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คํานํา 
 

การจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการ 
โรงงาน เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการคนหาอันตรายและอันตรายท่ีแอบแฝงอยู ท่ีอาจเกิดข้ึนจากเครื่องจักร 
อุปกรณ กระบวนการผลิต การใชสารเคมีอันตราย และความผิดพลาดของคน แลวนํามาประเมินอันตราย
เพ่ือหาระดับความเสี่ยง และจัดทํามาตรการปองกันและควบคุมอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน  ซ่ึงในปจจุบันพบวา
โรงงานผลติสสีวนใหญเปนโรงงานขนาดเลก็ ยังไมมีความเขาใจในการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสีย่ง
ใหถูกตอง ซ่ึงอาจทําใหเกิดความไมปลอดภัยในโรงงาน สงผลกระทบตอพนักงาน ชุมชน ทรัพยสิน และ
สิ่งแวดลอมได 
 
  สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เล็งเห็นความสําคัญนี้ และเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกผูประกอบกิจการโรงงาน จึงไดจัดทําคูมือการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง
อันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน สําหรับโรงงานผลิตสี ประเภทลําดับท่ี 45(1)(2) ข้ึน 
เพ่ือใหผูประกอบกิจการโรงงานหรือผูท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง
ใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด ทราบวธิกีารชีบ้ งอันตรายและการประเมินความเสีย่ง และแผนงานบรหิาร 
จดัการความเสีย่ง รวมท้ังสามารถนําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยในการ 
ประกอบกิจการโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย 
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บทนาํ 
 

 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง มาตรการคุมครองความ
ปลอดภัยในการดําเนินงาน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัย
ในการดําเนินงาน (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2552 กําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือขอรบั
ใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานทายประกาศ (ภาคผนวก 1) ตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานพรอมกับการยื่นคําขอ ดังนี้ 

1.  โรงงานในเขตกรุงเทพมหานครยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม สวนโรงงานในจังหวัดอ่ืน
ใหยื่นตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทองท่ีท่ีเขตโรงงานตั้งอยู และใหมีการทบทวนและจัดทํารายงาน
การวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานในคราวตอไป พรอมกับการ
ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตทุกครั้ง 

2. โรงงานท่ีตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมให 
ผูประกอบกิจการโรงงานจัดทํา และยื่นรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน จํานวนสองฉบับ โดยยื่นตอการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหนึ่งฉบับ และ
ยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งฉบับ และใหมีการทบทวนและจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง
จากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานในคราวตอไปพรอมกับการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต 
ทุกครั้ง 

3. โรงงานท่ีตัง้อยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ใหผูประกอบกิจการโรงงานจัดทําและยื่นรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน จํานวนหนึ่งฉบับพรอมกับการยื่นแจงการประกอบกิจการตามมาตรา 13 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยใหโรงงานท่ีจะตั้งในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานครยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม สวนโรงงานท่ีจะตั้งในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมในจังหวัดอ่ืนใหยื่นตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทองท่ีท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ตั้งอยู  และใหมีการทบทวนและจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงานในครั้งตอไปทุก ๆ หาปภายในวันท่ี 30 ธันวาคม ของปท่ีหานับแตปถัดจากปท่ียื่น
ครัง้กอน 
 ตามระบบฐานขอมูลโรงงานพบวามีโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสี น้ํามันชักเงา แล็กเกอร 
ลําดับท่ี 45(1)(2) จํานวน 327 โรงงาน (ขอมูล ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2557) โรงงานประเภทดังกลาว 
สวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็ก มีการใชสารไวไฟ ซ่ึงอาจมีอันตรายทําใหเกิดไฟไหมหรือระเบิดไดหากมี
มาตรการความปลอดภยัท่ีไมดีพอ คูมือการจัดทํารายงานการวเิคราะหความเสีย่งสําหรบัโรงงานผลิตสีฉบับนี้
จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูประกอบกิจการโรงงานหรือผูท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการจัดทํารายงานการวเิคราะห
ความเสี่ยงใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด ทําใหเกิดความปลอดภยัในโรงงาน โดยจะอธิบายรายละเอียด
เก่ียวกับการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง องคประกอบของรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงอยาง
ละเอียด 

 
 
 
 
 



 

 

องคประกอบรายงานการวิเคราะหความเส่ียง 
การจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการ

โรงงานตองประกอบดวยองคประกอบอยางนอย ดังตอไปนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไปของโรงงาน 
2. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโรงงาน รวมท้ังสถานท่ีตาง ๆ เชน ท่ีพักอาศัย โรงงาน โรงเรยีน  

โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา  เสนทางจราจร และชุมชนใกลเคียง ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ  
3. แผนผังรวมท่ีแสดงตําแหนงของโรงงาน ท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน การเกิด 

เพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในกรณีท่ีมีหลายโรงงานอยูในบริเวณเดียวกัน 
4. แผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1 : 100 หรือขนาดท่ีเหมาะสม  แสดงรายละเอียดการ 

ติดตั้ง เครื่องจักร สถานท่ีเก็บวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยได  
ท่ีพักคนงาน โรงอาหาร อุปกรณและเครื่องมือเก่ียวกับความปลอดภัย และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญตอการ
เกิด การปองกัน หรือการควบคุมเพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  
(กรณีผูประกอบกิจการขออนุญาตขยายโรงงานจะตองระบุรายละเอียดเครื่องจักร และกระบวนการ
ผลิตในสวนขยายใหชัดเจนดวย) 

5. จํานวนผูปฏิบัติงานในโรงงาน วันทํางาน และการจัดชวงเวลาในการทํางาน  จํานวนกะ  
(ถามี) 

6. ขอมูลอ่ืนๆ เชน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บปวย การสอบสวนอุบัติเหตุ   
7. ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษาผูทําการชี้บงอันตราย อยางนอย 3 ทาน 
8. ข้ันตอนกระบวนการผลิตพรอมแผนภูมิกระบวนการผลิต รวมท้ังระบุรายละเอียดของ 

อุณหภูมิ ความดัน ชนิดและปริมาณวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอย
ไดเฉลี่ยตอป  

9. บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย 
10.  การชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 
11.  การจดัทําแผนงานบรหิารจดัการความเสีย่ง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง/ แผนงานลด 

ความเสี่ยง) 
12.  บทสรุปผลการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงาน ท่ีมีความเสี่ยงภายในโรงงาน 
13.  จัดทําแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม และหรือสารเคมีรั่วไหล (กรณีมีการใชสารเคมีอันตราย) 

 
คําแนะนํา
  

  - ควรจัดทําเปนรูปเลม มีสารบัญ และระบุเลขหนา 
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รายละเอียดองคประกอบของรายงานการวเิคราะหความเสีย่ง 
1. ขอมูลทั่วไปของโรงงาน 

 ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ 
- ชื่อโรงงาน/บริษัท  
- การประกอบกิจการโรงงาน  
- ทะเบียนโรงงานเลขท่ี 
- สถานท่ีตั้งโรงงาน โทรศัพท โทรสาร  
- วัตถุประสงคการสงรายงาน (ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาต 

ขยายโรงงาน หรือขอตออายุใบอนุญาต หรือ ครบ 5 ป นับแตปถัดจากปท่ียื่นครั้งกอน (สําหรับโรงงานใน
เขตประกอบการ) หรือแกไขรายงาน) 

- ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท ผูประสานงานเรื่องการจัดทํารายงานวิเคราะห 
ความเสีย่งของโรงงาน  
 

2. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโรงงาน รวมท้ังสถานท่ีตาง ๆ เชน ท่ีพักอาศัย โรงงาน โรงเรยีน โรงพยาบาล  
สถาบันการศึกษา  เสนทางจราจร และชุมชนใกลเคียง ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ  
 ใหจัดทําแผนท่ีตั้งโรงงาน รวมท้ังสถานท่ีตาง ๆ เชน ท่ีพักอาศัย โรงงาน โรงเรยีน  
โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา  เสนทางจราจร และชมุชนใกลเคียง ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ (โดยให
ขีดเสนวงกลมลอมรอบโรงงาน ในรศัมี  500 เมตร จากรั้วโรงงาน พรอมระบุสถานท่ีตาง ๆ ท่ีอยูรอบ
โรงงานในรศัมี 500 เมตร ภายในวงกลม) แสดงทิศท่ีตัง้ของโรงงาน (ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 
ทิศใต) กรณีเปนพ้ืนท่ีวางใหระบุดวย (ตองสามารถอานออกไดชัดเจน) 
 
3. แผนผังรวมท่ีแสดงตําแหนงของโรงงาน ท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน การเกิดเพลิงไหม  
การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในกรณีท่ีมีหลายโรงงานอยูในบริเวณเดียวกัน 
 กรณีท่ีมีหลายโรงงานอยูในบริเวณเดียวกันใหจัดทําแผนผังรวมท่ีแสดงตําแหนงของโรงงานท่ี
อยูในบริเวณเดียวกัน 
 
4. แผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1 : 100 หรอืขนาดท่ีเหมาะสม  แสดงรายละเอียดการตดิตัง้  
เครื่องจักร สถานท่ีเก็บวัตถุดิบ เช้ือเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยได  
ท่ีพักคนงาน โรงอาหาร อุปกรณและเครื่องมือเกี่ยวกับความปลอดภัย และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญตอ
การเกิด การปองกัน หรือการควบคุมเพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

ใหจัดทําแผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1 : 100 หรือขนาดท่ีเหมาะสมประกอบดวย 
(1)  แผนผังบริเวณโรงงานแสดงรายละเอียดการติดตั้ง  เครื่องจักร สถานท่ีเก็บวัตถุดิบ  

เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยได ท่ีพักคนงาน โรงอาหาร อุปกรณและ
เครื่องมือเก่ียวกับความปลอดภัย และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญตอการเกิด การปองกัน หรือการควบคุม
เพลงิไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

(2)  แผนผังแสดงรายละเอียดอาคาร หรือสถานท่ีท่ีจัดเก็บวัตถุดิบ  สารเคมี และผลิตภัณฑ 
(3)  แผนผังแสดงรายละเอียดการติดตั้งเครื่องจักรภายในอาคารผลิตแตละอาคาร (กรณีมี 

หลายอาคาร และกรณีมีหลายชั้นใหแสดงรายละเอียดในแตละชั้นดวย) 
 กรณีเปนรหัสอุปกรณ เครื่องจักร สัญญลักษณใหระบุรายละเอียดดวย 



 

 

5. ข้ันตอนกระบวนการผลิตพรอมแผนภูมิกระบวนการผลิต รวมท้ังระบุรายละเอียดของอุณหภมู ิ 
ความดัน ชนิดและปริมาณวัตถุดิบ เช้ือเพลิง หรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยไดเฉล่ียตอป 
(ใหจัดทํากระบวนการผลิตของทุกกลุมผลิตภัณฑ) 
 ใหจัดทําข้ันตอนกระบวนการผลิตพรอมแผนภูมิกระบวนการผลิต 

(1)  Block flow diagram หรอื Process flow diagram  ของกระบวนการผลิตของ 
ผลิตภัณฑทุกกลุมผลิตภัณฑ  

(2)  คําอธิบายรายละเอียดตาม Block flow diagram  หรอื Process flow diagram  
รวมท้ังระบุรายละเอียดของความดัน อุณหภูมิ เชื้อเพลิง วัตถุดิบและสารเคมีท่ีใช   

(3)  ใหระบุปริมาณการใชและการจัดเก็บวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑสูงสุดตอครั้ง และ 
การใช การผลิตตอป พรอมท้ังระบุลักษณะ ขนาด และจํานวนภาชนะบรรจุ รวมท้ังลักษณะการจัดเก็บ 
 
คําแนะนํา  อาจทําเปนตารางดังตัวอยาง 
 

ชื่อวัตถุดิบ/
สารเคมี 

ปริมาณการ
ใชตอป 

(ระบุหนวย) 

ปริมาณการ
จัดเก็บตอครั้ง
สูงสุด (ระบุ

หนวย) 

ลกัษณะ
ภาชนะ 

ที่ใชบรรจุ 

ขนาด
ภาชนะ
บรรจุ 
(ลิตร/

กิโลกรมั) 

จํานวน
ภาชนะ 
(ถัง/ถุง) 

ลกัษณะการ
จัดเก็บ* 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       

*   หมายถึงเก็บในอาคารหรือ นอกอาคาร  
 
 
 

ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิตตอป 
(ระบุหนวย) 

ลกัษณะภาชนะ 
ที่ใชบรรจุ 

ขนาดภาชนะ
บรรจุ 

(ลิตร/กิโลกรมั) 

จํานวนภาชนะ 
(ถัง/ถุง) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
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6. จํานวนผูปฏิบัติงานในโรงงาน  วันทํางาน และการจัดชวงเวลาในการทํางาน  จํานวนกะ (ถามี) 
ใหระบุจํานวนผูปฏิบัติงานในโรงงาน  วันทํางาน และการจัดชวงเวลาในการทํางาน  

จาํนวนกะ 
 
7. ขอมูลอ่ืน ๆ เชน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บปวย การสอบสวนอุบัติเหตุ  หรือ 
รายงานการตรวจประเมินความปลอดภัย เปนตน 

ใหจัดทําขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยเนนการเกิดไฟไหม  การระเบิด  การรั่วไหลของ 
สารเคมี ของโรงงานยอนหลัง 5 ป  กรณีปไหนไมเคยเกิดอุบัติเหตุ ใหระบุวาไมเคยเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ัง
อาจจัดทํารายงานการตรวจประเมินความปลอดภัยดวย 
 
8. ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษาผูทําการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียง  
อยางนอย 3 ทาน   

  ใหระบุชื่อผูทําการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง อยางนอย 3 คน ท่ีมีคุณสมบัติ 
อยางนอย ดังนี้ 

(1)  มีความรู ความเขาใจ และประสบการณในสวนท่ีเก่ียวของกับการประกอบกิจการ 
โรงงาน เชน   เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิต การซอมบํารุง เครื่องจักรหรืออุปกรณ วัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ  และวัตถุพลอยได เปนตน 

(2)  มีความรู ความเขาใจ และประสบการณในสวนท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

(3)  มีความรู ความเขาใจในการชี้บงอันตราย การประเมินความเสีย่ง และการบรหิารจดัการ 
ความเสี่ยง 
 
9. บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 

ใหจัดทําบัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย โดยใหแจกแจงการดําเนินงานท้ังหมด 
ในโรงงานใหครบถวน ตั้งแตกระบวนการรับและการจัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมี  การเตรียมวัตถุดิบและ
สารเคมี  ข้ันตอนการผลิต  การบรรจุ การจัดเก็บผลิตภัณฑ รวมท้ังกระบวนการสนับสนุน เชน ระบบ
ไฟฟา  การซอมบํารุง ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการ
ชี้บงอันตราย  การประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง 

โดยในแบบฟอรมบัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย  
ชองแรก การดําเนินงานในโรงงาน ใหระบุข้ันตอนการผลิตทุกข้ันตอน และทุกผลิตภัณฑ 

(ตาม Block flow diagram  หรอื Process flow diagram)  โดยเรียงลําดับตามข้ันตอนตั้งแตกระบวนการ
รับและการจัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมี (โดยอาจแบงเปนกลุมไวไฟ กลุมกัดกรอน กลุมเปนพิษ)  การเตรียม
วัตถุดิบและสารเคมี   ข้ันตอนการผลิต การจัดเก็บผลิตภัณฑ รวมท้ังกระบวนการสนับสนุน เชน ระบบไฟฟา  
การซอมบํารุง  
 ชองส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย ใหระบสุภาวะหรือการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บหรือความเจ็บปวยจากการทํางาน ความเสียหายตอบุคคล ทรัพยสิน ชุมชนและสิ่งแวดลอม 
 ชองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  ระบุผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอบุคคล ทรัพยสิน ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม 

 ชองหมายเหตุ ระบุวิธีการชี้บงอันตรายท่ีใช เชน ใชวิธชีี้บงอันตรายวิธี What if 



 

 

บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน              
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน       
การดําเนินงานในโรงงาน สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและ

อันตราย 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

ใหระบุกิจกรรมการ
ดําเนินการโดยเรียงลําดับ
ดังนี้ 

1. กระบวนการรับ 
วัตถุดิบและสารเคมี  

• กลุมไวไฟ 

• กลุมกัดกรอน 

• กลุมเปนพิษ 
2. กระบวนการ 

จัดเก็บวัตถุดิบและ
สารเคมี  

• กลุมไวไฟ 

• กลุมกัดกรอน 

• กลุมเปนพิษ 
    3. กระบวนการเตรียม
วัตถุดิบและสารเคมี   

4. กระบวนการผลิต  
ใหระบุข้ันตอนการผลิต
ทุกข้ันตอน และทุกกลุม
ผลิตภัณฑ (ตาม Block 
flow diagram  หรอื 
Process flow diagram)   

5.  กระบวนการ 
จัดเก็บผลิตภัณฑ  

6. กระบวนการ 
สนับสนุน เชน ระบบ
ไฟฟา  การซอมบํารุง 
 
 
 
 
 

ใหระบสุภาวะหรือการ
กระทําท่ีอาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บหรือความ
เจ็บปวยจากการทํางาน 
ความเสียหายตอบุคคล 
ทรัพยสิน ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม 

ระบุผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอ
บุคคล ทรัพยสิน ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม 

ระบุวิธีการชี้บง
อันตรายท่ีใช 
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10.1  การช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียง  
 ใหทาํการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 

10.1  การชี้บงอันตราย (Hazard Identification) หมายถึง การแจกแจงอันตรายตาง ๆ  
ท่ีมีและท่ีแอบแฝงอยู ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการทุกข้ันตอนตั้งแตการรับจาย การเก็บ การขนถาย
หรือขนยาย การใช การขนสง วัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได 
วิธีการชี้บงอันตรายท่ีใชตาง ๆ ภายในโรงงาน เปนตน 

การชี้บงอันตรายใหนํากิจกรรมในชองการดําเนินงานในโรงงานตามบัญชีรายการสิ่งท่ีเปน 
ความเสี่ยงและอันตรายทุกกิจกรรมมาทําการชี้บงอันตราย  โดยแจกแจงสิ่งท่ีเปนอันตรายใหครอบคลมุทุก
ประเด็นของอันตรายจากการดําเนินงานท่ีระบุไวในบัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยง (โดยเฉพาะกิจกรรม 
ท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน สารเคมีหกรั่วไหล ไฟไหม ระเบิด เปนตน)  

การชี้บงอันตรายอาจเลือกใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมตามลักษณะการ 
ประกอบกิจการหรือลักษณะความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน 
ดังตอไปนี้ 

(1)  Checklist  เปนวิธีท่ีใชในการชี้บงอันตรายโดยการนําแบบตรวจไปใชในการตรวจสอบ 
การดําเนินงานในโรงงานเพ่ือคนหาอันตราย แบบตรวจประกอบดวยหัวขอคําถามท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
ตาง ๆ เพ่ือตรวจสอบวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือกฎหมาย เพ่ือ
นําผลจากการตรวจสอบมาทําการชี้บงอันตราย 

(2)  WHAT - IF Analysis  เปนกระบวนการในการศึกษา วิเคราะห และทบทวนเพ่ือชี้บง 
อันตรายในการดําเนินงานตาง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยการใชคําถาม “จะเกิดอะไรข้ึน...ถา....” 
(What If) และหาคําตอบในคําถามเหลานั้นเพ่ือชี้บงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในการดําเนินงานในโรงงาน 

(3)  Hazard and Operability Studied (HAZOP) )  เปนเทคนิคการศึกษา วิเคราะหและ 
ทบทวนเพ่ือชีบ้ งอันตรายและคนหาปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดาํเนนิงานโรงงาน โดยการวเิคราะหหาอันตราย 
และปญหาของระบบตาง ๆ ซ่ึงอาจจะเกิดจากความไมสมบูรณในการออกแบบท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดตั้งใจดวย
การตั้งคําถามท่ีสมมติสถานการณของการผลิตในภาวะตาง ๆ  โดยการใช HAZOP Guide Words มาประกอบ 
กับปจจัยการผลิตท่ีไดออกแบบไว หรือความบกพรองและความผิดปกติในการทํางาน เชน อัตราการไหล 
อุณหภูมิ ความดัน เปนตน เพ่ือนํามาชี้บงอันตรายหรือคนหาปญหาในกระบวนการผลิตซ่ึงอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยรายแรงข้ึนได 

(4)  Fault - Tree Analysis (FTA)  เปนเทคนิคการชี้บงอันตรายท่ีเนนถึงอุบัติเหตุหรือ 
อุบัติภัยรายแรงท่ีเกิดข้ึนหรือคาดวาจะเกิดข้ึน เพ่ือนําไปวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดเหตุ ซ่ึงเปนเทคนิค
ในการคิดยอนกลับท่ีอาศัยหลักการทางตรรกวิทยาในการใชหลักการเหตุและผล เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยรายแรง โดยเริ่มวิเคราะหจากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยรายแรงท่ีเกิดข้ึนหรือ
คาดวาจะเกิดข้ึน เพ่ือพิจารณาหาเหตุการณแรกท่ีเกิดข้ึนกอนแลวนํามาแจกแจงข้ันตอนการเกิดเหตุการณ
แรกวามาจากเหตุการณยอยอะไรไดบาง และเหตุการณยอยเหลานั้นเกิดขึน้ไดอยางไร การสิ้นสุดการ
วิเคราะหเม่ือพบวาสาเหตุของการเกิดเหตุการณยอยเปนผลเนื่องจากความบกพรองของเครื่องจักรอุปกรณ 
หรือความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 

(5) Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) เปนเทคนิคการชี้บงอันตรายท่ีใช 
การวิเคราะหในรูปแบบความลมเหลวและผลท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงเปนการตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องจักรอุปกรณ  
ในแตละสวนของระบบแลวนํามาวิเคราะหหาผลท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดความลมเหลวของเครื่องจักรอุปกรณ 
 



 

 

(6) Event - Tree Analysis  เปนเทคนิคการชี้บงอันตรายเพ่ือวิเคราะหและประเมินหา 
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอเนื่องเม่ือเกิดเหตุการณแรกข้ึน (Initiating Event) ซ่ึงเปนการคิดเพ่ือคาดการณ
ลวงหนาเพ่ือวิเคราะหหาผลสืบเนื่องท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือเครื่องจักรอุปกรณเสียหายหรือคนทํางานผิดพลาด 
เพ่ือใหทราบสาเหตุวาเกิดข้ึนไดอยางไร และมีโอกาสท่ีจะเกิดมากนอยเพียงใด รวมท้ังเปนการตรวจสอบวา
ระบบความปลอดภัยท่ีมีอยูมีปญหาหรือไมอยางไร 

(7) มอก. 18001  หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 
การเลือกวิธีการชี้บงอันตรายตองเหมาะสมกับการประกอบกิจการ พรอมท้ังดําเนินการ 

ชี้บงอันตรายตามหลักเกณฑของวิธีท่ีเลือกใชใหถูกตอง ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดในระเบียบกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการชี้บงอันตราย  การประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานบริหาร
จัดการความเสี่ยง  โดยมีขอแนะนําในการดําเนินการดังนี้ 

(1)  สามารถเลือกใชวิธีการชี้บงอันตรายท่ีเหมาะสมไดมากกวาหนึ่งวิธี  
 (2)  กรณีท่ีใชวิธีการชี้บงอันตรายตาม มอก.18001  ใหชี้บงอันตรายเพ่ิมเติมในสวนของ
เครื่องจักรอุปกรณ ระบบไฟฟา และกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการผลิต เชน พลังงานความรอน  พลังงาน
ไฟฟา  การซอมบํารุง เปนตน  ดวยวิธีท่ีเหมาะสมตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(3)  กรณีใชวิธีชี้บงอันตรายโดยวิธี  Checklist  ตองกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานใน 
โรงงานท่ีจะตรวจสอบความปลอดภัย จัดทําแบบตรวจเพ่ือใชสําหรับการตรวจสอบความปลอดภัย โดย
พิจารณาจากกฎหมาย  มาตรฐานการออกแบบ หรือมาตรฐานการปฏบิตังิาน  นาํแบบตรวจไปใชตรวจสอบ
ความปลอดภัยในการดําเนินงานในโรงงาน จากนั้นนําผลการตรวจสอบมาชี้บงอันตรายเพ่ือหาแนวโนมของ
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากพ้ืนท่ีการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ และกิจกรรมตาง ๆตามแบบผล
การศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการชี้บงอันตรายและการประเมินความ
เสี่ยงดวยวิธี  Checklist 
 (4)  กรณีที่เปนระบบ ทอ ถัง วาลว ควรใชวธิี HAZOP พรอมท้ังแนบ P&ID diagram ของจุดท่ี
ศึกษาดวย 
 (5)  กรณีใชวิธี FMEA ใหแนบรายละเอียดองคประกอบของเครื่องจักร อุปกรณ  ระบบไฟฟา 
ท่ีทําการศึกษาวิเคราะห 
 (6)  หากไมใชวิธีการชี้บงอันตรายตามท่ีกฎหมายกําหนด ตองขอความเห็นชอบจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน 

10.2  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการวิเคราะหถึงปจจัย 
หรอืสภาพการณตาง ๆ ท่ีเปนสาเหตุทําใหอันตรายท่ีมีและท่ีแอบแฝงอยู กอใหเกิดอุบัติเหตุ และอาจกอใหเกิด 
เหตุการณท่ีไมพึงประสงค เชน การเกิดเพลิงไหม การระเบดิ การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายเปนตน 
โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรนุแรงของเหตุการณเหลานัน้ ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดอันตรายหรอืความเสยีหาย 
แกชีวิต ทรัพยสิน และสิง่แวดลอม 

(1)  การพิจารณาระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ  
การพิจารณาโอกาส แบงออกเปน 4 ระดับโดยพิจารณาไดจากสถิติการเกิดเหตุการณ  

สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงนั้นในอดีต และพิจารณาจากมาตรการปองกันและควบคุมอันตรายท่ีโรงงานดําเนินการ
อยูในปจจุบัน ถาเปนมาตรการท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยเปนมาตรการท่ีสามารถแกไขปญหาท่ีสาเหตุ
โดยตรงและมีมาตรการท่ีเพียงพอ  จึงสามารถพิจารณาโอกาสวาเกิดนอยได ตัวอยางการจัดระดับโอกาส
แสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี  1 : การจัดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ 
 

ระดับ รายละเอียด 
1 มีโอกาสในการเกิดยาก เชน ไมเคยเกิดเลยในชวงเวลาตั้งแต 10 ปข้ึนไป 
2 มีโอกาสในการเกิดนอย เชน ความถ่ีในการเกิด เกิดข้ึน 1 ครัง้ ในชวง 5-10 ป 
3 มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เชน ความถ่ีในการเกิด เกิดข้ึน 1 ครัง้ ในชวง 1-5 ป 
4 มีโอกาสในการเกิดสูง เชน ความถ่ีในการเกิด เกิดมากกวา 1 ครัง้ ใน 1 ป 

 

(2)  การพิจารณาระดับความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอบุคคล ชุมชน  
สิ่งแวดลอมและทรัพยสิน แบงออกเปน 4 ระดับ 

ในการพิจารณาความรุนแรงจะไมนํามาตรการปองกันและควบคุมอันตรายท่ีมีอยู มา 
พิจารณาเพ่ือลดความรุนแรงลง  แตใหพิจารณาเหมือนไมมีมาตรการปองกันและควบคุมอันตราย เพ่ือจะ
ประเมินวาเม่ือเกิดเหตุการณนั้นแลวจะเกิดความรุนแรงไดมากเพียงใด  ดังนั้นกรณีอันตรายท่ีกอใหเกิด 
ไฟไหม ระเบิดและสารเคมีหกรั่วไหล ความรุนแรงควรเปน 4 หรืออยางนอย 3 (ถาไมมีผลกระทบในวง
กวาง) โดยพิจารณาใน 4 ดาน คือ บุคคล  ชุมชน สิ่งแวดลอม และทรัพยสิน  รายละเอียดแสดงการจัด
ระดับความรุนแรงแสดงดังตารางท่ี 2 3 4 และ 5 
  

ตารางที่ 2 :  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอบุคคล 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กนอย มีการบาดเจ็บเล็กนอยในระดับปฐมพยาบาล 
2 ปานกลาง มีการบาดเจ็บท่ีตองไดรับการรักษาทางการแพทย 
3 สูง มีการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยที่รุนแรง 
4 สงูมาก ทุพลภาพหรือเสียชีวิต 

 

ตารางที่ 3 :  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอชุมชน 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กนอย ไมมีผลกระทบตอชุมชนรอบโรงงาน หรือมีผลกระทบเล็กนอย 
2 ปานกลาง มีผลกระทบตอชุมชนรอบโรงงาน และแกไขไดในระยะเวลา

สั้น 
3 สูง มีผลกระทบตอชุมชนรอบโรงงาน และตองใชเวลาในการแกไข 
4 สงูมาก มีผลกระทบรุนแรงตอชุมชนเปนบริเวณกวาง หรือหนวยงาน

ของรัฐตองเขาดําเนินการแกไข 
หมายเหตุ

 

  ผลกระทบตอชุมชน หมายถึงเหตุรําคาญตอชุมชน การบาดเจ็บ เจ็บปวยของประชาชน ความ
เสียหายตอทรัพยสินของชุมชนและประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที่ 4:  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กนอย ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเล็กนอย สามารถควบคุมหรือ

แกไขได 
2 ปานกลาง มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมปานกลาง สามารถแกไขไดใน

ระยะเวลาสั้น 
3 สูง มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมรุนแรง ตองใชเวลาในการแกไข 
4 สงูมาก มีผลกระทบตอสิง่แวดลอมรนุแรงมาก ตองใชทรัพยากรและ

เวลานานในการแกไข 
หมายเหตุ

 

 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หมายถึง การเสื่อมโทรมและเสียหายของสิ่งแวดลอม เชน อากาศ ดิน 
แหลงน้ํา เปนตน 

ตารางที่ 5:  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอทรัพยสิน 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กนอย ทรัพยสินเสียหายนอยมากหรือไมเสียหายเลย 
2 ปานกลาง ทรัพยสินเสียหายปานกลางและสามารถดําเนินการผลิต

ตอไปได 
3 สูง ทรัพยสินเสียหายมากและตองหยุดการผลิตในบางสวน 
4 สงูมาก ทรัพยสินเสียหายมากและตองหยุดการผลิตท้ังหมด 

หมายเหตุ

(3) การจัดระดับความเสี่ยง 

  ความเสียหายของทรัพยสินในแตละระดับ โรงงานสามารถกําหนดข้ึนเองตามความเหมาะสม 
โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของโรงงาน 

การจัดระดับความเสี่ยงพิจารณาโดยนําผลลัพธของระดับโอกาสคูณกับระดับความรุนแรง 
ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล ชุมชน ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม  หากระดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอบุคคล 
ชุมชน ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม มีคาแตกตางกัน ใหเลือกระดับความเสี่ยงท่ีมีคาสูงกวา เปนผลของการ
ประเมินความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ระดับความเสี่ยงจัดเปน 4 ระดับ รายละเอียดแสดงการจัดระดับ 
ความเสี่ยงแสดงดังตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 6  การจัดระดับความเส่ียงอันตราย 
 

ระดับความเสี่ยง ผลลัพธ ความหมาย 
1 1-2 ความเสี่ยงเล็กนอย 
2 3-6 ความเสี่ยงท่ียอมรับได ตองมีการทบทวนมาตรการควบคุม 
3 8-9 ความเสี่ยงสูง ตองมีการดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง 
4 12-16 ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได ตองหยุดดําเนินการและปรับปรุงแกไข

เพ่ือลดความเสี่ยงลงทันที 
การชี้บงอันตรายตามวิธีท่ีกําหนดและการประเมินความเสี่ยงจะตองกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม 

แสดงดังตารางท่ี 7 - 10 
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  แผนที่      / 
ตารางที่ 7  แบบฟอรมการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  Checklist 
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  Checklist 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.........................................................................โรงงาน.............................................................................. 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันท่ีทําการศึกษา......................................................................................................................................... 

ผลจากการทํา 
Checklist 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ
รุนแรง 

ผล 
ลัพธ 

ระดับความ
เสี่ยง 

นําผลการตรวจสอบมาชี้บง
อันตรายเพ่ือหาแนวโนมของ
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก 
พ้ืนท่ีการทํางาน เครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ และ
กิจกรรมตาง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหระบุอันตรายท่ีเกิดข้ึน และ
อันตรายท่ีเกิดข้ึนตามมาท่ีเปน
ผลจากเหตุการณแรกจนถึง
อันตรายสุดทายท่ีอาจเกิดข้ึน
ได และระบผุลกระทบจาก
อันตรายดังกลาวท่ีมีผลกระทบ
ตอบุคคล ทรัพยสิน ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม 

ใหระบุมาตรการปองกันและ 
ควบคุมอันตรายท่ีโรงงานมี
การดําเนินการอยูในปจจุบัน 
เพ่ือปองกันอันตรายท่ีระบุใน
ชอง ผลจากการทํา 
Checklist  (โดยเนน
มาตรการในเชิงการควบคุม
ทางดานวิศวกรรมกอน และ
มาตรการดานการบริหาร
จัดการ รวมท้ังมาตรการระงับ
และฟนฟูเหตุการณ)) 
 

ใหระบุมาตรการความ
ปลอดภัยท่ีโรงงานยังไมมี   
แตจะดําเนินการเพ่ิมเติม
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน  
(โดยเฉพาะกรณีประเมินความ
เสี่ยงไดระดับความเสี่ยง 3  
ข้ึนไป) 
 

ระบุ
ระดับ
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ความ
รุนแรง 

 ระบุระดับ
ความเสี่ยง 
และระบุ

แผน
ควบคุม
และแผน

ลด 
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แผนที่      / 
ตารางที่ 8  แบบฟอรมการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.........................................................................โรงงาน.............................................................................. 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันท่ีทําการศึกษา......................................................................................................................................... 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ
รุนแรง 

ผล 
ลัพธ 

ระดับความ
เสี่ยง 

ใหระบุความลมเหลวของ
เครื่องมือ เครื่องวัด 
ระบบสาธารณูปโภคที่
เก่ียวของ 
ความผิดพลาดจากการทํางาน
ของคนงาน 
การทํางานไมเปนไปตาม
ข้ันตอน ระหวางสภาพการ
ทํางานปกติ การเดิน
เครื่องจักร หรือการหยุด
เครื่องจักร 
อุบัติเหตุท่ีเก่ียวของกับการ
ซอมบํารุงรักษา 
(ใหสอดคลองกับสิ่งท่ีเปน
ความเสี่ยงและอันตรายตาม
บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความ
เสี่ยงและอันตราย) 

ใหระบุอันตรายท่ีเกิดข้ึน และ
อันตรายท่ีเกิดข้ึนตามมาท่ีเปน
ผลจากเหตุการณแรกจนถึง
อันตรายสุดทายท่ีอาจเกิดข้ึน
ได และระบผุลกระทบจาก
อันตรายดังกลาวท่ีมีผลกระทบ
ตอบุคคล ทรัพยสิน ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม 

ใหระบุมาตรการปองกันและ 
ควบคุมอันตรายท่ีโรงงานมี
การดําเนินการอยูในปจจุบัน 
เพ่ือปองกันความลมเหลวหรือ
ความผิดพลาดท่ีระบุในชอง 
คําถาม What if  (โดยเนน
มาตรการในเชิงการควบคุม
ทางดานวิศวกรรมกอน และ
มาตรการดานการบริหาร
จัดการ รวมท้ังมาตรการระงับ
และฟนฟูเหตุการณ)) 
 

ใหระบุมาตรการความ
ปลอดภัยท่ีโรงงานยังไมมี   
แตจะดําเนินการเพ่ิมเติม
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน  
(โดยเฉพาะกรณีประเมินความ
เสี่ยงไดระดับความเสี่ยง 3  
ข้ึนไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ระดับ
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ความ
รุนแรง 
 

 ระบุระดับ
ความเสี่ยง 
และระบุ

แผน
ควบคุม
และแผน

ลด 
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แผนที่      / 
ตารางที่ 9  แบบฟอรมการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  FMEA 
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  FMEA 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.........................................................................โรงงาน.............................................................................. 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันท่ีทําการศึกษา......................................................................................................................................... 

เครื่องจักร/อุปกรณ/ 
ระบบไฟฟา 

ความลมเหลว 
สาเหตุของความ

ลมเหลว 
ผลท่ีจะเกิดข้ึน 

มาตรการปองกัน 
/ควบคุม/แกไข 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ 

ระดับความ
เสี่ยง 

เครื่องจักร อุปกรณ  
ระบบไฟฟาที่
ทําการศึกษาวิเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุสิ่งท่ีเปนความ
ลมเหลวท่ีเกิดข้ึนเปน
ประจํา ของเครื่องจักร 
อุปกรณ  ระบบไฟฟาท่ี
ทําการศึกษาวิเคราะห 
 

ระบุปจจัยท่ีทําใหเกิด 
ความลมเหลวท่ีเกิดข้ึน 
ของแตละประเด็น 

ใหระบุอันตรายท่ี
เกิดข้ึน และอันตรายท่ี
เกิดข้ึนตามมาท่ีเปนผล
จากเหตุการณแรก
จนถึงเหตุการณสุดทาย
ท่ีอาจเกิดข้ึนได และ
ระบุผลกระทบจาก
อันตรายดังกลาวท่ีมี
ผลกระทบตอบุคคล 
ทรัพยสิน ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 

ใหระบุมาตรการ
ปองกันและ 
ควบคุมอันตรายท่ี
โรงงานมีการดําเนินการ
อยูในปจจุบัน เพ่ือ
ปองกันสาเหตุของความ
ลมเหลว (โดยเนน
มาตรการในเชิงการ
ควบคุมทางดาน
วศิวกรรมกอน และ
มาตรการดานการ
บริหารจัดการ รวมท้ัง
มาตรการระงับและ
ฟนฟูเหตุการณ) 
 
 

ระบุ
ระดับ
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ความ
รุนแรง 

 ระบุระดับ
ความเสี่ยง 
และระบุ

แผน
ควบคุม
และแผน

ลด 
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  แผนที่      / 
ตารางที่ 10  แบบฟอรมการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  HAZOP 
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  HAZOP 
หนวย......................................................................รายละเอียด...................................................................................................................................................................... 
ปจจัยการผลิต.........................................คาควบคุม..............................................................แบบแปลนหมายเลข......................................................................................... 

ขอบกพรอง สถานการณจําลอง เหตุการณท่ีเกิดตามมา 
มาตรการปองกัน 
/ควบคุม/แกไข 

ขอเสนอแนะ 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ
รุนแรง 

ผล 
ลัพธ 

ระดับความ
เสี่ยง 

ใหนํา Guideword 
มาประกอบกับ 
ความบกพรองหรือ
ผิดปกติในการทํางาน
(Operating 
Deviation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุการณ สถานการณ
อุปกรณ หรือสาเหตุท่ี

ทําใหเกิดขอบกพรองใน
จุดท่ีกําลังศึกษา
วิเคราะห 

ผลกระทบท่ีเกิดจาก 
สถานการณ อุปกรณ 

ท่ีทําใหเกิดขอบกพรอง 
(ใหระบุผลจาก
เหตุการณแรกจนถึง
เหตุการณสุดทายท่ีอาจ
เกิดข้ึน ท่ีมีผลกระทบ
ตอบุคคล ชุมชน 
สิ่งแวดลอม หรือ
ทรัพยสิน 

ใหระบุมาตรการปองกัน
และควบคุมอันตรายท่ี
โรงงานมีการดําเนินการ
อยูในปจจุบัน เพ่ือ
ปองกันสาเหตุท่ีทําให

เกิดขอบกพรอง ในชอง
สถานการณจําลอง (โดย
เนนมาตรการในเชิงการ
ควบคุมทางดาน
วศิวกรรมกอน และ
มาตรการดานการ
บริหารจัดการ รวมท้ัง
มาตรการระงับและ
ฟนฟูเหตุการณ) 
 

ใหระบุมาตรการความ
ปลอดภยัท่ีโรงงานยังไม
มี  แตจะดําเนินการ
เพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยยิ่งข้ึน  
(โดยเฉพาะกรณี
ประเมินความเสี่ยงได
ระดับความเสี่ยง 3 
 ข้ึนไป) 
 

ระบุ
ระดับ
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ความ
รุนแรง 

 ระบุระดับ
ความเสี่ยง 
และระบุ

แผน
ควบคุม
และแผน

ลด 
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11. การจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคมุความเส่ียง/ แผนงานลด 
ความเส่ียง) 

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึงแผนงานลดความเสี่ยง และแผนงานควบคุม 
ความเสี่ยง ซ่ึงผูประกอบกิจการโรงงานตองดําเนินการจัดทําแผนงานเพ่ือกําหนดมาตรการความปลอดภัย 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลดและควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบ
กิจการ  

ใหจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสีย่งและแผนงาน 
ลดความเสีย่ง) ดังนี้ 
      (1) แผนงานควบคุมความเสี่ยง 
                กรณีประเมินความเสี่ยงแลวได  ระดับความเสี่ยง  2  ตองจัดทํา แผนงานควบคุมความเสี่ยง 
โดยใหนํา มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย ท่ีระบุใน ตารางการชี้บงอันตราย  มาจัดทําแผนงาน
ควบคุมความเสี่ยง โดยนํามาตรการปองกันและควบคุมอันตรายของทุกขอ

การจัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยงจะตองกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม แสดงดังตารางท่ี 11 

ท่ีไดระดับความเสี่ยง  2  มา
จัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยง โดยระบุลงในชอง “มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินการเพ่ือลด
ความเสี่ยงหรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปนความเสี่ยง”  และกําหนดหัวขอเรื่องท่ีควบคุม และหลักเกณฑหรือ
มาตรฐานท่ีใชควบคุม  กําหนดผูรับผิดชอบและผูตรวจติดตาม (ตองไมใชบุคคลหรือหนวยงานเดียวกัน) 

 
(2)  แผนงานลดความเสี่ยง 

                กรณีประเมินความเสี่ยงแลวไดระดับความเสี่ยง  3 และ 4  ตองจัดทํา
สําหรับการจัดทําแผนงานลดความเสี่ยง  ใหนํา

แผนงานลดความเสี่ยง 
ขอเสนอแนะ  ท่ีระบุในตารางการชี้บงอันตราย 

ความเสี่ยงดําเนินการเรียบรอยแลวใหนําแผนงานลดความเสี่ยงมาจัดทําเปนแผนงานควบคุมความเสี่ยง
ตอไป 

 มาจัดทํา
แผนงานลดความเสี่ยง โดยนําขอเสนอแนะของทุกขอท่ีไดระดับความเสี่ยง  3 และ 4  มาจัดทําแผนงาน
ลดความเสี่ยง โดยระบุลงในชอง “มาตรการ/กิจกรรม/การดําเนินงานลดความเสี่ยง”   และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการ (โดยใหระบุเปนวัน เดือน ป ท่ีแนนอนท่ีจะดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จ) พรอม
กําหนดผูรับผิดชอบและผูตรวจติดตาม (ซ่ึงตองไมใชบุคคลหรือหนวยงานเดียวกัน)  เม่ือจัดทําแผนงานลด 

การจัดทําแผนงานลดความเสี่ยงจะตองกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม แสดงดงัตารางท่ี 12 
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 แผนควบคุม 01 
ตารางที่ 11  แบบฟอรมการจัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยง 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                         
หนวยงาน     รายละเอียด ระบุกิจกรรมท่ีดําเนินการ             
วัตถุประสงค                      
เปาหมาย                     

ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ
ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน

ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใหนํามาตรการปองกันและควบคุมอันตราย หรือ 
มาตรการปองกัน/ควบคุม/แกไข ตามแบบฟอรม
การชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงตาม
วิธีตางๆ มาระบุเพ่ือจัดทําแผนงานควบคุม 
ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบุตําแหนงผูรับผิดชอบ 

 
ระบุวิธีการท่ีตองปฎิบัติ 

 
ระบุเกณฑหรือมาตรฐาน 

 
ระบุตําแหนงผูตรวจ
ติดตาม 
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      แผนลด 01 

ตารางที่ 12  แบบฟอรมการจัดทําแผนงานลดความเส่ียง 
   แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานลดความเส่ียง)                                                                                                                    

หนวยงาน      รายละเอียด ระบุกิจกรรมท่ีดําเนินการ            
วัตถุประสงค                     
เปาหมาย                     

 

ลาํดบัท่ี มาตรการ/กิจกรรม/การดาํเนินงานลดความเส่ียง ผูรั้บผดิชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ ผูต้รวจติดตาม หมายเหตุ 

 

 

 

ใหนํามาตรการความปลอดภัยท่ีระบุไวในชอง
ขอเสนอแนะตามแบบฟอรมการชี้บงอันตรายและ
การประเมินความเสี่ยงตามวิธีตางๆ มาระบุเพ่ือ
จัดทําแผนงานลดความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุตําแหนงผูรับผิดชอบ 

 

ใหระบุวันเดือนปท่ีเริ่มตน
ถึงวันท่ีดําเนินการแลว 
 เสร็จ 

 

 

ระบุตําแหนงผูตรวจ
ติดตาม 
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12. บทสรุปผลการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงาน ท่ีมีความเส่ียงภายในโรงงาน  
 ใหจัดทําบทสรุปการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยสาระสําคัญอยางนอย ดังตอไปนี้  

- สรุปกิจกรรมหรือข้ันตอนท่ีกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง โดยใหระบุลักษณะของการเกิด 
อุบัติภัยรายแรงตามกิจกรรมหรือข้ันตอนดวย   

- สรุปความเสี่ยงระดับ 2, 3 และ 4  พรอมท้ัง มาตรการปองกันและควบคุมท่ีมีอยูเดิม  
และท่ีจะจัดทําเพ่ิมเติม 

 
 จากการดําเนินการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงของ บริษัท.................................จํากัด 
พบวามีจุดวิกฤต หรืออุปกรณท่ีมีความวิกฤตท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน ไฟไหม  สารเคมีหกรั่วไหลหรือ
ระเบิดได เชน 
 1.   .............................................................................................................................. 
 2.   .............................................................................................................................. 
 3.   .............................................................................................................................. 
 4.  .............................................................................................................................. 
          5.  .............................................................................................................................. 
  

 ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเปนท่ีเรียบรอยแลว   ท้ังนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางเครงครัด   ดังสรุปผลระดับความเสี่ยงท่ีได และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้  
 1.   ระดับความเสี่ยงสูง   ................  รายการ 
 2.   ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได  ................  รายการ  
 3.   ระดับความเสี่ยงเล็กนอย   ................  รายการ    
  

 และจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
 1.   แผนงานลดความเสี่ยง      ................  แผน 
 2.   แผนงานควบคุมความเสี่ยง  ................  แผน 
 
13.  จัดทําแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม และหรือสารเคมีรั่วไหล (กรณีมีการใชสารเคมีอันตราย) 
 ใหจัดทําแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม และหรือสารเคมีรั่วไหล  
 สําหรับแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม ควรประกอบดวยแผนการตรวจสอบความปลอดภัยดาน 
อัคคีภัย แผนการอบรมเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนไีฟ  
 
หมายเหตุ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดใน “

:   การใชแบบฟอรมในการจัดทําบัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย การชี้บงอันตรายดวย
วิธีตาง ๆ   การจัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยงและแผนงานลดความเสี่ยง ใหใชแบบฟอรมตามท่ี 

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการชี้บงอันตราย การ
ประเมินความเสี่ย และการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง  พ.ศ. 2543

 

” (ดังแสดงในตารางขางตน) 
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ตัวอยางการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง 
สําหรับโรงงานผลิตสี 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตราย 
ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

 
 
 
 
 

สําหรับโรงงานผลิตสี 
ประเภทลําดับที่ ๔๕(๑)(๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   





ก 

 

 

คํานํา 
 

การจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการ 
โรงงาน เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการคนหาอันตรายและอันตรายท่ีแอบแฝงอยู ท่ีอาจเกิดข้ึนจากเครื่องจักร 
อุปกรณ กระบวนการผลิต การใชสารเคมีอันตราย และความผิดพลาดของคน แลวนํามาประเมินอันตราย
เพ่ือหาระดับความเสี่ยง และจัดทํามาตรการปองกันและควบคุมอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน  ซึ่งในปจจุบันพบวา
โรงงานผลติส ีสวนใหญเปนโรงงานขนาดเลก็ ยงัไมมีความเขาใจในการจัดทํารายงานการวเิคราะหความเสีย่ง
ใหถูกตอง ซ่ึงอาจทําใหเกิดความไมปลอดภัยในโรงงาน สงผลกระทบตอพนักงาน ชุมชน ทรัพยสิน และ
สิ่งแวดลอมได 
 
  สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เล็งเห็นความสําคัญนี้ และเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกผูประกอบกิจการโรงงาน จึงไดจัดทําคูมือการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง
อันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน สําหรับโรงงานผลิตสี ประเภทลําดับท่ี ๔๕(๑)(๒) ข้ึน 
เพ่ือใหผูประกอบกิจการโรงงานหรือผูท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง
ใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด ทราบวิธีการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง และแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง  รวมท้ังสามารถนําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย 
ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข 

สารบัญ 
 

           หนา 
 
คํานํา                ก 
บทนํา                1 
องคประกอบรายงานการวิเคราะหความเสี่ยง           2 
รายละเอียดองคประกอบของรายงานการวิเคราะหความเสี่ยง          3  
ตัวอยางการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงสําหรับโรงงานผลิตสี       19 

- ข้ันตอนกระบวนการผลิตพรอมแผนภูมิกระบวนการผลิต         26 
- บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย         30 
- การชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง         45 
- การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง          127  
- บทสรุปผลการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานท่ีเปนความเสี่ยง      180 
- การจัดทําแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม และหรือสารเคมีรั่วไหล       180  

ภาคผนวก ๑ 
- ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง 
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บทนาํ 
 

 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง มาตรการคุมครองความ
ปลอดภัยในการดําเนินงาน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัย
ในการดําเนินงาน (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2552 กําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือขอรบั
ใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานทายประกาศ (ภาคผนวก 1) ตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานพรอมกับการยื่นคําขอ ดังนี้ 

1.  โรงงานในเขตกรุงเทพมหานครยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม สวนโรงงานในจังหวัดอ่ืน
ใหยื่นตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทองท่ีท่ีเขตโรงงานตั้งอยู และใหมีการทบทวนและจัดทํารายงาน
การวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานในคราวตอไป พรอมกับการ
ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตทุกครั้ง 

2. โรงงานท่ีตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมให 
ผูประกอบกิจการโรงงานจัดทํา และยื่นรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน จํานวนสองฉบับ โดยยื่นตอการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหนึ่งฉบับ และ
ยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งฉบับ และใหมีการทบทวนและจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง
จากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานในคราวตอไปพรอมกับการยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาตทุกครั้ง 

3. โรงงานท่ีตัง้อยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ใหผูประกอบกิจการโรงงานจัดทําและยื่นรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน จํานวนหนึ่งฉบับพรอมกับการยื่นแจงการประกอบกิจการตามมาตรา 13 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยใหโรงงานท่ีจะตั้งในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานครยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม สวนโรงงานท่ีจะตั้งในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมในจังหวัดอ่ืนใหยื่นตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทองท่ีท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ตั้งอยู  และใหมีการทบทวนและจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงานในครั้งตอไปทุก ๆ หาปภายในวันท่ี 30 ธันวาคม ของปท่ีหานับแตปถัดจากปท่ียื่น
ครัง้กอน 
 ตามระบบฐานขอมูลโรงงานพบวามีโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสี น้ํามันชักเงา แล็กเกอร 
ลําดับท่ี 45(1)(2) จํานวน 327 โรงงาน (ขอมูล ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2557) โรงงานประเภทดังกลาว 
สวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็ก มีการใชสารไวไฟ ซ่ึงอาจมีอันตรายทําใหเกิดไฟไหมหรือระเบิดไดหากมี
มาตรการความปลอดภยัท่ีไมดีพอ คูมือการจัดทํารายงานการวเิคราะหความเสีย่งสําหรบัโรงงานผลิตสีฉบับนี้
จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูประกอบกิจการโรงงานหรือผูท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการจัดทํารายงานการวเิคราะห
ความเสี่ยงใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด ทําใหเกิดความปลอดภยัในโรงงาน โดยจะอธิบายรายละเอียด
เก่ียวกับการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง องคประกอบของรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงอยาง
ละเอียด 

 
 
 
 
 



 

 

 
องคประกอบรายงานการวิเคราะหความเส่ียง 

การจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงานตอง
ประกอบดวยองคประกอบอยางนอย ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของโรงงาน 
2. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโรงงาน รวมท้ังสถานท่ีตาง ๆ เชน ท่ีพักอาศัย โรงงาน โรงเรยีน  

โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา  เสนทางจราจร และชุมชนใกลเคียง ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ  
3. แผนผังรวมท่ีแสดงตําแหนงของโรงงาน ท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน การเกิด 

เพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในกรณีท่ีมีหลายโรงงานอยูในบริเวณเดียวกัน 
4. แผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1 : 100 หรือขนาดท่ีเหมาะสม  แสดงรายละเอียดการ 

ติดตั้ง เครื่องจักร สถานท่ีเก็บวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยได  
ท่ีพักคนงาน โรงอาหาร อุปกรณและเครื่องมือเก่ียวกับความปลอดภัย และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญตอการ
เกิด การปองกัน หรือการควบคุมเพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  
 (กรณีผูประกอบกิจการขออนุญาตขยายโรงงานจะตองระบุรายละเอียดเครื่องจักร และกระบวนการ
ผลิตในสวนขยายใหชัดเจนดวย) 

5. จํานวนผูปฏิบัติงานในโรงงาน วันทํางาน และการจัดชวงเวลาในการทํางาน  จํานวนกะ  
(ถามี) 

6. ขอมูลอ่ืน ๆ เชน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บปวย การสอบสวนอุบัติเหตุ   
7. ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษาผูทําการชี้บงอันตราย อยางนอย 3 ทาน 
8. ข้ันตอนกระบวนการผลิตพรอมแผนภูมิกระบวนการผลิต รวมท้ังระบุรายละเอียดของ 

อุณหภูมิ ความดัน ชนิดและปริมาณวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอย
ไดเฉลี่ยตอป  

9. บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย 
10. การชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 
11. การจดัทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสีย่ง/ แผนงานลด 

ความเสี่ยง) 
12. บทสรุปผลการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงาน ท่ีมีความเสี่ยงภายในโรงงาน 
13. จัดทําแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม และสารเคมีรั่วไหล (กรณีมีการใชสารเคมีอันตราย) 

 
คําแนะนํา
      

  - ควรจัดทําปนรูปเลม มีสารบัญ และระบุเลขหนา 
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รายละเอียดองคประกอบของรายงานการวเิคราะหความเสีย่ง 
1. ขอมูลทั่วไปของโรงงาน 

 ใหระบุรายละเอียด ดังนี้ 
- ชื่อโรงงาน/บริษัท  
- การประกอบกิจการโรงงาน  
- ทะเบียนโรงงานเลขท่ี 
- สถานท่ีตั้งโรงงาน โทรศัพท โทรสาร  
- วัตถุประสงคการสงรายงาน (ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาต 

ขยายโรงงาน หรือขอตออายุใบอนุญาต หรือ ครบ ๕ ป นับแตปถัดจากปท่ียื่นครั้งกอน (สําหรับโรงงานใน
เขตประกอบการ) หรือแกไขรายงาน) 

- ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท ผูประสานงานเรื่องการจัดทํารายงานวิเคราะห 
ความเสีย่งของโรงงาน  
 

2. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโรงงาน รวมท้ังสถานท่ีตาง ๆ เชน ท่ีพักอาศัย โรงงาน โรงเรยีน โรงพยาบาล  
สถาบันการศึกษา  เสนทางจราจร และชุมชนใกลเคียง ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ  
 ใหจัดทําแผนท่ีตั้งโรงงาน รวมท้ังสถานท่ีตาง ๆ เชน ท่ีพักอาศัย โรงงาน โรงเรยีน  
โรงพยาบาล สถาบนัการศึกษา  เสนทางจราจร และชุมชนใกลเคียง ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ (โดยให
ขีดเสนวงกลมลอมรอบโรงงาน ในรศัมี  500 เมตร จากรั้วโรงงาน พรอมระบุสถานท่ีตาง ๆ ท่ีอยูรอบ
โรงงานในรศัมี 500 เมตร ภายในวงกลม) แสดงทิศท่ีตัง้ของโรงงาน (ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 
ทิศใต) กรณีเปนพ้ืนท่ีวางใหระบุดวย (ตองสามารถอานออกไดชัดเจน) 
 
3. แผนผังรวมท่ีแสดงตําแหนงของโรงงาน ท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน การเกิดเพลิงไหม  
การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในกรณีท่ีมีหลายโรงงานอยูในบริเวณเดียวกัน 
 กรณีท่ีมีหลายโรงงานอยูในบริเวณเดียวกันใหจัดทําแผนผังรวมท่ีแสดงตาํแหนงของโรงงานท่ี
อยูในบริเวณเดียวกัน 
 
4. แผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1 : 100 หรอืขนาดท่ีเหมาะสม  แสดงรายละเอียดการติดตั้ง  
เครื่องจักร สถานท่ีเก็บวัตถุดิบ เช้ือเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยได  
ท่ีพักคนงาน โรงอาหาร อุปกรณและเครื่องมือเกี่ยวกับความปลอดภัย และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญตอ
การเกิด การปองกัน หรือการควบคุมเพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

ใหจัดทําแผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1 : 100 หรือขนาดท่ีเหมาะสมประกอบดวย 
(1)  แผนผังบริเวณโรงงานแสดงรายละเอียดการติดตั้ง  เครื่องจักร สถานท่ีเก็บวัตถุดิบ  

เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยได ท่ีพักคนงาน โรงอาหาร อุปกรณและ
เครื่องมือเก่ียวกับความปลอดภัย และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญตอการเกิด การปองกัน หรือการควบคุม
เพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

(2)  แผนผังแสดงรายละเอียดอาคาร หรือสถานท่ีท่ีจัดเก็บวัตถุดิบ  สารเคมี และผลิตภัณฑ 
(3)  แผนผังแสดงรายละเอียดการติดตั้งเครื่องจักรภายในอาคารผลิตแตละอาคาร (กรณีมี 

หลายอาคาร และกรณีมีหลายชั้นใหแสดงรายละเอียดในแตละชั้นดวย) 
 กรณีเปนรหัสอุปกรณ เครื่องจักร สัญญลักษณใหระบุรายละเอียดดวย 



 

 

5. ข้ันตอนกระบวนการผลิตพรอมแผนภูมิกระบวนการผลิต รวมท้ังระบุรายละเอียดของอุณหภมู ิ 
ความดนั ชนิดและปริมาณวัตถุดิบ เช้ือเพลิง หรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยไดเฉล่ียตอป 
(ใหจัดทํากระบวนการผลิตของทุกกลุมผลิตภณัฑ) 
 ใหจัดทําข้ันตอนกระบวนการผลิตพรอมแผนภูมิกระบวนการผลิต 

(1)  Block flow diagram หรอื Process flow diagram  ของกระบวนการผลิตของ 
ผลิตภัณฑทุกกลุมผลิตภัณฑ  

(2)  คําอธิบายรายละเอียดตาม Block flow diagram  หรอื Process flow diagram  
รวมท้ังระบุรายละเอียดของความดัน อุณหภูมิ เชื้อเพลิง วัตถุดิบและสารเคมีท่ีใช   

(3)  ใหระบุปริมาณการใชและการจัดเก็บวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑสูงสุดตอครั้ง และ 
การใช การผลิตตอป พรอมท้ังระบุลักษณะ ขนาด และจํานวนภาชนะบรรจุ รวมท้ังลักษณะการจัดเก็บ 
 
คําแนะนํา  อาจทําเปนตารางดังตัวอยาง 
 

ชื่อวัตถุดิบ/
สารเคมี 

ปริมาณการ
ใชตอป 

(ระบุหนวย) 

ปริมาณการ
จัดเก็บตอครั้ง
สูงสุด (ระบุ

หนวย) 

ลกัษณะ
ภาชนะ 

ที่ใชบรรจุ 

ขนาด
ภาชนะ
บรรจุ 
(ลิตร/

กิโลกรมั) 

จํานวน
ภาชนะ 
(ถัง/ถุง) 

ลกัษณะการ
จัดเก็บ* 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       

*   หมายถึงเก็บในอาคารหรือ นอกอาคาร  
 
 
 

ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิตตอป 
(ระบุหนวย) 

ลกัษณะภาชนะ 
ที่ใชบรรจุ 

ขนาดภาชนะ
บรรจุ 

(ลิตร/กิโลกรมั) 

จํานวนภาชนะ 
(ถัง/ถุง) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
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6. จํานวนผูปฏิบัติงานในโรงงาน  วันทํางาน และการจัดชวงเวลาในการทํางาน  จํานวนกะ (ถามี) 
ใหระบุจํานวนผูปฏบิตังิานในโรงงาน  วนัทํางาน และการจดัชวงเวลาในการทํางาน  

จาํนวนกะ 
 
7. ขอมูลอ่ืน ๆ เชน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บปวย การสอบสวนอุบัติเหตุ  หรอื 
รายงานการตรวจประเมินความปลอดภัย เปนตน 

ใหจัดทําขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยเนนการเกิดไฟไหม  การระเบิด  การรั่วไหลของ 
สารเคมี ของโรงงานยอนหลัง ๕ ป  กรณีปไหนไมเคยเกิดอุบัติเหตุ ใหระบุวาไมเคยเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ัง
อาจจัดทํารายงานการตรวจประเมินความปลอดภัยดวย 
 
8. ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษาผูทําการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียง  
อยางนอย 3 ทาน   

  ใหระบุชื่อผูทําการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง อยางนอย 3 คน ท่ีมีคุณสมบัติ 
อยางนอย ดังนี้ 

(1)  มีความรู ความเขาใจ และประสบการณในสวนท่ีเก่ียวของกับการประกอบกิจการ 
โรงงาน เชน   เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิต การซอมบํารุง เครื่องจักรหรืออุปกรณ วัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ  และวัตถุพลอยได เปนตน 

(2)  มีความรู ความเขาใจ และประสบการณในสวนท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

(3)  มีความรู ความเขาใจในการชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการบรหิารจดัการ 
ความเสี่ยง 
 
๙. บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 

ใหจัดทําบัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย โดยใหแจกแจงการดําเนินงานท้ังหมด 
ในโรงงานใหครบถวน ตั้งแตกระบวนการรับและการจัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมี  การเตรียมวัตถุดิบและ
สารเคมี  ข้ันตอนการผลิต  การบรรจุ การจัดเก็บผลิตภัณฑ รวมท้ังกระบวนการสนับสนุน เชน ระบบ
ไฟฟา  การซอมบํารุง ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการ
ชี้บงอันตราย  การประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง 

โดยในแบบฟอรมบัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย  
ชองแรก การดําเนินงานในโรงงาน ใหระบุข้ันตอนการผลิตทุกข้ันตอน และทุกผลิตภัณฑ 

(ตาม Block flow diagram  หรอื Process flow diagram)  โดยเรียงลําดับตามข้ันตอนตั้งแตกระบวนการ
รับและการจัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมี (โดยอาจแบงเปนกลุมไวไฟ กลุมกัดกรอน กลุมเปนพิษ)  การเตรียม
วัตถุดิบและสารเคมี   ข้ันตอนการผลิต การจัดเก็บผลิตภัณฑ รวมท้ังกระบวนการสนับสนุน เชน ระบบไฟฟา  
การซอมบํารุง  
 ชองส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย ใหระบสุภาวะหรือการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บหรือความเจ็บปวยจากการทํางาน ความเสียหายตอบุคคล ทรัพยสิน ชุมชนและสิ่งแวดลอม 
 ชองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  ระบุผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอบุคคล ทรัพยสิน ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม 

 ชองหมายเหตุ ระบุวิธีการชี้บงอันตรายท่ีใช เชน ใชวิธชีี้บงอันตรายวิธี What if 



 

 

บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน              
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน       
การดําเนินงานในโรงงาน สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและ

อันตราย 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

ใหระบกิุจกรรมการ
ดําเนินการโดยเรียงลําดับ
ดังนี้ 

๑. กระบวนการรับ 
วัตถุดิบและสารเคมี  

• กลุมไวไฟ 

• กลุมกัดกรอน 

• กลุมเปนพิษ 
๒. กระบวนการ 

จัดเก็บวัตถุดิบและ
สารเคมี  

• กลุมไวไฟ 

• กลุมกัดกรอน 

• กลุมเปนพิษ 
    ๓. กระบวนการ
เตรียมวัตถุดิบและ
สารเคมี   

๔. กระบวนการผลิต  
ใหระบข้ัุนตอนการผลิต
ทุกข้ันตอน และทุกกลุม
ผลิตภัณฑ (ตาม Block 
flow diagram  หรอื 
Process flow diagram)   

๕.  กระบวนการ 
จัดเก็บผลิตภัณฑ  

๖. กระบวนการ 
สนับสนุน เชน ระบบ
ไฟฟา  การซอมบํารุง 
 
 
 
 

ใหระบสุภาวะหรือการ
กระทําท่ีอาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บหรือความ
เจ็บปวยจากการทํางาน 
ความเสียหายตอบุคคล 
ทรัพยสิน ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม 

ระบุผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอ
บคุคล ทรัพยสิน ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม 

ระบุวิธีการชี้บง
อันตรายท่ีใช 
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10.1  การช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียง  
 ใหทาํการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 

10.1  การชี้บงอันตราย (Hazard Identification) หมายถึง การแจกแจงอันตรายตาง ๆ  
ท่ีมีและท่ีแอบแฝงอยู ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการทุกข้ันตอนตั้งแตการรับจาย การเก็บ การขนถาย
หรือขนยาย การใช การขนสง วัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได 
วิธีการชี้บงอันตรายท่ีใชตาง ๆ ภายในโรงงาน เปนตน 

การชี้บงอันตรายใหนํากิจกรรมในชองการดําเนินงานในโรงงานตามบัญชีรายการสิ่งท่ีเปน 
ความเสี่ยงและอันตรายทุกกิจกรรมมาทําการชี้บงอันตราย  โดยแจกแจงสิ่งท่ีเปนอันตรายใหครอบคลุมทุก
ประเด็นของอันตรายจากการดําเนินงานท่ีระบุไวในบัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยง (โดยเฉพาะกิจกรรม 
ท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน สารเคมีหกรั่วไหล ไฟไหม ระเบิด เปนตน)  

การชี้บงอันตรายอาจเลือกใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมตามลักษณะการ 
ประกอบกิจการหรือลักษณะความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน 
ดังตอไปนี้ 

(1)  Checklist  เปนวิธีท่ีใชในการชี้บงอันตรายโดยการนําแบบตรวจไปใชในการตรวจสอบ 
การดําเนินงานในโรงงานเพือ่คนหาอันตราย แบบตรวจประกอบดวยหัวขอคําถามที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
ตาง ๆ เพ่ือตรวจสอบวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือกฎหมาย เพ่ือ
นําผลจากการตรวจสอบมาทําการชี้บงอันตราย 

(2)  WHAT - IF Analysis  เปนกระบวนการในการศึกษา วิเคราะห และทบทวนเพ่ือชี้บง 
อันตรายในการดําเนินงานตาง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยการใชคําถาม “จะเกิดอะไรข้ึน...ถา....” 
(What If) และหาคําตอบในคําถามเหลานั้นเพ่ือชี้บงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในการดําเนินงานในโรงงาน 

(3)  Hazard and Operability Studied (HAZOP) )  เปนเทคนิคการศึกษา วิเคราะหและ 
ทบทวนเพ่ือชีบ้ งอันตรายและคนหาปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดาํเนนิงานโรงงาน โดยการวเิคราะหหาอันตราย 
และปญหาของระบบตาง ๆ ซ่ึงอาจจะเกิดจากความไมสมบูรณในการออกแบบท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดตั้งใจดวย
การตั้งคําถามท่ีสมมติสถานการณของการผลิตในภาวะตาง ๆ  โดยการใช HAZOP Guide Words มาประกอบ 
กับปจจัยการผลิตท่ีไดออกแบบไว หรือความบกพรองและความผิดปกติในการทํางาน เชน อัตราการไหล 
อุณหภูมิ ความดัน เปนตน เพ่ือนํามาชี้บงอันตรายหรือคนหาปญหาในกระบวนการผลิตซ่ึงอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยรายแรงข้ึนได 

(4)  Fault - Tree Analysis (FTA)  เปนเทคนิคการชี้บงอันตรายท่ีเนนถึงอุบัติเหตุหรือ 
อุบัติภัยรายแรงท่ีเกิดข้ึนหรือคาดวาจะเกิดข้ึน เพ่ือนําไปวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดเหตุ ซ่ึงเปนเทคนิค
ในการคิดยอนกลับท่ีอาศัยหลักการทางตรรกวิทยาในการใชหลักการเหตุและผล เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยรายแรง โดยเริ่มวิเคราะหจากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยรายแรงท่ีเกิดข้ึนหรือ
คาดวาจะเกิดข้ึน เพ่ือพิจารณาหาเหตุการณแรกท่ีเกิดข้ึนกอนแลวนํามาแจกแจงข้ันตอนการเกิดเหตุการณ
แรกวามาจากเหตุการณยอยอะไรไดบาง และเหตุการณยอยเหลานั้นเกิดขึน้ไดอยางไร การสิ้นสุดการ
วิเคราะหเม่ือพบวาสาเหตุของการเกิดเหตุการณยอยเปนผลเนื่องจากความบกพรองของเครื่องจักรอุปกรณ 
หรือความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 

(5) Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) เปนเทคนิคการชี้บงอันตรายท่ีใช 
การวิเคราะหในรูปแบบความลมเหลวและผลท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงเปนการตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องจักรอุปกรณ  
ในแตละสวนของระบบแลวนํามาวิเคราะหหาผลท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดความลมเหลวของเครื่องจักรอุปกรณ 
 



 

 

(6) Event - Tree Analysis  เปนเทคนิคการชี้บงอันตรายเพ่ือวิเคราะหและประเมินหา 
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอเนื่องเม่ือเกิดเหตุการณแรกข้ึน (Initiating Event) ซ่ึงเปนการคิดเพ่ือคาดการณ
ลวงหนาเพ่ือวิเคราะหหาผลสืบเนื่องท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือเครื่องจักรอุปกรณเสียหายหรือคนทํางานผิดพลาด 
เพ่ือใหทราบสาเหตุวาเกิดข้ึนไดอยางไร และมีโอกาสท่ีจะเกิดมากนอยเพียงใด รวมท้ังเปนการตรวจสอบวา
ระบบความปลอดภัยท่ีมีอยูมีปญหาหรือไมอยางไร 

(7) มอก. 18001  หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 
การเลือกวิธีการชี้บงอันตรายตองเหมาะสมกับการประกอบกิจการ พรอมท้ังดําเนินการ 

ชี้บงอันตรายตามหลักเกณฑของวิธีท่ีเลือกใชใหถูกตอง ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดในระเบียบกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการชี้บงอันตราย  การประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานบริหาร
จัดการความเสี่ยง  โดยมีขอแนะนําในการดําเนินการดังนี้ 

(1)  สามารถเลือกใชวิธีการชี้บงอันตรายท่ีเหมาะสมไดมากกวาหนึ่งวิธี  
 (2)  กรณีท่ีใชวิธีการชี้บงอันตรายตาม มอก.18001  ใหชี้บงอันตรายเพ่ิมเติมในสวนของ
เครื่องจักรอุปกรณ ระบบไฟฟา และกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการผลิต เชน พลังงานความรอน  พลังงาน
ไฟฟา  การซอมบํารุง เปนตน  ดวยวิธีท่ีเหมาะสมตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(3)  กรณีใชวิธีชี้บงอันตรายโดยวิธี  Checklist  ตองกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานใน 
โรงงานท่ีจะตรวจสอบความปลอดภัย จัดทําแบบตรวจเพ่ือใชสําหรับการตรวจสอบความปลอดภัย โดย
พิจารณาจากกฎหมาย  มาตรฐานการออกแบบ หรือมาตรฐานการปฏบิตังิาน  นาํแบบตรวจไปใชตรวจสอบ
ความปลอดภัยในการดําเนินงานในโรงงาน จากนั้นนําผลการตรวจสอบมาชี้บงอันตรายเพ่ือหาแนวโนมของ
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากพ้ืนท่ีการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ และกิจกรรมตาง ๆตามแบบผล
การศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการชี้บงอันตรายและการประเมินความ
เสี่ยงดวยวิธี  Checklist 
 (4)  กรณีท่ีเปนระบบ ทอ ถัง วาลว ควรใชวธิี HAZOP พรอมท้ังแนบ P&ID diagram ของจุดท่ี
ศึกษาดวย 
 (5)  กรณีใชวิธี FMEA ใหแนบรายละเอียดองคประกอบของเครื่องจักร อุปกรณ  ระบบไฟฟา 
ท่ีทําการศึกษาวิเคราะห 
 (6)  หากไมใชวิธีการชี้บงอันตรายตามท่ีกฎหมายกําหนด ตองขอความเห็นชอบจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน 

10.2  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการวิเคราะหถึงปจจัย 
หรอืสภาพการณตาง ๆ ท่ีเปนสาเหตุทําใหอันตรายท่ีมีและท่ีแอบแฝงอยู กอใหเกิดอุบัติเหตุ และอาจกอใหเกิด 
เหตุการณท่ีไมพึงประสงค เชน การเกิดเพลิงไหม การระเบดิ การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายเปนตน 
โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรนุแรงของเหตุการณเหลานัน้ ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดอันตรายหรอืความเสยีหาย 
แกชีวิต ทรัพยสิน และสิง่แวดลอม 

(1)  การพิจารณาระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ  
การพิจารณาโอกาส แบงออกเปน 4 ระดับโดยพิจารณาไดจากสถิติการเกิดเหตุการณ  

สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงนั้นในอดีต และพิจารณาจากมาตรการปองกันและควบคุมอันตรายท่ีโรงงานดําเนินการ
อยูในปจจุบัน ถาเปนมาตรการท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยเปนมาตรการท่ีสามารถแกไขปญหาท่ีสาเหตุ
โดยตรงและมีมาตรการท่ีเพียงพอ  จึงสามารถพิจารณาโอกาสวาเกิดนอยได ตัวอยางการจัดระดับโอกาส
แสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี  1 : การจัดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ 
 

ระดับ รายละเอียด 
1 มีโอกาสในการเกิดยาก เชน ไมเคยเกิดเลยในชวงเวลาตั้งแต 10 ปข้ึนไป 
2 มีโอกาสในการเกิดนอย เชน ความถ่ีในการเกิด เกิดข้ึน 1 ครั้ง ในชวง 5-10 ป 
3 มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เชน ความถ่ีในการเกิด เกิดข้ึน 1 ครัง้ ในชวง 1-5 ป 
4 มีโอกาสในการเกิดสูง เชน ความถ่ีในการเกิด เกิดมากกวา 1 ครัง้ ใน 1 ป 

 

(2)  การพิจารณาระดับความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอบุคคล ชุมชน  
สิ่งแวดลอมและทรัพยสิน แบงออกเปน 4 ระดับ 

ในการพิจารณาความรุนแรงจะไมนํามาตรการปองกันและควบคุมอันตรายท่ีมีอยู มา 
พิจารณาเพ่ือลดความรุนแรงลง  แตใหพิจารณาเหมือนไมมีมาตรการปองกันและควบคุมอันตราย เพ่ือจะ
ประเมินวาเม่ือเกิดเหตุการณนั้นแลวจะเกิดความรุนแรงไดมากเพียงใด  ดังนั้นกรณีอันตรายท่ีกอใหเกิด 
ไฟไหม ระเบิดและสารเคมีหกรั่วไหล ความรุนแรงควรเปน 4 หรืออยางนอย 3 (ถาไมมีผลกระทบในวง
กวาง) โดยพิจารณาใน 4 ดาน คือ บุคคล  ชุมชน สิ่งแวดลอม และทรัพยสิน  รายละเอียดแสดงการจัด
ระดับความรุนแรงแสดงดังตารางท่ี 2 3 4 และ 5 
  

ตารางที่ 2 :  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอบุคคล 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กนอย มีการบาดเจ็บเล็กนอยในระดับปฐมพยาบาล 
2 ปานกลาง มีการบาดเจ็บท่ีตองไดรับการรักษาทางการแพทย 
3 สูง มีการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยท่ีรุนแรง 
4 สงูมาก ทุพลภาพหรือเสียชีวิต 

 

ตารางที่ 3 :  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอชุมชน 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กนอย ไมมีผลกระทบตอชุมชนรอบโรงงาน หรือมีผลกระทบเล็กนอย 
2 ปานกลาง มีผลกระทบตอชุมชนรอบโรงงาน และแกไขไดในระยะเวลา

สั้น 
3 สูง มีผลกระทบตอชุมชนรอบโรงงาน และตองใชเวลาในการแกไข 
4 สงูมาก มีผลกระทบรุนแรงตอชุมชนเปนบริเวณกวาง หรือหนวยงาน

ของรัฐตองเขาดําเนินการแกไข 
หมายเหตุ

 

  ผลกระทบตอชุมชน หมายถึงเหตุรําคาญตอชุมชน การบาดเจ็บ เจ็บปวยของประชาชน ความ
เสียหายตอทรัพยสินของชุมชนและประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที่ 4:  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กนอย ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเล็กนอย สามารถควบคุมหรือ

แกไขได 
2 ปานกลาง มีผลกระทบตอสิง่แวดลอมปานกลาง สามารถแกไขไดใน

ระยะเวลาสั้น 
3 สูง มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมรุนแรง ตองใชเวลาในการแกไข 
4 สงูมาก มีผลกระทบตอสิง่แวดลอมรนุแรงมาก ตองใชทรัพยากรและ

เวลานานในการแกไข 
หมายเหตุ

 

 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หมายถึง การเสื่อมโทรมและเสียหายของสิ่งแวดลอม เชน อากาศ ดิน 
แหลงน้ํา เปนตน 

ตารางที่ 5:  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอทรัพยสิน 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กนอย ทรัพยสินเสียหายนอยมากหรือไมเสียหายเลย 
2 ปานกลาง ทรัพยสินเสียหายปานกลางและสามารถดําเนินการผลิต

ตอไปได 
3 สูง ทรัพยสินเสียหายมากและตองหยุดการผลิตในบางสวน 
4 สงูมาก ทรัพยสินเสียหายมากและตองหยุดการผลิตท้ังหมด 

หมายเหตุ

(3) การจัดระดับความเสี่ยง 

  ความเสียหายของทรัพยสินในแตละระดับ โรงงานสามารถกําหนดข้ึนเองตามความเหมาะสม 
โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของโรงงาน 

การจัดระดับความเสี่ยงพิจารณาโดยนําผลลัพธของระดับโอกาสคูณกับระดับความรุนแรง 
ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล ชุมชน ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม  หากระดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอบุคคล 
ชุมชน ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม มีคาแตกตางกัน ใหเลือกระดับความเสี่ยงท่ีมีคาสูงกวา เปนผลของการ
ประเมินความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ระดับความเสี่ยงจัดเปน 4 ระดับ รายละเอียดแสดงการจัดระดับ 
ความเสี่ยงแสดงดังตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 6  การจัดระดับความเส่ียงอันตราย 
 

ระดับความเสี่ยง ผลลัพธ ความหมาย 
1 1-2 ความเสี่ยงเล็กนอย 
2 3-6 ความเสี่ยงท่ียอมรับได ตองมีการทบทวนมาตรการควบคุม 
3 8-9 ความเสี่ยงสูง ตองมีการดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง 
4 12-16 ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได ตองหยุดดําเนินการและปรับปรุงแกไข

เพ่ือลดความเสี่ยงลงทันที 
การชี้บงอันตรายตามวิธีท่ีกําหนดและการประเมินความเสี่ยงจะตองกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม 

แสดงดังตารางท่ี 7 - 10 
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  แผนที่      / 
ตารางที่ 7  แบบฟอรมการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  Checklist 
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  Checklist 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.........................................................................โรงงาน.............................................................................. 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันท่ีทําการศึกษา......................................................................................................................................... 

ผลจากการทํา 
Checklist 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ
รุนแรง 

ผล 
ลัพธ 

ระดับความ
เสี่ยง 

นําผลการตรวจสอบมาชี้บง
อันตรายเพ่ือหาแนวโนมของ
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก 
พ้ืนท่ีการทํางาน เครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ และ
กิจกรรมตาง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหระบุอันตรายท่ีเกิดข้ึน และ
อันตรายท่ีเกิดข้ึนตามมาท่ีเปน
ผลจากเหตุการณแรกจนถึง
อันตรายสุดทายท่ีอาจเกิดข้ึน
ได และระบผุลกระทบจาก
อันตรายดังกลาวท่ีมีผลกระทบ
ตอบุคคล ทรัพยสิน ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม 

ใหระบุมาตรการปองกันและ
ควบคุมอันตรายท่ีโรงงานมี
การดําเนินการอยูในปจจุบัน 
(โดยเนนมาตรการในเชิงการ
ควบคุมทางดานวิศวกรรมกอน 
และมาตรการดานการบริหาร
จัดการ รวมท้ังมาตรการระงับ
และฟนฟูเหตุการณ) 
 

ใหระบุมาตรการความ
ปลอดภัยท่ีโรงงานยังไมมี   
แตจะดําเนินการเพ่ิมเติม
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน  
(โดยเฉพาะระดับความเสี่ยง 3 
ข้ึนไป) 

ระบุ
ระดับ
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ความ
รุนแรง 

 ระบุระดับ
ความเสี่ยง 
และระบุ

แผน
ควบคุม
และแผน

ลด 
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แผนที่      / 
ตารางที่ 8  แบบฟอรมการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.........................................................................โรงงาน.............................................................................. 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันท่ีทําการศึกษา......................................................................................................................................... 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ
รุนแรง 

ผล 
ลัพธ 

ระดับความ
เสี่ยง 

ใหระบุความลมเหลวของ
เครื่องมือ เครื่องวัด 
ระบบสาธารณูปโภคที่
เก่ียวของ 
ความผิดพลาดจากการทํางาน
ของคนงาน 
การทํางานไมเปนไปตาม
ข้ันตอน ระหวางสภาพการ
ทํางานปกติ การเดิน
เครื่องจักร หรือการหยุด
เครื่องจักร 
อุบัติเหตุท่ีเก่ียวของกับการ
ซอมบํารุงรักษา 
(ใหสอดคลองกับสิ่งท่ีเปน
ความเสี่ยงและอันตรายตาม
บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความ
เสี่ยงและอันตราย) 

ใหระบุอันตรายท่ีเกิดข้ึน และ
อันตรายท่ีเกิดข้ึนตามมาท่ีเปน
ผลจากเหตุการณแรกจนถึง
อันตรายสุดทายท่ีอาจเกิดข้ึน
ได และระบผุลกระทบจาก
อันตรายดังกลาวท่ีมีผลกระทบ
ตอบุคคล ทรัพยสิน ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม 

ใหระบุมาตรการปองกันและ
ควบคุมอันตรายท่ีโรงงานมี
การดําเนินการอยูในปจจุบัน 
(โดยเนนมาตรการในเชิงการ
ควบคุมทางดานวิศวกรรมกอน 
และมาตรการดานการบริหาร
จัดการ รวมท้ังมาตรการระงับ
และฟนฟูเหตุการณ) 
 

ใหระบุมาตรการความ
ปลอดภัยท่ีโรงงานยังไมมี   
แตจะดําเนินการเพ่ิมเติม
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน  
(โดยเฉพาะระดับความเสี่ยง 3 
ข้ึนไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ระดับ
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ความ
รุนแรง 
 

 ระบุระดับ
ความเสี่ยง 
และระบุ

แผน
ควบคุม
และแผน

ลด 
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แผนที่      / 
ตารางที่ 9  แบบฟอรมการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  FMEA 
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  FMEA 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.........................................................................โรงงาน.............................................................................. 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันท่ีทําการศึกษา......................................................................................................................................... 

เครื่องจักร/อุปกรณ/ 
ระบบไฟฟา 

ความลมเหลว 
สาเหตุของความ

ลมเหลว 
ผลท่ีจะเกิดข้ึน 

มาตรการปองกัน 
/ควบคุม/แกไข 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ 

ระดับความ
เสี่ยง 

เครื่องจักร อุปกรณ  
ระบบไฟฟาที่
ทําการศึกษาวิเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุสิ่งท่ีเปนความ
ลมเหลวท่ีเกิดข้ึนเปน
ประจํา ของเครื่องจักร 
อุปกรณ  ระบบไฟฟาท่ี
ทําการศึกษาวิเคราะห 
 

ระบุปจจัยท่ีทําใหเกิด 
ความลมเหลวท่ีเกิดข้ึน 
ของแตละประเด็น 

ใหระบุอันตรายท่ี
เกิดข้ึน และอันตรายท่ี
เกิดข้ึนตามมาท่ีเปนผล
จากเหตุการณแรก
จนถึงอันตรายสุดทายท่ี
อาจเกิดข้ึนได และระบุ
ผลกระทบจากอันตราย
ดังกลาวท่ีมีผลกระทบ
ตอบุคคล ทรัพยสิน 
ชมุชนและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 

ใหระบุมาตรการ
ปองกันและควบคุม
อันตรายท่ีโรงงานมีการ
ดําเนินการอยูใน
ปจจุบัน (โดยเนน
มาตรการในเชิงการ
ควบคุมทางดาน
วศิวกรรมกอน และ
มาตรการดานการ
บริหารจัดการ รวมท้ัง
มาตรการระงับและ
ฟนฟูเหตุการณ) 
 
 
 
 

ระบุ
ระดับ
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ความ
รุนแรง 

 ระบุระดับ
ความเสี่ยง 
และระบุ

แผน
ควบคุม
และแผน

ลด 
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  แผนที่      / 
ตารางที่ 10  แบบฟอรมการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  HAZOP 
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  HAZOP 
หนวย......................................................................รายละเอียด...................................................................................................................................................................... 
ปจจัยการผลิต.........................................คาควบคุม..............................................................แบบแปลนหมายเลข......................................................................................... 

ขอบกพรอง สถานการณจําลอง เหตุการณท่ีเกิดตามมา 
มาตรการปองกัน 
/ควบคุม/แกไข 

ขอเสนอแนะ 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ
รุนแรง 

ผล 
ลัพธ 

ระดับความ
เสี่ยง 

ใหนํา Guideword 
มาประกอบกับ 
ความบกพรองหรือ
ผิดปกติในการทํางาน
(Operating 
Deviation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุการณ สถานการณ
อุปกรณ หรือสาเหตุท่ี

ทําใหเกิดขอบกพรองใน
จุดท่ีกําลังศึกษา
วิเคราะห 

ผลกระทบท่ีเกิดจาก 
สถานการณ อุปกรณ 

ท่ีทําใหเกิดขอบกพรอง 

ใหระบุมาตรการปองกัน
และควบคุมอันตรายท่ี
โรงงานมีการดําเนินการ
อยูในปจจุบัน (โดยเนน
มาตรการในเชิงการ
ควบคุมทางดาน
วศิวกรรมกอน และ
มาตรการดานการ
บริหารจัดการ รวมท้ัง
มาตรการระงับและ
ฟนฟูเหตุการณ) 

ใหระบุมาตรการความ
ปลอดภยัท่ีโรงงานยังไม
มี  แตจะดําเนินการ
เพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยยิ่งข้ึน  
(โดยเฉพาะระดับความ
เสี่ยง 3 ข้ึนไป) 

ระบุ
ระดับ
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ความ
รุนแรง 

 ระบุระดับ
ความเสี่ยง 
และระบุ

แผน
ควบคุม
และแผน

ลด 
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11. การจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคมุความเส่ียง/ แผนงานลด 
ความเส่ียง) 

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึงแผนงานลดความเสี่ยง และแผนงานควบคุม 
ความเสี่ยง ซ่ึงผูประกอบกิจการโรงงานตองดําเนินการจัดทําแผนงานเพ่ือกําหนดมาตรการความปลอดภัย 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลดและควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบ
กิจการ  

ใหจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสีย่งและแผนงาน 
ลดความเสีย่ง) ดังนี้ 
      (1) แผนงานควบคุมความเสี่ยง 
                กรณีประเมินความเสี่ยงแลวได  ระดับความเสี่ยง  2  ตองจัดทํา แผนงานควบคุมความเสี่ยง 
โดยใหนํา มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย ท่ีระบุใน ตารางการชี้บงอันตราย  มาจัดทําแผนงาน
ควบคุมความเสี่ยง โดยนํามาตรการปองกันและควบคุมอันตรายของทุกขอ

การจัดทําแผนงานควบคุมความเสีย่งจะตองกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม แสดงดังตารางท่ี 11 

ท่ีไดระดับความเสี่ยง  2  มา
จัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยง โดยระบุลงในชอง “มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินการเพ่ือลด
ความเสี่ยงหรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปนความเสี่ยง”  และกําหนดหัวขอเรื่องท่ีควบคุม และหลักเกณฑหรือ
มาตรฐานท่ีใชควบคุม  กําหนดผูรับผิดชอบและผูตรวจติดตาม (ตองไมใชบุคคลหรือหนวยงานเดียวกัน) 

 
(2)  แผนงานลดความเสี่ยง 

                กรณีประเมินความเสี่ยงแลวไดระดับความเสี่ยง  3 และ 4  ตองจัดทํา
สําหรับการจัดทําแผนงานลดความเสี่ยง  ใหนํา

แผนงานลดความเสี่ยง 
ขอเสนอแนะ  ท่ีระบุในตารางการชี้บงอันตราย 

ความเสี่ยงดําเนินการเรียบรอยแลวใหนําแผนงานลดความเสี่ยงมาจัดทําเปนแผนงานควบคุมความเสี่ยง
ตอไป 

 มาจัดทํา
แผนงานลดความเสี่ยง โดยนําขอเสนอแนะของทุกขอท่ีไดระดับความเสี่ยง  3 และ 4  มาจัดทําแผนงาน
ลดความเสี่ยง โดยระบุลงในชอง “มาตรการ/กิจกรรม/การดําเนินงานลดความเสี่ยง”   และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการ (โดยใหระบุเปนวัน เดือน ป ท่ีแนนอนท่ีจะดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จ) พรอม
กําหนดผูรับผิดชอบและผูตรวจติดตาม (ซ่ึงตองไมใชบุคคลหรือหนวยงานเดียวกัน)  เม่ือจัดทําแผนงานลด 

การจัดทําแผนงานลดความเสี่ยงจะตองกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม แสดงดงัตารางท่ี 12 
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 แผนควบคุม 01 
ตารางที่ 11  แบบฟอรมการจัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยง 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                         
หนวยงาน     รายละเอียด ระบุกิจกรรมท่ีดําเนินการ             
วัตถุประสงค                      
เปาหมาย                     

ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ
ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน

ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใหนํามาตรการปองกัน/ควบคุม/แกไขท่ี 
ระบุในแบบการชี้บงอันตรายและประเมิน 
ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบุตําแหนงผูรับผิดชอบ 

 
ระบุวิธีการท่ีตองปฎิบัติ 

 
ระบุเกณฑหรือมาตรฐาน 

 
ระบุตําแหนงผูตรวจ
ติดตาม 
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      แผนลด 01 

ตารางที่ 12  แบบฟอรมการจัดทําแผนงานลดความเส่ียง 
   แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานลดความเส่ียง)                                                                                                                    

หนวยงาน      รายละเอียด ระบุกิจกรรมท่ีดําเนินการ            
วัตถุประสงค                     
เปาหมาย                     

 

ลาํดบัท่ี มาตรการ/กิจกรรม/การดาํเนินงานลดความเส่ียง ผูรั้บผดิชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ ผูต้รวจติดตาม หมายเหตุ 

 

 

 

ระบุมาตรการความปลอดภัยท่ีจะดําเนินการ 
เพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะในแบบ 
การชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุตําแหนงผูรับผิดชอบ 

 

ใหระบุวันเดือนปท่ีเริ่มตน
ถึงวันท่ีดําเนินการแลว 
 เสร็จ 

 

 

ระบุตําแหนงผูตรวจ
ติดตาม 
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12. บทสรุปผลการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงาน ท่ีมีความเส่ียงภายในโรงงาน  
 ใหจัดทําบทสรุปการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยสาระสําคัญอยางนอย ดังตอไปนี้  

- สรุปกิจกรรมหรือข้ันตอนท่ีกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง โดยใหระบุลักษณะของการเกิด 
อุบัติภัยรายแรงตามกิจกรรมหรือข้ันตอนดวย   

- สรุปความเสี่ยงระดับ 2, 3 และ 4  พรอมท้ัง มาตรการปองกันและควบคุมท่ีมีอยูเดิม  
และท่ีจะจัดทําเพ่ิมเติม 

 
 จากการดําเนินการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงของ บริษัท.................................จํากัด 
พบวามีจุดวิกฤต หรืออุปกรณท่ีมีความวิกฤตท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน ไฟไหม  สารเคมีหกรั่วไหล
หรือระเบิดได เชน 
 1.   .............................................................................................................................. 
 2.   .............................................................................................................................. 
 3.   .............................................................................................................................. 
 4.  .............................................................................................................................. 
          5.  .............................................................................................................................. 
  

 ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเปนท่ีเรียบรอยแลว   ท้ังนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
แผนบริหารจัดการความเสีย่งอยางเครงครัด   ดังสรปุผลระดับความเสี่ยงท่ีได และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ดังนี้  
 1.   ระดับความเสี่ยงสูง   ................  รายการ 
 2.   ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได  ................  รายการ  
 3.   ระดับความเสี่ยงเล็กนอย   ................  รายการ    
  

 และจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
 1.   แผนงานลดความเสี่ยง      ................  แผน 
 2.   แผนงานควบคุมความเสี่ยง  ................  แผน 
 

๑๑. จัดทําแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม และหรือสารเคมีรั่วไหล (กรณีมีการใชสารเคมีอันตราย) 
 ใหจัดทําแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม และหรือสารเคมีรั่วไหล  
 สําหรับแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม ควรประกอบดวยแผนการตรวจสอบความปลอดภัยดาน 
อัคคีภัย แผนการอบรมเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนไีฟ  
 
หมายเหตุ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดใน “

:   การใชแบบฟอรมในการจัดทําบัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย การชี้บงอันตรายดวย
วิธีตาง ๆ   การจัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยงและแผนงานลดความเสี่ยง ใหใชแบบฟอรมตามท่ี 

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการชี้บงอันตราย การ
ประเมินความเสี่ย และการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง  พ.ศ. 2543

 

” (ดังแสดงในตารางขางตน) 
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ตัวอยางการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง 
สําหรับโรงงานผลิตสี 
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รายงานการวิเคราะหความเสีย่งท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
 
 

บริษัท กรมโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด 
ทะเบียนโรงงานเลขที่....จ3-45(1)-xx/xxนฐ........................................ 

ที่อยู.....................................................................................................................  
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ช่ือโรงงาน/บรษิัท...กรมโรงงานอุตสาหกรรม...จํากัด................................................................................... 
ท่ีอยู............................................................................................................................................................. 
โทรศพัท............................................................โทรสาร............................................................................. 
ทะเบียนโรงงานเลขท่ี.................................................................................................................................. 
ประกอบกิจการ........................................................................................................................................... 
จํานวนผูปฏิบัติงานในโรงงาน..............................คน  ปฏบัิติงานวัน....................ถึงวัน............................ 
ตั้งแตเวลา.....................................น. ถึงเวลา......................................น.   มีจํานวนกะ.........................กะ   
(ถามีการทํางานเปนกะ ใหระบุจํานวนผูปฏิบัติงานแตละกะดวย) 
ผลิตภัณฑ คือ.............................................................................................................................................. 
(ผลิตมีก่ีชนิดอะไรบางระบุใหครบ) 
 
ช่ือวัตถุดิบและสารเคมีท่ีใช และปริมาณจัดเก็บสูงสุดตอครั้ง   
 

สารเคมี ปริมาณ
การใชตอ

ป 
(Kg) 

ปริมาณ
การจัดเก็บ

ตอครั้ง
สูงสุด  
(Kg) 

ลักษณะ
ภาชนะท่ี
บรรจ ุ

ขนาด
ภาชนะ

บรรจุ (Kg) 

จาํนวน
ภาชนะ 
(ถัง) 

ลักษณะ
การจัดเก็บ 

Toluene 80,000 10,000 ถัง 200 50 ในอาคาร 
Xylene 40,000 20,000 ถัง 200 100 ในอาคาร 
Acetone 80,000 10,000 ถัง 200 50 ในอาคาร 
Methyl Ethyl 
Ketone 

80,000 10,000 ถัง 200 50 ในอาคาร 

Butyl Acetate    40,000 20,000 ถัง 200 100 ในอาคาร 
Ethyl Acetate   40,000 20,000 ถัง 200 100 ในอาคาร 

    White Spirit   40,000 20,000 ถัง 200 100 ในอาคาร 
 Nitrocellulose 

(Solution) 
20,000 2,000 ถัง 200 10 ในอาคาร 

 
 ช่ือผลิตภัณฑ และปริมาณการผลิตตอป  

 

 
 

ช่ือผลิตภัณฑ ลักษณะภาชนะ 
ท่ีใชบรรจุ 

ขนาดภาชนะบรรจุ 
(ลิตร/กิโลกรัม) 

ปริมาณการผลิตตอป  
(ระบุหนวย) 

1. สีน้ํามัน    
2. ทินเนอร    
3. สีแลคเกอร    
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รายช่ือผูจัดทํารายงานการวิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน จํานวน 3 คน
คือ 
1.  นาย ก.    ตําแหนง  ผูจัดการฝายผลิต  วุฒิการศึกษา............................. 
2.  นาย ข. ตําแหนง  หัวหนาฝายซอมบํารุง   วุฒิการศึกษา............................. 
3.  นาย ค. ตําแหนง  เจาหนาท่ีความปลอดภัย  วุฒิการศึกษา.............................    
 
ช่ือผูประสานงานเรื่องการจัดทํารายงานวิเคราะหความเส่ียงฯ ของโรงงาน 
 

ชื่อ-นามสกุล   นาย ค.   โทรศัพท/มือถือ..................................................... 
 
ขอมูลสถิติเกิดอุบัติเหตุของโรงงานตั้งแตป 2553 – ปจจุบัน (ยอนหลัง 5 ป) 
 

วัน/เดือน/ป ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย 
xx/12/2553 Xylene หกรัว่ไหลขณะขนถายลง

ถังผสม กระเด็นเขาตาพนักงาน 
พนักงานตาอักเสบตองหยุดงาน 1 วัน  

   
   
   
   

 
(กรณีปไหนไมเคยเกิดอุบัติเหตุใหระบุวา  ไมเคยเกิดอุบัติเหตุ) 
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แผนท่ีตั้งโรงงาน รวมท้ังสถานท่ีตาง ๆ  ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ 

 

 

 
 
หมายเหตุ : แผนท่ีตั้งโรงงานตองสามารถอานไดอยางชัดเจน 
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แผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1:100 หรอืขนาดท่ีเหมาะสม 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

แผนผังแสดงท่ีเก็บวัตถุดิบและตัวทําละลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xylene 

Toluene 

Acetone 

MEK 

 

อาคารเก็บไนโตรเซลลูโลส 

ถังผสม เครื่องกรอง เครื่องบด 

ถังผสม เครื่องบรรรจ ุ
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แผนภูมิกระบวนการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย) 

 

การตรวจสอบคุณภาพ 

การขนยายวัตถุดิบและ  
ตัวทําละลายลงถังผสม 

การผสม/บด 

 

การปน/แตงสี 

กระบวนการรับ การขนถาย การขนยาย
วัตถุดิบและตัวทําละลาย 

 

การจัดเก็บวัตถุดิบและตัวทําละลาย 

 

กระบวนการผลิต 

 

การผลิตสี
 

 

การผลิตทินเนอร 

 

การผลิตสีแลกเกอร 

 

การผสม 

 

การเตรียมไนโตรเซลลูโลส 
 
 

 

การบรรจ ุ

 

การปน/แตงสี 

 

การบรรจ ุ

 

การขนยายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ 

 

ไนโตรเซลลูโลสแบบเปยก 

 

ตัวทําละลาย / ไนโตรเซลลูโลสท่ีผสมมาแลว 

 

การผสม/บด 

 

การตรวจสอบคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพ 

แบบเปยก 
 
 

 

การขนยายตัวทําละลาย 
ลงถังผสม   

การขนยายวัตถุดิบและ  
ตัวทําละลายลงถังผสม 

 

การบรรจ ุ

 

การบรรจ ุ
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รายละเอียดข้ันตอนการผลิต  
 

 กรรมวิธีการผลิตหลักท่ีสําคัญ แบงออกเปน 3 ข้ันตอน คอื กระบวนการรับ การจัดเก็บ
วัตถุดิบและตัวทําละลาย กระบวนการผลิต และกระบวนการขนยายและจัดเก็บผลิตภัณฑ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1.  กระบวนการรับ การขนถาย การขนยายวัตถุดิบและตัวทําละลาย มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1  วัตถุดิบ เชน ผงสีหรือเม็ดสี (Pigment)  เรซิน (Resin) และสารปรับคุณภาพ 
(Additives)   

1.2  ตัวทําลาย เชน 
  1)  การรับ  Toluene  จากรถขนสง (Tank Car)  ขนถายลงถัง 200 ลิตร 
  2)  การรับตัวทําละลาย เชน  Xylene  Acetone  Methyl Ethyl  Ketone  

Butyl Acetate   Ethyl Acetate  White Spirit  Nitrocellulose ขนาดถัง 200 ลิตร และไนโตร
เซลลูโลสแบบที่ผสมมาแลว (สารละลาย) หรือแบบเปยก เคลื่อนยายไปอาคารจัดเก็บ โดยรถฟอรคลิฟท  

 

  2.  การจัดเก็บวัตถุดิบและตัวทําละลาย  
             1)  การจัดเก็บตัวทําลายและไนโตรเซลลูโลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย) จัดเก็บใน
อาคารชั้นเดียว มีการระบายอากาศท่ีดี มีอุปกรณดูดซับสารเคมี เชน ทราย และมีถังดับเพลิงแบบมือถือ
ติดตั้งกระจายอยูท่ัวอาคาร 

   2)  การจัดเก็บไนโตรเซลลูโลสแบบเปยก  โดยเก็บแยกไวในอาคารตางหาก และจัดเก็บ
ตาม ระเบียบกรมการอุตสาหกรรมทหาร วาดวยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด และไดรับอนุญาต
จากกระทรวงกลาโหม 
 

3.  กระบวนการผลิต มีการผลิตผลิตภัณฑ 3 ชนิด คือ สีน้ํามัน ทินเนอร และสีแลคเกอร มี 
รายละเอียดดังนี้ 
      3.1  การผลิตสีน้ํามัน มีข้ันตอนการผลิต ดังนี้ 
            1)  การขนยายและใสวัตถุดิบลงถังผสม เปนการชั่งและเติมวัตถุดิบ เชน ผงสี  
เรซิน ตัวทําละลายลงในถังผสมตามสัดสวนท่ีตองการ และบด เพ่ือใหไดความละเอียดของเม็ดสีตาม
ตองการ 
 2)  การผสม เปนการนําวัตถุดิบตาง ๆ ท่ีเหลือเติมตามสูตรท่ีตองการ เชน  
ตัวทําละลาย เรซิน  และสารเติมแตงตาง ๆ แลวกวนใหเขากัน 
 3)  การปน เปนการผสมปนใหสีเปนเนื้อเดียวกัน อาจมีกระบวนการปรับแตง 
เฉดสีดวย แลวจึงตรวจสอบคุณภาพตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑแตละชนิด กอนท่ีจะนําไปกรองเพ่ือ
แยกอนภุาคขนาดใหญออกจากสี 
 4)  การตรวจสอบคุณภาพ  โดยการเก็บตัวอยางไปทดสอบในหองปฏิบัติการ 
 5)  การบรรจุ เปนการนําสีท่ีไดไปแบงบรรจุในภาชนะขนาดตาง ๆ ไดแก ขนาด 5 
แกลลอน ขนาด 1 แกลลอน ขนาด ¼ แกลลอน เพ่ือท่ีจะนําไปจําหนายตอไป  
       3.2  การผลิตทินเนอร มีข้ันตอนการผลิต ดังนี้ 
              1) การขนยายและใสตัวทําละลายลงถังผสม เปนการชั่งและเติมวัตถุดิบลงในถัง
ผสมตามสัดสวนท่ีตองการ 
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2)  การผสม เปนการนําวัตถุดิบและตัวทําละลาย ตามสูตรผลิตลงในถังผสม  

แลวกวนใหเขากัน       
3)  การบรรจุ เปนการนําทินเนอรท่ีไดไปแบงบรรจุในภาชนะขนาดตาง ๆ ไดแก  

ขนาด 1 แกลลอน เพ่ือท่ีจะนําไปจําหนายตอไป  
 
        3.3  การผลิตสีแลคเกอร มีข้ันตอนการผลิต ดังนี้ 
             1)  การเตรียมสารละลายไนโตรเซลลูโลส  นําไนโตรเซลลูโลสแบบเปยกมาเทลง
ในตัวทําละลายตามสูตรท่ีกําหนด คน ผสม ใหเขากัน 

2)   การขนยายและใสวัตถุดิบลงถังผสม เปนการชั่งและเติมวัตถุดิบ เชน ผงสี  
เรซิน ตัวทําละลายลงในถังผสมตามสัดสวนท่ีตองการ และบด เพ่ือใหไดความละเอียดของเม็ดสีตาม
ตองการ 
   3)   การผสม เปนการนําวัตถุดิบตาง ๆ ท่ีเหลือเติมตามสูตรท่ีตองการ เชน    
ตัวทําละลาย เรซิน  (Nitrocellulose) และสารเติมแตงตาง ๆ แลวกวนใหเขากัน 
   4)  การปน เปนการผสมปนใหสีเปนเนื้อเดียวกัน อาจมีกระบวนการปรับแตง
เฉดสีดวย แลวจึงตรวจสอบคุณภาพตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑแตละชนิด กอนท่ีจะนําไปกรองเพ่ือ
แยกอนภุาคขนาดใหญออกจากสี 
    5)  การตรวจสอบคุณภาพ  โดยการเก็บตัวอยางไปทดสอบในหองปฏิบัติการ 
    6)  การบรรจุ เปนการนําสีท่ีไดไปแบงบรรจุในภาชนะขนาดตาง ๆ ไดแก ขนาด 
5 แกลลอน ขนาด 1 แกลลอน ขนาด ¼ แกลลอน เพ่ือท่ีจะนําไปจําหนายตอไป 
 

4.  การขนยายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       การขนยายผลติภัณฑ โดยใชรถฟอรคลฟิท ขนยายไปอาคารจดัเก็บในอาคารเก็บสินคา
เปนอาคารชั้นเดียว มีการระบายอากาศท่ีดี และมีถังดับเพลิงแบบมือถือติดตั้งกระจายอยูท่ัวอาคาร   
 

6. กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการผลิตอ่ืน ๆ  เชน การลางถังผสม ระบบไฟฟาของโรงงาน  
และการซอมบํารุงตาง ๆ 
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บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม          
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน 10 - 28 พฤศจิกายน 2557   
 

การดําเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

1)  การรับและขนยาย
ผงสี ผงเรซิน และสาร
ปรับคุณภาพ    

กระบวนการรับ การขน
ถาย การขนยายวัตถุดิบ
และตัวทําละลาย  

 
 
 
- ถุงหรือถังหลนขณะขนยาย ทํา
ใหถุงหรือถังแตกหรือรั่ว ทําใหผง
ฟุงกระจายหรือสารเคมีหก
รั่วไหล  

 
 
 
- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
หรือหายใจเอาฝุนผงหรือสูดดม
สารเคมี ทําใหเกิดการระคาย
เคืองตอระบบทางเดินหายใจ  
ทรัพยสินเสียหาย    

 
 
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - สภาพรถฟอรคลิฟทไมดี เชน 
เบรคเสีย  ไฟถอยชํารุด งาชาง
สําหรับยกชํารุด ทําใหรถเฉ่ียวชน
พนักงาน หรือทําใหถุงหรือถัง
หลนขณะขนยาย ทําใหถุงหรือถัง
แตกหรือรั่ว ทําใหผงฟุงกระจาย
หรือสารเคมีหกรั่วไหล 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
หรือหายใจเอาฝุนผงหรือสูดดม
สารเคมี ทําใหเกิดการระคาย
เคืองตอระบบทางเดินหายใจ  
ทรัพยสินเสียหาย    

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - คนขับรถฟอรคลิฟท 
ไมระมัดระวัง  ไมมีความชํานาญ 
สภาพไมพรอมทํางาน  เม่ือขับ
รถอาจเฉี่ยวชนพนักงาน หรือ  
ทําใหถุงหรือถังหลนขณะขนยาย 
ทําใหถุงหรือถังแตกหรือรั่ว     
ทําใหผงฟุงกระจายหรือสารเคมี
หกรั่วไหล 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
หรือหายใจเอาฝุนผงหรือสูดดม
สารเคมี ทําใหเกิดการระคาย
เคืองตอระบบทางเดินหายใจ  
ทรัพยสินเสียหาย    
 
 
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

2)  การรับ การขนถาย
Toluene จากรถขนสง 
(Tank  Car) ขนถายลง 
ถัง 200 ลิตร 
 

- Toluene ลนถังขณะขนถาย 
ทําใหตัวทําละลายรั่วไหล  
เม่ือเจอแหลงความรอน  
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 - ถังรั่ว ทําใหตัวทําละลายรั่วไหล 
เม่ือเจอแหลงความรอน  
ประกายไฟ  ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 
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บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม          
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน 10 - 28 พฤศจิกายน 2557   
 

การดําเนินงานในโรงงาน สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 
2)  การรับ การขนถาย 
Toluene  จากรถขนสง 
(Tank  Car) ขนถายลง 
ถัง 200 ลิตร (ตอ) 

 

- พนักงานทําใหเกิดความรอน
ประกายไฟ หากตัวทําละลาย
รั่วไหล ออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - ทอ ขอตอ หรือวาลวรั่ว ทําให
ตัวทําละลายรั่วไหล  เม่ือเจอ
แหลงความรอน ประกายไฟ  
ทําใหเกิดไฟไหม  
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - รถขนสงตัวทําละลายไหลขณะ
ถายตัวทําละลาย ทําใหตัวทํา
ละลายรั่วไหล  เม่ือเจอแหลง
ความรอน ประกายไฟ ทําใหเกิด
ไฟไหม  
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม    
  

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

3. การรับ การขนยาย 
ตัวทําละลาย และไนโตร
เซลลูโลสแบบที่ผสม
มาแลว (สารละลาย)  
และหรือแบบเปยก  
โดยรถฟอรคลฟิท 

- ถังรั่ว ถังลม ถังหลน ทําให        
ตัวทําละลายรั่วไหล เม่ือเจอ
แหลงความรอน  ประกายไฟ   
ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 
 

 - พนักงานทําใหเกิดความรอน
ประกายไฟ หากตัวทําละลาย
รั่วไหล ออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 
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บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม          
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน 10 - 28 พฤศจิกายน 2557   
 

การดําเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

3. การรับ การขนยาย 
ตัวทําละลาย และไนโตร
เซลลูโลสแบบที่ผสม
มาแลว (สารละลาย) 
หรือแบบเปยก  
โดยรถฟอรคลฟิท (ตอ) 

- สภาพรถฟอรคลิฟท ไมดี เชน 
เบรคเสีย ไฟถอยชํารุด งาชาง
สําหรับยกชํารุด ทําใหรถเฉ่ียวชน 
พนักงานทําใหพนักงานไดรับ
บาดเจ็บ หรือถังรั่วทําใหตัว         
ทําละลายรั่วไหล ออกมาทําให
เกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - คนขับรถฟอรคลิฟท  
ไมระมัดระวัง  ไมมีความชํานาญ 
สภาพไมพรอมทํางาน  เม่ือขับ
รถอาจเฉี่ยวชนพนักงาน  ทําให
พนักงานไดรับบาดเจ็บ หรือถัง
รั่วทําใหตัวทําละลายรั่วไหล 
ออกมาทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

1. การจัดเก็บวัตถุดิบ 
ตัวทําละลาย และไนโตร
เซลลูโลสแบบที่ผสม
มาแลว (สารละลาย) 
โดยรถฟอรคลฟิท  

การจัดเก็บวัตถุดิบและ
ตัวทําละลาย  

 
 
- ถังรั่ว ถังลม ถังหลน ทําให        
ตัวทําละลายรั่วไหล เม่ือเจอ
แหลงความรอน  ประกายไฟ   
ทําใหเกิดไฟไหม 

 
 
- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม    

 
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 
 

 - พนักงานทําใหเกิดความรอน
ประกายไฟ หากตัวทําละลาย
รัว่ไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน
สิ่งแวดลอม  
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - อุปกรณไฟฟาในบริเวณท่ี
จัดเก็บชํารุด เกิดไฟช็อต ทําให
เกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 
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บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม          
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน 10 - 28 พฤศจิกายน 2557   
 

การดําเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

1. การจัดเก็บวัตถุดิบ             
ตัวทําละลาย และไนโตร
เซลลูโลสแบบที่ผสม
มาแลว (สารละลาย)            
โดยรถฟอรคลฟิท (ตอ) 

- เปนพ้ืนท่ีอับ ทําใหอากาศไม
ถายเท หากตัวทําละลายรั่วไหล 
ทําใหเกิดไอระเหยสารเคมีสะสม 
หากมีความรอนประกายไฟ         
ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 
 
 
 

 - การจัดเก็บวัตถุดิบ ตัวทําละลาย 
และไนโตรเซลลูโลสแบบที่ผสม
มาแลว (สารละลาย) ไมเปน
ระเบียบหรือไมถูกตองตามหลัก
วิชาการ อาจทําใหเกิดไฟไหมได 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - ตัวทําละลายและไนโตรเซลลูโลส
แบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย) 
เม่ือเจอแหลงความรอน ประกาย
ไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

2. การจัดเก็บไนโตร
เซลลูโลสแบบเปยก 
  

- ถุงบรรจุรั่ว ทําใหไนโตรเซลลูโลส
รั่วไหล  เม่ือเจอแหลงความรอน  
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม   
   

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - มีการถายเทหรือการตักแบง
ไนโตรเซลลูโลสในหองจัดเก็บ 
หากมีการหกหลนบนพ้ืน เม่ือมี
การเสียดสี หรือเจอแหลงความ
รอน ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟ
ไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ  
สิ่งแวดลอม 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 
 
 
 
 

- การจัดเก็บไนโตรเซลลโูลส
แบบเปยก ไมเปนระเบียบ
หรือไมถูกตองตามหลักวิชาการ   

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 
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บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม          
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน 10 - 28 พฤศจิกายน 2557   
 

การดําเนินงานในโรงงาน สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 
2. การจัดเก็บไนโตร
เซลลูโลสแบบเปยก (ตอ) 
 

- อุปกรณไฟฟาชํารุด ไมเปนชนิด
ทนการระเบิด เกิดไฟช็อตทําให
เกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - พนักงานทําใหเกิดความรอน
ประกายไฟ หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - การระบายอากาศไมดี     
หองเก็บมีอุณหภูมิสูงกวาคาท่ี
กําหนด ทําใหเกิดไฟไหม 
 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

1. การขนยายวัตถุดิบ
และตัวทําละลายลงถัง
ผสม  

กระบวนการผลิตสีน้ํามัน 

 

 
- ถังกวนหรือถังผสมชํารุดหรือรั่ว 
ทําใหตัวทําละลายรั่วไหล เม่ือเจอ
แหลงความรอน  ประกายไฟ   
ทําใหเกิดไฟไหม 
 

 
- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     

 
ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 
 

 - ถังตัวทําละลายลมขณะยาย   
ไปลงถังผสม ทําใหตัวทําละลาย
รั่วไหล เม่ือเจอแหลงความรอน  
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิง่แวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 
 

- เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 
 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม   
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - สารเคมีกระเดน็เขาตาทําให 
ตาพนักงานการระคายเคือง 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
 
 
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 
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บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม          
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน 10 - 28 พฤศจิกายน 2557   
 

การดําเนินงานในโรงงาน สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 
    
1. การขนยายวัตถุดิบ
และตัวทําละลายลง 
ถังผสม (ตอ) 

- พนักงานไมปฏิบัติตามข้ันตอน 
การปฎิบัติงาน ทําใหตัวทํา
ละลายรั่วไหล เม่ือเจอแหลง 
ความรอน ประกายไฟ ทําใหเกิด
ไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม   

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

2. การผสม/บด - มอเตอรไมเปนชนิดทนการ
ระเบิด หากมอเตอรช็อต ทําให
เกิดไฟไหม 

 - ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - พนักงานทําใหเกิดความรอน
ประกายไฟ หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - ไอสารเคมีสะสมอยูในบริเวณ 
ทํางาน เม่ือเจอกับความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน  

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - ระบบหลอเย็นของเครื่องบด 
ชํารุด ทําใหเกิดความรอน ทําให
เกิดไฟไหมได 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย           
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 
 
 
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 
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บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม          
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน 10 - 28 พฤศจิกายน 2557   
 

การดําเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

3. การปน /แตงสี - มอเตอรไมเปนชนิดทนการ
ระเบิด หากมอเตอรช็อต ทําให
เกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม    
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - ไอสารเคมีสะสมอยูในบริเวณ 
ทํางาน เม่ือเจอกับความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - พนักงานทําใหเกิดความรอน
ประกายไฟ หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 
 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - แสงสวางไมเพียงพอ ทําให
สายตาเม่ือยลา 

- ทําใหพนักงานเสียสายตา  
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 
4. การตรวจสอบ
คุณภาพของสีน้ํามัน  
 

- ไมมี-   

5. การบรรจุสีน้ํามัน - เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 

 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 
 
 

- ไอสารเคมีสะสมอยูในบริเวณ 
ทํางาน เม่ือเจอกับความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม   

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 
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บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม          
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน 10 - 28 พฤศจิกายน 2557   
 

การดําเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

5. การบรรจุสีน้ํามัน (ตอ) - วาลวเปด/ปดชํารุดหรือรั่ว   
ทําใหผลิตภัณฑลนหกรั่วไหล  
เม่ือเจอกับความรอน ประกายไฟ 
ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - พนักงานทําใหเกิดความรอน
ประกายไฟ หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 
 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

กระบวนการผลิต     

1. การขนยายวัตถุดิบ
และตัวทําละลายลง        
ถังผสม  

ทินเนอร 

 

 
 
- ถังผสมชํารุดหรือรั่ว วาลวชาํรุด
หรือไมไดปดวาลวถัง ทําใหตัวทํา
ละลายรั่วไหล เม่ือเจอแหลง
ความรอน ประกายไฟ ทําใหเกิด
ไฟไหม 
 

 
 
- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     

 
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 
 

 - ถังตัวทําละลายลมขณะยาย   
ไปลงถังผสม ทําใหตัวทําละลาย
รั่วไหล เม่ือเจอแหลงความรอน  
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทํา
ละลายรั่วไหลออกมา ทําใหเกิด
ไฟไหม 
 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

2. การผสม -  มอเตอรไมเปนชนิดทนการ
ระเบิด หากมอเตอรช็อต ทําให
เกิดไฟไหม 
 
 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 
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บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม          
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน 10 - 28 พฤศจิกายน 2557   
 

การดําเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

2. การผสม (ตอ) - พนักงานทําใหเกิดความรอน
ประกายไฟ หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทํา
ละลายรั่วไหลออกมา ทําใหเกิด
ไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 
 

- ไอสารเคมีสะสมอยูในบริเวณ 
ทํางาน เม่ือเจอกับความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 

 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

3. การบรรจุทินเนอร - เกิดไฟฟาสถิต หากทินเนอร
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 

 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิง่แวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - ไอทินเนอรสะสมอยูในบริเวณ 
ทํางาน เม่ือเจอกับความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 

 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - บรรจุเกิน ทําใหทินเนอรลน  
หกรั่วไหล เม่ือเจอกับความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - วาลวเปด/ปดชํารุดหรือรั่ว   
ทําใหทินเนอรลนหกรั่วไหล       
เม่ือเจอกับความรอน ประกายไฟ 
ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม    

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 



39 

 

 

บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม          
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน 10 - 28 พฤศจิกายน 2557   
 

การดําเนินงาน 
ในโรงงาน 

สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

3. การบรรจุทินเนอร 
(ตอ) 

- พนักงานทําใหเกิดความรอน
ประกายไฟ หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

1. การเตรียมสารละลาย
ไนโตรเซลลูโลส 

กระบวนการผลิต        
สีแลคเกอร 

 

 
 
- ไนโตรเซลลูโลสหกหลน หาก
เกิดการเสียดสี หรือแหลง 
ความรอน ประกายไฟ  ทําให
เกิดไฟไหม 
 

 
 
- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     

 
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 
 

 - เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 -  มอเตอรไมเปนชนิดทนการ
ระเบิด หากมอเตอรช็อต ทําให
เกิดไฟไหม 
 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - พนักงานทําใหเกิดความรอน
ประกายไฟ หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม    
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

2. การขนยายวัตถุดิบ  
ตัวทําละลาย และ 
สารละลายไนโตร
เซลลูโลส ลงถังผสม  

 

- ถังกวนหรือถังผสมชํารุดหรือรั่ว 
ทําใหตัวทําละลาย สารละลาย 
ไนโตรเซลลูโลสรั่วไหล เม่ือเจอ
แหลงความรอน ประกายไฟ  
ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย         
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม   
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 
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บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม          
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน 10 - 28 พฤศจิกายน 2557   

การดําเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

2. การขนยายวัตถุดิบตัว
ทําละลาย  สารละลาย
ไนโตรเซลลูโลส ลงถัง
ผสม (ตอ) 

 

- ถังตัวทําละลาย สารละลาย 
ไนโตรเซลลูโลส ลมขณะยาย   
ไปลงถังผสม ทําใหตัวทําละลาย
สารละลายไนโตรเซลลูโลส 
รั่วไหล เม่ือเจอแหลงความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย มี
ผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม   

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - เกิดไฟฟาสถิต  
หากตัวทําละลาย สารละลาย 
ไนโตรเซลลูโลส รัว่ไหลออกมา 
ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย มี
ผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม    
  

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - พนักงานไมปฏิบัติตามข้ันตอน 
ตามข้ันตอนการปฎิบัติงาน  
ทําใหตัวทําละลายรั่วไหล เม่ือ
เจอแหลงความรอน  ประกายไฟ   
ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม   

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - สารเคมีกระเดน็เขาตาทําให 
ตาพนักงานการระคายเคือง 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
 
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 
3. การผสม/บด - มอเตอรไมเปนชนิดทนการ

ระเบดิ หากมอเตอรชอ็ต ทําให
เกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย มี
ผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - พนักงานทําใหเกิดความรอน
ประกายไฟ หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม   
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 
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บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม          
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน 10 - 28 พฤศจิกายน 2557   
 

การดําเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

3. การผสม/บด (ตอ) - ไอสารเคมีสะสมอยูในบริเวณ 
ทํางาน เม่ือเจอกับความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 

 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม    
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - ระบบหลอเย็นของเครื่องบด 
ชํารุด ทําใหเกิดความรอน ทํา
ใหเกิดไฟไหมได 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหายมี
ผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

4. การปน /แตงสี 
 
 

- มอเตอรไมเปนชนิดทนการ
ระเบิด หากมอเตอรช็อต ทําให
เกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 
 

 - เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - ไอสารเคมีสะสมอยูในบริเวณ 
ทํางาน เม่ือเจอกับความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - พนักงานทําใหเกิดความรอน 
ประกายไฟ หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม   
   

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - แสงสวางไมเพียงพอ ทําให
สายตาเม่ือยลา 

- ทําใหพนักงานเสียสายตา  
 
 
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 
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บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม          
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน 10 - 28 พฤศจิกายน 2557   
 

การดําเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

5. การตรวจสอบ
คุณภาพของสแีลคเกอร 
 

- ไมมี-   

6. การบรรจุสีแลคเกอร - เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 

 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - ไอสารเคมีสะสมอยูในบริเวณ 
ทํางาน เม่ือเจอกับความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 

 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - บรรจุเกิน ทําใหผลิตภัณฑลน  
หกรั่วไหล เม่ือเจอกับความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - วาลวเปด/ปดชํารุดหรือรั่ว   
ทําใหผลิตภัณฑลนหกรั่วไหล  
เม่ือเจอกับความรอน ประกายไฟ 
ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - พนักงานทําใหเกิดความรอน
ประกายไฟ หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 
 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

- การจัดเก็บไมเปนระเบียบ
หรือไมถูกตองตามหลักวิชาการ 
อาจทําใหเกิดไฟไหมได 

การขนยายและการ
จัดเก็บผลิตภัณฑ เชน 
สีน้ํามัน ทินเนอร และ          
แลคเกอร  

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 
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บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม          
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน 10 - 28 พฤศจิกายน 2557   
 

การดําเนินงานในโรงงาน สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 
การขนยายและการ
จัดเก็บผลิตภัณฑ เชน 
สีน้ํามัน ทินเนอร และ          
แลคเกอร
 

 (ตอ) 

- สภาพรถไมดี เชน เบรคเสีย          
ไฟถอยชํารุด งาชางสําหรับยก
ชํารุด ทําใหรถเฉ่ียวชน พนักงาน
ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ     
หรือถังรั่วทําใหตัวทําละลาย
รั่วไหล ออกมาทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 
 

 - คนขับรถไมระมัดระวัง           
ไมมีความชํานาญ สภาพไมพรอม
ทํางาน  เม่ือขับรถอาจเฉ่ียวชน
พนักงาน  ทําใหพนักงานไดรับ
บาดเจ็บ หรือถังรั่วทําใหตัวทํา
ละลายรั่วไหล ออกมาทําใหเกิด
ไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - การทําใหเกิดความรอน 
ประกายไฟ เชน สูบบุหรี่ การ
เชื่อม เจียร อาจทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - อุปกรณไฟฟาชํารุด เกิดไฟช็อต
ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 
ระบบไฟฟาในโรงงาน 

 

- ไมมีการตรวจสอบระบบไฟฟา 
ในโรงงาน ทําใหอุปกรณไฟฟา
ชํารุด อาจทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

- การทําใหเกิดความรอน การซอมบํารุง 
ประกายไฟ เชน สูบบุหรี่ การ
เชื่อม เจียร อาจทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 
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บัญชีรายการส่ิงท่ีเปนความเส่ียงและอันตราย 
โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม          
วันท่ีทําการศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน 10 - 28 พฤศจิกายน 2557   
 

การดําเนินงานในโรงงาน สิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

 
การลางถังผสม - ไอสารเคมีสะสมอยูในบริเวณ 

ทํางาน เม่ือเจอกับความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 

 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - พนักงานทําใหเกิดความรอน
ประกายไฟ เชน สูบบุหรี่ การ
เชื่อม เจียร หากตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม  
    

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 

 

 - เปนพ้ืนท่ีอับ ทําใหอากาศไม
ถายเท หากตัวทําละลายรั่วไหล 
ทําใหเกิดไอระเหยสารเคมีสะสม 
หากมีความรอนประกายไฟ         
ทําใหเกิดไฟไหม 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย               
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     

ใชวิธีชี้บงอันตราย 
ดวยวิธี What if 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       การรับและขนยายผงสี ผงเรซิน และสารปรับคุณภาพ       โรงงาน         กรมโรงงานอุตสาหกรรม         
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถาถุงหรือถัง 
ที่บรรจุผงสี ผงซินและสารปรับ
คุณภาพหลนหรือรั่วไหล ขณะ
ขนยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหถุงหรือถังแตกหรือรั่ว   
ทําใหผงฟุงกระจายหรือสารเคมี
หกรั่วไหล พนักงานหายใจเอา
ฝุนผงหรือสูดดมสารเคมี ทําให
เกิดการระคายตอระบบทางเดิน
หายใจ ทรัพยสินเสียหาย  

- จัดเรียงใหม่ันคงและสมดุล 
- วางบนพาเลตและมีการพัน
ดวยแถบพลาสติก 
- มีการอบรมพนักงานเรื่อง  
การรับและการขนยาย  
- พนักงานสวมใสหนากากกัน
ฝุน 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย  
- มีอุปกรณเก็บและทําความ
สะอาด 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       การรับและขนยายผงสี ผงเรซิน และสารปรับคุณภาพ       โรงงาน         กรมโรงงานอุตสาหกรรม         
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถาขณะขน
ยายผงสี ผงซิน และสารปรับ
คุณภาพ แลวสภาพรถฟอรคลฟิท 
ไมดี เชน เบรคเสีย ไฟถอยชํารุด 
งาชางสําหรับยกชํารุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหรถเฉ่ียวชนพนักงาน หรือ
ถุงหรือถังหลนขณะขนยาย               
ทําใหถุงหรือถังแตกหรือรั่ว           
ทําใหผงฟุงกระจายหรือสารเคมี
หกรั่วไหล พนักงานหายใจเอา
ฝุนผงหรือสูดดมสารเคมี ทําให
เกิดการระคายตอระบบทางเดิน
หายใจ ทรัพยสินเสียหาย 
 

- มีการตรวจสอบสภาพรถ
ท่ัวไปทุกครั้งกอนใชงาน 
- มีแผนการตรวจสอบและ
ซอมบํารุงรถฟอรคลิฟท  
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง   
การบํารุงรักษารถฟอรคลฟิท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 2  1 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       การรับและขนยายผงสี ผงเรซิน และสารปรับคุณภาพ       โรงงาน         กรมโรงงานอุตสาหกรรม         
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนถาคนขับ          
รถฟอรคลิฟทไมระมัดระวัง            
ไมมีความชํานาญ สภาพไมพรอม
ทํางาน  ขณะการรบัและขน
ยายผงสี ผงซิน และสาร ปรับ
คุณภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือขับรถอาจเฉ่ียวชนพนักงาน 
หรือทําใหถุงหรือถังหลนขณะ
ขนยาย ทําใหถุงหรอืถังแตก
หรือรั่ว ทําใหผงฟุงกระจายหรือ
สารเคมีหกรั่วไหล พนักงาน
หายใจเอาฝุนผงหรือสูดดม
สารเคมี ทําใหเกิดการระคาย
ตอระบบทางเดินหายใจ  
ทรัพยสินเสียหาย 
 

- กําหนดใหหัวหนางาน
ตรวจสอบสภาพความพรอม
ของพนักงานขับรถฟอรคลิฟท 
กอนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง 
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง   
การขับข่ีรถฟอรคลิฟทอยาง
ปลอดภัย 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   การรับ Toluene จากรถขนสง (Tank Car) ขนถายลงถัง 200 ลิตร   โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถาขณะขน
ถาย Toluene ลงถัง 200 ลิตร
แลวเกิดลนถัง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหตัวทําละลายรั่วไหล 
เม่ือเจอแหลงความรอน 
ประกายไฟ อาจทําใหเกิด 
ไฟไหม ทําใหพนักงานไดรับ 
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 

- มีอุปกรณตัดการจาย
Toluene เม่ือถึงระดับกําหนด 
- มี flow meter และเครื่องชั่ง 
- มีการตรวจสอบปริมาณสาร 
ในถังทุกครัง้กอนการขนถาย 
- มีการอบรมพนักงานเรื่อง  
การขนถายและมีวิธีปฏ ิบัติติดไว
บริเวณท่ีปฏิบัติงานหรือเลือก
บริษัทท่ีมีความชํานาญในการ
ขนถาย 
- หามสูบบุหรี่หรือกระทําการ 
ใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 
- มีถังดับเพลิงแบบมือถือและ
มีการตรวจสอบทุก 6 ดือน 
- มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิด
อัคคีภัยและสารเคมีหกรั่วไหล 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   การรับ Toluene จากรถขนสง (Tank Car) ขนถายลงถัง 200 ลิตร   โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถาขณะขน
ถาย Toluene ลงถัง 200 ลิตร
แลวถังท่ีนํามาบรรจุรั่ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหตัวทําละลายรั่วไหล   
เม่ือเจอแหลงความรอน 
ประกายไฟ อาจทําใหเกิด 
ไฟไหม ทําใหพนักงานไดรับ 
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิ่งแวดลอม     
 

- มีการตรวจสอบถังท่ีนํามา
บรรจุทุกครั้งกอนการขนถาย 
- หามสูบบุหรี่หรือกระทําการ 
ใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 
- มีถังดับเพลิงแบบมือและ        
มีการตรวจสอบทุก 6 ดือน 
- มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย
และสารเคมีหกรั่วไหล 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   การรับ Toluene จากรถขนสง (Tank Car) ขนถายลงถัง 200 ลิตร   โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
    

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนถาขณะ        
ขนถาย Toluene ลงถัง 200 
ลิตร แลวพนักงานทําใหเกิด
ความรอนและประกายไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากตัวทําละลายรั่วไหล     
อาจทําใหเกิดไฟไหม ทําให
พนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย    
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

- มีกฎขอบังคับหามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน         
เวนแตบริเวณท่ีจัดไวให 
- มีการขออนุญาตทํางานกรณี
จะกระทําการใด ๆ ท่ีกอให 
เกิดความรอนหรือประกายไฟ 
เชน การเชื่อม ตัด เจียร  
- มีปายหรือสัญลักษณหาม          
สูบบุหรี่ หรือกระทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   การรับ Toluene จากรถขนสง (Tank Car) ขนถายลงถัง 200 ลิตร   โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
    

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรข้ึนถาไมมีการ       
ตอฝากและตอลงดินขณะ       
ขนถาย Toluene ลงถัง 200 
ลิตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทํา
ละลายรั่วไหลออกมา ทําให
เกิดไฟไหม ทําใหพนกังาน
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 

- ขณะขนถายจะวางถัง 200 
ลิตรไวบนแผนเหล็กและใหมี
การตอลงดินทุกครั้ง 
- มีการตอฝากระหวางรถกับ
ถัง 200 ลิตรทุกครั้งท่ีขนถาย 
-  มีการตรวจสอบสภาพ 
สายดินใหมีสภาพพรอมใชงาน
ทุกครัง้  
- มีการตรวจวัดคาความ
ตานทานการตอลงดินทุกป  
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   การรับ Toluene จากรถขนสง (Tank Car) ขนถายลงถัง 200 ลิตร   โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
    

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรข้ึนถาทอ ขอตอ 
หรือวาลวรั่วขณะขนถายลงถัง 
200 ลิตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหตัวทําละลายหกรั่วไหล    
เม่ือเจอแหลงความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม  
ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย         
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใชวาลว ขอตอ และทอท่ีได
มาตรฐาน  
- มีการตรวจสอบขอตอ วาลว
ใหแนนทุกครั้งกอนขนถาย
และตรวจสอบใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน 
- มีการตรวจสอบและซอม
บํารุงวาลว ขอตอ และทอ   
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   การรับ Toluene จากรถขนสง (Tank Car) ขนถายลงถัง 200 ลติร   โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
    

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
6. จะเกิดอะไรข้ึนถารถขนสง    
Toluene ไหลหรือเคลื่อนออก
จากตําแหนงเดิมขณะขนถาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหตัวทําละลายรั่วไหล    
เม่ือเจอแหลงความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม  
ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย     
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 
 

- มีการดึงเบรคมือ ดับเครื่อง
และถอดกุญแจออกกอนจะขน
ถาย 
- มีการหนุนหมอนรองลอ 
- มีปายหรือสัญลักษณหาม 
สูบบุหรี่ หรือกระทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 
- มีถังดับเพลิงแบบมือและ       
มีการตรวจสอบทุก 6 ดือน 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การรบั การขนยายตัวทําละลายและไนโตรเซลลโูลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย) และแบบเปยก โดยรถฟอรคลิฟท      
โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       

 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถาถังตัวทํา
ละลาย ถังไนโตรเซลลโูลสแบบ
ท่ีผสมมาแลว (สารละลาย) 
หรือแบบเปยก รั่วขณะขนยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหตัวทําละลาย ไนโตร-
เซลลโูลสแบบท่ีผสมมาแลว 
(สารละลาย) หรือแบบเปยก 
รั่วไหล เม่ือเจอแหลงความรอน 
ประกายไฟ อาจทําใหเกิด 
ไฟไหม ทําใหพนักงานไดรับ 
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 

- มีการตรวจสอบสภาพถังทุก
ครั้งกอนการขนยาย 
- มีการอบรมพนักงานเก่ียวกับ
การขนยาย 
- หามสูบบุหรี่หรือกระทําการ 
ใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 
- มีถังดับเพลิงแบบมือและ         
มีการตรวจสอบทุก 6 ดือน 
- มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย
และสารเคมีหกรั่วไหล 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การรบั การขนยายตัวทําละลายและไนโตรเซลลูโลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย) และแบบเปยก โดยรถฟอรคลิฟท      
โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       

 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถา        
ถังตัวทําละลาย               
ไนโตรเซลลโูลสแบบท่ีผสม
มาแลว (สารละลาย) หรือ
แบบเปยก ลมหรือหลนขณะ
ขนยายโดยรถฟอรคลิฟท  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ          
หากวัตถุดิบและตัวทําละลาย
รั่วไหลออกมา เจอแหลงความ
รอนประกายไฟ อาจทําใหเกิดไฟ
ไหม ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบตอ
ชมุชน และสิง่แวดลอม     
 
 

- มีการจัดวางถังตัวทําละลาย
หรือไนโตรเซลลูโลส (ใน
แอลกอฮอล) บนพาเลตให
ม่ันคงและสมดลุ 
- มีการอบรมพนักงานเก่ียวกับ
การขนยายและการขับรถ          
ฟอรคลฟิทอยางปลอดภัย 
- กําหนดความเร็วในการขับ 
รถฟอรคลิฟท ไมเกิน 10 กม./
ชม.  
- หามบุคคลท่ีไมเก่ียวของ         
ขับรถฟอรคลิฟท  
- หามสูบบุหรี่หรือกระทําการ 
ใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความรอน 
หรือประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การรบั การขนยายตัวทําละลายและไนโตรเซลลูโลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย) และแบบเปยก โดยรถฟอรคลิฟท      
โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนถาขณะ              
ขนยายตัวทําละลาย และ               
ไนโตรเซลลูโลสแบบทีผ่สม
มาแลว (สารละลาย) หรือแบบ
เปยก แลวพนักงานทําใหเกิด
ความรอนและประกายไฟ เชน     
สูบบุหรี่ ทําการเชื่อม ตัด เจียร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากตัวทําละลายรั่วไหล 
ออกมาทําใหเกิดไฟไหม ทําให
พนักงานไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     

- มีกฎขอบังคับหามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน   
เวนแตบริเวณท่ีจัดให 
- มีการขออนุญาตทํางานกรณี
จะกระทําการใด ๆ ท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ เชน 
การเชื่อม ตัด เจียร  
- มีปายหรือสัญลักษณหาม       
สูบบุหรี่ หรือกระทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
- มีถังดบัเพลงิแบบมือและมี
การตรวจสอบทุก 6 ดือน 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การรบั การขนยายตัวทําละลายและไนโตรเซลลูโลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย) และแบบเปยก โดยรถฟอรคลิฟท      
โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       

 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรข้ึนถาขณะ              
ขนยายตัวทําละลาย และ              
ไนโตรเซลลูโลสแบบทีผ่สม
มาแลว (สารละลาย) หรือแบบ
เปยก แลวสภาพรถฟอรคลิฟท 
ไมดี เชน เบรคเสีย ไฟถอย
ชํารุด งาชางสําหรับยกชํารุด  
 
 

ทําใหเฉ่ียวชนพนักงาน ทําให
พนักงานไดรับบาดเจ็บ หรือ     
ถังหลน รั่ว ทําใหตัวทําละลาย
รั่วไหล ออกมาทําใหเกิดไฟไหม 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการตรวจสอบสภาพรถ
ท่ัวไปทุกครั้งกอนใชงาน 
- มีแผนการตรวจสอบและ
ซอมบํารุงรถฟอรคลิฟท  
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง   
การบํารุงรักษารถฟอรคลฟิท  
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การรบั การขนยายตัวทําละลายและไนโตรเซลลโูลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย) และแบบเปยก โดยรถฟอรคลิฟท      
โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       

 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรข้ึนถาขณะ              
ขนยายตัวทําละลาย               
ไนโตรเซลลูโลสแบบทีผ่สม
มาแลว (สารละลาย) หรือแบบ
เปยก แลวคนขับรถฟอรคลฟิท 
ไมระมัดระวัง ไมมีความชาํนาญ 
สภาพรางกายไมพรอมทํางาน  

ทําใหเฉ่ียวชนพนักงาน ทําให
พนักงานไดรับบาดเจ็บ หรือ 
ถังรั่วทําใหตัวทําละลายรั่วไหล 
ออกมาทําใหเกิดไฟไหม 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กําหนดใหหัวหนางาน
ตรวจสอบสภาพความพรอม
ของพนักงานขับรถฟอรคลิฟท 
กอนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง 
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง   
การขับข่ีรถฟอรคลิฟทอยาง
ปลอดภัย 
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59 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  การจัดเก็บวัตถุดิบและตัวทําละลาย รวมท้ังไนโตรเซลลโูลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย)  โดยรถฟอรคลิฟท  
โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       

 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถาถังตัวทํา
ละลาย ถังไนโตรเซลลโูลสแบบ
ท่ีผสมมาแลว (สารละลาย) รั่ว 
หลน หรือลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหตัวทําละลาย ไนโตร-
เซลลโูลสแบบท่ีผสมมาแลว 
(สารละลาย) รั่วไหล เม่ือเจอ
แหลงความรอน ประกายไฟ 
อาจทําใหเกิด 
ไฟไหม ทําใหพนักงานไดรับ 
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 

- มีการตรวจสอบสภาพ           
ถังตัวทําละลาย และถังไนโตร
เซลลโูลสแบบท่ีผสมมาแลว 
(สารละลาย) ทุกสัปดาห และ
การจัดวางใหม่ันคงและสมดุล
และจัดเก็บตาม SDS 
- อบรมพนักงานรูเก่ียวกับ 
การจัดเก็บตัวทําละลายและ
ไนโตรเซลลโูลส แบบท่ีผสม
มาแลว (สารละลาย)  
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 
- มีถังดับเพลิงแบบมือและ         
มีการตรวจสอบทุก 6 ดือน 
- มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย
และสารเคมีหกรั่วไหล 
 
 

- 1 4 4  2 



60 

 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  การจัดเก็บวัตถุดิบและตัวทําละลาย รวมท้ังไนโตรเซลลโูลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย)  โดยรถฟอรคลิฟท  
โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       

 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถาพนักงาน 
ทําใหเกิดความรอนประกายไฟ 
เชน สูบบุหรี่ ทําการเชื่อม ตัด 
เจยีร ในบริเวณท่ีจัดเก็บวัตถุดิบ 
ตัวทําละลาย ไนโตรเซลลูโลส
แบบที่ผสมมาแลว (สารละลาย) 
  
 
 
 

หากตัวทําละลายหรือไนโตร
เซลลูโลสแบบที่ผสมมาแลว 
(สารละลาย) รั่วไหลออกมา   
ทําใหเกิดไฟไหม พนักงานไดรับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 

 
 

     

- มีกฎขอบังคับหามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน          
เวนแตบริเวณท่ีจัดให 
- มีการขออนุญาตทํางานกรณี
จะกระทําการใด ๆ ท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ เชน 
การเชื่อม ตัด เจียร  
- มีปายหรือสัญลักษณหาม   
สูบบุหรี่ หรือกระทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 



 

61 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  การจัดเก็บวัตถุดิบและตัวทําละลาย รวมท้ังไนโตรเซลลโูลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย)  โดยรถฟอรคลิฟท  
โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       

 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนถา 
อุปกรณไฟฟาบริเวณท่ีจัดเก็บ
วัตถุดิบและตัวทําละลาย   
ไนโตรเซลลโูลสแบบท่ีผสม
มาแลว (สารละลาย) เกิดไฟช็อต   
 

 ทําใหเกิดไฟไหม พนกังาน 
    ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต  
    ทรัพยสินเสียหายมี ผลกระทบ 
    ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     

 

- ไมมีอุปกรณไฟฟาภายใน
หองจัดเก็บ 
กรณีท่ีตองมีอุปกรณไฟฟา
ตองมีมาตรการดังนี้ 
- วัสดุและอุปกรณของระบบ
ไฟฟาเปนไปตามมาตรฐาน 
และเปนชนิดทนการระเบิด 
- มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ
และระบบไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ 
- มีการตรวจสอบระบบไฟฟา
ในโรงงาน และรับรองความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟาโดย
วิศวกรไฟฟาเปนประจําทุกป 
-  มีการติดตั้งระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ (ถาเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
จัดเก็บวัตถุไวไฟตั้งแต 14 
ตารางเมตร ข้ึนไป) 

 1 4 4  2 



62 

 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  การจัดเก็บวัตถุดิบและตัวทําละลาย รวมท้ังไนโตรเซลลโูลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย)  โดยรถฟอรคลิฟท  
โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรข้ึนถาในบริเวณ        
ท่ีจัดเก็บวัตถุดิบ ตัวทําละลาย  
ไนโตรเซลลูโลสแบบทีผ่สม
มาแลว (สารละลาย) เปนพ้ืนท่ี 
ท่ีอับและอากาศไมถายเท  
 

เม่ือตัวทําละลายหรือไนโตร
เซลลูโลสแบบที่ผสมมาแลว 
(สารละลาย) รั่วไหล หากมี 
ความรอน ประกายไฟ ทําให 
เกิดไฟไหม พนักงานไดรับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
     
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีระบบระบายอากาศท่ีดี 
-  มีการติดตั้งระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ (ถาเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
จัดเก็บวัตถุไวไฟตั้งแต 14 
ตารางเมตร ข้ึนไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 



 

63 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  การจัดเก็บวัตถุดิบและตัวทําละลาย รวมท้ังไนโตรเซลลโูลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย)  โดยรถฟอรคลิฟท  
โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรข้ึนถาการจัดเก็บ
วัตถุดิบ ตัวทําละลาย  ไนโตร-
เซลลูโลสแบบทีผ่สมมาแลว 
(สารละลาย) ไมเปนระเบียบ
หรือไมถูกตองตามหลักวิชาการ   

ทําใหเกิดไฟไหมได พนักงาน 
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอม     
     
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดเก็บตัวทําละลายตาม SDS 
หรือคูมือการเก็บรักษาสารเคมี
และวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 
- อบรมพนักงานใหมีความรู
เก่ียวกับการใช การจัดเก็บ 
ตัวทําละลายและแบบทีผ่สม
มาแลว (สารละลาย) อยาง
ปลอดภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          การจัดเก็บไนโตรเซลลูโลสแบบเปยก           โรงงาน         กรมโรงงานอุตสาหกรรม                
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       

 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถาถังบรรจุ           
ไนโตรเซลลูโลสแบบเปยกรั่ว   

ทําใหไนโตรเซลลูโลสรั่วไหล 
หากเกิดการเสียดสีหรือ
กระแทก ทําใหเกิดไฟไหมหรือ
ระเบิด ทําใหพ  พนักงาน
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต  
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอม     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมใหมีการถายเทหรือตักแบง           
ไนโตรเซลลโูลสแบบเปยก 
ในหองจัดเก็บ 
- จัดเก็บตามระเบียบกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร วาดวยการ
เก็บรักษากระสุนและวัตถุ
ระเบิด พ.ศ. 2542 
- อบรมพนักงานใหมีความรู
เก่ียวกับการใช การจัดเก็บ 
ไนโตรเซลลโูลสแบบเปยก 
อยางปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          การจัดเก็บไนโตรเซลลูโลสแบบเปยก           โรงงาน         กรมโรงงานอุตสาหกรรม                
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       

 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถามีการถายเท
หรอืตักแบงไนโตรเซลลโูลสแบบ
เปยกในหองจัดเก็บ          

ถาไนโตรเซลลูโลสหกหลนบน
พ้ืน หากเกิดการเสียดสีหรือ
กระแทก ทําใหเกิดไฟไหมหรือ
ระเบิด ทําใหพ  พนักงาน
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต  
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอม     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมใหมีการถายเทหรือแบง           
ไนโตรเซลลโูลสแบบเปยก              
ในหองจัดเก็บ 
- อบรมพนักงานใหมีความรู
เก่ียวกับการใช การจัดเก็บ 
ไนโตรเซลลโูลสแบบเปยก              
อยางปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          การจัดเก็บไนโตรเซลลูโลสแบบเปยก            โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม      
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       

 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนถาการจัดเก็บ
ไนโตรเซลลโูลสแบบเปยก      
ไมเปนระเบียบหรือไมถูกตอง
ตามหลักวิชาการ   

ทําใหเกิดไฟไหมได พนักงาน 
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดเก็บตามระเบียบกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร วาดวยการ
เก็บรักษากระสุนและวัตถุ
ระเบิด พ.ศ. 2542 
- อบรมพนักงานใหมีความรู
เก่ียวกับการใช การจัดเก็บ 
ไนโตรเซลลโูลสแบบเปยก 
อยางปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          การจัดเก็บไนโตรเซลลูโลสแบบเปยก            โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม      
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       

 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรข้ึนถา 
อุปกรณไฟฟาบริเวณท่ีจัดเก็บ  
ไนโตรเซลลโูลสแบบเปยก 
เกิดชํารุดหรือช็อต   
 

 ทําใหเกิดไฟไหม พนักงาน 
    ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต  
    ทรัพยสินเสียหายมี ผลกระทบ 
    ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     

 

- ไมมีอุปกรณไฟฟาภายใน
หองจัดเก็บ 
กรณีท่ีตองมีอุปกรณไฟฟา
ตองมีมาตรการดังนี้ 
- วัสดุและอุปกรณของระบบ
ไฟฟาเปนไปตามมาตรฐาน และ
เปนชนิดทนการระเบิด 
- มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ
และระบบไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ 
- มีการตรวจสอบระบบไฟฟา
ในโรงงาน และรับรองความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟาโดย
วิศวกรไฟฟาเปนประจําทุกป 
- มีการติดตั้งระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ (ถาเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
จัดเก็บวัตถุไวไฟตั้งแต 14 
ตารางเมตร ข้ึนไป) 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          การจัดเก็บไนโตรเซลลูโลสแบบเปยก            โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม      
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       

 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรข้ึนถาพนักงาน 
ทําใหเกิดความรอนประกายไฟ 
เชน สูบบุหรี่ ทําการเชื่อม ตัด 
เจยีร ในบริเวณท่ีจัดเก็บ 
ไนโตรเซลลูโลสแบบเปยก 
  
 
 
 

หากไนโตรเซลลูโลสแบบเปยก 
รั่วไหลออกมา  ทําใหเกิดไฟ
ไหม  พนักงานไดรับบาดเจ็บ  
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย             
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

 
 

     

- มีกฎขอบังคับหามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน          
เวนแตบริเวณท่ีจัดให 
- มีการขออนุญาตทํางานกรณี
จะกระทําการใด ๆ ท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ เชน 
การเชื่อม ตัด เจียร  
- มีปายหรือสัญลักษณหาม   
สูบบุหรี่ หรือกระทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          การจัดเก็บไนโตรเซลลูโลสแบบเปยก            โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม      
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
6. จะเกิดอะไรข้ึนถาในบริเวณ        
ท่ีจัดเก็บไนโตรเซลลูโลสแบบ
เปยกเปนพ้ืนท่ีอับและอากาศ 
ไมถายเท  
 

หากไนโตรเซลลูโลสแบบเปยก 
รั่วไหล หากมีความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 
พนักงานไดรับบาดเจ็บ  
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย       
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริเวณหรืออาคารท่ีจัดเก็บ 
ไนโตรเซลลูโลสแบบเปยก  
มีระบบระบายอากาศท่ีดี 
-  มีการติดตั้งระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ (ถาเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
จัดเก็บวัตถุไวไฟตั้งแต 14 
ตารางเมตร ข้ึนไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การขนยายวัตถุดิบและตัวทําละลายลงถังผสม)  โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถาถังกวน
หรือถังผสมชํารุดหรือรั่ว
ขณะท่ีขนยายตัวทําละลาย          
ลงถังผสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหตัวทําละลายรั่วไหล      
เม่ือเจอแหลงความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 
ทําใหพนักงานไดรับ บาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย          
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 
 

- มีการตรวจสอบถังกวนหรือ
ถังผสมทุกครั้งกอนการขนถาย
และมีการซอมบํารุงถัง 
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง
การขนยายตัวทําละลายลงถัง
กวนหรือถังผสมอยางถูกวิธี 
- หามสูบบุหรี่หรือกระทําการ 
ใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การขนยายวัตถุดิบและตัวทําละลายลงถังผสม)  โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถาถังตัวทํา
ละลายลมขณะยายไปลงถังผสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหตัวทําละลายรั่วไหล            
เม่ือเจอแหลงความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 
พนักงานไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 
 
 
 

- กําหนดวิธีปฏิบัติ เรื่อง           
การขนยายวัตถุดิบและตัวทํา
ละลายลงถังกวนหรือถังผสม
อยางถูกวีธี 
- อบรมพนักงานเรื่อง เรื่อง    
การขนยายวัตถุดิบและตัวทํา
ละลายลงถังกวนหรือถังผสม
อยางถูกวีธี 
- หามสูบบุหรี่หรือกระทําการ 
ใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 
- มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย
และสารเคมีหกรั่วไหล 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การขนยายวัตถุดิบและตัวทําละลายลงถังผสม)  โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนถาไมมีการ
ตอฝากหรือตอสายดินขณะขน
ยายตัวทําละลายลงถังผสม 

- เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทํา
ละลายรั่วไหล อาจทําใหเกิด
ไฟไหม ทําใหพนักงานไดรับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 

- มีการตอสายดินกับถังผสม
ทุกครั้ง 
- มีการตอฝากทุกครั้งเม่ือมี
การขนถายวัตถุดิบหรือตัวทํา
ละลายไวไฟลงถังผสม 
- มีการตรวจสอบสายดินกอน
ใชงานทุกครั้ง ใหอยูในสภาพดี
พรอมใชงาน  
- มีตรวจวัดคาความตานทาน
ของการตอลงดิน 
  
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การขนยายวัตถุดิบและตัวทําละลายลงถังผสม)  โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรข้ึนถาพนักงาน 
ไมปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 

อาจทําใหตัวทําละลายรั่วไหล 
เม่ือเจอแหลง ความรอน 
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 
พนักงานไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- กําหนดวิธีปฏิบัติ เรื่องการ
ขนยายวัตถุดิบและตัวทํา
ละลายลงถังกวนหรือถังผสม
อยางถูกวีธี 
- อบรมพนักงาน เรื่องการขน
ยายวัตถุดิบและตัวทําละลาย
ลงถังกวนหรอืถังผสมอยาง 
ถูกวธีี 
- หามสูบบุหรี่หรือกระทําการ 
ใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 



74 

 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การขนยายวัตถุดิบและตัวทําละลายลงถังผสม)  โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรข้ึนถาสารเคมี
กระเด็นเขาตาขณะปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ทําใหตาพนักงานเกิดการระคาย
เคือง หรือไดรับบาดเจ็บ  

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ปดฝาภาชนะหรืออุปกรณ 
ตาง ๆ เพ่ือปองกันการกระเด็น
ของสารเคมีขณะปฏิบัติงาน 
- ใหพนักงานสวมแวนตากัน
สารเคมีและชุดเอ้ียมกันสารเคมี
ขณะปฏิบัติงาน 
- กําหนดวิธีปฏิบัติ เรื่อง การ
ขนยายวัตถุดิบและตัวทํา
ละลายลงถังกวนหรือถังผสม
อยางถูกวีธี 
- อบรมพนักงาน เรื่องการขน
ยายวัตถุดิบและตัวทําละลาย
ลงถังกวนหรอืถังผสมอยาง 
ถูกวธีี 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 



 

75 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การผสม/บด/ปน/แตงสี/ตรวจสอบคุณภาพ)  โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถามอเตอร 
ไหม ขณะทําการผสม บด ปน
และแตงสี 
 
 
 
 
 
 

ทําใหเกิดไฟไหม พนกังานไดรับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหายมีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- ใชมอเตอรท่ีไดมาตรฐานและ
เปนมอเตอรชนิดทนการระเบิด 
(Explosion proof) 
- มีการตรวจสอบและซอมบํารุง
มอเตอร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 



76 

 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การผสม/บด/ปน/แตงสี/ตรวจสอบคุณภาพ)  โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถาพนักงาน 
ทําใหเกิดความรอนประกายไฟ
ขณะทําการผสม บด ปน แตงสี 
เชน  สูบบุหรี่ ทําการเชื่อม ตัด 
เจียร 

หากตัวทําละลายรั่วไหลออกมา 
ทําใหเกิดไฟไหม ทําใหพนักงาน
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 

- มีกฎขอบังคับหามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน เวน
แตบริเวณท่ีจัดให 
- มีการขออนุญาตทํางานกรณี
จะกระทําการใด ๆ ท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ เชน 
การเชื่อม ตัด เจียร  
- มีปายหรือสัญลักษณหาม    
สูบบุหรี่ หรือกระทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
- ขณะทําการผลิต หามผูไม
เก่ียวของเขามาในบริเวณพ้ืนท่ี
ผลิต 
 
 
 

 1 4 4  2 



 

77 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การผสม/บด/ปน/แตงสี/ตรวจสอบคุณภาพ)  โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนถาไมมีการ
ตอสายดินขณะทําการผสม 
บด ปน แตงสี 

เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทํา
ละลายรั่วไหล อาจทําใหเกิด
ไฟไหม ทําใหพนักงานไดรับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 

- มีการตอสายดินกับถังผสม
หรือถังบดทุกครั้ง  
- มีการตรวจสอบสายดินกอน
ใชงานทุกครั้ง ใหอยูในสภาพดี
พรอมใชงาน  
- มีการตรวจสอบคาความ
ตานทานการตอลงดินทุกป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การผสม/บด/ปน/แตงสี/ตรวจสอบคุณภาพ)  โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรข้ึนถาการ
ระบายอากาศบริเวณพ้ืนท่ีท่ี
ทําการผสม บด ปน แตงสี  
ไมดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทําใหไอสารเคมีสะสมอยูใน
บริเวณทํางาน ทําใหพนักงาน  
สูดดมไอมีผลกระทบตอสขุภาพ  
- หากเจอกับความรอน หรือ
ประกายไฟ จะทําใหเกิดไฟไหม 
พนักงานไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - มีการระบายอากาศท่ีดี 
- ปดฝาถังผสม/บด/ปน/แตงสี
ทุกครั้งท่ีใชงานและหลังการใช
งานเสร็จ  

 - พนักงานสวมใสอุปกรณ
ปกปองทางเดินหายใจ 

  - หามพนักงานสูบบุหรี่หรือ
กระทําการใดท่ีกอใหเกิด 

  ความรอนหรือประกายไฟ 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 



 

79 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การผสม/บด/ปน/แตงสี/ตรวจสอบคุณภาพ)  โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
 5. จะเกิดอะไรข้ึนถาระบบ 
หลอเย็นของเครื่องบดชํารุด 
 
 
 
 
 
 

ทําใหเกิดไฟไหม พนักงานไดรับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหายมีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

- มีอุปกรณวัดอุณหภูมิ  
- มีอุปกรณตัดการทํางานเม่ือ
อุณหภูมิสูงเกินกวาท่ีกําหนด 
- ตรวจสอบคุณภาพของน้ํา
หลอเย็น 
- ลางทําความสะอาดระบบน้ํา
หลอเย็นไมใหมีตะกรัน   
- มีการตรวจสอบปมใหพรอม
ใชงานและมีการซอมบํารุง  
- ตรวจสอบระดับน้ําหลอเย็น
ใหเพียงพอ 
- มีวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การบด
และอบรมใหพนักงานปฏิบัติ
ตาม 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การผสม/บด/ปน/แตงสี/ตรวจสอบคุณภาพ)  โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
6. จะเกิดอะไรข้ึนถาแสงสวาง 
ไมเพียงพอ ขณะทําการ
ตรวจสอบคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 

ทําใหสายตาเม่ือยลา  
พนักงานปวดตา เวียนศีรษะ
อาจทํางานผิดพลาดไดรับ
บาดเจ็บ ทรัพยสินเสียหาย  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

- มีระบบสองสวางท่ีเพียงพอ 
- มีการตวจวัดคาการสองสวาง
ใหไดตามมาตรฐาน 
 
 
 
 

 1 2 2 1 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การบรรจุ)    โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถาขณะ
บรรจุไมมีการตอสายดินท่ี
เครื่องบรรจุ 

เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทํา
ละลายรั่วไหล อาจทําใหเกิด
ไฟไหม ทําใหพนักงานไดรับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการตอสายดินกับเครื่อง
บรรจุทุกครั้ง 
- มีการตรวจสอบสายดินกอน
ใชงานทุกครั้ง ใหอยูในสภาพดี
พรอมใชงาน  
- มีการตรวจสอบคาความ
ตานทานการตอลงดินทุกป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 



82 

 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การบรรจุ)    โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถาการระบาย
อากาศบริเวณพ้ืนท่ีบรรจุไมดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทําใหไอสารเคมีสะสมอยูใน
บริเวณทํางาน ทําใหพนักงาน  
สูดดมไอมีผลกระทบตอสขุภาพ  
- หากเจอกับความรอน หรือ
ประกายไฟ จะทําใหเกิดไฟไหม 
พนักงานไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 
 
 
 
 
 

- มีการระบายอากาศท่ีดี 
- พนักงานสวมใสอุปกรณ
ปกปองทางเดินหายใจ 
- หามพนักงานสูบบุหรี่หรือ
กระทําการใดท่ีกอใหเกิด 
ความรอนหรือประกายไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 



 

83 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การบรรจุ)    โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนวาลวเปด/ปด
ชํารุด ทําใหผลิตภัณฑหกรั่วไหล  
 
 
 
 
 

เม่ือเจอกับความรอน ประกาย
ไฟ จะทําใหเกิดไฟไหม ทําให
พนักงานไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใชวาลวท่ีไดมาตรฐาน 
- มีการตรวจเช็คสภาพวาลว
กอนทําการบรรจุทุกครั้ง 
- มีการตรวจสอบและซอม
บํารุงวาลว 
- มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุ
เพ่ือกักเก็บการหกลนทุกครั้งท่ี
ทําการบรรจุ 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 

- 1 4 4  2 



84 

 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธ ี What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การบรรจุ)    โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรข้ึนถาพนักงาน 
ทําใหเกิดความรอนประกายไฟ
ขณะทําการบรรจุ เชน สูบบุหรี่ 
ทําการเชื่อม ตัด เจียร 

หากตัวทําละลายรั่วไหลออกมา 
ทําใหเกิดไฟไหม ทําใหพนักงาน
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 

- มีกฎขอบังคับหามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน เวน
แตบริเวณท่ีจัดให 
- มีการขออนุญาตทํางานกรณี
จะกระทําการใด ๆ ท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ เชน 
การเชื่อม ตัด เจียร  
- มีปายหรือสัญลักษณหาม    
สูบบุหรี่ หรือกระทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 



 

85 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม      กระบวนการผลิตทินเนอร (การขนยายตัวทําละลายลงถังผสม)      โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจกิายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย  

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถาถังผสม
ชํารุดหรือรั่ว วาลวถังชํารุด
หรือไมไดปดวาลวถัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหตัวทําละลายรั่วไหล          
เม่ือเจอแหลงความรอน 
ประกายไฟทําใหเกิดไฟไหม 
ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย    
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 
 

- มีการตรวจสอบถังผสม 
วาลว ทุกครัง้กอนการขนยาย
ลงถังผสมและมีการซอมบํารุง  
- มีการอบรมพนักงานเรื่อง
การขนยายตัวทําละลายลง  
ถังผสมทินเนอร 
- หามสูบบุหรี่หรือกระทําการ 
ใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม      กระบวนการผลิตทินเนอร (การขนยายตัวทําละลายลงถังผสม)      โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถาถังตัวทํา
ละลายลมขณะยายไปลงถัง 
ผสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหตัวทําละลายรั่วไหล        
เม่ือเจอแหลงความรอน  
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 
พนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย  
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 
 
 
 

- กําหนดวิธีปฏิบัติเรื่อง การ
ขนยายตัวทําละลายลงถังผสม
อยางถูกวีธี 
- อบรมพนักงานเก่ียวกับการ
ขนยายตัวทําละลายลงถังผสม
อยางถูกวิธี 
- หามสูบบุหรี่หรือกระทําการ 
ใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 
- มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย
และสารเคมีหกรั่วไหล 
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87 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม      กระบวนการผลิตทินเนอร (การขนยายตัวทําละลายลงถังผสม)      โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนถาไมมีการ
ตอฝากหรือตอสายดินกับถัง
ผสม 

- เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทํา
ละลายรั่วไหล อาจทําใหเกิด
ไฟไหม ทําใหพนักงานไดรับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 

- มีการตอสายดินท่ีถังผสมทุก
ครั้ง  
- มีการตอฝากทุกครั้งเม่ือมี
การขนถายวัตถุดิบหรือตัวทํา
ละลายไวไฟลงถังผสม 
- มีการตรวจสอบสายดินกอน
ใชงานทุกครั้ง ใหอยูในสภาพดี
พรอมใชงาน  
- มีตรวจวัดคาความตานทาน
ของการตอลงดิน 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม         กระบวนการผลิตทินเนอร  (การผสม)   โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถามอเตอร 
ช็อต    
 
 
 
 
 
 

ทําใหเกิดไฟไหม พนักงาน
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหายมีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ไมมีการใชมอเตอรใชไมพาย
ในการกวน 
หากตองใชมอเตอรตองมี
มาตรการ ดังนี้ 
- ใชมอเตอรท่ีไดมาตรฐานและ
เปนมอเตอรชนิดทนการ
ระเบิด (Explosion proof) 
- มีการตรวจสอบและซอม
บํารุงมอเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม         กระบวนการผลิตทินเนอร  (การผสม)   โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถาพนักงาน 
ทําใหเกิดความรอนประกายไฟ
ขณะทําการผสม เชน สูบบุหรี่ 
ทําการเชื่อม ตัด เจียร 
 

หากตัวทําละลายรั่วไหลออกมา 
ทําใหเกิดไฟไหมทําใหพนักงาน
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 

- มีกฎขอบังคับหามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน เวน
แตบริเวณท่ีจัดให 
- มีการขออนุญาตทํางานกรณี
จะกระทําการใด ๆ ท่ีกอให 
เกิดความรอนหรือประกายไฟ 
เชน การเชื่อม ตัด เจียร  
- มีปายหรือสัญลักษณหาม     
สูบบุหรี่ หรือกระทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวท่ีบริเวณ 
หนางาน 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม         กระบวนการผลิตทินเนอร  (การผสม)   โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนถาไมมีการ
ตอสายดินกับถังผสม 

- เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทํา
ละลายรั่วไหล อาจทําใหเกิด
ไฟไหม ทําใหพนักงานไดรับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 

- มีการตอสายดินท่ีเครื่องผสม
ทุกเครื่อง  
- มีการตรวจสอบสายดินกอน
ใชงานทุกครั้ง ใหอยูในสภาพดี
พรอมใชงาน  
- มีการตรวจสอบคาความ
ตานทานการตอลงดินทุกป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม         กระบวนการผลิตทินเนอร  (การผสม)   โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรข้ึนถาการระบาย
อากาศบริเวณพ้ืนท่ีผสมไมดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหไอสารเคมีสะสมอยูใน
บริเวณทํางาน ทําใหพนักงาน  
สูดดมไอมีผลกระทบตอสขุภาพ 
เม่ือเจอกับความรอน ประกาย
ไฟ จะทําใหเกิดไฟไหม 
พนักงานไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 
 
 
 

- มีการระบายอากาศท่ีดี 
- ปดฝาถังทุกครั้งเม่ือผสมเสร็จ 
- พนักงานสวมใสอุปกรณ
ปกปองทางเดินหายใจ 
- หามพนักงานสูบบุหรี่หรือ
กระทําการใดท่ีกอใหเกิดความ
รอนหรอืประกายไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม         กระบวนการผลิตทินเนอร  (การบรรจุ)   โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถาไมมีการ
ตอสายดินที่เครื่องบรรจุ 

เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทํา
ละลายรั่วไหล อาจทําใหเกิด
ไฟไหม ทําใหพนักงานไดรับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 
 

- มีการตอสายดินท่ีเครื่องบรรจุ
ทุกเครื่อง  
- มีการตรวจสอบสายดินกอน
ใชงานทุกครั้ง ใหอยูในสภาพดี
พรอมใชงาน  
- มีการตรวจสอบคาความ
ตานทานการตอลงดินทุกป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม         กระบวนการผลิตทินเนอร  (การบรรจุ)   โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถาการระบาย
อากาศบริเวณพ้ืนท่ีบรรจุไมดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหไอสารเคมีสะสมอยูใน
บริเวณทํางาน ทําใหพนักงาน  
สูดดมไอมีผลกระทบตอสขุภาพ 
เม่ือเจอกับความรอน ประกาย
ไฟ จะทําใหเกิดไฟไหม 
พนักงานไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 
 
 
 
 
 

- มีการระบายอากาศท่ีดี 
- ปดฝาถังทุกครั้งขณะบรรจุ
และเม่ือบรรจุเสร็จ 
- พนักงานสวมใสอุปกรณ
ปกปองทางเดินหายใจ 
- หามพนักงานสูบบุหรี่หรือ
กระทําการใด ๆ ท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม         กระบวนการผลิตทินเนอร  (การบรรจุ)   โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนถาทินเนอร
ลนภาชนะบรรจุขณะทําการ
บรรจุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหตัวทําละลายรั่วไหล 
เม่ือเจอแหลงความรอน 
ประกายไฟ อาจทําใหเกิด 
ไฟไหม ทําใหพนักงานไดรับ 
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุ
เพ่ือกักเก็บหากหกลน 
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง 
การบรรจุทินเนอร 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 
- มีถังดับเพลิงแบบมือและ       
มีการตรวจสอบทุก 6 ดือน 
- มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย
และสารเคมีหกรั่วไหล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม         กระบวนการผลิตทินเนอร  (การบรรจุ)   โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรข้ึนวาลวเปด/ปด
ชํารุด ทําใหทินเนอรหกรั่วไหล  
 
 
 
 
 

เม่ือเจอกับความรอนประกาย
ไฟ จะทําใหเกิดไฟไหมทําให
พนักงานไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใชวาลวท่ีไดมาตรฐาน 
- มีการตรวจเช็คสภาพวาลว
กอนทําการบรรจุทุกครั้ง 
- มีการตรวจสอบและซอม
บํารุงวาลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม         กระบวนการผลิตทินเนอร  (การบรรจุ)   โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรข้ึนถาพนักงาน 
ทําใหเกิดความรอนประกายไฟ 
ขณะทําการบรรจุทินเนอร เชน  
สูบบุหรี่ ทําการเชื่อม ตัด เจียร 
 

หากตัวทําละลายรั่วไหลออกมา 
ทําใหเกิดไฟไหม ทําใหพนักงาน
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรพัยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 

- มีกฎขอบังคับหามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน เวน
แตบริเวณท่ีจัดให 
- มีการขออนุญาตทํางานกรณี
จะกระทําการใด ๆ ท่ีกอให 
เกิดความรอนหรือประกายไฟ 
เชน การเชื่อม ตัด เจียร  
- มีปายหรือสัญลักษณหาม  
สูบบุหรี่ หรือกระทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
- มีถังดบัเพลงิแบบมือและมี
การตรวจสอบทุก 6 ดือน 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การเตรียมสารละลายไนโตรเซลลูโลส)   โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถาขณะ
เตรียมสารละลายไนโตร
เซลลูโลสเกิดการหกหลน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากเกิดการเสียดสี หรือมีแหลง
ความรอน ประกายไฟทําใหเกิด
ไฟไหม ทําใหพนักงานไดรับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน 
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 
 

- มีวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การ
เตรียมสารสารละลายไนโตร
เซลลูโลส 
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง 
การเตรียมสารสารละลาย  
ไนโตรเซลลูโลส 
- หามสูบบุหรี่หรือกระทําการ 
ใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 
- มีถังดบัเพลงิแบบมือและมี
การตรวจสอบทุก 6 ดือน 
 
 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 



98 

 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การเตรียมสารละลายไนโตรเซลลูโลส)   โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถาขณะ
เตรียมสารละลายไนโตร
เซลลูโลสแลวเกิดไฟฟาสถิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากเกิดการเสียดสี หรือมีแหลง
ความรอน ประกายไฟทําใหเกิด
ไฟไหม ทําใหพนักงานไดรับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน 
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 
 

- มีวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การ
เตรียมสารสารละลายไนโตร
เซลลูโลส 
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง 
การเตรียมสารสารละลายไนโตร
เซลลูโลส 
- มีการตอสายดิน  
- มีการตรวจสอบสายดินกอน
ใชงานทุกครั้ง ใหอยูในสภาพดี
พรอมใชงาน  
- มีการตรวจสอบคาความ
ตานทานการตอลงดินทุกป 
- หามสูบบุหรี่หรือกระทําการ 
ใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 
- มีถังดบัเพลงิแบบมือและมี
การตรวจสอบทุก 6 เดือน 

- 1 4 4  2 



 

99 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การเตรียมสารละลายไนโตรเซลลูโลส)   โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนถามอเตอร 
ช็อต ขณะเตรียมสารละลาย   
ไนโตรเซลลูโลส    
 
 
 
 
 
 

ทําใหเกิดไฟไหม พนักงาน
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหายมีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- ใชมอเตอรท่ีไดมาตรฐานและ
เปนมอเตอรชนิดทนการ
ระเบิด (Explosion proof) 
- มีการตรวจสอบและซอม
บํารุงมอเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การเตรียมสารละลายไนโตรเซลลูโลส)   โรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรข้ึนถาพนักงาน 
ทําใหเกิดความรอนประกายไฟ 
ขณะเตรียมสารละลายไนโตร
เซลลูโลส เชน  สูบบุหรี่ ทําการ
เชื่อม ตัด เจียร 
 

หากตัวทําละลายรั่วไหลออกมา 
ทําใหเกิดไฟไหม ทําใหพนักงาน
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 

- มีกฎขอบังคับหามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน เวน
แตบริเวณท่ีจัดให 
- มีการขออนุญาตทํางานกรณี
จะกระทําการใด ๆ ท่ีกอให 
เกิดความรอนหรือประกายไฟ 
เชน การเชื่อม ตัด เจียร  
- มีปายหรือสัญลักษณหาม  
สูบบุหรี่ หรือกระทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
- มีถังดบัเพลงิแบบมือและมี
การตรวจสอบทุก 6 ดือน 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การขนยายวัตถุดิบ ตัวทําละลาย และสารละลายไนโตรเซลลูโลสลงถังผสม)    
โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถาถังผสม
ชํารุดหรือรั่ว ขณะขนยาย
วัตถุดิบ ตัวทําละลายและ
สารละลายไนโตรเซลลูโลสลง
ถังผสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหตัวทําละลายและ
สารละลายไนโตรเซลลูโลส
รั่วไหล เม่ือเจอแหลงความรอน 
ประกายไฟทําใหเกิดไฟไหม    
ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย      
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 
 

- มีการตรวจสอบถังผสมทุกครั้ง
กอนการขนยายลงถังผสมและ 
มีการซอมบํารุง 
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง
การขนยายวัตถุดิบตัวทํา
ละลายและสารละลายไนโตร
เซลลูโลสลงถังผสม 
- หามสูบบุหรี่หรือกระทําการ 
ใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความรอน 
หรือประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 
 
 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การขนยายวัตถุดิบ ตัวทําละลาย และสารละลายไนโตรเซลลูโลสลงถังผสม)    
โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถาถัง                  
วัตถุดิบ ตัวทําละลายและ
สารละลายไนโตรเซลลูโลสลม 
ขณะขนยายไปลงถังผสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหตัวทําละลายและ
สารละลายไนโตรเซลลูโลส
รั่วไหล เม่ือเจอแหลงความรอน  
ประกายไฟ ทําใหเกิดไฟไหม 
พนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย  
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 
 
 
 

- กําหนดวิธีปฏิบัติ เรื่องการ
ขนยายวัตถุดิบตัวทําละลาย
และสารละลายไนโตร
เซลลูโลสลงถังผสม 
- อบรมพนักงานเรื่องการขน
ยายวัตถุดิบตัวทําละลายและ
สารละลายไนโตรเซลลูโลสลง
ถังผสม 
- หามสูบบุหรี่หรือกระทําการ 
ใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 
- มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย
และสารเคมีหกรั่วไหล 
 
 
 

 1 4 4  2 



 

103 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การขนยายวัตถุดิบ ตัวทําละลาย และสารละลายไนโตรเซลลูโลสลงถังผสม)    
โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนถาไมมีการ
ตอฝากหรือตอสายดินกับถัง
ผสม 

หากตัวทําละลายและ
สารละลายไนโตรเซลลูโลส
รั่วไหล อาจทําใหเกิดไฟไหม 
ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย  
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

- มีการตอสายดินท่ีเครื่องผสม
ทุกครั้ง 
- มีการตอฝากทุกครั้งเม่ือมี
การขนยายตัวทําละลายไวไฟ
ลงถังผสม 
- มีการตรวจสอบสภาพสาย
ดินใหมีสภาพพรอมใชงานทุก
ครั้ง  
- มีการตรวจสอบคาความ
ตานทานของการตอลงดินทุกป  
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การขนยายวัตถุดิบ ตัวทําละลาย และสารละลายไนโตรเซลลูโลสลงถังผสม)    
โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรข้ึนถาพนักงาน
ไมปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

อาจทําใหตัวทําละลายและ
สารละลายไนโตรเซลลูโลส
รั่วไหล ทําใหเกิดไฟไหม      
ทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย  
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

- กําหนดวิธีปฏิบัติ เรื่องการ
ขนยายวัตถุดิบตัวทําละลาย
และสารละลายไนโตร
เซลลูโลสลงถังผสม 
- อบรมพนักงานเรื่องการขน
ยายวัตถุดิบตัวทําละลายและ
สารละลายไนโตรเซลลูโลสลง
ถังผสม 
- หามสูบบุหรี่หรือกระทําการ 
ใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การขนยายวัตถุดิบ ตัวทําละลาย และสารละลายไนโตรเซลลูโลสลงถังผสม)    
โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรข้ึนถาสารเคมี
กระเด็นเขาตาขณะขนยาย
วัตถุดิบ ตัวทําละลาย และ
สารละลายไนโตรเซลลูโลส  
ลงถังผสม 
 
 
 
 
 

ทําใหตาอักเสบ พนักงานไดรับ
บาดเจ็บ    
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- กําหนดวิธีปฏิบัติ เรื่องการ
ขนยายวัตถุดิบตัวทําละลาย
และสารละลายไนโตร
เซลลูโลสลงถังผสม 
- อบรมพนักงานเรื่องการขน
ยายวัตถุดิบตัวทําละลายและ
สารละลายไนโตรเซลลูโลสลง
ถังผสม 
- สวมใสแวนตากันสารเคมีและ
ชุดเอ๊ียมกันสารเคมีขณะ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

- 1 2 2  1 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การผสม บด ปน แตงสี ตรวจสอบคุณภาพ)  โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถามอเตอร 
ช็อต ขณะทําการผสม บด 
ปน และ แตงสี 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหเกิดไฟไหม พนักงาน
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหายมีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ใชมอเตอรท่ีไดมาตรฐานและ
เปนมอเตอรชนิดทนการ
ระเบิด (Explosion proof) 
- มีการตรวจสอบและซอมบํารุง
มอเตอร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การผสม บด ปน แตงสี ตรวจสอบคุณภาพ)  โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถาพนักงาน 
ทําใหเกิดความรอนประกายไฟ   
ขณะทําการผสม บด ปน และ 
แตงสี เชน  สูบบุหรี่ ทําการ
เชื่อม ตัด เจียร 
 

หากตัวทําละลายรั่วไหลออกมา 
ทําใหเกิดไฟไหมทําใหพนักงาน
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 

- มีกฎขอบังคับหามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน เวน
แตบริเวณท่ีจัดให 
- มีการขออนุญาตทํางานกรณี
จะกระทําการใด ๆ ท่ีกอให 
เกิดความรอนหรือประกายไฟ 
เชน การเชื่อม ตัด เจียร  
- มีปายหรือสัญลักษณหาม          
สูบบุหรี่ หรือกระทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวท่ีบริเวณหนา
งาน 
- ขณะทําการผลิตหามผูไม
เก่ียวของเขามาในพ้ืนท่ีผลิต 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การผสม บด ปน แตงสี ตรวจสอบคุณภาพ)  โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนถาไมมีการ
ตอสายดินกับถังผสม ถังบด 
ถังปน และ ถังแตงสี 

เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทํา
ละลายรั่วไหล อาจทําใหเกิด
ไฟไหม ทําใหพนักงานไดรับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 

- มีการตอสายดินท่ีถังผสม  
ถังบด ถังปน และ ถังแตงสี 
ทุกครั้ง 
-  มีการตรวจสอบสภาพสาย
ดินใหมีสภาพพรอมใชงานทุก
ครั้ง  
- ตองมีการตรวจสอบคาความ
ตานทานของการตอลงดินทุกป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การผสม บด ปน แตงสี ตรวจสอบคุณภาพ)  โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรข้ึนถาการระบาย
อากาศบริเวณท่ีทําการผสม บด 
ปน และ แตงสี ไมดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทําใหไอสารเคมีสะสมอยูใน
บริเวณทํางาน ทําใหพนักงาน  
สูดดมไอมีผลกระทบตอสขุภาพ 
- หากเจอกับความรอน หรือ
ประกายไฟ จะทําใหเกิดไฟไหม 
พนักงานไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - มีการระบายอากาศท่ีดี 
- ปดฝาถังบด ถังปน และ ถัง
แตงสีทุกครั้งหลังการใชงาน
เสร็จ  

 - พนักงานสวมใสอุปกรณ
ปกปองทางเดินหายใจ 
- หามพนักงานสูบบุหรี่หรือ
กระทําการใด ๆ ท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การผสม บด ปน แตงสี ตรวจสอบคุณภาพ)  โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา      10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรข้ึนถาระบบหลอ 
เย็นของเครื่องบดชํารุด 
 
 
 
 
 
 

ทําใหเกิดไฟไหม พนักงาน
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหายมีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

- มีอุปกรณวัดอุณหภูมิ  
- มีอุปกรณตัดการทํางานเม่ือ
อุณหภูมิสูงเกินกวาท่ีกําหนด 
- ตรวจสอบคุณภาพของน้ํา
หลอเย็น 
- ลางทําความสะอาดระบบน้ํา
หลอเย็นไมใหมีตะกรัน   
- มีการตรวจสอบปมใหพรอม
ใชงานและมีการซอมบํารุง  
- ตรวจสอบระดับน้ําหลอเย็น
ใหเพียงพอ 
- มีวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การบด
และอบรมใหพนักงานปฏิบัติ
ตาม 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 



 

111 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การผสม บด ปน แตงสี ตรวจสอบคุณภาพ)  โรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา      10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
6. จะเกิดอะไรข้ึนถาแสงสวาง 
ไมเพียงพอ ขณะทําการ
ตรวจสอบคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 

ทําใหสายตาเม่ือยลา  
พนักงานปวดตา เวียนศีรษะ
อาจทํางานผิดพลาดไดรับ
บาดเจ็บ ทรัพยสินเสียหาย  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

- มีระบบสองสวางท่ีเพียงพอ 
- มีการตวจวัดคาการสองสวาง
ใหไดตามมาตรฐาน 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การบรรจุ)       โรงงาน          กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถาไมมีการ
ตอสายดินกับเครื่องบรรจุ 

เกิดไฟฟาสถิต หากตัวทํา
ละลายรั่วไหล อาจทําใหเกิด
ไฟไหม ทําใหพนักงานไดรับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 

- มีการตอสายดินท่ีเครื่องบรรจุ
ทุกครั้ง  
- มีการตรวจสอบสายดินกอน
ใชงานทุกครั้ง ใหอยูในสภาพดี
พรอมใชงาน  
- มีการตรวจสอบคาความ
ตานทานการตอลงดินทุกป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การบรรจุ)       โรงงาน          กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถาการ
ระบายอากาศบริเวณพ้ืนท่ี
บรรจุ ไมดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทําใหไอสารเคมีสะสมอยูใน
บริเวณทํางาน ทําใหพนักงาน  
สูดดมไอมีผลกระทบตอสขุภาพ  
- หากเจอกับความรอน หรือ
ประกายไฟ จะทําใหเกิดไฟไหม 
พนักงานไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 
 
 
 
 
 
 

 - มีการระบายอากาศท่ีดี 
- พนักงานสวมใสอุปกรณ
ปกปองทางเดินหายใจ 
- หามพนักงานสูบบุหรี่หรือ
กระทําการใดท่ีกอใหเกิดความ
รอนหรอืประกายไฟ  
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การบรรจุ)      โรงงาน          กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนถาสีลน
ภาชนะบรรจุขณะบรรจุสีแลค
เกอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหสีแลคเกอรรั่วไหล 
เม่ือเจอแหลงความรอน 
ประกายไฟ อาจทําใหเกิด 
ไฟไหม ทําใหพนักงานไดรับ 
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุ
เพ่ือกักเก็บหากหกลน 
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง 
การบรรจุสีแลคเกอร 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การบรรจุ)     โรงงาน        กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรข้ึนวาลวเปด/ปด
ชํารุดขณะบรรจุสีแลคเกอร  
 
 
 

ทําใหผลิตภัณฑหกรั่วไหล      
เม่ือเจอกับความรอนประกาย 
ไฟ  จะทําใหเกิดไฟไหม ทําให
พนักงานไดรับบาดเจ็บ  
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย    
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

- ใชวาลวท่ีไดมาตรฐาน 
- มีการตรวจเช็คสภาพวาลว
กอนทําการบรรจุทุกครั้ง 
- มีการตรวจสอบและซอม
บํารุงวาลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 4 4  2 
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การศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การบรรจุ)     โรงงาน        กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรข้ึนถาพนักงาน 
ทําใหเกิดความรอนประกายไฟ   
ขณะทําการบรรจุสีแลคเกอร 
เชน สูบบุหรี่ ทําการเชื่อม ตัด 
เจียร 
 

หากตัวทําละลายรั่วไหลออกมา 
ทําใหเกิดไฟไหมทําใหพนักงาน
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 

- มีกฎขอบังคับหามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน เวน
แตบริเวณท่ีจัดให 
- มีการขออนุญาตทํางานกรณี
จะกระทําการใด ๆ ท่ีกอให 
เกิดความรอนหรือประกายไฟ 
เชน การเชื่อม ตัด เจียร  
- มีปายหรือสัญลักษณหาม          
สูบบุหรี่ หรือกระทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวท่ีบริเวณ 
หนางาน 
- ขณะทําการผลิตหามผูไม
เก่ียวของเขามาในพ้ืนท่ีผลิต 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม        การจัดเก็บผลิตภัณฑ (สีน้ํามัน ทินเนอร สแีลคเกอร)       โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม      
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถาการจัด 
เรียงผลิตภัณฑไมดีและวางสูง
เกินกําหนด   
 
 
 
 

ทําใหถังหลนแตกหรือรั่ว ทําให
พนักงานสูดดมไอระเหยมี
ผลกระทบตอสุขภาพ  เม่ือเจอ
กับความรอน ประกายไฟ  
ทําใหเกิดไฟไหม ทําใหพนักงาน   
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม 
 

- กําหนดใหการจัดเก็บ
ผลิตภัณฑในชั้นวาง โดยจัดเก็บ
ผลิตภัณฑสูงไมเกิน 6 เมตร 
และตองมีระยะหางจากโคมไฟ
ไมนอยกวา 60 เมตร 
- ฝกอบรมพนักงานเรื่อง การ
จัดเก็บผลิตภัณฑท่ีปลอดภัย 
- มีอุปกรณดูดซับ เชน ทราย 
- มีถังดับเพลิงแบบมือและ       
มีการตรวจสอบทุก 6 ดือน 
- มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย
และสารเคมีหกรั่วไหล 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม        การจัดเก็บผลิตภัณฑ (สีน้ํามัน ทินเนอร สแีลคเกอร)       โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม      
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถาสภาพรถ
ฟอรคลฟิทไมดีขณะจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ เชน เบรคเสีย  
ไฟถอยชํารุด งาชางสําหรับยก
ชํารุด  
 
 

ทําใหเฉ่ียวชนพนักงานทําให
พนักงานไดรับบาดเจ็บ หรือถัง
รั่วทําใหตัวทําละลายรั่วไหล 
ออกมาทําใหเกิดไฟไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการตรวจสอบสภาพรถ
ฟอรคลฟิทท่ัวไปทุกครั้งกอน
ใชงาน 
- มีแผนการตรวจสอบและ
ซอมบํารุงรถฟอรคลิฟท  
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง   
การบํารุงรักษารถฟอรคลฟิท  
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม        การจัดเก็บผลิตภัณฑ (สีน้ํามัน ทินเนอร สแีลคเกอร)       โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม      
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนถาคนขับรถ         
ฟอรคลฟิทไมระมัดระวงั ไมมี
ความชํานาญ สภาพรางกาย            
ไมพรอมทํางาน  

ทําใหเฉ่ียวชนพนักงาน ทําให
พนักงานไดรับบาดเจ็บ หรือ 
ถังรั่วทําใหตัวทําละลายรั่วไหล 
ออกมาทําใหเกิดไฟไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กําหนดใหหัวหนางาน
ตรวจสอบสภาพความพรอม
ของพนักงานขับรถฟอรคลิฟท 
กอนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง 
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง 
การขับรถฟอรคลิฟทอยาง
ปลอดภัย  
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม        การจัดเก็บผลิตภัณฑ (สีน้ํามัน ทินเนอร สแีลคเกอร)       โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม      
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจกิายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรข้ึนถาพนักงาน 
ทําใหเกิดความรอนประกายไฟ 
เชน  สูบบุหรี่ ทําการเชื่อม  
ตัด เจียร ในบริเวณท่ีจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ 
 
 
 

หากผลิตภัณฑ เชน ทินเนอร
รั่วไหลออกมา ทําใหเกิดไฟไหม  
พนักงานไดรับบาดเจ็บ  
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย      
มีผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 

 
 

     

- มีกฎขอบังคับหามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน เวน
แตบริเวณท่ีจัดให 
- มีการขออนุญาตทํางานกรณี
จะกระทําการใด ๆ ท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ เชน 
การเชื่อม ตัด เจียร  
- มีปายหรือสัญลักษณหาม   
สูบบุหรี่ หรือกระทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟ ติดไวบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 



 

121 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม        การจัดเก็บผลิตภัณฑ (สีน้ํามัน ทินเนอร สแีลคเกอร)       โรงงาน    กรมโรงงานอุตสาหกรรม      
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรข้ึนถาอุปกรณ
ไฟฟาชํารุด เกิดไฟชอ็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะทําใหเกิดไฟไหมทําให
พนักงานไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วัสดุและอุปกรณของระบบ
ไฟฟาเปนไปตามมาตรฐาน 
- อุปกรณไฟฟาเปนชนิดทน
การระเบิด (Explosion 
Proof) 
- มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ
และระบบไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ 
- มีการตรวจสอบระบบไฟฟา
ในโรงงาน และรับรองความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟาโดย
วิศวกรไฟฟาเปนประจําทุกป 
- ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
(กรณีพ้ืนท่ีจัดเก็บเปนวัตถุ 
ท่ีติดไฟได มีพ้ืนท่ีตอเนื่อง
ติดตอกันตั้งแต ๑,๐๐๐ 
ตารางเมตรข้ึนไป) 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   ระบบไฟฟาในโรงงาน        โรงงาน      กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถาอุปกรณ 
ไฟฟาชํารุด เกิดไฟช็อต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหเกิดไฟไหม ทําใหพนักงาน
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพยสินเสียหาย มีผลกระทบ
ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม     
 

- วัสดุและอุปกรณของระบบ
ไฟฟาเปนไปตามมาตรฐาน 
- มีการตรวจสอบสภาพ
อุปกรณและระบบไฟฟาอยาง
สมํ่าเสมอ 
- มีการตรวจสอบระบบไฟฟา
ในโรงงาน และรับรองความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟาโดย
วิศวกรไฟฟา เปนประจําทุกป 
- แบบแปลนท่ีแสดงการติดตั้ง
ระบบไฟฟาในโรงงานตาม
ความเปนจริง (as-built 
drawing) 
 

 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม     การซอมบํารุง              โรงงาน             กรมโรงงานอุตสาหกรรม          
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา      10 - 28 พฤศจกิายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถาพนักงาน 
ทําใหเกิดความรอนประกายไฟ
ขณะทําการซอมบํารุง  
 
 
 

หากตัวทําละลายรั่วไหลออกมา 
ทําใหเกิดไฟไหม พนักงานไดรับ
บาดเจ็บ  เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 

 
 

     

- มีกฎขอบังคับหามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน เวน
แตบริเวณท่ีจัดให 
- มีการขออนุญาตทํางานกรณี
จะกระทําการใด ๆ ท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ เชน 
การเชื่อม ตัด เจียร  
- มีปายหรือสัญลักษณหาม   
สูบบุหรี่ หรือกระทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          การลางถังผสม        โรงงาน               กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรข้ึนถามีไอ
สารเคมีสะสมอยูในบริเวณท่ี
ทํางานขณะทําการลางถังผสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทําใหพนักงาน  สูดดมไอมี
ผลกระทบตอสุขภาพ  
- หากเจอกับความรอน หรือ
ประกายไฟ จะทําใหเกิดไฟไหม 
พนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพยสินเสียหาย มี
ผลกระทบตอชมุชน และ
สิ่งแวดลอม     
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการระบายอากาศท่ีดี 
- พนักงานสวมใสอุปกรณ
ปกปองทางเดินหายใจ 
- หามพนักงานสูบบุหรี่หรือ
กระทําการใด ๆ ท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4  2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          การลางถังผสม        โรงงาน               กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรข้ึนถาพนักงาน 
ทําใหเกิดความรอนประกายไฟ 
ขณะทําการลางถังผสม  
 
 
 

หากตัวทําละลายรั่วไหลออกมา 
ทําใหเกิดไฟไหม พนักงานไดรับ
บาดเจ็บ  เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 

 
 

     

- มีกฎขอบังคับหามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน เวน
แตบริเวณท่ีจัดให 
- มีการขออนุญาตทํางานกรณี
จะกระทําการใด ๆ ท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ เชน 
การเชื่อม ตัด เจียร  
- มีปายหรือสัญลักษณหาม   
สูบบุหรี่ หรือกระทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตรายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนท่ี/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          การลางถังผสม        โรงงาน               กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันท่ีทําการศึกษา       10 - 28 พฤศจิกายน 2557       
 

  คําถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา 

มาตรการปองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรข้ึนถาการ
ระบายอากาศบริเวณท่ีลางถัง
ผสม ไมดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําใหไอสารเคมีสะสมอยูในบริเวณ
ทํางาน ทําใหพนักงานสูดดมไอ            
มีผลกระทบตอสขุภาพ  หากเจอ
กับความรอน หรือประกายไฟ          
จ ะทําใหเกิดไฟไหม พนักงาน
ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน
เสียหาย มีผลกระทบตอชุมชน 
และสิง่แวดลอม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - มีใหการระบายอากาศท่ีดี
สามารถถายเทอากาศไดอยาง
เพียงพอ 

 - พนักงานสวมใสอุปกรณ
ปกปองทางเดินหายใจ 
- หามพนักงานสูบบุหรี่หรือ
กระทําการใดท่ีกอใหเกิดความ
รอนหรือประกายไฟ 

 1 4 4  2 
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แผนควบคุม 1 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                
หนวยงาน  ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด การรับและขนยายผงสี ผงเรซิน และสารปรับคุณภาพ      
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย หรือการทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. 
 

การจัดเรียงผงสี ผงเรซิน และสารปรับคุณภาพ
ขณะขนยาย 
 

พนักงานขนยาย - การจัดเรียง 
 

 

- ใหม่ันคงและสมดลุ 
- วางบนพาเลตและมีการ
พันดวยแถบพลาสติก 

หัวหนางาน 
 

2. 
 

การอบรมพนักงานใหมีความรูเก่ียวกับการขนถาย 
 

หัวหนางาน 
 

- วิธีปฏิบัติเรื่อง การรับและ
การขนยาย 

- พนักงานขนยายทุกคน
ตองผานการอบรม และ
ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทุกครั้ง
ท่ีมีการขนยาย 

ผูจัดการโรงงาน 
 

3. การสวมใสอุปกรณปองกันภยัสวนบคุคลขณะขน
ยาย 

พนักงานขนยาย - หนากากกันฝุน - พนักงานขนยายตองสวม
ใสหนากากกันฝุนทุกครั้งท่ี
มีการขนยาย 

หัวหนางาน 
 

4. 
 

การตรวจสอบอุปกรณดูดซับและอุปกรณเก็บและ
ทําความสะอาด 

พนักงานขนถายตัวทําละลาย - การเตรียมอุปกรณดูดซับ 
เชน ทราย 
 
- การเตรียมอุปกรณเก็บ 
และทําความสะอาด 
 

- มีถังใสทรายในปริมาณท่ี
เพียงพอและตั้งอยูในบริเวณ
พ้ืนท่ีทํางานตลอดเวลา 
- มีอุปกรณเก็บและทําความ
สะอาดตั้งอยูในบริเวณพ้ืนท่ี
ทํางานตลอดเวลา 
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 1 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                
หนวยงาน  ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด การรับและขนยายผงสี ผงเรซิน และสารปรับคุณภาพ      
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย หรือการทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพ่ือ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

5. การตรวจสอบสภาพรถฟอรคลฟิทกอนการใชงาน  
 
  
 

พนักงานขนยาย 
 

- การตรวจสอบสภาพ               
รถฟอรคลฟิทท่ัวไป  
 
 
- การตรวจสอบการทํางาน
ของพนักงานขับรถฟอร
คลฟิท 

- พนักงานขับรถฟอรคลิฟท
ทุกคนตองตรวจสอบสภาพ
ท่ัวไปรถฟอรคลิฟทกอนการ
ใชงานทุกครั้ง 
- หัวหนาตองตรวจสอบวา
พนักงานขับรถฟอรคลฟิทได
มีตรวจสอบสภาพท่ัวไปรถ
ฟอรคลฟิทกอนการใชงาน 

ผูจัดการโรงงาน 
 

6. แผนการตรวจสอบและการซอมบํารุง พนักงานขนยาย 
 

- ตรวจสอบและซอมบํารุง
รถฟอรคลิฟท 
 

 - มีการตรวจสอบและซอม
บํารุงรถฟอรคลิฟทตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดในคูมือ
การใชงาน 

หัวหนางาน 

7. การอบรมพนักงานเรื่อง การขับข่ีรถฟอรคลิฟท
อยางปลอดภัยและการบํารุงรักษารถฟอรคลิฟท 

หัวหนางาน - อบรมเรื่อง การบํารุงรักษา
รถฟอรคลิฟท 

- พนักงานขับรถฟอรคลิฟท
ทุกคนตองผานการอบรม 
เรื่องการขับข่ีรถฟอรคลิฟท
อยางปลอดภัยและการ
บํารุงรักษารถฟอรคลิฟท 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 2 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                
หนวยงาน  ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด การรับ Toluene จากรถขนสง (Tank Car) ขนถายลงถัง 200 ลิตร    
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย หรือการทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. 
 

การตรวจสอบการระบบการขนถาย toluene 
และสภาพถัง 200 ลิตรทุกครั้งกอนมีการขนถาย
ตัวทําละลาย 
 
  

พนักงานขนถายตัวทําละลาย - สภาพถัง 200 ลิตร 
 
- ปริมาณคงเหลือในถัง 
 
 
 
- อุปกรณตัดการจาย 
 
 
- อุปกรณวัดอัตราการไหล 
 
- เครื่องชั่ง 

- ถังสภาพดี ไมรั่วซึม ไม
เปนสนิม 
- เปนถังวางหรือถามีตัวทํา
ละลายคงเหลือตองตรวจวัด
ปริมาณกอนจะทําการขน
ถายลงไปเพ่ิมเติม 
- ตัดระบบการจายเม่ือ 
Toluene ถึงปริมาณท่ี
กําหนด 
- แสดงคาอัตราการไหลได
ถูกตองตามจริง 
- แสดงคาน้ําหนักไดถูกตอง
ตามจริง 

หัวหนางาน 
 

2. 
 

การอบรมพนักงานใหมีความรูเก่ียวกับการขนถาย 
 

หัวหนางาน 
 

วิธีปฏิบัติเรื่อง การขนถาย
ตัวทําละลาย เชน  
- มีการดึงเบรคมือ  
 

พนักงานขนถายตัวทํา
ละลายทุกคนตองผานการ
อบรม และปฏิบัติตามวิธี
ปฏิบัติทุกครั้งท่ีมีการขนถาย 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 2 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน  ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด การรับ Toluene จากรถขนสง (Tank Car) ขนถายลงถัง 200 ลิตร    
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

2. การอบรมพนักงานใหมีความรูเก่ียวกับการขนถาย 
(ตอ) 
 

หัวหนางาน 
 

- ดับเครื่องและถอดกุญแจ
ออกกอนจะทําการขนถาย 
- มีการหนุนหมอนรองลอ 
- ตอสายดินและตอฝาก
ระหวางรถกับถัง 200 ลิตร 
- มีถังดับเพลิงแบบมือ 
- หามผูไมเก่ียวของเขาไป
ในบริเวณท่ีมีการขนถาย 

 ผูจัดการโรงงาน 
 

3. 
 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่อง หามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 
- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร  

- หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเวนสถานท่ี
ท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่เฉพาะ 
- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะดําเนินการ
ได 

ผูจัดการโรงงาน 

4. การตรวจสอบอุปกรณดูดซับทุก 3 เดือน พนักงานขนถายตัวทําละลาย - การเตรียมอุปกรณดูดซับ 
เชน ทราย 

- มีถังใสทรายในปริมาณท่ี
เพียงพอและตั้งอยูในบริเวณ
พ้ืนท่ีทํางานตลอดเวลา 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 2 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน  ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด การรับ Toluene จากรถขนสง (Tank Car) ขนถายลงถัง 200 ลิตร            
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพ่ือ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

5. การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ พนักงานขนถายตัวทําละลาย - ถังดับเพลิงแบบมืออยูใน
สภาพพรอมใชงาน 

มีการตรวจสอบทุก 6 เดือน 
-เข็มท่ีเกจวัดตองอยูภายใน
แถมสีเขียวตลอด 
- เม่ือพลิกคว่ําถังดับเพลิง
ข้ึนลงผงเคมีจะไมแหงแข็ง 

หัวหนางาน 

6. การซอมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและสารเคมี
หกรั่วไหล และการทบทวนแผน 

หัวหนางาน - การปฏิบัติตามแผน 
 

- พนกังานทุกคนรวมซอม
ตามแผนท่ีกําหนดและมีการ
ทบทวนแผนทุกป 

ผูจัดการโรงงาน 
 
 

7. การติดปายหรือสัญลักษณหาม สูบบุหรี่ หรือ
กระทําการใด ๆ  ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวท่ีบริเวณหนางาน 

พนักงานขนถายตัวทําละลาย 
 

- การติดปายหรือ
สญัลกัษณ 
 
 
 
 
- สภาพปายหรือสัญลักษณ 
 

- มีติดปายหรือสัญลักษณ
หาม สูบบุหรี่ หรือกระทํา
การใด ๆ  ท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ
ติดไวท่ีบริเวณหนางาน
ตลอดเวลา 
- มีขนาดตัวอักษรและสี 
คมชดั มองเห็นไดชัดเจน  
ไมขาด หรือซีดจาง 

หัวหนางาน 
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  แผนควบคุม 2 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน  ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด การรับ Toluene จากรถขนสง (Tank Car) ขนถายลงถัง 200 ลิตร          
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
 เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

8. การตรวจสอบการวางถัง 200 ลติรขณะขนถาย พนักงานขนถายตัวทําละลาย - การวางถัง 200 ลิตร  - วางถังบนแผนเหล็กทุก
ครั้งและใหมีการตอลงดิน 

หัวหนางาน 

9. การตรวจสอบการตอฝากระหวางรถกับถัง 200 
ลิตรทุกครั้งท่ีขนถาย 

พนักงานขนถายตัวทําละลาย - การตอฝาก - มีการตอฝากระหวางรถ
กับถัง 200 ลิตรทุกครั้งท่ี
ขนถาย 

หัวหนางาน 

10. การตรวจสอบสายดินทุกครัง้กอนการขนถาย 
 

พนักงานขนถายตัวทําละลาย 
 
 

ฝายซอมบํารุง 

- สภาพสายดิน 
 
 
- การตรวจคาความตานทาน
การตอลงดินทุก 1 ป 

- สายดินไมขาด ชํารุดหรือ
หลุด อยูในสภาพพรอมใช
งาน 
- สายดินอยูในสภาพดี
พรอมใชงานและมีคาความ
ตานทานไมเกิน 5 โอหม 

หัวหนางาน 

11. 
 

การใชและการตรวจสอบขอตอ วาลวและทอ  
 

ฝายซอมบํารุง - ชนิดของขอตอวาลวและ
ทอ 
- การตอขอตอวาลวและทอ  
 
 
 

- ใชชนิดท่ีไดมาตรฐาน 
 
- ขอตอวาลวและทอตอง
ตอใหใหแนน ไมใหหลุด
หรือมีตัวทําละลายรั่วไหล  
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 2 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน  ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด การรับ Toluene จากรถขนสง (Tank Car) ขนถายลงถัง 200 ลิตร          
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
 เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

11. 
 

การใชและการตรวจสอบขอตอ วาลวและทอ 
(ตอ) 

 

ฝายซอมบํารุง - การตรวจสอบและการ
ซอมบํารุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการตรวจสอบและซอม
บํารุงทุกป สภาพขอตอ
วาลว ตองไมเปนสนิม ทอ 
ไมรั่วและอยูในสภาพพรอม
ใชงาน 
 
 
 
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 3 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน     ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ      รายละเอียด      การรับ การขนยายตัวทําละลายและไนโตรเซลลูโลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย) และแบบเปยก โดยรถฟอรคลฟิท       
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
 เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. การตรวจสภาพถังตัวทําละลายหรือไนโตรเซลลูโลส 
แบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย) ทุกครั้งกอนขนยาย 

พนักงานขนยาย - สภาพถัง  - ถังสภาพดี ไมรั่วซึม           
ไมเปนสนิม 

หัวหนางาน 
 

2. 
 

การอบรมพนักงานขนยาย 
 

หัวหนางาน 
 

วิธีปฏิบัติเรื่อง การขนยาย 
ตัวทําละลายหรือไนโตร
เซลลูโลสแบบท่ีผสมมาแลว 
(สารละลาย) อยางปลอดภัย 

พนักงานขนยายทุกคนผาน
การอบรม 
 

ผูจัดการโรงงาน 
 

3. 
 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 
- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร  

- หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเวนสถานท่ี
ท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่เฉพาะ 
- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะดําเนินการ
ได 

ผูจัดการโรงงาน 

4. การตรวจสอบอุปกรณดูดซับทุก 3 เดือน พนกังานขนยาย  - การเตรียมอุปกรณดูดซับ 
เชน ทราย 

- มีถังใสทรายในปริมาณท่ี
เพียงพอและตั้งอยูในบริเวณ
พ้ืนท่ีทํางานตลอดเวลา 
 
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 3 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน     ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ      รายละเอียด      การรับ การขนยายตัวทําละลายและไนโตรเซลลูโลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย) และแบบเปยก โดยรถฟอรคลฟิท   
วัตถปุระสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

5. การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ พนักงานขนยาย - สภาพถังดับเพลิงแบบ   
มือถือ 
 
- การตรวจสอบทุก 6 เดือน 
 

- เข็มท่ีเกจวัดตองอยูภายใน
แถบสีเขียวตลอด ถังอยูใน
สภาพพรอมใชงานตลอด 
- เม่ือพลิกคว่ําถังดับเพลิง
ข้ึนลงผงเคมีจะไมแหงแข็ง 

หัวหนางาน 

6. การซอมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและสารเคมี
หกรัว่ไหลและการทบทวนแผน 

หัวหนางาน - การปฏิบัติตามแผนท่ี
กําหนด 

- พนักงานทุกคนรวมซอม
ตามแผนท่ีกําหนดและมีการ
ทบทวนแผนทุกป 

ผูจัดการโรงงาน 
 
 

7.  การตรวจสอบจัดวางถังตัวทําละลายหรือไนโตร
เซลลูโลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย) ขณะขน
ยายดวยรถฟอรคลฟิท 

พนักงานขนยาย - การจัดวางถัง  - วางบนพาเลตใหม่ันคง
และสมดลุ 

หัวหนางาน 

8. การอบรมและการตรวจสอบเรื่อง การขับ 
รถฟอรคลฟิท  

หัวหนางาน 
 

- การอบรมการขับ 
รถฟอรคลฟิท  
 
- การขับรถฟอรคลิฟท 

- พนักงานขับรถทุกคนผาน
การอบรมเรื่อง การขับรถ
ฟอรคลฟิทอยางปลอดภัย  
- บุคคลท่ีไมเก่ียวของหาม
ขับรถฟอรคลิฟท 
 

ผูจัดการโรงงาน 
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  แผนควบคุม 3 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน  ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ   รายละเอียด การรับ การขนยาย ตัวทําละลายหรือไนโตรเซลลูโลส (ในแอลกอฮอล) โดยรถฟอรคลิฟท  
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

8. การอบรมและการตรวจสอบเรื่องการขับ 
รถฟอรคลฟิท (ตอ) 

หัวหนางาน 
 

- การขับรถฟอรคลิฟท 
(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
- สภาพพนักงานท่ีขับ 
รถฟอรคลฟิท 
 
- การซอมบํารุง 
รถฟอรคลฟิท 
 

- กําหนดความเร็วในการ
ขับรถฟอรคลิฟท ไมเกิน 
10 กม./ชม. 
- พนักงานขับรถ 
ฟอรคลิฟท ประจํารถ 
ฟอรคลฟิท 1 คนตอ 1 คัน 
และมีการตรวจสอบสภาพ
รถท่ัวไปทุกครั้งกอนใชงาน 
- มีสภาพรางกายสมบูรณ 
ไมมึนเมา และพรอม
ปฏิบัติงาน 
- มีการซอมบํารุง 
รถฟอรคลฟิท ตามคูมือ
กําหนด 
 
 
 

ผูจัดการโรงงาน 
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         แผนควบคุม 3 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน  ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ   รายละเอียด การรับ การขนยาย ตัวทําละลายหรือไนโตรเซลลูโลส (ในแอลกอฮอล) โดยรถฟอรคลิฟท  
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

9. การติดปายหรือสัญลักษณหาม สูบบุหรี่ หรือ
กระทําการใด ๆ  ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวท่ีบริเวณหนางาน (ตอ) 

พนักงานขนถายตัวทําละลาย 
 

- การติดปายหรือสัญลักษณ 
 
 
 
 
 

- สภาพปายหรือสัญลักษณ 
 

- มีติดปายหรือสัญลักษณ
หามสูบบุหรี่ หรือกระทํา
การใด ๆ  ท่ีกอใหเกิด 
ความรอนหรือประกายไฟ
ติดไวท่ีบริเวณหนางาน
ตลอดเวลา 
- มีขนาดตัวอักษรและสี 
คมชัดมองเห็นไดชัดเจน  
ไมขาด หรือซีดจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 4 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน    ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด        การจัดเก็บวัตถุดิบและตัวทําละลาย รวมท้ังไนโตรเซลลโูลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย)  โดยรถฟอรคลฟิท   
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
 เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   

ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ
ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน

ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. 
 

การตรวจสอบสภาพถังตัวทําละลายและไนโตร
เซลลูโลสแบบที่ผสมมาแลว (สารละลาย) 
 

พนักงานจัดเก็บวัตถุดิบ 
 

- สภาพถังตัวทําละลาย
และไนโตรเซลลูโลสแบบท่ี
ผสมมาแลว (สารละลาย) 
ทุกสัปดาห 
- การจัดวางและจัดเก็บ 
ตัวทําละลายและไนโตร-
เซลลูโลสแบบที่ผสม
มาแลว (สารละลาย) 

- ถังสภาพดี ไมรั่วซึม ไม
เปนสนิม 
 
 
- จัดวางใหม่ันคงและสมดุล 
และจัดเก็บตาม SDS หรือ
คูมือการเก็บรักษาสารเคมี
และวตัถุอันตราย พ.ศ. 2550 

หัวหนางาน 

2.  การอบรมพนักงาน เรื่อง การใช การจัดเก็บตัวทํา
ละลายและไนโตรเซลลโูลสแบบท่ีผสมมาแลว 
(สารละลาย) อยางปลอดภัย  
 

หัวหนางาน 
 

- วิธีปฏิบัติเรื่อง การใช  
การจัดเก็บตัวทําละลาย 
และไนโตรเซลลโูลสแบบท่ี
ผสมมาแลว (สารละลาย) 
อยางปลอดภัย 
 

- พนักงานฝายจัดเก็บ
วัตถุดิบทุกคนตองผานการ
อบรม 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง
การจัดเก็บตัวทําละลาย
และไนโตรเซลลโูลส 
แบบท่ีผสมมาแลว 
(สารละลาย)  
 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 4 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน    ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด        การจัดเก็บวัตถุดิบและตัวทําละลาย รวมท้ังไนโตรเซลลโูลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย)  โดยรถฟอรคลฟิท   
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
 เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   

ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ
ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน

ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

3. การตรวจสอบอุปกรณดูดซับทุก 3 เดือน พนักงานขนถายตัวทําละลาย - การเตรียมอุปกรณดูดซับ 
เชน ทราย 

- มีถังใสทรายในปริมาณท่ี
เพียงพอและตั้งอยูในบริเวณ
พ้ืนท่ีทํางานตลอดเวลา 

หัวหนางาน 

4. การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ พนักงานขนยาย - สภาพถังดับเพลิงแบบ   
มือถือ 
 
- การตรวจสอบทุก 6 เดือน 
 

- เข็มท่ีเกจวัดตองอยูภายใน
แถบสีเขียวตลอด ถังอยูใน
สภาพพรอมใชงานตลอด 
- เม่ือพลิกคว่ําถังดับเพลิง
ข้ึนลงผงเคมีจะไมแหงแข็ง 

หัวหนางาน 

5. การซอมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและสารเคมี
หกรัว่ไหลและการทบทวนแผน 

หัวหนางาน - การปฏิบัติตามแผนท่ี
กําหนด 

- พนักงานทุกคนรวมซอม
ตามแผนท่ีกําหนดและมี
การทบทวนแผนทุกป 

ผูจัดการโรงงาน 
 
 

6. 
 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 
- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร  

- หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเวนสถานท่ี
ท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่เฉพาะ 
- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะ
ดําเนินการได 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 4 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน    ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด        การจัดเก็บวัตถุดิบและตัวทําละลาย รวมท้ังไนโตรเซลลโูลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย)  โดยรถฟอรคลฟิท   
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
 เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   

ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ
ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน

ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

7. การติดปายหรือสัญลักษณหาม สูบบุหรี่ หรือ
กระทําการใด ๆ  ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวท่ีบริเวณหนางาน (ตอ) 

พนักงานจัดเก็บวัตถุดิบ  
 

- การติดปายหรือสัญลักษณ 
 
 
 
 
 

- สภาพปายหรือสัญลักษณ 
 

- มีติดปายหรือสัญลักษณ
หามสูบบุหรี่ หรือกระทํา
การใด ๆ  ท่ีกอใหเกิด 
ความรอนหรือประกายไฟ
ติดไวท่ีบริเวณหนางาน
ตลอดเวลา 
- มีขนาดตัวอักษรและสี 
คมชัดมองเห็นไดชัดเจน  
ไมขาด หรือซีดจาง 
 
 

หัวหนางาน 

8. การเลือกใชวัสดุและอุปกรณของระบบไฟฟาและ
การตรวจสอบสภาพกอนการใชงานทุกครั้งและ
ทุกป 

หัวหนางาน 
 

พนกังานซอมบํารุง 
 
 
 

- ชนิดของวัสดุและ
อุปกรณของระบบไฟฟา 
- สภาพวัสดุและอุปกรณ
ของระบบไฟฟา 
 

- ใชชนิดท่ีไดมาตรฐานชนิด
ท่ีใชในพ้ืนท่ีท่ีมีสารไวไฟ 
- มีการตรวจสอบกอนการ
ใชงานทุกครั้ง 
- อยูในสภาพดี ไมชํารุด 
หรือแตกหัก 

ผูจัดการโรงงาน 
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 4 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน    ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด        การจัดเก็บวัตถุดิบและตัวทําละลาย รวมท้ังไนโตรเซลลโูลสแบบท่ีผสมมาแลว (สารละลาย)  โดยรถฟอรคลฟิท   
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
 เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   

ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ
ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน

ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

8. การเลือกใชวัสดุและอุปกรณของระบบไฟฟาและ
การตรวจสอบสภาพกอนการใชงานทุกครั้งและ
ทุกป (ตอ) 

หัวหนางาน 
 

- การตรวจสอบระบบ
ไฟฟาในโรงงาน และ
รับรองความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟา 

- มีการตรวจสอบโดย
วศิวกรเปนประจําทุกป 

ผูจัดการโรงงาน 
 

9. การติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  หัวหนางาน - การติดตั้งระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ  
 
 

- บริเวณท่ีมีการจัดเก็บวัตถุ
ไวไฟท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต 14 
ตารางเมตรข้ึนไป  
- ใชงานไดตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 5 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน        ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ      รายละเอียด          การจัดเก็บไนโตรเซลลโูลสแบบเปยก       
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
 เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   

ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ
ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน

ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. การจัดเก็บไนโตรเซลลูโลสแบบเปยก หัวหนางาน - การถายเทหรือตักแบง 
ไนโตรเซลลูโลสแบบเปยก 
 
- การจดัเก็บไนโตรเซลลโูลส
แบบเปยก 
 

- ไมใหมีการถายเทหรือตัก
แบงไนโตรเซลลูโลสแบบ
เปยกในอาคารท่ีจัดเก็บ 
- จัดเก็บตามระเบียบ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิด พ.ศ. 2542 

ผูจัดการโรงงาน 

2. การอบรมพนักงาน เรื่อง การใช การจัดเก็บ              
ไนโตรเซลลโูลสแบบเปยกอยางปลอดภัย  
 

หัวหนางาน 
 

- วิธีปฏิบัติเรื่อง การใช  
การจัดเก็บไนโตรเซลลโูลส
แบบเปยกอยางปลอดภัย 
 

- พนักงานฝายจัดเก็บ
วัตถุดิบทุกคนตองผานการ
อบรม 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง
การใช การจัดเก็บไนโตร
เซลลโูลสแบบเปยกอยาง
ปลอดภัย 

ผูจัดการโรงงาน 

3. การเลือกใชวัสดุและอุปกรณของระบบไฟฟาและ
การตรวจสอบสภาพกอนการใชงานทุกครั้งและ
ทุกป 

หัวหนางาน 
 
 

- ชนิดของวัสดุและ
อุปกรณของระบบไฟฟา 
 

- ใชชนิดท่ีไดมาตรฐานชนิด
ท่ีใชในพ้ืนท่ีท่ีมีสารไวไฟ 
 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 5 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน        ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ      รายละเอียด          การจัดเก็บไนโตรเซลลโูลสแบบเปยก       
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
 เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   

ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ
ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน

ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

3. การเลือกใชวัสดุและอุปกรณของระบบไฟฟาและ
การตรวจสอบสภาพกอนการใชงานทุกครั้งและ
ทุกป (ตอ) 

พนกังานซอมบํารุง 
 
 
 

หัวหนางาน 
 

- สภาพวัสดุและอุปกรณ
ของระบบไฟฟา 
 
 
- การตรวจสอบระบบไฟฟา
ในโรงงาน และรับรองความ
ปลอดภยัของระบบไฟฟา 

- มีการตรวจสอบกอนการ
ใชงานทุกครั้ง 
- อยูในสภาพดี ไมชํารุด 
หรือแตกหัก 
- มีการตรวจสอบโดย
วศิวกรเปนประจําทุกป 

หัวหนางาน 
 
 
 

ผูจัดการโรงงาน 
 
 

4. การติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  หัวหนางาน - การติดตั้งระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ  
 
 

- บริเวณท่ีมีการจัดเก็บวัตถุ
ไวไฟท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต 14 
ตารางเมตรข้ึนไป  
- ใชงานไดตลอดเวลา 

ผูจัดการโรงงาน 
 

5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 
- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร  

- หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเวนสถานท่ี
ท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่เฉพาะ 
- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะ
ดําเนินการได 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 5 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน        ฝายจัดเก็บวัตถุดิบ      รายละเอียด          การจัดเก็บไนโตรเซลลโูลสแบบเปยก       
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
 เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   

ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ
ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน

ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

6. การติดปายหรือสัญลักษณหาม สูบบุหรี่ หรือ
กระทําการใด ๆ  ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวท่ีบริเวณหนางาน (ตอ) 

พนักงานฝายจัดเก็บวัตถุดิบ
และสินคา 

 

- การติดปายหรือสัญลักษณ 
 
 
 
 
 

- สภาพปายหรือสัญลักษณ 
 

- มีติดปายหรือสัญลักษณ
หามสูบบุหรี่ หรือกระทํา
การใด ๆ  ท่ีกอใหเกิด 
ความรอนหรือประกายไฟ
ติดไวท่ีบริเวณหนางาน
ตลอดเวลา 
- มีขนาดตัวอักษรและสี 
คมชัดมองเห็นไดชัดเจน  
ไมขาด หรือซีดจาง 

หัวหนางาน 

7. การจัดใหมีการระบายอากาศ หัวหนางาน - การระบายอากาศ 
 
 

- มีการระบายอากาศท่ีดี 
มีไอสารเคมีสะสมไมเกินคา
มาตรฐาน 

ผูจัดการโรงงาน 
 

8. การติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  หัวหนางาน - การติดตั้งระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ  
 
 

- บริเวณท่ีมีการจัดเก็บวัตถุ
ไวไฟท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต 14 
ตารางเมตรข้ึนไป  
- ใชงานไดตลอดเวลา 
 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 6 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน  ฝายผลิต   รายละเอียด  กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การขนยายตัวทําละลายลงถังผสม)           
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. การตรวจสภาพถังกวนหรอืถังผสมทุกครัง้กอนขน
ยายตัวทําละลายลงถังผสม 

พนักงานขนยาย - สภาพถังถังกวนหรือถัง
ผสม 
- การซอมบํารุงถังกวน
หรือถังผสม 

- ถังสภาพดี ไมรั่วซึม           
ไมเปนสนิม 
- มีการซอมบํารุงทุกป โดย
ตรวจสอบตามคูมอืการใชงาน 

หัวหนางาน 
 

2. 
 

การจัดทําวิธีปฏิบัติและอบรมพนักงานขนยายตัว
ทําละลายลงถังกวนหรือถังผสมอยางถูกวิธี 
 

หัวหนางาน 
 

- วิธีปฏิบัติในเรื่อง การขน
ยายวัตถุดิบและตัวทํา
ละลายลงถังกวนหรือถัง
ผสมอยางถูกวีธี 
 
 
- การอบรมเรื่อง เรื่อง การ
ขนยายวัตถุดิบและตัวทํา
ละลายลงถังกวนหรือถัง
ผสมอยางถูกวีธี 

- จัดทําเปนเอกสารติดท่ี
หนางานใหพนักงานทราบ 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง 
การขนยายวัตถุดิบและตัว
ทําละลายลงถังกวนหรือถัง
ผสมอยางถูกวีธี 
- พนักงานขนยายทุกคน
ตองผานการอบรม 
 

ผูจัดการโรงงาน 

3. 
 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 

- หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเวนสถานท่ี
ท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่เฉพาะ 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 6 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน  ฝายผลิต   รายละเอียด  กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การขนยายตัวทําละลายลงถังผสม)           
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

   - การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร  

- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะดําเนิน 
การได 

 

4. การตรวจสอบอุปกรณดูดซับทุก 3 เดือน พนักงานขนถายตัวทําละลาย - การเตรียมอุปกรณดูดซับ 
เชน ทราย 

- มีถังใสทรายในปริมาณท่ี
เพียงพอและตั้งอยูในบริเวณ
พ้ืนท่ีทํางานตลอดเวลา 

หัวหนางาน 

5. การซอมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและสารเคมี
หกรัว่ไหลและการทบทวนแผน 

หัวหนางาน - การปฏิบัติตามแผนท่ี
กําหนด 

- พนักงานทุกคนรวมซอม
ตามแผนท่ีกําหนดและมี
การทบทวนแผนทุกป 

ผูจัดการโรงงาน 
 
 

6. การตรวจสอบสายดินและการตอฝากทุกครั้งท่ีขน
ถายระหวางถังบรรจุตัวทําละลายกับถังผสม 
 

พนักงานขนถายตัวทําละลาย - สภาพสายดิน 
 

 
- การตอฝาก 
 
 
- การตรวจคาความตาน 
ทานการตอลงดินทุก 1 ป 

- สายดินไมขาด ชํารุดหรือ
หลุด อยูในสภาพพรอมใช
งาน 
- มีการตอฝากระหวางรถ
กับถังบรรจุตัวทําละลาย
กับถังผสมทุกครั้งท่ีขนถาย 
- มีคาความตานทานไม
เกิน 5 โอหม   

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 6 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน  ฝายผลิต   รายละเอียด  กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การขนยายตัวทําละลายลงถังผสม)           
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

7. การปดฝาภาชนะหรืออุปกรณตาง ๆ เพ่ือปองกัน
การกระเด็นของสารเคมี 

พนักงานขนยาย - การปดฝาภาชนะหรือ
อุปกรณตาง ๆ 

- ปดฝาภาชนะใหไดมาก
ท่ีสุดใหเพียงพอท่ีจะไมเปน
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง หรือปดใหสนิท (ถา
ทําได) เพ่ือปองกันการ
กระเด็นของสารเคมี 

หัวหนางาน 

8. สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนกังานขนยาย - สวมใสแวนตาและชุดเอ๊ียม
กันสารเคมี 

- สวมใสแวนตาและชุด
เอ๊ียมกันสารเคมีตลอดเวล
ขณะปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 7 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน       ฝายผลิต   รายละเอียด     กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การผสม บด ปน แตงสี และตรวจสอบคุณภาพ)    
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. การตรวจสอบมอเตอร  พนักงานซอมบํารุง - ชนดิของมอเตอร 
 
 
- การซอมบํารุงมอเตอร 

- ใชมอเตอรท่ีไดมาตรฐาน
และเปนมอเตอรชนดิทนการ
ระเบิด (Explosion proof) 
- มีการซอมบํารุงทุกป โดย
ปฏิบัติตามท่ีคูมือกําหนด 

หัวหนางาน 

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานผสม/บด/ปน/แตงสี - การสูบบุหรี่  
 
 
 
- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร 

- มีปายหามสูบบุหรี่ใน
บริเวณท่ีปฏิบัติงาน ยกเวน
สถานท่ีท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่
เฉพาะ 
- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะดําเนิน 
การได 

หัวหนางาน 
 

3. การหามผูไมเก่ียวของเขามาในบริเวณพ้ืนท่ีผลิต หัวหนางาน - บริเวณพ้ืนท่ีผลิต - ขณะทําการผลิตตองไมมี
ผูท่ีไมเก่ียวของเขามาใน
บริเวณพ้ืนท่ีผลิต 

ผูจัดการโรงงาน 

4. การตรวจสอบสายดินท่ีถังผสมหรือถังบดทุกครั้ง
กอนการขนถาย 

พนักงานผสม/บด/ปน/แตงสี - การตอสายดิน 
 

- มีการตอทุกครั้งท่ีทําการ
ผสมหรือบด 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 7 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน       ฝายผลิต   รายละเอียด     กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การผสม บด ปน แตงสี และตรวจสอบคุณภาพ)    
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

4. การตรวจสอบสายดินท่ีถังผสมหรือถังบดทุกครั้ง
กอนการขนถาย (ตอ) 
 

พนักงานผสม/บด/ปน/แตงสี - สภาพสายดิน 
 

- การตรวจคาความตาน 
ทานการตอลงดินทุก 1 ป 

- สายดินไมขาดไมชํารุด 
อยูในสภาพพรอมใชงาน   
- คาความตานทานไมเกิน   
5 โอหม   

หัวหนางาน 

5. การจัดใหมีการระบายอากาศ หัวหนางาน - การระบายอากาศ 
 
 
- การปดฝาถังผสม/บด/
ปน/แตงสี  

- มีการระบายอากาศท่ีดี 
มีไอสารเคมีสะสมไมเกินคา
มาตรฐาน 
- ปดฝาถังขณะปฏิบัติงาน
และหลังปฏิบัติทุกครั้ง 

ผูจัดการโรงงาน 
 

6. การปดฝาถังผสมหรือถังบดเพ่ือลดการระเหยของ
ไอสารเคมี 

พนักงานผสม/บด/ปน/แตงสี - การปดฝาถังผสมหรือถัง
บด 

- ขณะทําการผสมหรอืบด
ฝาถังตองปดทุกครั้ง 
- เม่ือเลิกทําการผสมหรือ
บดฝาถังตองปดทุกครั้ง 

หัวหนางาน 

7. การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล พนักงานผสม/บด/ปน/แตงสี - อุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจ 

- ขณะปฏิบัติงานพนักงาน
ทําการผสมหรือบดตอง
สวมใสอุปกรณปกปอง
ทางเดินหายใจตลอดเวลา 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 7 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน       ฝายผลิต   รายละเอียด     กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การผสม บด ปน แตงสี และตรวจสอบคุณภาพ)    
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

8. การจัดทําวิธีปฏิบัติและอบรมพนักงานเรื่อง การ
บด 
 

หัวหนางาน 
 

- วิธีปฏิบัติเรื่อง การบด 
 
 

- มีวิธีปฏิบัติงานและอบรม
ใหปฏิบัติตามทุกครั้งท่ีทํา
การบด 

ผูจัดการโรงงาน 

9.  การตรวจสอบอุปกรณของระบบหลอเย็นของ
เครื่องบด  

พนักงานซอมบํารุง - อุปกรณวัดอุณภูมิ  
 
 
- อุปกรณตัดระบบการ
ทํางาน  
 
- ระดับน้ําหลอเย็น 
 
 
- คุณภาพน้ํา 
- ตะกรัน 
 
 

- มีการแสดงคาอุณหภูมิ
ของระบบหลอเย็นได
ถูกตอง 
- เม่ืออุณหภูมิสูงเกินกวา 
ท่ีกําหนดจะตัดการทํางาน
ของระบบ 
 - ตองไมต่ํากวาระดับท่ี
กําหนดตลอดระยะเวลา
ทํางาน 
- คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 
- มีการลางทําความสะอาด
ไมใหมีตะกรัน 
 
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 8 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน     ฝายผลิต    รายละเอียด   กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การบรรจุ)        
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. การตรวจสอบสายดินท่ีเครื่องบรรจุทุกครั้งกอน
ทําการบรรจุสีน้ํามันลงภาชนะ 
 

พนักงานบรรจุ - การตอสายดิน 
 

- สภาพสายดิน 
 

- การตรวจคาความตาน 
ทานการตอลงดินทุก 1 ป 

- มีการตอทุกครั้งท่ีทําการ
บรรจุ 
- สายดินไมขาดไมชํารุด 
อยูในสภาพพรอมใชงาน   
- คาความตานทานไมเกิน 5 
โอหม   

หัวหนางาน 

2. การจัดใหมีการระบายอากาศ หัวหนางาน - การระบายอากาศ 
 
 

- มีการระบายอากาศท่ีดี 
มีไอสารเคมีสะสมไมเกินคา
มาตรฐาน 

ผูจัดการโรงงาน 
 

3. การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล พนักงานบรรจุ - อุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจ 

- ขณะปฏิบัติงานพนักงาน
ทําการบรรจุตองสวมใส
อุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจตลอดเวลา 

หัวหนางาน 

4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 
 

- มีปายหามสูบบุหรี่ใน
บริเวณท่ีปฏิบัติงาน ยกเวน
สถานท่ีท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่
เฉพาะ 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 8 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน     ฝายผลิต    รายละเอียด   กระบวนการผลิตสีน้ํามัน (การบรรจุ)        
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ (ตอ) 
 

พนักงานทุกคน 
 

- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร  

- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะ
ดําเนินการได 

ผูจัดการโรงงาน 

5. การใชวาลวและการตรวจสอบวาลวเปด/ปด พนักงานบรรจุ 
 
 
 
 

พนักงานซอมบํารุง 

- ชนิดของวาลวเปด/ปด 
 
- สภาพวาลว 
 
 
- การซอมบํารุงวาลวเปด/
ปด 

- ใชวาลวเปด/ปดท่ีได
มาตรฐาน  
- ตรวจสอบสภาพวาลวทุก
ครัง้กอนการใชงาน วาลว
ตองไมรั่ว ไมซึม หรือชํารุด 
- มีการซอมบํารุงทุกป โดย
ปฏิบัติตามท่ีคูมือกําหนด 

หัวหนางาน 
 
 
 
 

หัวหนางาน 

6. การเตรียมการรองรับกรณีหกรั่วไหล พนักงานบรรจุ - อุปกรณรองรับ 
 
 
- การเตรียมอุปกรณดูดซับ 
เชน ทราย 

- มีภาชนะรองรับภาชนะ
บรรจุเพ่ือกักเก็บการหกลน
ทุกครั้งท่ีทําการบรรจุ 
มีถังใสทรายในปรมิาณท่ี
เพียงพอและตั้งอยูใน
บริเวณท่ีปฏิบัติงาน 
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 9 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน ฝายผลิต   รายละเอียด กระบวนการผลิตทินเนอร (การขนยายตัวทําละลายลงถังผสม)             
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. การตรวจสภาพถังผสมทุกครั้งกอนขนยายตัวทํา
ละลายลงถังผสม 

พนกังานขนยาย - สภาพถังถังผสม 
 
- การซอมบํารุงถังผสม 

- ถังสภาพดี ไมรั่วซึม           
ไมเปนสนิม 
- มีการซอมบํารุงทุกป โดย
ตรวจสอบตามคูมือการใช
งาน 

หัวหนางาน 
 

2. 
 

การจัดทําวิธีปฏิบัติและอบรมพนักงานขนยายตัว
ทําละลายลงถังผสมอยางถูกวิธี 
 

หัวหนางาน 
 

- วิธีปฏิบัติเรื่อง การขนยาย      
ตัวทําละลายลงถังผสม 
อยางถูกวิธี 
 
 
- อบรมเรื่อง การขนยาย
ตัวทําละลายลงถังผสม
อยางถูกวิธี 

- จัดทําเปนเอกสารติดท่ี
หนางานใหพนักงานทราบ 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง
การขนยายตัวทําละลายลง
ถังผสมอยางถูกวิธีทุกครั้ง 
- พนักงานขนยายทุกคน
ตองผานการอบรม 
 

ผูจัดการโรงงาน 

3. 
 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 

- หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเวนสถานท่ี
ท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่เฉพาะ 
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 9 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน ฝายผลิต   รายละเอียด กระบวนการผลิตทินเนอร (การขนยายตัวทําละลายลงถังผสม)             
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพ่ือ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

3. 
 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ (ตอ) 
 

พนักงานทุกคน 
 

- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร  

- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะดําเนิน 
การได 

หัวหนางาน 
 

4. การตรวจสอบอุปกรณดูดซับทุก 3 เดือน พนักงานขนถายตัวทําละลาย - การเตรียมอุปกรณดูดซับ 
เชน ทราย 

- มีถังใสทรายในปริมาณท่ี
เพียงพอและตั้งอยูในบริเวณ
พ้ืนท่ีทํางานตลอดเวลา 

หัวหนางาน 

5. การซอมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและสารเคมี
หกรัว่ไหลและการทบทวนแผน 

หัวหนางาน - การปฏิบัติตามแผนท่ี
กําหนด 

- พนักงานทุกคนรวมซอม
ตามแผนท่ีกําหนดและ             
มีการทบทวนแผนทุกป 

ผูจัดการโรงงาน 
 
 

6. การตรวจสอบสายดินและการตอฝากทุกครั้งท่ีขน
ถายระหวางถังบรรจุตัวทําละลายกับถังผสม 
 

พนักงานขนถายตัวทําละลาย - สภาพสายดิน 
 

 
- การตอฝาก 
 
 
- การตรวจคาความตาน 
ทานการตอลงดินทุก 1 ป 

- สายดินไมขาด ชํารุดหรือ
หลุด อยูในสภาพพรอมใช
งาน 
- มีการตอฝากระหวางรถ
กับถังบรรจุตัวทําละลาย
กับถังผสมทุกครั้งท่ีขนถาย 
- มีคาความตานทานไม
เกิน 5 โอหม   

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 10 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน       ฝายผลิต       รายละเอียด   กระบวนการผลิตทินเนอร (การผสม)        
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. การตรวจสอบมอเตอร พนักงานซอมบํารุง - ชนดิของมอเตอร 
 
 
- การซอมบํารุงมอเตอร 

- ใชมอเตอรท่ีไดมาตรฐาน
และเปนมอเตอรชนดิทนการ
ระเบิด (Explosion proof) 
- มีการซอมบํารุงทุกป โดย
ปฏิบัติตามท่ีคูมือกําหนด 

หัวหนางาน 

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานผสม - การสูบบุหรี่  
 
 
- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร 

- หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเวนสถานท่ี
ท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่เฉพาะ 
- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะดําเนิน 
การได 

หัวหนางาน 
 

3. การติดปายหรือสัญลักษณหาม สูบบุหรี่ หรือ
กระทําการใด ๆ  ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวท่ีบริเวณหนางาน  

พนักงานฝายจัดเก็บวัตถุดิบ
และสินคา 

 

- การติดปายหรือสัญลักษณ 
 
 
 
 

 

- มีติดปายหรือสัญลักษณ
หามสูบบุหรี่ หรือกระทํา
การใด ๆ  ท่ีกอใหเกิด 
ความรอนหรือประกายไฟ
ติดไวท่ีบริเวณหนางาน
ตลอดเวลา 

หัวหนางาน 



156 

 

 

แผนควบคุม 10 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน       ฝายผลิต       รายละเอียด   กระบวนการผลิตทินเนอร (การผสม)        
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพ่ือลด

ความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปนความ
เส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

3. การติดปายหรือสัญลักษณหาม สูบบุหรี่ หรือ
กระทําการใด ๆ  ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวท่ีบริเวณหนางาน (ตอ) 

พนักงานผสม 
 

- สภาพปายหรือสัญลักษณ 
 

- มีขนาดตัวอักษรและสี 
คมชัดมองเห็นไดชัดเจน  
ไมขาด หรือซีดจาง 

หัวหนางาน 

4. การตรวจสอบสายดินท่ีถังผสมทุกครั้งกอนการ
ปฏิบัติงาน 
 

พนักงานผสม/บด - การตอสายดิน 
 

- สภาพสายดิน 
- การตรวจคาความตาน 
ทานการตอลงดินทุก 1 ป 

- มีการตอทุกครั้งท่ีทําการ
ผสม มีสภาพพรอมใชงาน   
- สายดินไมขาดไมชํารุด  
- คาความตานทานไมเกิน 5 
โอหม   

หัวหนางาน 

5. การจัดใหมีการระบายอากาศ หัวหนางาน - การระบายอากาศ 
 

- มีการระบายอากาศท่ีดี 
มีไอสารเคมีสะสมไมเกินคา
มาตรฐาน 

ผูจัดการโรงงาน 
 

6. การปดฝาถังผสมเพ่ือลดการระเหยของไอสารเคมี พนักงานผสม - การปดฝาถังผสม - เม่ือเลิกทําการผสม           
ตองปดถังทุกครัง้ 

หัวหนางาน 

7. การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล พนักงานผสม - อุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจ 

- ขณะปฏิบัติงานพนักงาน
ทําการผสมตองสวมใส
อุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจตลอดเวลา 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 11 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน          ฝายผลิต   รายละเอียด  กระบวนการผลิตทินเนอร (การบรรจุ)        
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. การตรวจสอบสายดินท่ีเครื่องบรรจุทุกครั้งกอน
ทําการบรรจุทินเนอรลงภาชนะ 
 

พนักงานบรรจุ - การตอสายดิน 
 

- สภาพสายดิน 
 

- การตรวจคาความตาน 
ทานการตอลงดินทุก 1 ป 

- มีการตอทุกครั้งท่ีทําการ
บรรจุทินเนอร 
- สายดินไมขาดไมชํารุด 
อยูในสภาพพรอมใชงาน   
- คาความตานทานไมเกิน 5 
โอหม   

หัวหนางาน 

2. การปดฝาถังบรรจุเพ่ือลดการระเหยของไอ      
ทินเนอร 

พนักงานบรรจุ - การปดฝาถังบรรจุ - ปดฝาถังทุกครั้งขณะ
บรรจุและเม่ือบรรจุเสร็จ 

หัวหนางาน 

3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 
- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร 

- หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเวนสถานท่ี
ท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่เฉพาะ 
- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะ
ดําเนินการได 

ผูจัดการโรงงาน 

4. การเตรียมการรองรับกรณีหกรั่วไหล พนักงานบรรจุ - อุปกรณรองรับ 
 
 

- มีภาชนะรองรับภาชนะ
บรรจุเพ่ือกักเก็บการหกลน
ทุกครั้งท่ีทําการบรรจุ 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 11 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน          ฝายผลิต   รายละเอียด  กระบวนการผลิตทินเนอร (การบรรจุ)        
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

4. การเตรียมการรองรับกรณีหกรั่วไหล (ตอ) พนักงานบรรจุ - การเตรียมอุปกรณดูดซับ 
เชน ทราย 

มีถังใสทรายในปรมิาณท่ี
เพียงพอและตั้งอยูใน
บริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

หัวหนางาน 

5. การตรวจสอบถังดับเพลงิแบบมือถือ พนักงานบรรจุ - สภาพถังดับเพลิงแบบมือ
ถือ 
 
- การตรวจสอบทุก 6 เดือน 
 

- เข็มท่ีเกจวัดตองอยูภายใน
แถบสีเขียวตลอด ถังอยูใน
สภาพพรอมใชงานตลอด 
- เม่ือพลิกคว่ําถังดับเพลิง
ข้ึนลงผงเคมีจะไมแหงแข็ง 

หัวหนางาน 

6. การซอมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและสารเคมี
หกรัว่ไหลและการทบทวนแผน 

หัวหนางาน - การปฏิบัติตามแผนท่ี
กําหนด 

- พนักงานทุกคนรวมซอม
ตามแผนท่ีกําหนดและมี
การทบทวนแผนทุกป 

ผูจัดการโรงงาน 
 
 

7. การใชวาลวและการตรวจสอบวาลวเปด/ปด พนักงานบรรจุ 
 
 
 
 
 

- ชนิดของวาลวเปด/ปด 
 
- สภาพวาลว 
 
 
 

- ใชวาลวเปด/ปดท่ีได
มาตรฐาน  
- ตรวจสอบสภาพวาลวทุก
ครัง้กอนการใชงาน วาลว
ตองไมรั่ว ไมซึม หรือชํารุด 
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 11 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน          ฝายผลิต   รายละเอียด  กระบวนการผลิตทินเนอร (การบรรจุ)        
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

7. การใชวาลวและการตรวจสอบวาลวเปด/ปด (ตอ) พนักงานซอมบํารุง - การซอมบํารุงวาลวเปด/
ปด 

- มีการซอมบํารุงทุกป โดย
ปฏิบัติตามท่ีคูมือกําหนด 
 
 

หัวหนางาน 

8. การติดปายหรือสัญลักษณหาม สูบบุหรี่ หรือ
กระทําการใด ๆ  ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวท่ีบริเวณหนางาน (ตอ) 

พนักงานฝายจัดเก็บวัตถุดิบ
และสินคา 

 

- การติดปายหรือสัญลักษณ 
 
 
 
 
 

- สภาพปายหรือสัญลักษณ 
 

- มีติดปายหรือสัญลักษณ
หามสูบบุหรี่ หรือกระทํา
การใด ๆ  ท่ีกอใหเกิด 
ความรอนหรือประกายไฟ
ติดไวท่ีบริเวณหนางาน
ตลอดเวลา 
- มีขนาดตัวอักษรและ           
สี คมชัดมองเห็นไดชัดเจน  
ไมขาด หรือซีดจาง 
 
 
 
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 12 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน       ฝายผลิต       รายละเอียด    กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การเตรียมสารละลายไนโตรเซลลูโลส)          
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. การจัดทําวิธีปฏิบัติและอบรมพนักงานในการ
เตรียมสารละลายไนโตรเซลลูโลส   
 

หัวหนางาน 
 

- วิธีปฏิบัติ เรื่อง การเตรียม
สารละลายไนโตรเซลลูโลส   
 
 
 
- อบรมเรื่อง การเตรียม
สารละลายไนโตรเซลลูโลส   

- จัดทําเปนเอกสารติดท่ี
หนางานใหพนักงานทราบ 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง 
การเตรียมสารละลายไน
โตรเซลลูโลส   
- พนักงานเตรียม
สารละลายไนโตรเซลลูโลส  
ทุกคนตองผานการอบรม 

ผูจัดการโรงงาน 

2. 
 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 
- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร 

- หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเวนสถานท่ี
ท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่เฉพาะ 
- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะดําเนิน 
การได 

หัวหนางาน 
 

3. 
 

การตรวจสอบอุปกรณดูดซับทุก 3 เดือน พนักงานขนยาย - การเตรียมอุปกรณดูดซับ 
เชน ทราย 

- มีถังใสทรายในปริมาณท่ี
เพียงพอและตั้งอยูในบริเวณ
พ้ืนท่ีทํางานตลอดเวลา 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 12 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน       ฝายผลิต       รายละเอียด    กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การเตรียมสารละลายไนโตรเซลลูโลส)          
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. การจัดทําวิธีปฏิบัติและอบรมพนักงานในการ
เตรียมสารละลายไนโตรเซลลูโลส   
 

หัวหนางาน 
 

- วิธีปฏิบัติ เรื่อง การเตรียม
สารละลายไนโตรเซลลูโลส   
 
 
 
- อบรมเรื่อง การเตรียม
สารละลายไนโตรเซลลูโลส   

- จัดทําเปนเอกสารติดท่ี
หนางานใหพนักงานทราบ 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง 
การเตรียมสารละลายไน
โตรเซลลูโลส   
- พนักงานเตรียม
สารละลายไนโตรเซลลูโลส  
ทุกคนตองผานการอบรม 

ผูจัดการโรงงาน 

2. 
 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 
- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร 

- หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเวนสถานท่ี
ท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่เฉพาะ 
- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะดําเนิน 
การได 

หัวหนางาน 
 

3. 
 

การตรวจสอบอุปกรณดูดซับทุก 3 เดือน พนักงานขนยาย - การเตรียมอุปกรณดูดซับ 
เชน ทราย 

- มีถังใสทรายในปริมาณท่ี
เพียงพอและตั้งอยูในบริเวณ
พ้ืนท่ีทํางานตลอดเวลา 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 12 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน       ฝายผลิต       รายละเอียด    กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การเตรียมสารละลายไนโตรเซลลูโลส)          
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

4. การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ พนักงานคลังสินคา - ถังดับเพลิงแบบมืออยูใน
สภาพพรอมใชงาน 

มีการตรวจสอบทุก 6 เดือน 
-เข็มท่ีเกจวัดตองอยูภายใน
แถมสีเขียวตลอด 
- เม่ือพลิกคว่ําถังดับเพลิง
ข้ึนลงผงเคมีจะไมแหงแข็ง 

หัวหนางาน 

5. 
 

การตรวจสอบมอเตอร  พนักงานซอมบํารุง - ชนดิของมอเตอร 
 
 
- การซอมบํารุงมอเตอร 

- ใชมอเตอรท่ีไดมาตรฐาน
และเปนมอเตอรชนิดทนการ
ระเบิด (Explosion proof) 
- มีการซอมบํารุงทุกป โดย
ปฏิบัติตามท่ีคูมือกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 13 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน               ฝายผลิต  รายละเอียด         กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การขนยายวัตถุดิบ ตัวทําละลาย และสารละลายไนโตรเซลลูโลสลงถังผสม)      
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. การตรวจสภาพถังผสมทุกครั้งกอนขนยายตัวทํา
ละลายลงถังผสม 

พนักงานขนยาย - สภาพถังถังผสม 
 
- การซอมบํารุงถังผสม 

- ถังสภาพดี ไมรั่วซึม           
ไมเปนสนิม 
- มีการซอมบํารุงทุกป โดย
ตรวจสอบตามคูมือการใช
งาน 

หัวหนางาน 
 

2. อบรมพนักงานในการขนยายวัตถุดิบ ตัวทําละลาย
และสารละลายไนโตรเซลลูโลสลงถังผสม   
 

หัวหนางาน 
 

- อบรมเรื่อง การขนยาย
ตัวทําละลายและ
สารละลายไนโตรเซลลูโลส
ลงถังผสม   
 

- พนักงานขนยายวัตถุดิบ
ตัวทําละลายและ
สารละลายไนโตรเซลลูโลส
ลงถังผสมตองผานการ
อบรมและปฏิบัติตามวิธี
ปฏิบัตงิาน   

ผูจัดการโรงงาน 

3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานผสม/บด/ปน/แตงสี - การสูบบุหรี่  
 
 
- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร 

- หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเวนสถานท่ี
ท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่เฉพาะ 
- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะดําเนิน 
การได 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 13 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน               ฝายผลิต  รายละเอียด         กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การขนยายวัตถุดิบ ตัวทําละลาย และสารละลายไนโตรเซลลูโลสลงถังผสม)      
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

4. การเตรียมการรองรับกรณีหกรั่วไหล พนักงานบรรจุ - อุปกรณรองรับ 
 
 
- การเตรียมอุปกรณดูดซับ 
เชน ทราย 

- มีภาชนะรองรับภาชนะ
บรรจุเพ่ือกักเก็บการหกลน
ทุกครั้งท่ีทําการบรรจุ 
มีถังใสทรายในปรมิาณท่ี
เพียงพอและตั้งอยูใน
บริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

หัวหนางาน 

5. การซอมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและสารเคมี
หกรัว่ไหลและการทบทวนแผน 

หัวหนางาน - การปฏิบัติตามแผนท่ี
กําหนด 

- พนักงานทุกคนรวมซอม
ตามแผนท่ีกําหนดและมี
การทบทวนแผนทุกป 

ผูจัดการโรงงาน 
 
 

6. การตรวจสอบสายดินและการตอฝากทุกครั้งท่ีขน
ถายระหวางถังบรรจุตัวทําละลายและไนโตร
เซลลูโลส (ในแอลกอฮอล) กับถังผสม 
 

พนักงานขนถายตัวทําละลาย - สภาพสายดิน 
 

 
- การตอฝาก 
 
 
- การตรวจคาความตาน 
ทานการตอลงดินทุก 1 ป 

- สายดินไมขาด ชํารุดหรือ
หลุด อยูในสภาพพรอมใช
งาน 
- มีการตอฝากระหวางรถ
กับถังบรรจุตัวทําละลาย
กับถังผสมทุกครั้งท่ีขนถาย 
- มีคาความตานทานไม
เกิน 5 โอหม   

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 13 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน               ฝายผลิต  รายละเอียด         กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การขนยายวัตถุดิบ ตัวทําละลาย และสารละลายไนโตรเซลลูโลสลงถังผสม)      
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

7. สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานขนยาย - สวมใสแวนตาและ 
ชุดเอ๊ียมกันสารเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สวมใสแวนตาและชุด
เอ๊ียมกันสารเคมีตลอดเวล
ขณะปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 14 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน         ฝายผลิต   รายละเอียด   กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การผสม บด ปน แตงสี และตรวจสอบคุณภาพ)    
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพ่ือ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. การตรวจสอบมอเตอร  พนักงานซอมบํารุง - ชนดิของมอเตอร 
 
 
- การซอมบํารุงมอเตอร 

- ใชมอเตอรท่ีไดมาตรฐาน
และเปนมอเตอรชนดิทนการ
ระเบิด (Explosion proof) 
- มีการซอมบํารุงทุกป โดย
ปฏิบัติตามท่ีคูมือกําหนด 

หัวหนางาน 

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานผสม/บด/ปน/แตงสี - การสูบบุหรี่  
 
 
- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร 

- หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเวนสถานท่ี
ท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่เฉพาะ 
- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะดําเนิน 
การได 

หัวหนางาน 
 

3. การหามผูไมเก่ียวของเขามาในบริเวณพ้ืนท่ีผลิต หัวหนางาน - บริเวณพ้ืนท่ีผลิต - ขณะทําการผลิตตองไมมี
ผูท่ีไมเก่ียวของเขามาใน
บริเวณพ้ืนท่ีผลิต 

ผูจัดการโรงงาน 

4. การตรวจสอบสายดินท่ีถังผสมหรือถังบดทุกครั้ง
กอนการขนถาย 
 

พนักงานผสม/บด/ปน/แตงสี - การตอสายดิน 
 

 

- มีการตอทุกครั้งท่ีทําการ
ผสมหรือบด 
  

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 14 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน         ฝายผลิต   รายละเอียด   กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การผสม บด ปน แตงสี และตรวจสอบคุณภาพ)    
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

4. การตรวจสอบสายดินท่ีถังผสมหรือถังบดทุกครั้ง
กอนการขนถาย (ตอ) 
 

พนกังานผสม/บด/ปน/แตงสี - สภาพสายดิน 
 

- การตรวจคาความตาน 
ทานการตอลงดินทุก 1 ป 

- สายดินไมขาดไมชํารุด 
อยูในสภาพพรอมใชงาน   
- คาความตานทานไมเกิน  
5 โอหม   

หัวหนางาน 

5. การจัดใหมีการระบายอากาศ หัวหนางาน - การระบายอากาศ 
 
 
- การปดฝาถังผสม/บด/
ปน/แตงส ี 

- มีการระบายอากาศท่ีดี 
มีไอสารเคมีสะสมไมเกินคา
มาตรฐาน 
- ปดฝาถังขณะปฏิบัติงาน
และหลังปฏิบัติทุกครั้ง 

ผูจัดการโรงงาน 
 

6. การปดฝาถังผสมหรือถังบดเพ่ือลดการระเหยของ
ไอสารเคมี 

พนักงานผสม/บด/ปน/แตงสี -  การปดฝาถัง - ขณะทําการผสมหรอืบด
ฝาถังตองปดทุกครั้ง 
- เม่ือเลิกทําการผสมหรือ
บดฝาถังตองปดทุกครั้ง 

หัวหนางาน 

7. การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล พนักงานผสม/บด/ปน/แตงสี - อุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจ 

- ขณะปฏิบัติงานพนักงาน
ทําการผสมหรือบดตอง
สวมใสอุปกรณปกปอง
ทางเดินหายใจตลอดเวลา 

หัวหนางาน 
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แผนควบคมุ 14 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน         ฝายผลิต   รายละเอียด   กระบวนการผลิตสีแลคเกอร (การผสม บด ปน แตงสี และตรวจสอบคุณภาพ)    
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

8. การจัดทําวิธีปฏิบัติและอบรมพนักงานเรื่อง การ
บด 
 

หัวหนางาน 
 

- วิธีปฏิบัติเรื่อง การบด 
 
 

- มีวิธีปฏิบัติงานและอบรม
ใหปฏิบัติตามทุกครั้งท่ีทํา
การบด 

ผูจัดการโรงงาน 

9.  การตรวจสอบอุปกรณของระบบหลอเย็นของ
เครื่องบด  

พนักงานซอมบํารุง - อุปกรณวัดอุณภูมิ  
 
 
- อุปกรณตัดระบบการ
ทํางาน  
 
- ระดับน้ําหลอเย็น 
 
 
- คุณภาพน้ํา 
- ตะกรัน 
 
 

- มีการแสดงคาอุณหภูมิ
ของระบบหลอเย็นได
ถูกตอง 
- เม่ืออุณหภูมิสูงเกินกวา 
ท่ีกําหนดจะตัดการทํางาน
ของระบบ 
 - ตองไมต่ํากวาระดับท่ี
กําหนดตลอดระยะเวลา
ทํางาน 
- คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 
- มีการลางทําความสะอาด
ไมใหมีตะกรัน 
 
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 15 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน   ฝายผลิต          รายละเอียด   กระบวนการผลิตสแีลคเกอร (การบรรจุ)      
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. การตรวจสอบสายดินท่ีเครื่องบรรจุทุกครั้งกอน
ทําการบรรจุสีแลคเกอรลงภาชนะ 
 

พนักงานบรรจุ - การตอสายดิน 
 

- สภาพสายดิน 
 

- การตรวจคาความตาน 
ทานการตอลงดินทุก 1 ป 

- มีการตอทุกครั้งท่ีทําการ
บรรจุ 
- สายดินไมขาดไมชํารุด 
อยูในสภาพพรอมใชงาน   
- คาความตานทานไมเกิน 5 
โอหม   

หัวหนางาน 

2. การจัดใหมีการระบายอากาศ หัวหนางาน - การระบายอากาศ 
 
 

- มีการระบายอากาศท่ีดี 
มีไอสารเคมีสะสมไมเกินคา
มาตรฐาน 

ผูจัดการโรงงาน 
 

3. การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล พนักงานบรรจุ - อุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจ 

- ขณะปฏิบัติงานพนักงาน
ทําการบรรจุตองสวมใส
อุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจตลอดเวลา 

หัวหนางาน 

4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 

- หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเวนสถานท่ี
ท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่เฉพาะ 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 15 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน   ฝายผลิต          รายละเอียด   กระบวนการผลิตสแีลคเกอร (การบรรจุ)      
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ (ตอ) 
 

พนักงานทุกคน 
 

- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร  

- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครั้งถึงจะ
ดําเนินการได 

ผูจัดการโรงงาน 

5. การเตรียมการรองรับกรณีหกรั่วไหล พนักงานบรรจุ - อุปกรณรองรับ 
 
 
- การเตรียมอุปกรณดูดซับ 
เชน ทราย 

- มีภาชนะรองรับภาชนะ
บรรจุเพ่ือกักเก็บการหกลน
ทุกครั้งท่ีทําการบรรจุ 
มีถังใสทรายในปรมิาณท่ี
เพียงพอและตั้งอยูใน
บริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

หัวหนางาน 

6. การจัดทําวิธีปฏิบัติและอบรมพนักงานเรื่อง การ
บรรจุ 
 

หัวหนางาน 
 

- วิธีปฏิบัติเรื่องการบรรจุ 
 
 
 
 
- การอบรมเรื่องการบรรจุ 

- จัดทําเปนเอกสารติดท่ี
หนางานใหพนักงานทราบ 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง
การบรรจุทุกครั้งท่ีทําการ
บรรจุ 
- พนักงานบรรจุทุกคนตอง
ผานการอบรม 
 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 15 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน   ฝายผลิต          รายละเอียด   กระบวนการผลิตสแีลคเกอร (การบรรจุ)      
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

7. การใชวาลวและการตรวจสอบวาลวเปด/ปด พนกังานบรรจุ 
 
 
 
 

พนักงานซอมบํารุง 

- ชนิดของวาลวเปด/ปด 
 
- สภาพวาลว 
 
 
- การซอมบํารุงวาลวเปด/
ปด 

- ใชวาลวเปด/ปดท่ีได
มาตรฐาน  
- ตรวจสอบสภาพวาลวทุก
ครัง้กอนการใชงาน วาลว
ตองไมรั่ว ไมซึม หรือชํารุด 
- มีการซอมบํารุงทุกป โดย
ปฏิบัติตามท่ีคูมือกําหนด 

หัวหนางาน 

8. การหามผูไมเก่ียวของเขามาในบริเวณพ้ืนท่ีบรรจุ หัวหนางาน - บริเวณพ้ืนท่ีผลิต - ขณะทําการผลิตตองไมมี
ผูท่ีไมเก่ียวของเขามาใน
บริเวณพ้ืนท่ีบรรจุ 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 16 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน           ฝายคลังสินคา   รายละเอียด      การขนยายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ (สนี้ํามัน ทินเนอร สีแลคเกอร)   
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ  การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                 
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1 การจัดเก็บผลิตภัณฑ พนักงานคลังสินคา - ความสูงของการจัดเก็บ - สูงไมเกิน 6 เมตรและ
หางจากโคมไฟไมนอยกวา 
60 เซนติเมตร 

หัวหนางาน 

2. 
 

การอบรมพนักงานคลังสินคา 
 

หัวหนางาน 
 

- วิธีปฏิบัติเรื่อง การขน
ยาย และการจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ อยางปลอดภัย 

- พนักงานคลังสินคาทุกคน
ผานการอบรม 
 

ผูจัดการโรงงาน 
 

3 การตรวจสอบอุปกรณดูดซับทุก 3 เดือน พนักงานคลังสินคา - การเตรียมอุปกรณดูดซับ 
เชน ทราย 

- มีถังใสทรายในปริมาณท่ี
เพียงพอและตั้งอยูในบริเวณ
พ้ืนท่ีจัดเก็บตลอดเวลา 

หัวหนางาน 

4 การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ พนักงานคลังสินคา - ถังดับเพลิงแบบมืออยูใน
สภาพพรอมใชงาน 

มีการตรวจสอบทุก 6 เดือน 
-เข็มท่ีเกจวัดตองอยูภายใน
แถมสีเขียวตลอด 
- เม่ือพลิกคว่ําถังดับเพลิง
ข้ึนลงผงเคมีจะไมแหงแข็ง 

หัวหนางาน 

5 การซอมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและสารเคมี
หกรัว่ไหลและการทบทวนแผน 

หัวหนางาน - การปฏิบัติตามแผนท่ี
กําหนด 

- พนักงานทุกคนรวมซอม
ตามแผนท่ีกําหนดและมี
การทบทวนแผนทุกป 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 16 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน           ฝายคลังสินคา   รายละเอียด      การขนยายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ (สีน้ํามัน ทินเนอร สีแลคเกอร)   
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ  การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                 
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพ่ือ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

6 การอบรมและการตรวจสอบเรื่อง การขับ 
รถฟอรคลฟิท  

หัวหนางาน 
 

- การอบรมการขับ 
รถฟอรคลฟิท  
 
 
- การขับรถฟอรคลิฟท 
 
 
 

- พนักงานขับรถทุกคน
ผานการอบรมเรื่อง การ
ขับรถฟอรคลิฟทอยาง
ปลอดภัย  
- บุคคลท่ีไมเก่ียวของหาม
ขับรถฟอรคลิฟท 
- กําหนดความเร็วในการ
ขับรถฟอรคลิฟท ไมเกิน 
10 กม./ชม. 
- พนักงานขับรถฟอร
คลิฟท ประจํารถฟอร
คลิฟท 1 คนตอ 1 คัน 
และมีการตรวจสอบสภาพ
รถท่ัวไปทุกครั้งกอนใชงาน 
- มีสภาพรางกายสมบูรณ 
ไมมึนเมา และพรอม 
 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 16 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน           ฝายคลังสินคา   รายละเอียด      การขนยายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ (สีน้ํามัน ทินเนอร สีแลคเกอร)   
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ  การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                 
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

7 การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานคลังสินคา - การสูบบุหรี่  
 
 
- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร 

- หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเวนสถานท่ี
ท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่เฉพาะ 
- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะดําเนิน 
การได 

หัวหนางาน 
 

8 การติดปายหรือสัญลักษณหาม สูบบุหรี่ หรือ
กระทําการใด ๆ  ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวท่ีบริเวณหนางาน (ตอ) 

พนักงานคลังสินคา - การติดปายหรือสัญลักษณ 
 
 
 
 
 

- สภาพปายหรือสัญลักษณ 
 

- มีติดปายหรือสัญลักษณ
หามสูบบุหรี่ หรือกระทํา
การใด ๆ  ท่ีกอใหเกิด 
ความรอนหรือประกายไฟ
ติดไวท่ีบริเวณหนางาน
ตลอดเวลา 
- มีขนาดตัวอักษรและสี 
คมชัดมองเห็นไดชัดเจน  
ไมขาด หรือซีดจาง 
 
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 16 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน           ฝายคลังสินคา   รายละเอียด      การขนยายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ (สีน้ํามัน ทินเนอร สีแลคเกอร)   
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ  การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                 
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

9 การเลือกใชวัสดุและอุปกรณของระบบไฟฟาและ
การตรวจสอบสภาพกอนการใชงานทุกครั้งและ
ทุกป 

หัวหนางาน 
 

พนักงาน 
 
 
 

พนังงานซอมบํารุง 

- ชนิดของวัสดุและ
อุปกรณของระบบไฟฟา 
- สภาพวัสดุและอุปกรณ
ของระบบไฟฟา 
 
 
- การตรวจสอบระบบไฟฟา
ในโรงงาน และรับรองความ
ปลอดภยัของระบบไฟฟา 

- ใชชนิดท่ีไดมาตรฐานชนิด
ท่ีใชในพ้ืนท่ีท่ีมีสารไวไฟ 
- มีการตรวจสอบกอนการ
ใชงานทุกครั้ง 
- อยูในสภาพดี ไมชํารุด 
หรือแตกหัก 
- มีการตรวจสอบโดย 
วิศวกเปนประจําทุกป 
 

ผูจัดการโรงงาน 
 

หัวหนางาน 
 
 
 

ผูจัดการโรงงาน 
 
 

10 การติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  หัวหนางาน - การติดตั้งระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ  
 
 

- บริเวณท่ีมีการจัดเก็บ
วัตถุท่ีติดไฟได ท่ีมีพ้ืนท่ี 
ตอเนื่องติดตอกันตั้งแต 
1,000 ตารางเมตรข้ึนไป 
- ใชงานไดตลอดเวลา 
 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 17 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน           ฝายคลังสินคา   รายละเอียด       ระบบไฟฟาในโรงงาน        
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ  การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ                 
เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   
ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ

ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน
ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1 การเลือกใชวัสดแุละอุปกรณของระบบไฟฟาและ
การตรวจสอบสภาพกอนการใชงานทุกครั้งและ
ทุกป 

หัวหนางาน 
 
 

พนักงาน 
 
 
 
 

พนังงานซอมบํารุง 

- ชนิดของวัสดุและ
อุปกรณของระบบไฟฟา 
 
- สภาพวัสดุและอุปกรณ
ของระบบไฟฟา 
 
 
 
- การตรวจสอบระบบไฟฟา
ในโรงงาน และรับรองความ
ปลอดภยัของระบบไฟฟา 
 
 
 
 
 
 

- ใชชนิดท่ีไดมาตรฐานชนิด
ท่ีใชในพ้ืนท่ีท่ีมีสารไวไฟ 
 
- มีการตรวจสอบกอนการ
ใชงานทุกครั้ง 
- อยูในสภาพดี ไมชํารุด 
หรือแตกหัก 
 
- มีการตรวจสอบโดย 
วิศวกรเปนประจําทุกป 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดการโรงงาน 
 
 

หัวหนางาน 
 
 
 
 

ผูจัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 18 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน   ฝายซอมบํารุง   รายละเอียด   การซอมบํารุง           
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
 เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   

ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ
ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน

ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 
- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร  

- หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเวนสถานท่ี
ท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่เฉพาะ 
- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะ
ดําเนินการได 

ผูจัดการโรงงาน 

2. การซอมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและสารเคมี
หกรัว่ไหลและการทบทวนแผน 

หัวหนางาน - การปฏิบัติตามแผนท่ี
กําหนด 

- พนักงานทุกคนรวมซอม
ตามแผนท่ีกําหนดและมี
การทบทวนแผนทุกป 

ผูจัดการโรงงาน 
 
 

3. การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ พนักงานซอมบํารุง - ถังดับเพลิงแบบมืออยูใน
สภาพพรอมใชงาน 

- มีการตรวจสอบทุก 6 
เดือน 
-เข็มท่ีเกจวัดตองอยูภายใน
แถมสีเขียวตลอด 
- เม่ือพลิกคว่ําถังดับเพลิง
ข้ึนลงผงเคมีจะไมแหงแข็ง 
 
 

หัวหนางาน 
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แผนควบคุม 19 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน   ฝายผลิต        รายละเอียด    การลางถังผสม         
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
 เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   

ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ
ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน

ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. การระบายอากาศบริเวณลางถังผสม หัวหนางาน - การระบายอากาศ - มีการระบายอากาศจาก
ภายนอกหมุนเวียนอยู
ตลอดเวลาขณะทําการลาง
ถัง 
- ลางถังในอาคารเปดโลง 

ผูจัดการโรงงาน 
 
 

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องหามทําการใด ๆ  
ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 
- การทํางานท่ีกอใหเกิด
ความรอนหรือประกายไฟ 
เชน เชื่อม ตัด เจียร  

- หามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเวนสถานท่ี
ท่ีจัดไวใหสูบบุหรี่เฉพาะ 
- ตองขออนุญาตทํางาน
กอนทุกครัง้ถึงจะ
ดําเนินการได 

ผูจัดการโรงงาน 

3. การติดปายหรือสัญลักษณหาม สูบบุหรี่ หรือ
กระทําการใด ๆ  ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวท่ีบริเวณหนางาน  

พนักงานลางถัง 
 

- การติดปายหรือสัญลักษณ 
 
 
 
 

 

- มีติดปายหรือสัญลักษณ
หามสูบบุหรี่ หรือกระทํา
การใด ๆ  ท่ีกอใหเกิด 
ความรอนหรือประกายไฟ
ติดไวท่ีบริเวณหนางาน
ตลอดเวลา 

หัวหนางาน 



 

179 

 

แผนควบคุม 19 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หนวยงาน   ฝายผลิต        รายละเอียด    การลางถังผสม         
วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวทําละลาย การทําใหเกิดแหลงความรอนและประกายไฟ          
 เปาหมาย         ไมใหเกิดไฟไหม                   

ลําดับท่ี มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อ
ลดความเส่ียง หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเปน

ความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หัวขอเรื่องท่ีควบคุม หลักเกณฑหรือมาตรการ
ท่ีใชควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

3. การติดปายหรือสัญลักษณหาม สูบบุหรี่ หรือ
กระทําการใด ๆ  ท่ีกอใหเกิดความรอนหรือ
ประกายไฟติดไวท่ีบริเวณหนางาน (ตอ) 

พนักงานลางถัง 
 

- สภาพปายหรือสัญลักษณ 
 

- มีขนาดตัวอักษรและสี 
คมชัดมองเห็นไดชัดเจน  
ไมขาด เปอย หรือซีดจาง 

หัวหนางาน 

4. การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ พนักงานลางถัง 
 

- ถังดับเพลิงแบบมืออยูใน
สภาพพรอมใชงาน 

มีการตรวจสอบทุก 6 เดือน 
-เข็มท่ีเกจวัดตองอยูภายใน
แถมสีเขียวตลอด 
- เม่ือพลิกคว่ําถังดับเพลิง
ข้ึนลงผงเคมีจะไมแหงแข็ง 

หัวหนางาน 

5. การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล พนักงานลางถัง 
 
 
 
 
 
 

 

- อุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจ 

- ขณะปฏิบัติงานพนักงาน
ทําการบรรจุตองสวมใส
อุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจตลอดเวลา 
 
 
 

หัวหนางาน 
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บทสรุปผลการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานท่ีเปนความเส่ียง 
 

 จากการดําเนินการชีบ้ งอันตรายและประเมินความเสี่ยงของ บริษัท..กรมโรงงานอุตสาหกรรม..จาํกัด พบวามี
จุดวิกฤต หรืออุปกรณท่ีมีความวิกฤตท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน ไฟไหม สารเคมีหกรั่วไหลหรือระเบิดได 
เชน 

1. กระบวนการรับ การจัดเก็บวัตถุดิบและตัวทําละลาย  
2. กระบวนการผลิตสีน้ํามัน ทินเนอร และสีแลคเกอร เชน การขนถายตัวทําละลายลงถังผสม การ 

ผสม การบด การปน การแตงสี และการบรรจุ  
3. การขนยายและการจัดเก็บผลิตภณัฑสีน้ํามัน ทินเนอร และสีแลคเกอร 
4. ระบบไฟฟาของโรงงาน 
5. การซอมบํารุง 
6. การลางถังผสม  

 ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเปนท่ีเรียบรอยแลว   ท้ังนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางเครงครัด   ดังสรุปผลระดับความเสี่ยงท่ีได และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้  
 1.   ระดับความเสี่ยงสูง         -    รายการ 
 2.   ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได       77   รายการ  
 3.   ระดับความเสี่ยงเล็กนอย          5    รายการ    
 และจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
 1.   แผนงานลดความเสี่ยง             -    แผน 
 2.   แผนงานควบคุมความเสี่ยง       19   แผน 
 

13. แนบแผนฉกุเฉนิกรณีไฟไหม และหรือสารเคมีรั่วไหลกรณมีกีารใชสารเคมีอันตราย ดังนี้ 
 (1)  แผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม  มีรายละเอียดอยางนอยประกอบดวย 

1) แผนการตรวจสอบความปลอดภัยดานอัคคีภัย  
2) แผนการอบรมเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย  
3) แผนการดับเพลิง 
4) แผนการอพยพหนีไฟ โดยเก็บแผนนี้ไวท่ีโรงงาน พรอมใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบได 

และตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผน 

 (2)  แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล  มีรายละเอียดอยางนอยประกอบดวย 
   1)  แผนการเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล  

- แผนการฝกอบรมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน จดัใหมีการอบรมพนกังานทุกคนใหมี 
ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับขอมูลความปลอดภัยสารเคมี การดําเนินการปองกันสารเคมีหกรั่วไหล การจัดเตรียม/
ตรวจสอบ อุปกรณสาหรับภาวะฉุกเฉิน และการรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

-  แผนการดําเนินการปองกันสารเคมีรั่วไหล พนกังานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมี 
จะตองปฏิบัติตามระเบียบการฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานกับสารเคมี เพ่ือมิใหเกิดการหกรั่วไหล
ออกสูสิ่งแวดลอมภายนอก  

-  แผนการจัดเตรียม/ตรวจสอบ อุปกรณสําหรับภาวะฉุกเฉิน มีการจัดเตรียมอุปกรณ 
สําหรับภาวะฉุกเฉิน เตรียมพรอมไวตลอดเวลา 
  2)  แผนการดําเนินการตอบโตเหตุการณสารเคมีรั่วไหล  
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ภาคผนวก ๑ 
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ลําดับท่ี ประเภทหรอืชนดิของโรงงาน ท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหความเส่ียง 
 
รายการท่ี ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑ ๗ (๑) (๔) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตว หรือไขมันสัตว เฉพาะท่ีใชสารตัวทําละลายใน

การสกัด 
๒ ๔๒ (๑) (๒) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ เคมีภณัฑ สารเคมี หรือวัตถุอันตราย 
๓ ๔๓ (๑) (๒) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

ยกเวนการผลิตปุยอินทรีย และการผลิตปุยเคมีท่ีไมมีการใชแอมโมเนียมไนเตรต 
(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate) 

๔ ๔๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ยางอีลาสโตเมอร 
พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซ่ึงมิใชใยแกว 

๕ ๔๕ (๑) (๒)(๓) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสี น้ํามันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร หรือ
ผลิตภัณฑ สําหรับใชยาหรืออุด ยกเวนการผลิตสีน้ํา 

๖ ๔๘ (๔) (๖) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมไฟ หรือ 
การทําคารบอนดํา 

๗ ๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม 
๘ ๕๐ (๔) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต 

ยกเวนแอสฟลทติกคอนกรีต 
๙ ๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซ่ึงมิใชกาซธรรมชาติ สง หรือจําหนายกาซ 

๑๐ ๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ 
๑๑ ๙๒ โรงงานหองเย็น เฉพาะท่ีใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น 
๑๒ ๙๙ โรงงานผลติ ซอมแซม ดัดแปลงเครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมี

อํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับ
อาวุธปน  เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิง่ประกอบของสิง่
ดังกลาว 
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ล ำดับที ่ประเภทหรือชนิดของโรงงำน ที่ต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

 
รายการที่ ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑ ๗ (๑) (๔) โรงงานสกัดน  ามันจากพืช สัตว์ หรือไขมันสัตว์ เฉพาะที่ใช้สารตัวท าละลายใน

การสกัด 
๒ ๔๒ (๑) (๒) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ เคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัตถุอันตราย 
๓ ๔๓ (๑) (๒) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 

ยกเว้นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียมไนเตรต 
(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate) 

๔ ๔๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 
พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 

๕ ๔๕ (๑) (๒)(๓) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสี น  ามันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ ส าหรับใช้ยาหรืออุด ยกเว้นการผลิตสีน  า 

๖ ๔๘ (๔) (๖) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการท าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้ไฟ หรือ 
การท าคาร์บอนด า 

๗ ๔๙ โรงงานกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 
๘ ๕๐ (๔) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ 

ยกเว้นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
๙ ๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่ง หรือจ าหน่ายก๊าซ 

๑๐ ๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ 
๑๑ ๙๒ โรงงานห้องเย็น เฉพาะที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น 
๑๒ ๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลงเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือสิ่งอื่นใดที่มี

อ านาจในการประหาร ท าลาย หรือท าให้หมดสมรรถภาพในท านองเดียวกับ
อาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่ง
ดังกล่าว 
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