คํานํา
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ผานมา พบวาโรงงานผลิตดอกไมเพลิงเกิดอุบัติเหตุ
เพลิงไหมและระเบิดบอยครั้ง แตละครั้งกอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสินเสียหาย
จํา นวนมาก อีกทั้งสงผลกระทบตอ ชุม ชนที่อ ยูขา งเคีย ง และการเกิดอุบัติเหตุดังกลาว
สวนใหญจะอยูในชวงเทศกาลสําคัญและงานเฉลิมฉลองตาง ๆ เนื่องจากมีการเรงผลิ ต
ดอกไมเพลิงจํานวนมาก รวมถึงมีการนําเขาดอกไมเพลิงจากตางประเทศมาจัดเก็บไวเปน
จํานวนมาก
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตระหนักถึงอันตรายที่
อาจจะเกิดขึน้ จากการผลิตดอกไมเพลิง จึงไดจัดทําแนวทางการจัดการความปลอดภัย
โรงงานผลิตดอกไมเพลิง เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบกิจการโรงงาน และผูที่เกี่ยวของใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานใหเกิดความปลอดภัยตอไป
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กันยายน 2556
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สารบัญ
หนา
บทนํา
ความรูทั่วไป
ชนิดของดอกไมเพลิง
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สารเคมีที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง (พลุ)
กระบวนการผลิตพลุ
สวนประกอบของดอกไมเพลิง (พลุ)
ตัวอยางผลิตภัณฑ
การกํากับดูแลโรงงานผลิตดอกไมเพลิงดานความปลอดภัย
การตรวจสอบโรงงานดานความปลอดภัย
แบบตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ภาคผนวก ๑ ตัวอยางรายงานประเมินความเสี่ยง
ภาคผนวก ๒ ระยะหางระหวางอาคารเก็บดอกไมเพลิง
ชนิดทั่วไปกับอาคารที่พักอาศัย และอาคารอื่น ๆ

ข

1
๒
๓
๔
๑๑
1๒
๑๖
๑๗
๑๘
๑๘
๑๙
๒๒

บทนํา
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนาที่ในการบริหารจัดการ กํากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม
รวมถึงวัตถุอันตราย ดานการผลิต สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
และดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลง กฎระเบียบระหวางประเทศ รวมทัง้ สงเสริม
สนับสนุนขอมูล และองคความรูดานเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย
วัตถุอันตราย พลังงาน และความรับผิดชอบตอสังคม เพือ่ ประโยชนในการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรม การจัดทําแนวทางในการจัดการความปลอดภัยจึงเปนกิจกรรมทีส่ ําคัญใน
การส งเสริ ม ผู ป ระกอบกิ จ การโรงงานในการดํ า เนิ น การกิ จ กรรมโรงงานให ปลอดภั ย
นอกจากนี้ยังใชเปนแนวทางสําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลโรงงานอีกดวย
อุตสาหกรรมผลิตดอกไมเพลิงสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และมีปจจัย
เสี่ยงในการเกิดอันตรายในโรงงานไดงายหากมีมาตรการความปลอดภัยทีไ่ มดีพอ กรม
โรงงานอุตสาหกรรมจึงไดจัดทําแนวทางในการกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมผลิตดอกไม
เพลิงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เปนแหลงความรูเกี่ยวกับลักษณะของการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
2. เปนแนวทางสําหรับเจาหนาทีส่ วนกลางและสวนภูมิภาคในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
3. เปนแนวทางสําหรับเจาหนาทีใ่ นการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมดานความ
ปลอดภัย
4. เปนแนวทางสําหรับผูป ระกอบกิจการโรงงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ
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ความรูท ั่วไป
ดอกไมเพลิง หมายถึง วัสดุที่เมือ่ เผาไหมแลวกอใหเกิดแสง เสียง เชน พลุ ประทัด
ไฟ ประทัดลมและวัตถุอื่นใด อันมีสภาพคลายคลึงกัน ดอกไมเพลิงมีมากมายหลายชนิด
แตกตางกันที่องคประกอบของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตและการบรรจุอัดเขาไวในรูปทรงที่
ตางกัน ดังนั้นจึงทําใหดอกไมเพลิงแตละชนิดมีคณ
ุ สมบัติ และชื่อเรียกแตกตางกัน โดยทั่วไป
สามารถแบงดอกไมเพลิงออกเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ
๑. ดอกไมเพลิงชนิดทั่วไป (Common Fireworks) หมายถึง ดอกไมเพลิงขนาดเล็ก
ซึง่ จะใหแสงเมือ่ เกิดการเผาไหม หรือดอกไมเพลิงขนาดเล็กที่กอใหเกิดเสียง เชน เกิดเสียง
หวีด ถาเปนดอกไมเพลิงที่เลนบนพื้นดินมีสวนผสมที่เปนวัตถุระเบิดไมเกิน 50 มิลลิกรัม
ดอกไมเพลิงที่เลนในอากาศมีสวนผสมที่เปนวัตถุระเบิดไมเกิน 130 มิลลิกรัม ใชเพื่อความ
บันเทิง และเกิดสีที่สวยงามเกิดเปนเสียงหรือควัน
ตัวอยางดอกไมเพลิงชนิดนี้ เชน ประทัด ไฟเย็น พลุขนาดเล็ก เม็ดมะยม กระเทียม
กระจับ เปนตน
๒. ดอกไมเพลิงชนิดพิเศษ (Special Fireworks) หมายถึง ดอกไมเพลิงขนาดใหญ
ออกแบบใหเกิดแสงหรือเสียงโดยการเผาไหมอยางรุนแรงหรือการระเบิด รวมถึงประทัดที่มี
สวนผสมเปนวัตถุระเบิดมากกวา 130 มิลลิกรัม หรือพลุแตกอากาศ (Aerial Shells) ที่มี
สวนผสมสารเคมีที่เผาไหมแลวทําใหเกิดแสงหรือเสียงเกินกวา 40 กรัม หรือดอกไมเพลิงอื่น
ที่มีวัตถุระเบิดมากกวาดอกไมเพลิงชนิดทั่วไป ซึ่งดอกไมเพลิงประเภทนี้เหมาะสําหรับใชกับ
งานแสดงในที่กวาง โลงแจง ผูใชจะตองมีความชํานาญ ไดรับการฝกอบรมในการใชมากอน
เทานั้น
ตัวอยางดอกไมเพลิงชนิดนี้ เชน พลุขนาดใหญ โรมันแคนเดิลขนาดใหญ ดอกไมไฟ
น้าํ ตกขนาดใหญ และดอกไมเพลิงที่ใชเปนตัวอักษร เปนตน
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๑
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ชนิดของดอกไมเพลิง
ตารางที่ ๑ : ชนิดของดอกไมเพลิง
The "large"
The "small"
fireworks
fireworks
(used in big
(that you can buy)
shows)
Special Fireworks Common Fireworks
Class B
Class C
UN0335
UN0336

Old name:
Old explosives class:
United Nations shipping
category:
New name in U.S.:

Display Fireworks

New explosives class in U.S.:

1.3G

Consumer
Fireworks
1.4G

ทีม่ า : Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ตารางที่ ๒ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเกิดไฟไหม ระเบิด จากการผลิต เก็บ
ดอกไมเพลิง ป ๒๕๕๑ – ปจจุบนั
ลําดับ
1.

2.

3.

วัน/
เหตุการณ / สถานที่
เวลาเกิดเหตุ
27 ส.ค. 56 - เกิดเหตุระเบิดจากการประทุ
14.20 น.
ของสวนผสมที่ใชทําพลุ
- สถานประกอบการทําพลุ
เลขที่ 9/4 หมู ๑ ต.ชัยฤทธิ์
อ.ไชโย จ.อางทอง
9 มิ.ย. 55 - โกดังเก็บดอกไมเพลิง
00:30 น.
ระเบิด
- โรงงานสุจินตดอกไมไฟ
เลขที่ 74 หมู 5 บานปา
สามดํา ต.สวนแตง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี
6 เม.ย. 55 - ดินปนที่ใชทําเชื้อประทุ
00:20 น.
ทําปฏิกิริยากับความรอน
ในอากาศ เกิดประกายไฟ
และระเบิดขึ้น
- บานไมมีเลขที่ หมู 2 ชุมชน
บานขวาง ซอย 1 ต.หนอง
หนาม อ.เมือง จ.ลําพูน
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ความเสียหาย
บานเรือน 4 หลัง
ไมมีผไู ดรับบาดเจ็บและ
เสียชีวิต
บาน 1 หลัง รถยนตกระบะ
ทีจ่ อดอยูใ นโรงจอด 4 คัน
และโกดังเก็บพลุและ
ดอกไมเพลิง และโรงงานผลิต
อีก 1 หลัง
มีผูไดรับบาดเจ็บเล็กนอย
อีก 2 คน
ไฟไหมบานหลังดังกลาว
เสียหาย และไฟลุกลามไปยัง
บานใกลเคียง เสียหาย 16
หลัง ไมมรี ายงาน
ผูไดรับบาดเจ็บ

ตารางที่ ๒ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเกิดไฟไหม ระเบิด จากการผลิต เก็บ
ดอกไมเพลิง ป ๒๕๕๑ – ปจจุบนั (ตอ)
ลําดับ
4.

5.

6.

วัน/
เหตุการณ / สถานที่
เวลาเกิดเหตุ
27 มี.ค. 55 - โกดังเก็บดอกไมเพลิง
18:00 น.
ระเบิด
- บริษัท แปซิฟคไพโร จํากัด
ตั้งอยูเลขที่ 9 ต.หวยแหง
อ.แกงคอย จ.สระบุรี
18 มี.ค. 55 - ดอกไมเพลิงระเบิดไฟ
16:30 น.
ลุกไหม
- โรงงานทําพลุ พลุและ
ดอกไมเพลิง
นายฉลวย นิยมจิตร
บานเลขที่ 38/3 หมู 7
ต.โพสะ อ.เมือง จ.อางทอง
25 ม.ค. 55 - ไฟไหมลานคัดแยกลังไม
11:30 น.
ซึ่งภายในบรรจุวัตถุ
ระเบิดพวกพลุควันและพลุ
ระเบิดทีห่ มดสภาพแลว
เตรียมนําไปทําลายทิ้ง
- บริเวณลานคัดแยกลังไม
ภายในพื้นที่ของแผนกที่ 3
กองคลังแสง กรมสรรพาวุธ
ทหารบก อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค
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ความเสียหาย
โกดัง 3 หลัง รวมทั้งอาคาร
สํานักงาน เจาหนาที่ดับเพลิง
ไดรบั บาดเจ็บ 1 นาย จาก
หลังคาหองเก็บพลุถลมลงมา
โรงงานไดรับความเสียหาย
ขณะกําลังดับเพลิงมีเสียง
ระเบิดดังขึ้นเปนระยะ ๆ ไมมี
รายงานผูไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต
กําแพงและหลังคาของอาคาร
ดังกลาวพังเสียหาย แตไมมี
รายงานผูไดรับ บาดเจ็บและ
เสียชีวิต

ตารางที่ ๒ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเกิดไฟไหม ระเบิด จากการผลิต เก็บ
ดอกไมเพลิง ป ๒๕๕๑ – ปจจุบนั (ตอ)
ลําดับ
7.

8.

9.

10.

วัน/
เหตุการณ / สถานที่
เวลาเกิดเหตุ
1 ธ.ค. 54 - โรงงานทําดอกไมเพลิง
14:30 น.
ระเบิดและเกิดไฟลุกไหม
- บานเลขที่ 80 หมู 15
ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง
จ.ราชบุรี
12 พ.ย. 54 - ทําพลุแขงขันวันลอยกระทง
02:00 น.
แลวเกิดระเบิด
- บานเลขที่ 132 หมู 5
ต.แมแดด อ.กัลยาณิวฒ
ั นา
จ.เชียงใหม
1 เม.ย. 54 - สถานประกอบพลุดอกไมไฟ
จ.สระบุรี ระเบิด และเกิด
เพลิงไหม
- สถานประกอบพลุดอกไมไฟ
เลขที่ 13/1 หมู 9 ต.หวยขมิน้
อ.หนองแค จ.สระบุรี
24 มี.ค. 54 - คนงานเรงทําพลุตะไล
11:00 น.
ประกอบผิดพลาดเปนเหตุให
เกิดการระเบิด
- โรงงานพลุ หมู 9 ต.เมืองเกา
อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี
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ความเสียหาย
บานไดรับความเสียหายทั้ง
หลัง มีผูไดรับบาดเจ็บถูกไฟ
คลอก 3 ราย และเสียชีวิต
1 ราย
เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ
6 ราย

อากาศรอนทําใหสารเคมี
เกิดปฏิกิริยาจนเกิดระเบิด
และเกิดเพลิงไหม
ไมมีผไู ดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต
เพลิงลุกไหมอาคารโรงเรือน
ชั้นเดียว และมีเสียงระเบิด
ดังเปนระยะ ๆ มีผูบาดเจ็บ
9 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ตารางที่ ๒ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเกิดไฟไหม ระเบิด จากการผลิต เก็บ
ดอกไมเพลิง ป ๒๕๕๑ – ปจจุบนั (ตอ)
ลําดับ
๑1.

๑2.

๑3.

วัน/
เหตุการณ / สถานที่
เวลาเกิดเหตุ
13 ม.ค. 54 - โรงงานพลุระเบิด ขณะที่
08:45 น.
คนงานกําลังผสมดินประสิว
กับโปตัสเซียมเพื่อเตรียมทํา
พลุและประทัดมีการขนยาย
ของลงจากรถโดยไมดบั
เครือ่ งยนต จึงเกิดเหตุ
ระเบิดขึ้น
- บริเวณบานไม 2 ชั้น
เลขที่ 53 หมู 3 ต.บานเกาะ
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
31 ธ.ค. 53 - เกิดเหตุระเบิด และไฟไหม
16:30 น.
ขณะอัดดินปนลงกระบอก
ทําพลุ
- เลขที่ 24 หมู 10 ต.ตากอง
อ.เมือง จ.นครปฐม
30 ต.ค. 53 - ทําพลุพลาดระเบิดเสียชีวิต
- บานเลขที่ 92 หมู 7
ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร
จ.ระยอง
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ความเสียหาย
แรงระเบิดทําใหบานเรือนที่
ติดกัน 4 หลัง พังเสียหายเปน
บริเวณกวางกวา 300 เมตร
และเกิดเพลิงลุกไหม ทําใหมี
ผูเสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ
1 ราย

มีผูเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ
สาหัส 1 ราย

ผูเสียชีวิตนําดินปนไปประกอบ
ทําดอกไมเพลิงขณะบรรจุดนิ
ปนเขาไปในลํากลอง
ดอกไมเพลิงเกิดระเบิดเสียงดัง
เสียชีวิตทันที

ตารางที่ ๒ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเกิดไฟไหม ระเบิด จากการผลิต เก็บ
ดอกไมเพลิง ป ๒๕๕๑ – ปจจุบนั (ตอ)
ลําดับ
๑4.

๑5.

๑6.

วัน/
เหตุการณ / สถานที่
เวลาเกิดเหตุ
17 พ.ย. 52 - พลุระเบิดภายในบานพัก
17:30 น.
คนงาน สาเหตุมาจากมี
คนงานลักลอบผลิตพลุและ
ดอกไมเพลิงจํานวนมาก
โดยที่เก็บไวในหองพัก
เพื่อรอการจําหนาย
- บริษัท ธนาพรชัย จํากัด
ตั้งอยูเลขที่ 45 หมู 2
ต.บางยอ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
25 ต.ค. 52 - พลุระเบิดและไฟลุกไหม
02:30 น. - บานพักอาศัยเลขที่ 71
หมู 1 ต.น้ําพุ อ.เมือง
จ.ราชบุรี
22 ม.ค. 52 - โรงงานผลิตพลุและ
10:00 น.
ดอกไมเพลิงระเบิด
- บานเลขที่ 120/5
บานวังกราง ต.เนินมะกอก
อ.บางมูลนาก จ.พิจติ ร
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ความเสียหาย
มีผูไดรับบาดเจ็บทั้งหมด 22
ราย ในจํานวนนี้เสียชีวติ 1
ราย และไดรับบาดเจ็บสาหัส
อีก 4 ราย แรงระเบิดทําให
โกดังของบริษัทเสียหายทั้ง
หลัง บานเรือนของชาวบาน
ใกลเคียงพังเสียหายหลายสิบ
หลัง รถยนตไดรับความ
เสียหายอีกนับสิบคัน
มีผูเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ
1 ราย บานเสียหาย 1 หลัง
มีผูเสียชีวิต 1 ราย ไดรบั
บาดเจ็บสาหัส 1 ราย และ
โรงงานพังเสียหายทั้งหลัง

ตารางที่ ๒ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเกิดไฟไหม ระเบิด จากการผลิต เก็บ
ดอกไมเพลิง ป ๒๕๕๑ – ปจจุบนั (ตอ)
ลําดับ
๑7.

๑8.
๑9.

20.

วัน/
เหตุการณ / สถานที่
เวลาเกิดเหตุ
18 พ.ย. 51 - ไฟไหมโกดังเก็บพลุและ
15:00 น.
ดอกไมเพลิง
- บานเลขที่ 36 บานหวย
รากไม ม.2 ต.แมเมาะ
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
18 ต.ค. 51 - ไฟไหมในขณะทีพ่ นักงาน
ทํางานอยูในอาคารผลิต
- จ.เชียงใหม
2 ต.ค. 51 - โรงงานเก็บพลุระเบิด
23:00 น. - โรงงานเก็บพลุริมถนนสาย
ฉะเชิงเทรา-บางน้ําเปรี้ยว
เลขที่ 16/2 ม.1 ต.บางขวัญ
อ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา
4 มิ.ย. 51 - พลุระเบิดภายในบานที่มี
19:40 น.
การรับจางผลิตพลุ
- บานเลขที่ 25 หมู 9 ซอย
วัดกาหลง ต.เปร็ง อ.บางบอ
จ.สมุทรปราการ
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ความเสียหาย
ไมมีผไู ดรับบาดเจ็บและ
เสียชีวิต มูลคาความเสียหาย
ประมาณ 3 แสนบาท
มีผูเสียชีวิต 1 ราย
มีผูไดรับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย
นอกจากนี้แรงระเบิดทําให
โรงงานและบานเรือนใกลเคียง
ในรัศมี 100 เมตร เสียหาย
รอบดาน
มีผูเสียชีวิต 1 ราย ไดรบั
บาดเจ็บสาหัส 3 ราย และ
ตัวบานเสียหายทั้งหลัง

ตารางที่ ๒ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเกิดไฟไหม ระเบิด จากการผลิต เก็บ
ดอกไมเพลิง ป ๒๕๕๑ – ปจจุบนั (ตอ)
ลําดับ
21.

๒2.

วัน/
เหตุการณ / สถานที่
เวลาเกิดเหตุ
4 มิ.ย. 51 - ไฟไหมโกดังเก็บประทัด พลุ
และดอกไมเพลิง
- อาคารพาณิชย 3 ชั้นครึ่ง
2 คูหา บริเวณซอยสํานักงาน
สหกรณจังหวัด ถ.เมืองสมุทร
อ.เมือง จ.เชียงใหม
15 ก.พ. 51 - พลุระเบิดภายในบาน
13:00 น. - บานเลขที่ 67/1 หมู 2
ตําบลหนองจอม อ.สันทราย
จ.เชียงใหม

ความเสียหาย
ไมมีผไู ดรับบาดเจ็บและ
เสียชีวิต แตตัวอาคารถูก
ไฟไหมเสียหายทั้งหลัง

มีผูไดรับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย
และตัวบานเสียหายบางสวน
รวมทั้งบานใกลเคียงอีก 4
หลัง

ทีม่ า : http://www.chemtrack.org/Stat-Accident-List.asp
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สารเคมีทีท่ใี ชในการผลิตดอกไมเพลิง
ในทีน่ จ้ี ะยกตัวอยางสารเคมีที่ใชในการผลิตพลุ

๑. สารเคมีที่ใหออกซิเจน (Oxidizing agent) การเกิดปฏิกิริยาของดอกไมเพลิงนั้น
จะอาศัยออกซิเจนจากอากาศเพียงอยางเดียวมิได เพราะไมเพียงพอ จําเปนตองอาศัย
ออกซิเจน บางสวนหรือทั้งหมดจากสารที่ใหออกซิเจน ซึ่งไดแก สารโปตัสเซียมไนเตรท
(KNO3) สารโปตัสเซียมคลอเรท (KClO3) และสารโปตัสเซียมเปอรคลอเรท (KClO4)
๒. สารเคมีที่ใชเปนเชื้อเพลิง (Fuels) เปนสารเคมีทีช่ วยในการเผาไหม สารนีจ้ ะ
ทําหนาที่เปนเชื้อเพลิงในขณะเกิดการเผาไหม ไดแก ถาน กํามะถัน สังกะสี แปง แมกนีเซียม
ผงคารบอเนต และผงอลูมิเนียม เปนตน
๓. สารทีช่ ว ยในการเกาะตัวของสวนผสม (Binder) เชน แปง น้ําตาล เปนตน
๔. สารเคมีที่ใชเปนตัวทําใหเกิดสี (Coloring agent) สารเคมีประเภทนี้สวนใหญ
จะเปนเกลือของโลหะชนิดตาง ๆ เมื่อไดรับแรงระเบิดจนกลายเปนไอ จะทําใหเกิดเปน
แถบสีตา ง ๆ ตามความยาวคลื่นของเกลือโลหะนั้น ๆ เชน สีแดง ไดจาก สตรอนเซียมไนเตรต
(Sr(NO3)2 สีเขียว ไดจาก แบเรียมไนเตรต Ba(NO3)2 เปนตน
๕. ดินดํา (Black powder) เปนสารผสมทีป่ ระกอบดวยโปตัสเซียมไนเตรต (KNO3)
ซัลเฟอร (S) และผงถาน ดินดํานี้จะทําใหลุกติดไฟงาย ไวตอการกระแทก และเสียดสี จึงใช
ดินดําในดอกไมเพลิงเกือบทุกชนิด เพื่อชวยในการจุดตัวของดอกไมเพลิง
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กระบวนการผลิตดอกไมเพลิง
ในที่นี้จะยกตัวอยางการผลิตพลุ

๑. การทําเปลือกพลุ
๑.๑ นํากระดาษที่ตัดไวมาทากาว และใสเครื่องอัด

๑.๒ นํากระดาษที่ไดจากการอัดมาตัดขอบใหพอดี นําไปตากใหแหง แลวนํา
เปลือกพลุมาเจาะ เพียงหนึง่ ฝาเพือ่ ใสชนวนถวงเวลา

๒. การทําเม็ดสี
๒.๑ ชั่งสวนผสมตาง ๆ ทําการชั่งน้ําหนักสารเคมีทุกชนิดตามน้ําหนักที่ตองการ
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๒.๒ นําสารเคมีทช่ี ่ังน้าํ หนักมารอน ผสมและคลุกเคลาใหเขากัน จากนั้นนําไป
ทดสอบ ใหไดสตี ามตองการ

๒.๓ นําสารเคมีทผ่ี สมแลว มาผสมสารยึดติดคลุกเคลาใหเขากัน ปมเปนเม็ด
กลม ๆ แลวนําไปตากแดด

๓. การทําดินขยายการระเบิด หรือเชือ้ ปะทุ
๓.๑ นําแกลบขาวลีบลางน้ําเพื่อทําความสะอาด แลวตากใหแหง
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๓.๒ นําสารเคมีที่ใหออกซิเจน ใหเชื้อเพลิงและสารยึดติดมาผสมใหเขากัน
จากนั้นนําสารเคมีทผ่ี สมคลุกเคลาเรียบรอยแลวมาผสมคลุกเคลากับแกลบขาวลีบ แลวตาก
ใหแหง

๔. การประกอบพลุ นําเปลือกพลุที่เจาะรูแลวมาติดชนวนถวงเวลา นําเม็ดสีมา
บรรจุลงในกระดาษครึง่ วงกลม ตามดวยดินขยายการระเบิด หรือเชือ้ ปะทุ จํานวน ๒ ฝา
แลวประกบกันใหสนิท และนํากระดาษมาพันใหรอบ

๕. การติดดินสง ติดดินสงบริเวณดานบนของชนวนถวงเวลา เพื่อสงลูกพลุขึ้น
ทองฟาในระยะทีต่ อ งการ และเปนตัวจุดชนวนถวงเวลา
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6. บรรจุหีบหอ นําพลุทป่ี ระกอบเรียบรอยแลวบรรจุลงกลอง

7. การจัดเก็บพลุ นําพลุที่บรรจุกลองเรียบรอยไปเก็บในสถานที่ที่จัดเก็บ
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ตัวอยางสวนประกอบของดอกไมเพลิง
ในทีน่ ้ีจะยกตัวอยางสวนประกอบของพลุ

พลุประกอบดวย 4 สวนหลัก คือ
๑. ภาชนะบรรจุ
๒. เม็ดสี
๓. เชือ้ ปะทุ
๔. ชนวน /ชนวนถวงเวลา

เม็ดสี
เชือ้ ปะทุ
ชนวนถวงเวลา
ชนวน
สวนของฐาน

รูปที่ ๑ : สวนประกอบของพลุ
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ตัวอยางผลิตภัณฑ

พลุเสียง

พลุสี
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การกํากับดูแลโรงงานผลิต
ดอกไมเพลิงดานความปลอดภัย
การพิจารณาดานความปลอดภัยในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานหรือขยายโรงงาน
ในขัน้ ตอนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตดอกไมเพลิง จะพิจารณา
ความปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยโรงงาน โดยมีรายละเอียดที่ตอ งพิจารณา ดังนี้
๑. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงานตองผานความเห็นชอบจากสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย 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
ติดตอกันตั้งแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ ไป ตองติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
การตรวจสอบโรงงานดานความปลอดภัย
การตรวจสอบโรงงาน หมายถึง การตรวจสอบความถูกตองและความพรอมของโรงงาน
กอนทีจ่ ะเริม่ ประกอบกิจการโรงงานหรือประกอบกิจการโรงงานสวนขยาย และการตรวจสอบ
โรงงานตามแผนงาน หรือการตรวจสอบในคราวตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
เพื่อใหโรงงานมีความปลอดภัย ไมกอใหเกิดอันตรายตอพนักงาน และชุมชนที่อยูขางเคียง
อีกทั้งยังปฏิบัติตามกฎหมายอีกดวย โดยมีรายละเอียดที่จะตองพิจารณาตามแบบตรวจ
ความปลอดภัย ดังนี้
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แบบตรวจความปลอดภัยในโรงงาน
รายละเอียด
๑. อาคาร สถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิตดอกไมเพลิง
๑.๑ การเก็บโปตัสเซียมคลอเรท (ยุทธภัณฑ)
(๑) มีใบอนุญาตครอบครองจากกระทรวง
กลาโหม
(๒) ปริมาณการจัดเก็บไมเกินปริมาณที่
ไดรับการอนุญาต
๑.๒ การเก็บผงถาน ผงกํามะถัน โปตัสเซียม
ไนเตรท
(๑) ไมมีการกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดเปลวไฟ
ประกายไฟความรอน
(๒) ภาชะบรรจุอยูในสภาพที่ดีปดมิดชิด
๒. กระบวนการผลิตดอกไมเพลิง
(๑) ไมมีการกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดเปลวไฟ
ประกายไฟความรอน
(๒) บริเวณที่มีการผสมวัตถุดิบในการผลิต
ดอกไมเพลิง มีการระบายอากาศที่ดี
(๓) วัตถุดิบที่เก็บไวภายในอาคาร สถานที่
หรือบริเวณที่ใชในการผลิต เก็บในปริมาณที่ใชใน
การผลิตตอวัน
(๓) ไมเก็บสะสมดอกไมเพลิงไวในอาคาร
สถานที่ หรือบริเวณที่ใชในการผลิตเกิน 100
กิโลกรัม
(๕) มีการอบรมผูปฏิบัติงานใหเขาใจถึงเหตุ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
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ใช

ไมใช

ระบุ

รายละเอียด
(๖) ไมกระทําการใด ๆ ที่อาจทําใหเกิด
ความรอน หรือประกายไฟ หากจะตองดําเนินการ
ตองอยูหางจากอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใชใน
การผลิตอยางนอย 15 เมตรโดยรอบ
(๗) เครื่องจักรและอุปกรณไฟฟาเปนชนิดทน
การระเบิด และไดรับการตรวจสอบรับรองจาก
วิศวกรไฟฟาเปนประจําทุกป
(๘) เครื่องจักรและอุปกรณไฟฟาตองมีการ
ตอสายดิน และตอฝาก (Grounding and
Bonding)
(๙) แผงวงจรไฟฟาตองมีการตอลงดิน
(Grounding) โดยสายดิน หลักสายดินและวิธีการ
ตอ เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา
สําหรับประเทศไทย และติดตั้งสายลอฟาทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
๓. อาคาร สถานที่เก็บรักษาดอกไมเพลิง
(๑) หางจากอาคารอื่น ๆ โดยมีระยะหางตาม
กําหนดในตารางตามภาคผนวก ๒ และหางจาก
แนวรั้วหรือแนวเขตที่ดนิ อยางนอย 20 เมตร
โดยรอบ
(๒) อาคารเอกเทศ ชั้นเดียว ไมมีหองใตดินและ
ชั้นลอย
(๓) มีการติดตั้งสายลอฟา
(๔) พื้นอาคารเปนวัสดุทไี่ มกอใหเกิดประกายไฟ
ราบเรียบ ไมขรุขระ ไมลื่น ไมมรี อยแตกราว
(๕) หลังคาอาคารออกแบบใหสามารถระบาย
แรงอัดที่เกิดจากการระเบิด
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ใช

ไมใช

ระบุ

รายละเอียด
(๖) ไมมีการติดตั้งอุปกรณไฟฟาที่อาจทําให
เกิดประกายไฟ เชน สะพานไฟ สวิทชตัดตอน
อัตโนมัติ สวิทชปด -เปด
(๗) มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมี
อุณหภูมิ ไมเกิน 30 องศาเซลเซียส
(๘) ดวงโคมไฟฟาเปนชนิดทนการระเบิด
(๙) มีปายขอความหรือสัญลักษณ เชน
“หามสูบบุหรี”่ “หามทําใหเกิดประกายไฟ” ติดไว
ในที่ซึ่งเห็นไดชดั เจน
(๑๐) ภาชนะที่บรรจุหรือหีบหอดอกไมเพลิง
ควรจัดอยางเปนระเบียบเรียบรอย และอยูใน
สภาพที่มั่นคงปลอดภัย
๕. การปองกันและระงับอัคคีภัย
(๑) มีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
(๒) มีหรือจัดเตรียมน้ําดับเพลิงในปริมาณที่
เพียงพอที่จะสงจายน้ําใหกับอุปกรณฉีดน้ําดับเพลิง
ไดอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที
(๓) มีแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน
และปฏิบัติตามแผน
(๔) มีเครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือติดตั้งในทุกพื้นที่
ของอาคารโรงงาน
(๕) มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติในพื้นที่จัดเก็บวัตถุ
ติดไฟไดขนาด ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
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ใช

ไมใช

ระบุ

กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง มาตรการคุมครอง
ความปลอดภัยในการดําเนินงาน
๒. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุม ครองความปลอดภัยในการ
ดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑ การชี้บงอันตราย 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 กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟาใน
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
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๑

ภาคผนวก ๑
ตัวอยางรายงานประเมินเสี่ยง

๑

๒

รายงานประเมินความเสี่ยงตองประกอบดวยองคประกอบอยางนอย ดังตอไปนี้
1. ขอมูลทั่วไปของโรงงาน ประกอบดวย ชือ่ โรงงาน การประกอบกิจการ
ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง โทรศัพท โทรสาร และชื่อผูประสานงาน
2. แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงาน รวมทั้งสถานที่ตางๆ เชน ที่พักอาศัย โรงงาน โรงเรียน
โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา เสนทางจราจร และชุมชนใกลเคียง ในระยะ 500 เมตร
โดยรอบ
3. แผนผังรวมทีแ่ สดงตําแหนงของโรงงาน ที่อาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน
การเกิดเพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในกรณีที่มหี ลาย
โรงงานอยูในบริเวณเดียวกัน
4. แผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1:100 หรือขนาดที่เหมาะสม แสดง
รายละเอียดการติดตัง้ เครื่องจักร สถานที่เก็บวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยได ที่พักคนงาน โรงอาหาร อุปกรณและเครือ่ งมือเกีย่ วกับ
ความปลอดภัย และสิ่งอื่น ๆ ที่มีความสําคัญตอการเกิด การปองกัน หรือการควบคุม
เพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
5. ขั้นตอนกระบวนการผลิตพรอมแผนภูมิกระบวนการผลิต รวมทั้งระบุ
รายละเอียดของความดัน ชนิดและปริมาณวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยไดเฉลี่ยตอป อุณหภูมิ
6. จํานวนผูป ฏิบตั งิ านในโรงงาน วันทํางาน และการจัดชวงเวลาในการทํางาน
จํานวนกะ (ถามี)
7. ขอมูลอื่นๆ เชน สถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ การเจ็บปวย การสอบสวน
อุบตั เิ หตุ
8. ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษาผูทําการชี้บงอันตราย อยางนอย 3 ทาน
9. บัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
10. การชี้บงอันตรายและการประเมินความเสีย่ ง
11. การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสีย่ ง (แผนควบคุมความเสี่ยง/ แผนงานลด
ความเสี่ยง)
12. บทสรุปผลการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงาน ที่มีความเสีย่ ง
ภายในโรงงาน
หมายเหตุ ใหจดั ทําเปนรูปเลม มีสารบัญ และระบุหนาทุกแผนดวย

(ในที่นี้จะแสดงตัวอยางตั้งแตขอที่ ๙ ถึงขอที่ ๑๒)
๒

๓
บัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
โรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ทําการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน XX กันยายน ๒๕๕X
การดําเนินงาน สิ่งที่เปนความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
หมายเหตุ
ในโรงงาน
และอันตราย
๑. การจัดเก็บ
- การเสียดสี
- พนักงานไดรับบาดเจ็บ ใชวิธี What if
โปตัสเซียมคลอเรท แหลงความรอน
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
และประกายไฟ
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ทําใหเกิดไฟไหม ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
หรือระเบิด
เสียหาย
- การจัดเก็บสารเคมี
ไวกับสารอื่น อาจให
เกิดไฟไหม หรือ
ระเบิด

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย

- ถังบรรจุสารเคมี
แตกหรือเปดฝา
ทิ้งไว หากสัมผัส
กับแหลงความรอน
และประกายไฟ
ทําใหเกิดไฟไหม
หรือระเบิด

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย

- ไมมี Bunker
หากเกิดระเบิด
จะมีผลกระทบ
รุนแรง

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย

- อุณหภูมิในหอง
เก็บสูงเกินกวา ๓๐
องศาเซลเซียส ทํา

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
๓ ยหาย ชุมชนไดรับ
เสี

๔
บัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
โรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ทําการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน XX กันยายน ๒๕๕X
การดําเนินงาน สิ่งที่เปนความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
หมายเหตุ
ในโรงงาน
และอันตราย
ใหเกิดไฟไหม หรือ ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
ระเบิด
เสียหาย
- หญาที่อยูรอบ ๆ
หองเก็บติดไฟทําให
เกิดไฟไหม หรือ
ระเบิด
๒. การจัดเก็บ
สารเคมีอื่น ๆ ที่
ไมใชยุทธภัณฑ เชน
โปตัสเซียมไนเตรท
ผงถาน ผงกํามะถัน

- การเสียดสี
แหลงความรอน
และประกายไฟ
ทําใหเกิดไฟไหม
หรือระเบิด

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย
- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย

- การจัดเก็บ
- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
สารเคมีไวกับสารอื่น หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย
- ถังบรรจุสารเคมี
แตกหรือเปดฝา
ทิ้งไว หากสัมผัส
กับแหลงความรอน
และประกายไฟ
ทําใหเกิดไฟไหม
หรือระเบิด

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย

๔

ใชวิธี What if

๕
บัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
โรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ทําการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน XX กันยายน ๒๕๕X
การดําเนินงาน สิ่งที่เปนความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
หมายเหตุ
ในโรงงาน
และอันตราย
- อุปกรณไฟฟาใน - พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หองเก็บ เกิดสปารค หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
ทําใหเกิดไฟไหม เสียหาย ชุมชนไดรับ
หรือระเบิด
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย

๓. การทําเม็ดสี

- การเสียดสี แหลง
ความรอนและ
ประกายไฟทําให
เกิดไฟไหม หรือ
ระเบิด

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย

- การไมตอสายดิน
ทําใหเกิดไฟฟาสถิต
หากสัมผัสสาร
ทําใหเกิดไฟไหม
หรือระเบิด
- อุปกรณไฟฟาใน
หองผสม หากเกิด
สปารค ทําใหเกิด
ไฟไหม หรือระเบิด

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย
- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย

- สารเคมีหกหลน
ขณะผสมหากสัมผัส
แหลงความรอนและ
ประกายไฟทําใหเกิด
ไฟไหม หรือระเบิด

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสี
๕ ยหาย

ใชวิธี What if

๖
บัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
โรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ทําการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน XX กันยายน ๒๕๕X
การดําเนินงาน สิ่งที่เปนความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
หมายเหตุ
ในโรงงาน
และอันตราย
- เครื่องจักรและ - พนักงานไดรับบาดเจ็บ
อุปกรณไฟฟาไมมี หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
การตอสายดิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
และตอฝาก ทําให ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เกิดไฟไหม หรือ เสียหาย
ระเบิด
- มอเตอร
- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
เครื่องจักรไมเปน หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
ชนิดทนการระเบิด เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย
- การเสียดสี
แหลงความรอน
และประกายไฟ
ทําใหเกิดไฟไหม
หรือระเบิด
๔. การทําดินขยาย - การเสียดสี
การระเบิด
แหลงความรอน
และประกายไฟ
ทําใหเกิดไฟไหม
หรือระเบิด
๕. การประกอบ/ - การเสียดสี
การติดดินสง
แหลงความรอน
และประกายไฟ
ทําใหเกิดไฟไหม
หรือระเบิด

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย
- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย
- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
๖ ยหาย
เสี

ใชวิธี What if

ใชวิธี What if

๗
บัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
โรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ทําการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน XX กันยายน ๒๕๕X
การดําเนินงาน สิ่งที่เปนความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
หมายเหตุ
ในโรงงาน
และอันตราย
๖. การบรรจุหบี หอ - การเสียดสี
- พนักงานไดรบั บาดเจ็บ
ใชวิธี What if
/การจัดเก็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
แหลงความรอน
ดอกไมเพลิง
เสียหาย ชุมชนไดรับ
และประกายไฟ
ทําใหเกิดไฟไหม ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย
หรือระเบิด
- อุปกรณไฟฟาใน
หองเก็บ หากเกิด
สปารค ทําใหเกิด
ไฟไหม หรือระเบิด

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย

- หญาที่อยูรอบ ๆ
หองเก็บติดไฟ
ทําใหเกิดไฟไหม
หรือระเบิด

- พนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย

๗
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.......การจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท.......................โรงงาน...........................
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X..............................................
คําถาม
อันตรายหรือ
มาตรการปองกัน
ขอเสนอแนะ
การประเมินความเสีย่ ง
What if
ผลที่เกิดขึ้นตามมา
และควบคุมอันตราย
โอกาส ความ
ผล ระดับ
รุนแรง ลัพธ ความเสี่ยง
1. จะเกิดอะไรขึ้นถา ทําใหเกิดไฟไหม หรือ - ไมมีการติดตั้งอุปกรณ
1
4
4
2
ทําใหเกิดการเสียดสี
ระเบิด พนักงานไดรับ ไฟฟา
แหลงความรอนและ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต - หามสูบบุหรี่และทําให
ประกายไฟในอาคาร ทรัพยสินเสียหาย
เกิดแหลงความรอน
สถานที่เก็บ
ชุมชนไดรบั ผลกระทบ ประกายไฟภายในอาคาร
สิ่งแวดลอมเสียหาย
สถานที่เก็บ
- หามผูไมมีหนาที่
เกี่ยวของเขาไปไกลหรือ
เขาไปในสถานที่เก็บ
- ตองใสกุญแจไว
ตลอดเวลา ยกเวนเวลา
ที่เขาไปปฏิบัติงานใน
อาคาร

9
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.......การจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท.......................โรงงาน...........................
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X..............................................
คําถาม
อันตรายหรือ
มาตรการปองกัน
ขอเสนอแนะ
การประเมินความเสีย่ ง
What if
ผลที่เกิดขึ้นตามมา
และควบคุมอันตราย
โอกาส ความ
ผล ระดับ
รุนแรง ลัพธ ความเสี่ยง
- มีปายหรือสัญลักษณ
“หามสูบบุหรี”่
2. จะเกิดอะไรขึ้นถา ทําใหเกิดไฟไหม หรือ - เก็บโปตัสเซียมคลอเรท
1
2
4
4
จัดเก็บโปตัสเซียมคลอ ระเบิด พนักงานไดรับ อยางเดียวเทานั้น
เรทไวกับสารอื่น
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต - มีเจาหนาทีค่ อย
ทรัพยสินเสียหาย
ตรวจสอบดูแล
ชุมชนไดรบั ผลกระทบ - มีคูมอื ปฏิบัติงาน
สิ่งแวดลอมเสียหาย
1
4
4
2
3. จะเกิดอะไรขึ้นถา ทําใหเกิดไฟไหม หรือ - ตรวจสอบสภาพถัง
ถังบรรจุสารเคมีแตก ระเบิด พนักงานไดรับ อยูในสภาพดี
หรือเปดฝาทิ้งไว
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต - หามถายเทสารใน
อาคารเก็บ
ทรัพยสินเสียหาย
ชุมชนไดรบั ผลกระทบ - มีคูมอื ปฏิบัติงาน
สิ่งแวดลอมเสียหาย
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.......การจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท.......................โรงงาน...........................
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X..............................................
คําถาม
อันตรายหรือ
มาตรการปองกัน
ขอเสนอแนะ
การประเมินความเสีย่ ง
What if
ผลที่เกิดขึ้นตามมา
และควบคุมอันตราย
โอกาส ความ
ผล ระดับ
รุนแรง ลัพธ ความเสี่ยง
4. จะเกิดอะไรขึ้นถา หากเกิดระเบิดจะทําให - มีการตรวจสอบ
1
4
4
2
Bunker ชํารุด หรือ พนักงานไดรับบาดเจ็บ Bunker ใหอยูในสภาพ
ไมมั่นคงแข็งแรง หรือ หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน ดี
- บริเวณรอบ ๆ อาคาร
มีวัชพืชปกคลุม
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม ปราศจากวัชพืชหรือ
เสียหาย
วัสดุที่ติดไฟได
5. จะเกิดอะไรขึ้นถา เกิดไฟไหมทาํ ให
- ติดตั้งอุปกรณวัด
1
4
4
2
อุณหภูมิในหองเก็บเกิน พนักงานไดรับบาดเจ็บ อุณหภูมิ
๓๐ องศาเซลเซียส
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน - มีการสเปรยน้ําบน
หลังคา
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม - มีพนักงานคอย
เสียหาย
ตรวจสอบ
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพือ่ การชี้บง อันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.......การจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท.......................โรงงาน...........................
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X..............................................
คําถาม
อันตรายหรือ
มาตรการปองกัน
ขอเสนอแนะ
การประเมินความเสีย่ ง
What if
ผลที่เกิดขึ้นตามมา
และควบคุมอันตราย
โอกาส ความ
ผล ระดับ
รุนแรง ลัพธ ความเสี่ยง
6. จะเกิดอะไรขึ้นถา เกิดไฟไหม ทําให
- มีการตัดและตรวจสอบ
1
4
4
2
มีหญาขึ้นรอบ ๆ หอง พนักงานไดรับบาดเจ็บ บริเวณไมใหมีหญารก
เก็บ
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน และปราศจากวัสดุที่ติด
ไฟไดรอบ ๆ อาคาร
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม
เสียหาย
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชีบ้ งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis
พื้นที่/เครือ่ งจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม....การจัดเก็บสารเคมีอื่น ๆ ที่ไมใชยุทธภัณฑ เชน โปตัสเซียมไนเตรท ผงถาน
ผงซัลเฟอร ...................โรงงาน....................................................................................................................................................................
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X..............................................
คําถาม
อันตรายหรือ
มาตรการปองกัน
ขอเสนอแนะ
การประเมินความเสีย่ ง
What if
ผลที่เกิดขึ้นตามมา
และควบคุมอันตราย
โอกาส ความ
ผล ระดับ
รุนแรง ลัพธ ความเสี่ยง
1. จะเกิดอะไรขึ้นถา - ทําใหเกิดไฟไหม หรือ - หามสูบบุหรี่และทําให
1
4
4
2
ทําใหเกิดการเสียดสี
ระเบิด พนักงานไดรับ เกิดแหลงความรอน
แหลงความรอนและ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ประกายไฟ ภายใน
ประกายไฟในอาคาร ทรัพยสินเสียหาย
อาคารสถานที่เก็บ
สถานที่เก็บ
ชุมชนไดรบั ผลกระทบ - หามผูไมมีหนาที่
สิ่งแวดลอมเสียหาย
เกี่ยวของเขาไปไกลหรือ
เขาไปในสถานที่เก็บ
- มีปายหรือสัญลักษณ
“หามสูบบุหรี”่
2. จะเกิดอะไรขึ้นถา - ทําใหเกิดไฟไหม หรือ - ภายในหองเก็บไมมี
๑
๔
๔
๒
เก็บสารไวกับสารไวไฟ ระเบิด พนักงานไดรับ สารไวไฟหรือวัสดุติดไฟ
หรือวัสดุที่ติดไฟได
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต อื่น
ทรัพยสินเสียหาย
- สารแตละชนิดเก็บไว
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis
พื้นที่/เครือ่ งจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม....การจัดเก็บสารเคมีอื่น ๆ ที่ไมใชยุทธภัณฑ เชน โปตัสเซียมไนเตรท ผงถาน
ผงซัลเฟอร ...................โรงงาน....................................................................................................................................................................
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X..............................................
คําถาม
อันตรายหรือ
มาตรการปองกัน
ขอเสนอแนะ
การประเมินความเสีย่ ง
What if
ผลที่เกิดขึ้นตามมา
และควบคุมอันตราย
โอกาส ความ
ผล ระดับ
รุนแรง ลัพธ ความเสี่ยง
ชุมชนไดรบั ผลกระทบ ในถังปดมิดชิด
- ไมมีการแบงหรือ
สิ่งแวดลอมเสียหาย
ถายเทสารในหอง
3. จะเกิดอะไรขึ้นถา ทําใหเกิดไฟไหม หรือ - ตรวจสอบสภาพถัง
1
4
4
2
ถังบรรจุสารเคมีแตก ระเบิด พนักงานไดรับ และฝาปดใหอยูใน
หรือเปดฝาทิ้งไว
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต สภาพดี
- ตรวจสอบภายในหอง
ทรัพยสินเสียหาย
ชุมชนไดรบั ผลกระทบ ไมใหหลังคารั่ว หรือมี
น้ําในหอง
สิ่งแวดลอมเสียหาย

14
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis
พื้นที่/เครือ่ งจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.............การทําเม็ดสี................โรงงาน................................................................
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X..............................................
คําถาม
อันตรายหรือ
มาตรการปองกัน
ขอเสนอแนะ
การประเมินความเสีย่ ง
What if
ผลทีเ่ กิดขึ้นตามมา
และควบคุมอันตราย
โอกาส ความ
ผล ระดับ
รุนแรง ลัพธ ความเสี่ยง
1. จะเกิดอะไรขึ้นถา
ทําใหเกิดไฟไหม หรือ - หามสูบบุหรี่และทําให
1
๔
4
2
ทําใหเกิดการเสียดสี
ระเบิด พนักงานไดรับ เกิดแหลงความรอน
แหลงความรอนและ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ประกายไฟภายใน
ประกายไฟในอาคาร ทรัพยสินเสียหาย
อาคารสถานที่เก็บ
ผลิต
ชุมชนไดรบั ผลกระทบ - หามผูไมมีหนาที่
สิ่งแวดลอมเสียหาย
เกี่ยวของเขาไปไกลหรือ
เขาไปในสถานที่เก็บ
- เก็บวัตถุดิบเทาที่นํามา
ผลิตไวภายในอาคาร
- มีปายหรือสัญลักษณ
“หามสูบบุหรี”่

15
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชีบ้ งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis
พื้นที่/เครือ่ งจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม............การทําเม็ดสี.................โรงงาน................................................................
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X..............................................
คําถาม
อันตรายหรือ
มาตรการปองกัน
ขอเสนอแนะ
การประเมินความเสีย่ ง
What if
ผลที่เกิดขึ้นตามมา
และควบคุมอันตราย
โอกาส ความ
ผล ระดับ
รุนแรง ลัพธ ความเสี่ยง
3. จะเกิดอะไรขึ้นถา หากสัมผัสสารเคมีทําให - เครื่องจักรและอุปกรณ
1
4
4
2
อุปกรณไฟฟาในหอง เกิดไฟไหม หรือระเบิด ไฟฟาที่ติดตั้งเปนชนิด
ผสม เกิดสปารค
พนักงานไดรับบาดเจ็บ ทนการระเบิดได
หรือเสียชีวิต ทรัพยสิน - มีการตรวจสอบรับรอง
ความปลอดภัยโดย
เสียหาย ชุมชนไดรับ
ผลกระทบ สิ่งแวดลอม วิศวกรไฟฟาเปนประจํา
เสียหาย
ทุกป
4. จะเกิดอะไรขึ้นถา ทําใหเกิดไฟฟาสถิตหาก - เครื่องจักรและ
1
4
4
2
อุปกรณไฟฟามีการตอ
ไมตอสายดินในขั้นตอน สัมผัสความรอนและ
การผสม
ประกายไฟทําใหเกิดไฟ สายดินและตอฝาก
ไหมหรือระเบิดพนักงาน มีการตรวจสอบสายดิน
เสียชีวิตทรัพยสินเสียหาย ใหอยูใ นสภาพดี
ชุมชนไดรบั ผลกระทบ พรอมใชงาน
สิ่งแวดลอมเสียหาย

16
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชีบ้ งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis
พื้นที่/เครือ่ งจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม...การทําดินขยายการระเบิด./การประกอบ/การติดดินสง...โรงงาน...................
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X.............................................. ..
คําถาม
อันตรายหรือ
มาตรการปองกัน
ขอเสนอแนะ
การประเมินความเสีย่ ง
What if
ผลที่เกิดขึ้นตามมา
และควบคุมอันตราย
โอกาส ความ
ผล ระดับ
รุนแรง ลัพธ ความเสี่ยง
1. จะเกิดอะไรขึ้นถา ทําใหเกิดไฟไหม หรือ - หามสูบบุหรี่และทําให
1
4
4
2
ทําใหเกิดการเสียดสี
ระเบิด พนักงานไดรับ เกิดแหลงความรอน
แหลงความรอนและ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ประกายไฟภายใน
ประกายไฟในอาคาร ทรัพยสินเสียหาย
อาคารสถานที่เก็บ
ผลิต
ชุมชนไดรบั ผลกระทบ - หามผูไมมีหนาที่
สิ่งแวดลอมเสียหาย
เกี่ยวของเขาไปไกล
- มีปายหรือสัญลักษณ
“หามสูบบุหรี”่

17
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชีบ้ งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis
๗. พื้นที่/เครือ่ งจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.......การบรรจุหีบหอ/การจัดเก็บดอกไมเพลิง......โรงงาน.......................
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X..............................................
คําถาม
อันตรายหรือ
มาตรการปองกัน
ขอเสนอแนะ
การประเมินความเสีย่ ง
What if
ผลที่เกิดขึ้นตามมา
และควบคุมอันตราย
โอกาส ความ
ผล ระดับ
รุนแรง ลัพธ ความเสี่ยง
1. จะเกิดอะไรขึ้นถาทํา ทําใหเกิดไฟไหม หรือ - ไมมีการติดตั้งอุปกรณ
1
4
4
2
ใหเกิดการเสียดสี แหลง ระเบิด พนักงานไดรับ
ไฟฟาในหองเก็บ
ความรอนและประกาย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต - หามสูบบุหรี่และทําให
เกิดแหลงความรอย
ไฟในอาคารเก็บ
ทรัพยสินเสียหาย
ชุมชนไดรบั ผลกระทบ ประกายไฟภายในอาคา
สถานที่เก็บ
สิ่งแวดลอมเสียหาย
- หามผูไมมีหนาที่
เกี่ยวของเขาไปไกล
- มีปายหรือสัญลักษณ
“หามสูบบุหรี”่
2. การจัดเก็บและการ ทําใหเกิดไฟไหม หรือ - ไมมีการติดตั้งอุปกรณ
1
4
4
2
ระบายอากาศไมดี
ระเบิด พนักงานไดรับ ไฟฟาในอาคารเก็บ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต - จัดเก็บดอกไมเพลิงให
ทรัพยสินเสียหาย
เปนสัดสวน

18
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชีบ้ งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis
พื้นที่/เครือ่ งจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.............การจัดเก็บพลุ.................โรงงาน.........................................................
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.......... XX กันยายน ๒๕๕X..............................................
คําถาม
อันตรายหรือ
มาตรการปองกัน
ขอเสนอแนะ
การประเมินความเสีย่ ง
What if
ผลที่เกิดขึ้นตามมา
และควบคุมอันตราย
โอกาส ความ
ผล ระดับ
รุนแรง ลัพธ ความเสี่ยง
ชุมชนไดรบั ผลกระทบ - มีการระบายที่ดี ไมให
1
4
4
2
สิ่งแวดลอมเสียหาย
ถูกแสงแดดโดยตรง
- ไมวางดอกไมเพลิง
ทับหรือซอนกันจํานวน
มากเกินไป
- ไมวางดอกไมเพลิง
ปะปนกับสินคาอื่น
โดยเฉพาะสินคาที่งาย
ตอการติดไฟ

19
แผนงานบริหารจัดการความเสีย่ ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ ง)
หนวยงาน การจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท รายละเอียด
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ลําดับ
มาตรการหรือกิจกรรมหรือการ
ผูรับผิดชอบ
หัวขอเรื่องที่ควบคุม
ที่
ดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนความเสีย่ ง
1. การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย พนักงานฝายผลิต - หามสูบบุหรี่และทําให
ในจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท
เกิดแหลงความรอนและ
ประกายไฟภายในอาคาร
สถานที่เก็บ
- หามผูไมมีหนาที่
เกี่ยวของ
เขาไปไกลหรือเขาไปใน
สถานที่เก็บ
- ใสกุญแจไวตลอดเวลา
- ติดปายหรือสัญลักษณ
“หามสูบบุหรี”่

แผนควบคุม 01

หลักเกณฑหรือ
มาตรการที่ใช
ควบคุม
ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด

ผูตรวจติดตาม
ผูจัดการโรงงาน

20
แผนงานบริหารจัดการความเสีย่ ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ ง)
หนวยงาน การจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท รายละเอียด
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ลําดับ
มาตรการหรือกิจกรรมหรือการ
ผูรับผิดชอบ
หัวขอเรื่องที่ควบคุม
ที่
ดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนความเสี่ยง
การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย พนักงานฝายผลิต - เก็บโปตัสเซียมคลอเรท
ในจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท (ตอ)
อยางเดียวเทานั้น
- มีเจาหนาที่คอยตรวจสอบ
ดูแล
- ตรวจสอบสภาพถังใหอยู
ในสภาพดี
- หามถายเทสารในอาคาร
เก็บสารเคมี
- ไมมีการติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟาในอาคารเก็บ

แผนควบคุม 01

หลักเกณฑหรือ
มาตรการที่ใช
ควบคุม
ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด

ผูตรวจติดตาม
ผูจัดการโรงงาน

21
แผนงานบริหารจัดการความเสีย่ ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ ง)
หนวยงาน การจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท รายละเอียด
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ลําดับ
มาตรการหรือกิจกรรมหรือการ
ผูรับผิดชอบ
หัวขอเรื่องที่ควบคุม
ที่
ดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง หรือ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ เ่ี ปนความเสี่ยง
การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย พนักงานฝายผลิต - Bunker ลอมอาคาร
ในจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท (ตอ)
จัดเก็บ
- บริเวณรอบ ๆ อาคาร
ปราศจากหญาและวัสดุที่
ติดไฟได
- เก็บสารตามปริมาณที่
ไดรับอนุญาตเทานั้น
- หามถายเทสารในอาคาร
เก็บ
- ติดตั้งอุปกรณวัดอุณหภูมิ
-มีการสเปรยน้ําบนหลังคา
มีพนักงานคอยตรวจสอบ

แผนควบคุม 01

หลักเกณฑหรือ
มาตรการที่ใช
ควบคุม
ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด

ผูตรวจติดตาม
ผูจัดการโรงงาน

22
แผนงานบริหารจัดการความเสีย่ ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ ง)
หนวยงาน การจัดเก็บสารเคมีอื่น ๆ ที่ไมใชยทุ ธภัณฑ เชน โปตัสเซียมไนเตรท ผงถาน ผงกํามะถัน รายละเอียด
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ลําดับ
มาตรการหรือกิจกรรมหรือการ
ผูรับผิดชอบ
หัวขอเรื่องที่ควบคุม
หลักเกณฑหรือ
ที่
ดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง หรือ
มาตรการที่ใช
ขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนความเสี่ยง
ควบคุม
2. การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย พนักงานฝายผลิต - หามสูบบุหรี่และทําใหเกิด ตามขอมูลความ
ในการจัดเก็บสารเคมีอนื่ ๆ ที่ไมใช
แหลงความรอนประกายไฟ ปลอดภัยสารเคมี
ยุทธภัณฑ เชน โปตัสเซียมไนเตรท
ภายในสถานที่เก็บ
ผงถาน ผงกัมะถัน
- หามผูไมมีหนาที่
เกี่ยวของเขาไปไกลหรือ
เขาไปในสถานที่เก็บ
- มีปาย “หามสูบบุหรี”่
- ภายในหองเก็บไมมสี าร
ไวไฟหรือวัสดุติดไฟอื่น
- สารแตละชนิดเก็บไว
ในถังปดมิดชิด

แผนควบคุม 02

ผูตรวจติดตาม
ผูจัดการโรงงาน
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แผนงานบริหารจัดการความเสีย่ ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ ง)
หนวยงาน การจัดเก็บสารเคมีอื่น ๆ ที่ไมใชยทุ ธภัณฑ เชน โปตัสเซียมไนเตรท ผงถาน ผงกํามะถัน รายละเอียด
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ลําดับ
มาตรการหรือกิจกรรมหรือการ
ผูรับผิดชอบ
หัวขอเรื่องที่ควบคุม
หลักเกณฑหรือ
ที่
ดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง หรือ
มาตรการที่ใช
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ เ่ี ปนความเสี่ยง
ควบคุม
การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย พนักงานฝายผลิต - ไมมีการแบงหรือถายเท ตามขอมูลความ
ในการจัดเก็บสารเคมีอนื่ ๆ ที่ไมใช
สารในหอง
ปลอดภัยสารเคมี
- ตรวจสอบสภาพถังใหอยู
ยุทธภัณฑ เชน โปตัสเซียมไนเตรท
ในสภาพดี
ผงถาน ผงกํามะถัน (ตอ)
- ตรวจสอบภายในหอง
ไมใหหลังคารั่ว หรือมีนา้ํ
ในหอง

แผนควบคุม 02

ผูตรวจติดตาม
ผูจัดการโรงงาน
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แผนควบคุม 03

แผนงานบริหารจัดการความเสีย่ ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ ง)
หนวยงาน
การทําเม็ดสี.
รายละเอียด
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ลําดับ
มาตรการหรือกิจกรรมหรือการ
ผูรับผิดชอบ
หัวขอเรื่องที่ควบคุม ลักเกณฑหรือมาตรการ ผูตรวจติดตาม
ทีใ่ ชควบคุม
ที่
ดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนความเสี่ยง
3. การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย พนักงานฝายผลิต - การผสมวัตถุดิบในการ
ตามหลักเกณฑที่
ผูจัดการโรงงาน
กฎหมายกําหนด
ในกระบวนการผลิต
ผลิตผสมทีละครั้ง ครั้งละ
ปริมาณนอย ๆ
- กรณีที่มีวัตถุดิบหกลงบน
โตะ หรือพื้นทีท่ ี่ปฏิบัติงาน
ในระหวางการชั่ง ผสมให
รีบทําความสะอาดทันที
- หามเปดฝาภาชนะบรรจุ
วัตถุดิบทิ้งไว และเมื่อเสร็จ
ภาระกิจแลวใหปด ฝาภาชนะ
- หามสูบบุหรี่และทําให
เกิดแหลงความรอน

25
แผนงานบริหารจัดการความเสีย่ ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ ง)
หนวยงาน
การทําเม็ดสี.
รายละเอียด
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ลําดับ
มาตรการหรือกิจกรรมหรือการ
ผูรับผิดชอบ
หัวขอเรื่องที่ควบคุม
ที่
ดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนความเสี่ยง
การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย พนักงานฝายผลิต ประกายไฟภายในอาคาร
สถานที่เก็บ
ในกระบวนการผลิต (ตอ)
- หามผูไมมีหนาที่
เกี่ยวของเขาในอาคารผลิต
- เครื่องจักรและอุปกรณ
ไฟฟาที่ติดตั้งเปนชนิดทน
การระเบิดได
- มีการตรวจสอบรับรอง
ความปลอดภัยโดยวิศวกร
ไฟฟาเปนประจําทุกป

แผนควบคุม 03

หลักเกณฑหรือ
มาตรการที่ใช
ควบคุม
ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด

ผูตรวจติดตาม
ผูจัดการโรงงาน

26
แผนงานบริหารจัดการความเสีย่ ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ ง)
หนวยงาน
การทําเม็ดสี.
รายละเอียด
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ลําดับ
มาตรการหรือกิจกรรมหรือการ
ผูรับผิดชอบ
หัวขอเรื่องที่ควบคุม
ที่
ดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนความเสี่ยง
การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย พนักงานฝายผลิต - ไมติดตั้งอุปกรณไฟฟา
ในกระบวนการผลิต (ตอ)
ที่อาจทําใหเกิดประกายไฟ
เชน สะพานไฟ สวิทชตดั
ตอนอัตโนมัติ สวิทชปด –
เปด

แผนควบคุม 03

หลักเกณฑหรือ
มาตรการที่ใช
ควบคุม
ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด

ผูตรวจติดตาม
ผูจัดการโรงงาน

27
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสีย่ ง)
หนวยงาน
การทําดินขยายการระเบิด./การประกอบ/การติดดินสง
รายละเอียด
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ลําดับ
มาตรการหรือกิจกรรมหรือการ
ผูรับผิดชอบ
หัวขอเรื่องที่ควบคุม
ที่
ดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนความเสี่ยง
4. มาตรการในการทําดินขยายการ
พนักงานฝายผลิต - หามสูบบุหรี่และทําให
เกิดแหลงความรอนและ
ระเบิด./การประกอบ/การติดดินสง
ประกายไฟภายในอาคาร
สถานที่เก็บ
- หามผูไมมีหนาที่
เกี่ยวของเขาไปใกลใน
บริเวณที่ปฏิบัติงาน
- มีปายหรือสัญลักษณ
“หามสูบบุหรี”่

แผนควบคุม 04

หลักเกณฑหรือ
มาตรการที่ใช
ควบคุม
ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด

ผูตรวจติดตาม
ผูจัดการโรงงาน

28
แผนงานบริหารจัดการความเสีย่ ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ ง)
หนวยงาน
การบรรจุหีบหอ/การจัดเก็บดอกไมเพลิง
รายละเอียด
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ลําดับ
มาตรการหรือกิจกรรมหรือการ
ผูรับผิดชอบ
หัวขอเรื่องที่ควบคุม
ที่
ดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนความเสี่ยง
๕. มาตรการในการบรรจุหบี หอ/การ
พนักงานฝายผลิต - หามสูบบุหรี่และทําให
จัดเก็บดอกไมเพลิง
เกิดแหลงความรอน
ประกายไฟภายในอาคาร
สถานที่เก็บ
- หามผูไมมีหนาที่
เกี่ยวของเขาไปไกล
- มีปายหรือสัญลักษณ
“หามสูบบุหรี”่
- ไมมีการติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟาในหองเก็บ
- จัดเก็บพลุใหเปนสัดสวน

แผนควบคุม 05

หลักเกณฑหรือ
มาตรการที่ใช
ควบคุม
ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด

ผูตรวจติดตาม
ผูจัดการโรงงาน

29
แผนงานบริหารจัดการความเสีย่ ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ ง)
หนวยงาน
การบรรจุหบี หอ/การจัดเก็บดอกไมเพลิง
รายละเอียด
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ลําดับ
มาตรการหรือกิจกรรมหรือการ
ผูรับผิดชอบ
หัวขอเรื่องที่ควบคุม
ที่
ดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนความเสี่ยง
มาตรการในการการบรรจุหบี หอ/การ พนักงานฝายผลิต - มีการระบายที่ดี ไมใหถูก
จัดเก็บดอกไมเพลิง (ตอ)
แสงแดดโดยตรง
- ไมวางดอกไมเพลิงทับ
หรือซอนกันจํานวนมาก
เกินไป
- ไมวางดอกไมเพลิง
ปะปนกับสินคาอื่น
โดยเฉพาะสินคาที่งาย
ตอการติดไฟ

แผนควบคุม 05

หลักเกณฑหรือ
มาตรการที่ใช
ควบคุม
ตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด

ผูตรวจติดตาม
ผูจัดการโรงงาน

๓๐
สรุปผลการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานทีเ่ ปนความเสีย่ ง
จากการดําเนินการชี้บงอันตรายและประเมินความเสีย่ งของ บริษทั
กรมโรงานอุตสาหกรรม จํากัด พบวามีจุดวิกฤต หรืออุปกรณที่มีความวิกฤตที่อาจกอใหเกิด
อุบัติภัยรายแรง เชน ไฟไหม สารเคมีหกรั่วไหลหรือระเบิดได เชน
๑. การจัดเก็บโปตัสเซียมคลอเรท
๒. การจัดเก็บสารเคมีอื่น ๆ ที่ไมใชยทุ ธภัณฑ เชน โปตัสเซียมไนเตรท
ผงถาน ผงกํามะถัน
๓. การทําเม็ดสี
๔. การทําดินขยายการระเบิด./การประกอบ/การติดดินสง
๕. การบรรจุหีบหอและการจัดเก็บดอกไมเพลิง
ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทําแผนบริหารจัดการความเสีย่ งเปนที่เรียบรอยแลว
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเครงครัด ดังสรุปผล
ระดับความเสีย่ งที่ได และแผนบริหารจัดการความเสีย่ ง ดังนี้
1. ระดับความเสีย่ งสูง
..........-...... รายการ
2. ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได
.......16.... รายการ
3. ระดับความเสีย่ งเล็กนอย
...........-.... รายการ
และจัดทําแผนบริหารจัดการความเสีย่ ง ดังนี้
1. แผนงานลดความเสี่ยง
...........-.... แผน
2. แผนงานควบคุมความเสีย่ ง
..........5...... แผน

๓๑
ทะเบียนความเสีย่ ง

ลําดับที่

๑

๒

๓

๔

กิจกรรม/
อุปกรณ
การจัดเก็บ
โปตัสเซียมคลอ
เรท
การจัดเก็บ
สารเคมีอื่น ๆ ที่
ไมใชยุทธภัณฑ
เชน โปตัสเซียม
ไนเตรท
ผงถาน ผง
กํามะถัน

การทําเม็ดสี

แผนงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
สถานการณ/
ระดับ
ความลมเหลว ความเสี่ยง แผนลด แผนควบคุม
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
การทําใหเกิด
๒
๑ แผน
ความรอน
ประกายไฟ
การทําใหเกิด
ความรอน
ประกายไฟ

๒

-

๑ แผน

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

๒

-

๑ แผน

๒

-

๑ แผน

การทําดินขยาย
การระเบิด./การ การทําใหเกิด
ประกอบ/การติด ความรอน
ประกายไฟ
ดินสง

๓๑

๓๒
ทะเบียนความเสีย่ ง (ตอ)
แผนงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
กิจกรรม/
สถานการณ/
ระดับ
ลําดับที่
อุปกรณ
ความลมเหลว ความเสี่ยง แผนลด แผนควบคุม
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
๕ การบรรจุหีบหอ
การระบาย
และการจัดเก็บ อากาศไมด/ี การ
๒
๑ แผน
ดอกไมเพลิง
ทําใหเกิดความ
รอนประกายไฟ

๓๒

ภาคผนวก ๒

ระยะหางระหวางอาคารเก็บดอกไมเพลิง
ชนิดทัว่ ไป (Common Fireworks)
กับอาคารที่พกั อาศัย ทางรถไฟ และ
ทางสาธารณะ และอาคารทีเ่ ก็บผลิตภัณฑ
ดอกไมเพลิงชนิดอื่น

๑
ระยะหางระหวางอาคารเก็บดอกไมเพลิงชนิดทั่วไป (Common Fireworks)
กับอาคารทีพ่ กั อาศัย ทางรถไฟ และทางสาธารณะ
และอาคารที่เก็บผลิตภัณฑดอกไมเพลิงชนิดอื่น
น้าํ หนักรวมของ
ดอกไมเพลิงชนิดทั่วไป
(Common Fireworks)
(กิโลกรัม)
0-45
45-91
91-181
181-272
272-363
363-454
454-910
910-1362
1362-1810
1810-2270
2270-2724
2724-3630
3630-4540
4540-6810
6810-9100
9100-13620
13620-18100
18100-22700
22700-27240
27240-36320
36320-45400

ระยะหางจากทางรถไฟ
ทางสาธารณะ
และอาคารเก็บอื่น ๆ
(เมตร)
7.5
9
10.5
12
13.5
15
17.5
18.5
19.5
20.5
21
22
22.5
24
25
26.5
27
28
28.5
29.5
30.5

ระยะหางจาก
อาคารพักอาศัยและ
อาคารเก็บวัตถุระเบิด
(เมตร)
15
18
21
24
27
30
35
37
39
41
42
44
45
48
50
53
54
56
57
59
61

คณะผูจัดทํา
ทีป่ รึกษา

นายประสงค นรจิตร

คณะผูจ ัดทํา

๑. นางสาวรัตนา รักษตระกูล
2. นายถกล ประกายรุง ทอง
3. นายนพพร มวงแกว
4. นายวัชรดุล นวไกรสิน
5. นางสาวปยะพร เธียรเจริญ
6. นางสาวปทมวรรณ คุณประเสริฐ

ผูอํานวยการ
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
วิศวกรไฟฟาชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

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

