดชัดเจน 

   

(๑๐) ภาชนะที่บรรจุหรอืหีบหอดอกไมเพลิง
ควรจัดอยางเปนระเบียบเรียบรอย และอยูใน
สภาพที่มั่นคงปลอดภยั 

   

๕. การปองกันและระงับอัคคีภัย 
(๑) มีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

   

(๒) มีหรอืจัดเตรียมน้ําดับเพลิงในปริมาณที่ 
เพียงพอที่จะสงจายนํ้าใหกับอุปกรณฉีดนํ้าดับเพลิง
ไดอยางตอเน่ืองเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาท ี

   

(๓) มีแผนปองกันและระงับอัคคภีัยในโรงงาน 
และปฏิบัติตามแผน 

   

(๔) มีเครือ่งดับเพลิงแบบมือถือติดต้ังในทุกพื้นที่
ของอาคารโรงงาน 

   

    (๕) มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติในพื้นที่จัดเก็บวัตถุ
ติดไฟไดขนาด ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป       
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๑.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง มาตรการคุมครอง

ความปลอดภัยในการดําเนินงาน 
 ๒.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ
ดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓.  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑ การช้ีบงอันตราย การ
ประเมินความเสี่ยง และ การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 

๔.  ประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการควบคุมและการกํากับ 
ดูแลการผลิต การคา การครอบครอง การขนสงดอกไมเพลิงและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
ดอกไมเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๕.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๖.  กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับระบบไฟฟาใน  
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 



                  ๑ 

 
 

๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ภาคผนวก ๑๑  

ตัวอยางรายงานประเมินเสี่ยงตัวอยางรายงานประเมินเสี่ยง  



                  ๒ 

 
 

๒ 

รายงานประเมินความเสี่ยงตองประกอบดวยองคประกอบอยางนอย ดังตอไปน้ี  
 1. ขอมูลทั่วไปของโรงงาน ประกอบดวย ช่ือโรงงาน  การประกอบกิจการ 
ทะเบียนโรงงาน  สถานท่ีตั้ง  โทรศัพท  โทรสาร และช่ือผูประสานงาน 

2. แผนที่แสดงที่ต้ังโรงงาน รวมทั้งสถานที่ตางๆ เชน ที่พักอาศัย โรงงาน โรงเรยีน 
โรงพยาบาล สถาบันการศกึษา เสนทางจราจร และชุมชนใกลเคยีง ในระยะ 500 เมตร 
โดยรอบ  

3. แผนผังรวมทีแ่สดงตําแหนงของโรงงาน ที่อาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน 
การเกิดเพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในกรณีที่มหีลาย
โรงงานอยูในบริเวณเดียวกัน  

4. แผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1:100 หรอืขนาดที่เหมาะสม แสดง
รายละเอยีดการติดต้ัง เครื่องจักร สถานที่เก็บวตัถุดิบ เช้ือเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย 
ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยได  ที่พักคนงาน โรงอาหาร อุปกรณและเครือ่งมือเก่ียวกับ 
ความปลอดภัย และสิ่งอื่น ๆ ที่มีความสาํคญัตอการเกิด การปองกัน หรือการควบคุม 
เพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

5. ข้ันตอนกระบวนการผลิตพรอมแผนภมูิกระบวนการผลิต รวมทั้งระบุ
รายละเอียดของความดัน ชนิดและปริมาณวัตถุดิบ เช้ือเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย 
ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยไดเฉลี่ยตอป อุณหภมูิ  

6. จํานวนผูปฏบัิติงานในโรงงาน วันทํางาน และการจัดชวงเวลาในการทํางาน  
จํานวนกะ (ถามี)  

7. ขอมูลอื่นๆ เชน สถิติการเกิดอบัุตเิหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บปวย การสอบสวน
อบัุตเิหตุ  

8. ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษาผูทําการช้ีบงอันตราย อยางนอย 3 ทาน  
9. บัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย  
10. การช้ีบงอันตรายและการประเมินความเสีย่ง  
11. การจัดทําแผนบรหิารจัดการความเสีย่ง (แผนควบคมุความเสี่ยง/ แผนงานลด

ความเสี่ยง)  
12. บทสรปุผลการศกึษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงาน ที่มีความเสีย่ง

ภายในโรงงาน  
หมายเหต ุใหจดัทําเปนรปูเลม มีสารบัญ และระบุหนาทุกแผนดวย 

(ในท่ีน้ีจะแสดงตัวอยางต้ังแตขอท่ี ๙ ถึงขอท่ี ๑๒) 
 



                  ๓ 

 
 

๓ 

บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม        
วันที่ทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน   XX กันยายน ๒๕๕X  

การดําเนินงาน   
ในโรงงาน 

สิ่งที่เปนความเสี่ยง
และอันตราย 

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

๑.  การจัดเก็บ 
โปตัสเซียมคลอเรท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การเสียดสี  
แหลงความรอน
และประกายไฟ          
ทาํใหเกิดไฟไหม 
หรือระเบิด 
 

- การจัดเก็บสารเคมี 
ไวกับสารอื่น อาจให
เกิดไฟไหม หรอื
ระเบิด 
 
 

- ถังบรรจุสารเคมี
แตกหรอืเปดฝา      
ทิ้งไว หากสัมผัส 
กับแหลงความรอน
และประกายไฟ  
ทาํใหเกิดไฟไหม 
หรือระเบิด 
 

- ไมม ีBunker 
หากเกิดระเบิด   
จะมีผลกระทบ
รุนแรง 
 
 

- อุณหภูมิในหอง
เก็บสูงเกินกวา ๓๐ 
องศาเซลเซียส ทาํ 

-  พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 
 

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 

 

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 

 
 
 

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 
 

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ 

ใชวิธี What  if 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  ๔ 

 
 

๔ 

บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม        
วันที่ทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน   XX กันยายน ๒๕๕X  

การดําเนินงาน   
ในโรงงาน 

สิ่งที่เปนความเสี่ยง
และอันตราย 

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

 ใหเกิดไฟไหม หรือ
ระเบิด 
 

- หญาที่อยูรอบ ๆ
หองเก็บติดไฟทาํให
เกิดไฟไหม หรอื
ระเบิด 
 

ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 
 

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 

 

๒. การจัดเก็บ 
สารเคมอีื่น ๆ ที่
ไมใชยุทธภณัฑ เชน 
โปตัสเซียมไนเตรท   
ผงถาน ผงกํามะถัน 

 

- การเสียดสี  
แหลงความรอน
และประกายไฟ  
ทาํใหเกิดไฟไหม 
หรือระเบิด 
 

-  การจัดเก็บ
สารเคมีไวกับสารอื่น  
 
 
 
 

- ถังบรรจุสารเคมี
แตกหรอืเปดฝา  
ทิ้งไว หากสัมผัส 
กับแหลงความรอน
และประกายไฟ          
ทาํใหเกิดไฟไหม 
หรือระเบิด 

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 
 

-  พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 
 

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 
 
 

ใชวิธี What  if 
 

 



                  ๕ 

 
 

๕ 

บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม        
วันที่ทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน   XX กันยายน ๒๕๕X  

การดําเนินงาน   
ในโรงงาน 

สิ่งที่เปนความเสี่ยง
และอันตราย 

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อุปกรณไฟฟาใน
หองเก็บ เกิดสปารค
ทาํใหเกิดไฟไหม 
หรือระเบิด 
 
 

- การเสียดสี แหลง
ความรอนและ
ประกายไฟทําให
เกิดไฟไหม หรอื
ระเบิด 
 

- การไมตอสายดิน
ทําใหเกิดไฟฟาสถิต 
หากสัมผสัสาร          
ทาํใหเกิดไฟไหม 
หรือระเบิด 

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 
 

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 

 

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓. การทําเม็ดส ี - อุปกรณไฟฟาใน
หองผสม หากเกิด 
สปารค ทําใหเกิด  
ไฟไหม หรอืระเบิด 
 
 

- สารเคมหีกหลน
ขณะผสมหากสัมผสั
แหลงความรอนและ
ประกายไฟทําใหเกิด
ไฟไหม หรอืระเบิด 

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 
 

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 

ใชวิธี What  if 
 



                  ๖ 

 
 

๖ 

บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม        
วันที่ทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน   XX กันยายน ๒๕๕X  

การดําเนินงาน      
ในโรงงาน 

สิ่งที่เปนความเสี่ยง
และอันตราย 

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 

- เครื่องจักรและ 
อุปกรณไฟฟาไมมี
การตอสายดิน 
และตอฝาก ทาํให
เกิดไฟไหม หรอื
ระเบิด 
 

- มอเตอร 
เครื่องจักรไมเปน
ชนิดทนการระเบิด 
 
 

 
 

-  การเสียดสี 
แหลงความรอน
และประกายไฟ   
ทาํใหเกิดไฟไหม 
หรือระเบิด 

-  พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 
 
 

-  พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 
 

-  พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 

 
 

 

๔. การทําดินขยาย
การระเบิด 
 

- การเสียดสี  
แหลงความรอน
และประกายไฟ  
ทาํใหเกิดไฟไหม 
หรือระเบิด 

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 

ใชวิธี What  if 
 

๕.  การประกอบ/
การติดดินสง 

- การเสียดสี  
แหลงความรอน
และประกายไฟ  
ทาํใหเกิดไฟไหม 
หรือระเบิด 

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 

ใชวิธี What  if 
 



                  ๗ 

 
 

๗ 

บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม        
วันที่ทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน   XX กันยายน ๒๕๕X  

การดําเนินงาน      
ในโรงงาน 

สิ่งที่เปนความเสี่ยง
และอันตราย 

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

๖. การบรรจุหบีหอ   
   /การจัดเก็บ  
    ดอกไมเพลิง 

 

- การเสียดสี  
แหลงความรอน
และประกายไฟ  
ทาํใหเกิดไฟไหม 
หรือระเบิด 
 

- อุปกรณไฟฟาใน
หองเก็บ หากเกิด 
สปารค ทําใหเกิด
ไฟไหม หรอืระเบิด 
 
 

- หญาที่อยูรอบ ๆ
หองเก็บติดไฟ    
ทาํใหเกิดไฟไหม 
หรือระเบิด 
 

- พนักงานไดรบับาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 

 

-  พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 
 

-  พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 

ใชวิธี What  if 
 



                  8 

 
 

  
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis 
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลติ/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.......การจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท.......................โรงงาน........................... 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X.............................................. 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสีย่ง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

1. จะเกิดอะไรข้ึนถา 
ทําใหเกิดการเสียดสี 
แหลงความรอนและ
ประกายไฟในอาคาร
สถานที่เก็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหเกิดไฟไหม  หรอื
ระเบิด พนักงานไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย 
ชุมชนไดรบัผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมเสียหาย 
 
 
 
 
 
 

- ไมมีการติดต้ังอุปกรณ  
ไฟฟา 
- หามสูบบุหรี่และทําให
เกิดแหลงความรอน
ประกายไฟภายในอาคาร 
สถานที่เก็บ 
- หามผูไมมีหนาที่
เก่ียวของเขาไปไกลหรอื
เขาไปในสถานที่เก็บ 
- ตองใสกุญแจไว
ตลอดเวลา ยกเวนเวลา
ที่เขาไปปฏิบัติงานใน
อาคาร 

- 1 4 4 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis 
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลติ/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.......การจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท.......................โรงงาน........................... 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X.............................................. 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสีย่ง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

  -  มีปายหรือสัญลักษณ 
“หามสูบบุหรี”่ 

     

2. จะเกิดอะไรข้ึนถา
จัดเก็บโปตัสเซียมคลอ
เรทไวกับสารอื่น 
 
 
 

ทําใหเกิดไฟไหม  หรอื
ระเบิด พนักงานไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย 
ชุมชนไดรบัผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมเสียหาย 

- เก็บโปตัสเซียมคลอเรท 
อยางเดียวเทานั้น 
- มีเจาหนาทีค่อย
ตรวจสอบดูแล 
- มีคูมอืปฏิบัติงาน 
 

 1 
 
 
 

 

4 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 

 

2 
 
 

 

3. จะเกิดอะไรข้ึนถา  
ถังบรรจุสารเคมีแตก 
หรือเปดฝาทิ้งไว 
 

ทาํใหเกิดไฟไหม หรอื
ระเบิด พนักงานไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย 
ชุมชนไดรบัผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมเสียหาย 

 - ตรวจสอบสภาพถัง   
      อยูในสภาพดี 

 - หามถายเทสารใน 
 อาคารเก็บ 

- มีคูมอืปฏิบัติงาน 

 1 4 4 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis 
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลติ/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.......การจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท.......................โรงงาน........................... 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X.............................................. 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสีย่ง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

4. จะเกิดอะไรข้ึนถา 
Bunker ชํารุด หรอื  
ไมมั่นคงแข็งแรง หรอื 
มีวัชพืชปกคลุม 
 
 

หากเกิดระเบิดจะทาํให
พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 

- มีการตรวจสอบ 
Bunker ใหอยูในสภาพ
ดี 
- บริเวณรอบ ๆ อาคาร
ปราศจากวชัพชืหรอื
วัสดุที่ติดไฟได 

 1 
 
 
 

 

4 
 
 
 

 

4 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

5. จะเกิดอะไรข้ึนถา
อุณหภูมิในหองเก็บเกิน 
๓๐ องศาเซลเซียส 
 
 

เกิดไฟไหมทาํให
พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 

- ติดต้ังอุปกรณวัด 
อุณหภูม ิ
- มีการสเปรยนํ้าบน 
หลังคา 
- มพีนักงานคอย 
ตรวจสอบ 

 1 4 4 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดาํเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอนัตรายและการประเมนิความเสี่ยงดวยวิธ ีWhat if Analysis 
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลติ/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.......การจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท.......................โรงงาน........................... 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X.............................................. 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสีย่ง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

6. จะเกิดอะไรข้ึนถา   
มีหญาข้ึนรอบ ๆ หอง
เก็บ 

เกิดไฟไหม ทาํให
พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 

- มีการตัดและตรวจสอบ 
บริเวณไมใหมีหญารก 
และปราศจากวัสดุที่ติด
ไฟไดรอบ ๆ อาคาร 

 1 4 4 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธ ีWhat if Analysis 
พื้นที่/เครือ่งจักร/กระบวนการผลติ/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม....การจัดเก็บสารเคมีอื่น ๆ ที่ไมใชยุทธภัณฑ เชน โปตัสเซียมไนเตรท  ผงถาน 
ผงซัลเฟอร   ...................โรงงาน.................................................................................................................................................................... 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X.............................................. 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสีย่ง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

1. จะเกิดอะไรข้ึนถา 
ทําใหเกิดการเสียดสี 
แหลงความรอนและ
ประกายไฟในอาคาร
สถานที่เก็บ 
 

- ทําใหเกิดไฟไหม  หรอื
ระเบิด พนักงานไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย 
ชุมชนไดรบัผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเสียหาย 
 

- หามสูบบุหรี่และทําให
เกิดแหลงความรอน
ประกายไฟ ภายใน
อาคารสถานที่เก็บ 
- หามผูไมมีหนาที่
เก่ียวของเขาไปไกลหรอื
เขาไปในสถานที่เก็บ 
-  มีปายหรือสัญลักษณ 
“หามสูบบุหรี”่ 

 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 

 

2. จะเกิดอะไรข้ึนถา
เก็บสารไวกับสารไวไฟ
หรือวัสดุที่ติดไฟได 
 

- ทาํใหเกิดไฟไหม  หรอื
ระเบิด พนักงานไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย  

- ภายในหองเก็บไมม ี
สารไวไฟหรือวสัดุติดไฟ
อื่น 
- สารแตละชนิดเก็บไว 

 ๑ ๔ ๔ ๒ 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis 
พื้นที่/เครือ่งจักร/กระบวนการผลติ/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม....การจัดเก็บสารเคมีอื่น ๆ ที่ไมใชยุทธภัณฑ เชน โปตัสเซียมไนเตรท  ผงถาน 
ผงซัลเฟอร   ...................โรงงาน.................................................................................................................................................................... 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X.............................................. 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสีย่ง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 ชุมชนไดรบัผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมเสียหาย 

ในถังปดมิดชิด 
-  ไมมีการแบงหรอื
ถายเทสารในหอง 

     

3. จะเกิดอะไรข้ึนถา  
ถังบรรจุสารเคมีแตก 
หรือเปดฝาทิ้งไว 
 
 

ทําใหเกิดไฟไหม  หรอื
ระเบิด พนักงานไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย 
ชุมชนไดรบัผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมเสียหาย 
 
 

 - ตรวจสอบสภาพถัง 
 และฝาปดใหอยูใน 
 สภาพดี 

- ตรวจสอบภายในหอง
ไมใหหลังคารั่ว หรือมี
นํ้าในหอง 

 1 4 4 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis 
พื้นที่/เครือ่งจักร/กระบวนการผลติ/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.............การทาํเมด็สี................โรงงาน................................................................ 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X.............................................. 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลทีเ่กิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสีย่ง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

1. จะเกิดอะไรข้ึนถา   
ทําใหเกิดการเสียดสี 
แหลงความรอนและ
ประกายไฟในอาคาร
ผลิต 
 
 
 
 
 
 

ทําใหเกิดไฟไหม  หรอื
ระเบิด พนักงานไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย 
ชุมชนไดรบัผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมเสียหาย 
 
 
 
 
 

- หามสูบบุหรี่และทําให
เกิดแหลงความรอน
ประกายไฟภายใน
อาคารสถานที่เก็บ 
- หามผูไมมีหนาที่
เก่ียวของเขาไปไกลหรอื
เขาไปในสถานที่เก็บ 
- เก็บวัตถุดิบเทาที่นํามา
ผลิตไวภายในอาคาร 
-  มีปายหรือสัญลักษณ 
“หามสูบบุหรี”่ 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธ ีWhat if Analysis 
พื้นที่/เครือ่งจักร/กระบวนการผลติ/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม............การทาํเมด็สี.................โรงงาน................................................................ 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X.............................................. 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสีย่ง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

3. จะเกิดอะไรข้ึนถา 
อุปกรณไฟฟาในหอง
ผสม เกิดสปารค 

 
 
 
 

หากสัมผสัสารเคมีทําให
เกิดไฟไหม หรอืระเบิด 
พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิต ทรพัยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย 

 - เครื่องจักรและอุปกรณ 
 ไฟฟาที่ติดต้ังเปนชนิด 
 ทนการระเบิดได 

 - มีการตรวจสอบรับรอง 
ความปลอดภัยโดย
วิศวกรไฟฟาเปนประจํา
ทกุป 

 1 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 

 
4. จะเกิดอะไรข้ึนถา 
ไมตอสายดินในข้ันตอน
การผสม 
 

ทาํใหเกิดไฟฟาสถิตหาก
สัมผสัความรอนและ
ประกายไฟทําใหเกิดไฟ
ไหมหรือระเบิดพนักงาน
เสียชีวิตทรัพยสินเสียหาย 
ชุมชนไดรบัผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมเสียหาย 

- เครื่องจักรและ 
อุปกรณไฟฟามีการตอ
สายดินและตอฝาก      
มีการตรวจสอบสายดิน 
ใหอยูในสภาพดี 

 พรอมใชงาน 

 1 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 

 

2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธ ีWhat if Analysis 
พื้นที่/เครือ่งจักร/กระบวนการผลติ/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม...การทําดินขยายการระเบิด./การประกอบ/การติดดินสง...โรงงาน................... 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X.............................................. .. 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสีย่ง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 1. จะเกิดอะไรข้ึนถา  
 ทําใหเกิดการเสียดสี  
 แหลงความรอนและ 
 ประกายไฟในอาคาร 
 ผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทาํใหเกิดไฟไหม หรอื
ระเบิด พนักงานไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย 
ชุมชนไดรบัผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมเสียหาย 
 

- หามสูบบุหรี่และทําให
เกิดแหลงความรอน
ประกายไฟภายใน
อาคารสถานที่เก็บ 
- หามผูไมมีหนาที่
เก่ียวของเขาไปไกล  
-  มีปายหรือสัญลักษณ 
“หามสูบบุหรี”่ 
 

 1 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 

 

2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธ ีWhat if Analysis 
๗. พื้นที่/เครือ่งจักร/กระบวนการผลติ/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.......การบรรจุหีบหอ/การจัดเก็บดอกไมเพลิง......โรงงาน....................... 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X.............................................. 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสีย่ง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

1. จะเกิดอะไรข้ึนถาทาํ 
ใหเกิดการเสียดสี แหลง
ความรอนและประกาย
ไฟในอาคารเก็บ 
 
 
 
 
 

ทําใหเกิดไฟไหม  หรอื
ระเบิด พนักงานไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย 
ชุมชนไดรบัผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมเสียหาย 
 
 
 
 

- ไมมีการติดต้ังอุปกรณ
ไฟฟาในหองเก็บ 

- หามสูบบุหรี่และทําให
เกิดแหลงความรอย
ประกายไฟภายในอาคา
สถานที่เก็บ 
- หามผูไมมีหนาที่
เก่ียวของเขาไปไกล  
- มีปายหรือสัญลักษณ 
“หามสูบบุหรี”่ 

 1 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 

 

2. การจัดเก็บและการ 
ระบายอากาศไมดี 
 

ทําใหเกิดไฟไหม  หรอื
ระเบิด พนักงานไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ทรัพยสินเสียหาย 

- ไมมีการติดต้ังอุปกรณ 
ไฟฟาในอาคารเก็บ 
- จัดเก็บดอกไมเพลงิให
เปนสัดสวน 

 1 
 
 

 

4 
 
 

 

4 
 
 

 

2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธ ีWhat if Analysis 
พื้นที่/เครือ่งจักร/กระบวนการผลติ/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.............การจัดเก็บพลุ.................โรงงาน......................................................... 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X.............................................. 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสีย่ง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 ชุมชนไดรบัผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมเสียหาย 

- มีการระบายที่ดี ไมให
ถูกแสงแดดโดยตรง  
- ไมวางดอกไมเพลิง 
ทับหรือซอนกันจํานวน
มากเกินไป 
- ไมวางดอกไมเพลิง 
ปะปนกับสินคาอื่น 
โดยเฉพาะสินคาที่งาย
ตอการติดไฟ 
 

 1 
 
 

 

4 
 
 

 

4 
 
 

 

2 
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แผนควบคุม 01 

แผนงานบรหิารจัดการความเสีย่ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ง)                                                                                                                                                                                         
หนวยงาน  การจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท รายละเอยีด              
วัตถุประสงค                     
เปาหมาย                     
ลําดับ

ท่ี 
มาตรการหรอืกิจกรรมหรือการ

ดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง หรอื
ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปนความเสีย่ง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลกัเกณฑหรอื
มาตรการท่ีใช

ควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. 
 
 

การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภยั
ในจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท 

พนักงานฝายผลิต 
 

- หามสูบบุหรี่และทําให 
เกิดแหลงความรอนและ
ประกายไฟภายในอาคาร
สถานที่เก็บ 
- หามผูไมมีหนาที่
เก่ียวของ 
เขาไปไกลหรอืเขาไปใน 
สถานที่เก็บ 
- ใสกุญแจไวตลอดเวลา  
- ติดปายหรือสญัลักษณ  
“หามสูบบุหรี”่ 

ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด 

ผูจัดการโรงงาน 
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       แผนควบคุม 01 

  แผนงานบรหิารจัดการความเสีย่ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ง)                                                                                                                                                                                         
  หนวยงาน  การจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท รายละเอยีด              
  วัตถุประสงค                     
  เปาหมาย                     

ลําดับ
ท่ี 

มาตรการหรอืกิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง หรอื
ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปนความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลกัเกณฑหรอื
มาตรการท่ีใช

ควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

 การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภยั
ในจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท (ตอ) 

พนักงานฝายผลิต 
 

- เก็บโปตัสเซียมคลอเรท 
อยางเดียวเทานั้น 
- มีเจาหนาที่คอยตรวจสอบ 
ดูแล 
- ตรวจสอบสภาพถังใหอยู
ในสภาพดี 
- หามถายเทสารในอาคาร 
เก็บสารเคม ี
- ไมมีการติดต้ังอุปกรณ 
ไฟฟาในอาคารเก็บ 

ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 01 

  แผนงานบรหิารจัดการความเสีย่ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ง)                                                                                                                                                                                         
  หนวยงาน  การจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท รายละเอยีด              
  วัตถุประสงค                     
  เปาหมาย                     

ลําดับ
ท่ี 

มาตรการหรอืกิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง หรอื
ข้ันตอนการปฏบิตัทิีเ่ปนความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลกัเกณฑหรอื
มาตรการท่ีใช

ควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

 
 
 

การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภยั
ในจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท (ตอ) 

พนักงานฝายผลิต 
 

 - Bunker ลอมอาคาร
จัดเก็บ 
- บริเวณรอบ ๆ อาคาร 
ปราศจากหญาและวัสดุที่
ติดไฟได 
- เก็บสารตามปริมาณที่
ไดรับอนุญาตเทาน้ัน 
- หามถายเทสารในอาคาร 
เก็บ 
- ติดต้ังอุปกรณวัดอุณหภูมิ 
-มีการสเปรยนํ้าบนหลังคา 
มีพนักงานคอยตรวจสอบ 

ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด 

ผูจัดการโรงงาน 
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                      แผนควบคุม 02 

 แผนงานบรหิารจัดการความเสีย่ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ง)                                                                                                                                                                                         
 หนวยงาน การจัดเก็บสารเคมีอื่น ๆ ที่ไมใชยทุธภัณฑ เชน โปตัสเซียมไนเตรท  ผงถาน ผงกํามะถัน  รายละเอยีด      
 วัตถุประสงค                     
 เปาหมาย                     

ลําดับ
ท่ี 

มาตรการหรอืกิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง หรอื
ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปนความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือ
มาตรการท่ีใช

ควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภยั
ในการจัดเก็บสารเคมอีืน่ ๆ ที่ไมใช
ยุทธภณัฑ เชน โปตัสเซียมไนเตรท          
ผงถาน ผงกัมะถัน 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานฝายผลิต 
 

- หามสูบบุหรี่และทําใหเกิด
แหลงความรอนประกายไฟ
ภายในสถานที่เก็บ 
- หามผูไมมีหนาที่
เก่ียวของเขาไปไกลหรอื
เขาไปในสถานที่เก็บ 
-  มีปาย “หามสูบบุหรี”่ 
- ภายในหองเก็บไมมสีาร 
ไวไฟหรอืวสัดุติดไฟอื่น 
- สารแตละชนิดเก็บไว 
ในถังปดมิดชิด 

ตามขอมลูความ
ปลอดภัยสารเคม ี

ผูจัดการโรงงาน 
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    แผนควบคุม 02 

แผนงานบรหิารจัดการความเสีย่ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ง)                                                                                                                                                                                         
หนวยงาน การจัดเก็บสารเคมีอื่น ๆ ที่ไมใชยทุธภัณฑ เชน โปตัสเซียมไนเตรท  ผงถาน ผงกํามะถัน  รายละเอยีด      
วัตถุประสงค                     
เปาหมาย                     
ลําดับ

ท่ี 
มาตรการหรอืกิจกรรมหรือการ

ดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง หรอื
ข้ันตอนการปฏบิตัทิีเ่ปนความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลกัเกณฑหรอื
มาตรการท่ีใช

ควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

 การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภยั
ในการจัดเก็บสารเคมอีืน่ ๆ ที่ไมใช
ยุทธภณัฑ เชน โปตัสเซียมไนเตรท    
ผงถาน ผงกํามะถัน (ตอ) 
 
 
 
 
 
 

พนักงานฝายผลิต 
 

 - ไมมีการแบงหรอืถายเท
สารในหอง 

 - ตรวจสอบสภาพถังใหอยู 
ในสภาพดี 
- ตรวจสอบภายในหอง
ไมใหหลังคารั่ว หรือมีนํ้า
ในหอง 

ตามขอมลูความ
ปลอดภัยสารเคม ี

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 03 

แผนงานบรหิารจัดการความเสีย่ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ง)                                                                                                                                                                                         
หนวยงาน  การทาํเม็ดสี.  รายละเอยีด               
วัตถุประสงค                     
เปาหมาย                     
ลําดับ

ท่ี 
มาตรการหรอืกิจกรรมหรือการ

ดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง หรอื
ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปนความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม ลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

3. 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภยั
ในกระบวนการผลิต 

พนักงานฝายผลิต 
 

- การผสมวัตถุดิบในการ
ผลิตผสมทลีะครั้ง ครั้งละ
ปริมาณนอย ๆ 
- กรณีที่มีวัตถุดิบหกลงบน
โตะ หรือพื้นทีท่ี่ปฏิบัติงาน 
ในระหวางการช่ัง  ผสมให
รีบทําความสะอาดทันท ี
- หามเปดฝาภาชนะบรรจุ
วัตถุดิบทิ้งไว และเมื่อเสร็จ
ภาระกิจแลวใหปดฝาภาชนะ 
- หามสูบบุหรี่และทาํให
เกิดแหลงความรอน  

ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด 

ผูจัดการโรงงาน 
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                    แผนควบคุม 03 

แผนงานบรหิารจัดการความเสีย่ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ง)                                                                                                                                                                                        
หนวยงาน  การทาํเม็ดสี.  รายละเอยีด               
วัตถุประสงค                     
เปาหมาย                     
ลําดับ

ท่ี 
มาตรการหรอืกิจกรรมหรือการ

ดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง หรอื
ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปนความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลกัเกณฑหรอื
มาตรการท่ีใช

ควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

 
 
 
 
 

การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภยั
ในกระบวนการผลติ (ตอ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานฝายผลิต 
 

ประกายไฟภายในอาคาร
สถานที่เก็บ 
- หามผูไมมีหนาที่
เก่ียวของเขาในอาคารผลิต 

 - เครื่องจักรและอุปกรณ 
 ไฟฟาที่ติดต้ังเปนชนิดทน 
   การระเบิดได 

 - มีการตรวจสอบรับรอง 
ความปลอดภัยโดยวศิวกร
ไฟฟาเปนประจําทุกป 
 

ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด 

ผูจัดการโรงงาน 
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    แผนควบคุม 03 

แผนงานบรหิารจัดการความเสีย่ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ง)                                                                                                                                                                                         
หนวยงาน  การทาํเม็ดสี.  รายละเอยีด               
วัตถุประสงค                     
เปาหมาย                     
ลําดับ

ท่ี 
มาตรการหรอืกิจกรรมหรือการ

ดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง หรอื
ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปนความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลกัเกณฑหรอื
มาตรการท่ีใช

ควบคุม 

ผูตรวจตดิตาม 

 การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภยั
ในกระบวนการผลติ (ตอ)  
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานฝายผลิต 
 

- ไมติดต้ังอุปกรณไฟฟา 
ที่อาจทาํใหเกิดประกายไฟ 
เชน สะพานไฟ สวิทชตัด
ตอนอตัโนมตั ิสวิทชปด –
เปด 

ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด 

ผูจัดการโรงงาน 
 

 
 



                  27 

 
 

 
แผนควบคุม 04 

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสีย่ง)                                                                                                                                                                                         
หนวยงาน  การทําดินขยายการระเบิด./การประกอบ/การติดดินสง  รายละเอยีด         
วัตถุประสงค                     
เปาหมาย                     
ลําดับ

ท่ี 
มาตรการหรอืกิจกรรมหรือการ

ดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง หรอื
ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปนความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลกัเกณฑหรือ
มาตรการท่ีใช

ควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรการในการทาํดินขยายการ
ระเบิด./การประกอบ/การติดดินสง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนักงานฝายผลิต 
 

- หามสูบบุหรี่และทําให
เกิดแหลงความรอนและ
ประกายไฟภายในอาคาร
สถานที่เก็บ 
- หามผูไมมีหนาที่
เก่ียวของเขาไปใกลใน
บริเวณที่ปฏิบัติงาน 
- มีปายหรือสัญลักษณ 
“หามสูบบุหรี”่ 

 

ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด 

ผูจัดการโรงงาน 
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    แผนควบคุม 05 

แผนงานบรหิารจัดการความเสีย่ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ง)                                                                                                                                                                                         
หนวยงาน  การบรรจุหีบหอ/การจัดเก็บดอกไมเพลิง  รายละเอยีด           
วัตถุประสงค                     
เปาหมาย                     
ลําดับ

ท่ี 
มาตรการหรอืกิจกรรมหรือการ

ดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง หรอื
ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปนความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลกัเกณฑหรอื
มาตรการท่ีใช

ควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

๕. 
 

มาตรการในการบรรจุหีบหอ/การ
จัดเก็บดอกไมเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 

 

พนักงานฝายผลิต 
 

- หามสูบบุหรี่และทําให
เกิดแหลงความรอน
ประกายไฟภายในอาคาร
สถานที่เก็บ 
- หามผูไมมีหนาที่
เก่ียวของเขาไปไกล  
-  มีปายหรือสัญลักษณ 
“หามสูบบุหรี”่ 

 - ไมมีการติดต้ังอุปกรณ
ไฟฟาในหองเก็บ 
- จัดเก็บพลุใหเปนสัดสวน 

ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด 

ผูจัดการโรงงาน 
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      แผนควบคุม 05 

แผนงานบรหิารจัดการความเสีย่ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ง)                                                                                                                                                                                         
หนวยงาน  การบรรจุหบีหอ/การจัดเก็บดอกไมเพลิง  รายละเอยีด           
วัตถุประสงค                     
เปาหมาย                     
ลําดับ

ท่ี 
มาตรการหรอืกิจกรรมหรือการ

ดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง หรอื
ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปนความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรอื
มาตรการท่ีใช

ควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

 มาตรการในการการบรรจุหบีหอ/การ
จัดเก็บดอกไมเพลิง (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนักงานฝายผลิต 
 

- มีการระบายที่ดี ไมใหถูก
แสงแดดโดยตรง  
- ไมวางดอกไมเพลิงทับ
หรอืซอนกันจํานวนมาก
เกินไป 
- ไมวางดอกไมเพลิง 
ปะปนกับสินคาอื่น 
โดยเฉพาะสินคาที่งาย      
ตอการติดไฟ 
 

ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด 

ผูจัดการโรงงาน 
 



๓๐ 
 

สรุปผลการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดาํเนินงานท่ีเปนความเสีย่ง 
 
  จากการดําเนินการช้ีบงอันตรายและประเมินความเสีย่งของ บริษัท             
กรมโรงานอตุสาหกรรม จํากัด พบวามีจุดวิกฤต หรืออุปกรณที่มีความวกิฤตที่อาจกอใหเกิด 
อุบัติภัยรายแรง เชน ไฟไหม สารเคมีหกรั่วไหลหรือระเบิดได เชน 

๑. การจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท 
๒. การจัดเก็บสารเคมีอื่น ๆ ที่ไมใชยทุธภัณฑ เชน โปตัสเซียมไนเตรท  

ผงถาน ผงกํามะถัน 
๓. การทําเม็ดส ี
๔. การทําดินขยายการระเบิด./การประกอบ/การติดดินสง 
๕. การบรรจุหีบหอและการจัดเก็บดอกไมเพลิง 

  

  ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดทําแผนบริหารจัดการความเสีย่งเปนที่เรยีบรอยแลว    
ทั้งน้ี บริษัทฯ จะปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเครงครดั  ดังสรุปผล         
ระดับความเสีย่งที่ได และแผนบริหารจัดการความเสีย่ง ดังน้ี  

 1.   ระดับความเสีย่งสูง   ..........-......  รายการ 
 2.   ระดับความเสีย่งทีย่อมรับได  .......16....   รายการ  
 3.   ระดับความเสีย่งเลก็นอย  ...........-....   รายการ    
 และจัดทําแผนบริหารจัดการความเสีย่ง ดังน้ี 
 1.   แผนงานลดความเสี่ยง     ...........-....   แผน 
 2.   แผนงานควบคุมความเสีย่ง  ..........5...... แผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
 

๓๑ 

ทะเบียนความเสีย่ง 
 

ลําดับท่ี 
กิจกรรม/
อปุกรณ 

สถานการณ/
ความลมเหลว 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงานบรหิารจัดการ
ความเสี่ยง 

แผนลด 
ความเสี่ยง 

แผนควบคุม 
ความเสี่ยง 

๑ 
การจัดเก็บ
โปตัสเซียมคลอ
เรท 

การทําใหเกิด
ความรอน
ประกายไฟ 

๒ - ๑ แผน 

๒ 

การจัดเก็บ
สารเคมอีื่น ๆ ที่
ไมใชยุทธภณัฑ 
เชน โปตัสเซียม
ไนเตรท  
ผงถาน ผง
กํามะถัน 

การทําใหเกิด
ความรอน
ประกายไฟ 

๒ - ๑ แผน 

๓ 
การทําเม็ดส ี
 

อุปกรณไฟฟา
ชํารุด /ไมมีการ
ตอการสายดิน
และตอฝาก/
อุปกรณไฟฟา
ไมเปนชนิดทน
การระเบิด/การ
ทําใหเกิดความ
รอนประกายไฟ 

๒ - ๑ แผน 

๔ 

การทําดินขยาย
การระเบิด./การ
ประกอบ/การติด
ดินสง 
 

การทําใหเกิด
ความรอน
ประกายไฟ 

๒ - ๑ แผน 



๓๒ 
 

 
 

๓๒ 

 

ทะเบียนความเสีย่ง (ตอ) 
 

ลําดับท่ี 
กิจกรรม/
อปุกรณ 

สถานการณ/
ความลมเหลว 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

แผนงานบรหิารจัดการ
ความเสี่ยง 

แผนลด 
ความเสี่ยง 

แผนควบคุม 
ความเสี่ยง 

๕ 
 
 
 

การบรรจุหีบหอ
และการจัดเก็บ
ดอกไมเพลิง 

 

การระบาย
อากาศไมด/ีการ
ทําใหเกิดความ
รอนประกายไฟ 

๒ - ๑ แผน 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ภาคผนวก ๒๒  
ระยะหางระหวางอาคารเก็บดอกไมเพลงิ 

ชนดิทัว่ไป (Common Fireworks) 
กับอาคารที่พกัอาศยั ทางรถไฟ และ 

ทางสาธารณะ และอาคารทีเ่ก็บผลติภัณฑ
ดอกไมเพลงิชนิดอ่ืน 

 

 



๑ 
 

ระยะหางระหวางอาคารเก็บดอกไมเพลิงชนิดท่ัวไป (Common Fireworks) 
กับอาคารท่ีพกัอาศัย ทางรถไฟ และทางสาธารณะ  
และอาคารท่ีเก็บผลิตภัณฑดอกไมเพลิงชนิดอื่น 

 
นํ้าหนักรวมของ 

ดอกไมเพลิงชนิดท่ัวไป 
(Common Fireworks) 

(กิโลกรัม) 

ระยะหางจากทางรถไฟ 
ทางสาธารณะ 

และอาคารเก็บอื่น ๆ 
 (เมตร) 

ระยะหางจาก 
อาคารพกัอาศัยและ 
อาคารเก็บวัตถุระเบิด 

(เมตร) 
0-45 7.5 15 

45-91 9 18 
91-181 10.5 21 

181-272 12 24 
272-363 13.5 27 
363-454 15 30 
454-910 17.5 35 

910-1362 18.5 37 
1362-1810 19.5 39 
1810-2270 20.5 41 
2270-2724 21 42 
2724-3630 22 44 
3630-4540 22.5 45 
4540-6810 24 48 
6810-9100 25 50 

9100-13620 26.5 53 
13620-18100 27 54 
18100-22700 28 56 
22700-27240 28.5 57 
27240-36320 29.5 59 
36320-45400 30.5 61 



 
 

 

 

ทีป่รึกษา 
    นายประสงค  นรจิตร   ผูอํานวยการ   

สํานักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 
 

คณะผูจัดทํา 
     ๑. นางสาวรัตนา  รักษตระกูล      นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 
     2. นายถกล  ประกายรุงทอง     นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 
     3. นายนพพร  มวงแกว   นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 
     4. นายวัชรดุล  นวไกรสิน      วิศวกรไฟฟาชํานาญการพิเศษ 
     5. นางสาวปยะพร  เธยีรเจรญิ     นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 
     6. นางสาวปทมวรรณ  คุณประเสริฐ  นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 

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

 

คณะผูจัดทําคณะผูจัดทํา 
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