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สารบัญ 
 
 หนา 
บทที่ 1  วัตถุประสงค ขอบเขตและนิยามของมาตรฐาน   1 
 1.1 วัตถุประสงคของมาตรฐาน 1 
 1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน 1 
 1.3 คํานิยามคําศัพทที่ใชในมาตรฐาน 1 
บทที่ 2  ความเสี่ยงที่สงผลตอสุขภาพ (Health) และการควบคุมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง   5 
 2.1 ปจจัยเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่สงผลตอสุขภาพ  5 
 2.2 การควบคุมปจจัยเสี่ยงที่มีอันตรายตอสุขภาพ 7 
 2.3 การควบคุมความเสี่ยงที่มีอันตรายทางกายภาพ 11 
 2.4 การจัดการควบคุมผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 21 
บทที่ 3 ความเส่ียงของการบาดเจ็บ (Injuries) จากการทํางานและการควบคุมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง 23 
 3.1 สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ 23 
 3.2 อุบัติเหตุที่เกิดในอุตสาหกรรมการถลุง หลอม หลอโลหะ 25 
บทที่ 4 การวิเคราะหและการควบคุมความเสี่ยงในสถานประกอบการถลุง หลอม หลอ 35 
 4.1 รูปแบบการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยในงานโลหะเหลว 35 
 4.2 การจัดระบบปองกันความเสี่ยง 36 
 4.3 การระบุกิจกรรมอันตรายในโรงหลอมโลหะเหลว 37 
 4.4 เทคนิคการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ QRA (Quantitative Risk Assessment) 40 
 4.5 การควบคุมความปลอดภัยสถานท่ีปฏิบัติงานและผูปฏิบัติงาน 45 
 4.6 การฝกอบรมเก่ียวกับความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัย 50 
บทที่ 5 การควบคุมและการปฏิบตัิงานที่ปลอดภัยในโรงงานถลุง หลอม หลอ 53 
 5.1 ขอปฏิบัติความปลอดภัยพ้ืนฐานทั่วไป 53 
 5.2 สิ่งอํานวยประโยชนและเครื่องมืออุปกรณ 54 
 5.3 การเตรียมพื้นที่ทํางาน อุปกรณและวัตถุดิบ 54 
 5.4 การปฏิบัติงานหลอมโลหะอยางปลอดภัย 57 
 5.5 การเคลื่อนยายโลหะเหลว 59 
 5.6 อันตรายจากการเทโลหะลงแบบหลอ 62 
 5.7 อันตรายจากการควบคุมการไหลและกระเด็นของโลหะเหลว 64 
 5.8 การจัดเก็บและทําความสะอาดพ้ืนที่ 64 
 5.9 การจัดการประกันความปลอดภัย 67 
บทที่ 6 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 71 
 6.1 ชุดปองกันความรอน (Heat Protection) 71 
 6.2 อุปกรณปองกันภัยอ่ืน ๆ 75 
บทที่ 7 กรณีศึกษา 87 
 กรณทีี่ 1 โรงผลิตเหล็ก ฉีดน้ําใสโลหะเหลวที่รั่วไหล 87 
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 กรณทีี่ 2 การระเบิดของเตาหลอมเหล็ก สาเหตุจากระบบหัวเผาขัดของ 88 
 กรณทีี่ 3 ตะขอปนจั่นขาดทําใหเบาน้ําเหล็กกระแทกพ้ืนและเกิดการระเบิด 89 
 กรณทีี่ 4 เบารับโลหะเหลวหลน พนักงาน 32 รายเสียชีวิตในหองปฏิบัติการใกลเคียง 90 
 กรณทีี่ 5 เหล็กหลอมเหลว 120 ตันหกจากปนจั่นชํารุด คนงานรอดอยางหวุดหวิด 91 
 กรณทีี่ 6 โรงงานหลอมเหล็กระเบิด คนงานบาดเจ็บ 10 คน 92 
 กรณทีี่ 7 คนงานเสียชีวิตหลังจากถูกไฟไหมอยางรุนแรงจากการกระเด็นของซิลิคอนเหลว 93 
 กรณทีี่ 8 โลหะเหลวถูกเหวี่ยงออกจากเครื่องหลอ ทําใหคนงานไดรับบาดเจ็บ 94 
 กรณทีี่ 9 กรณีการเสียชีวิตที่เกิดจากการเผาไหมของแมกนีเซียมเหลว 95 
 

ภาคผนวก   

 ภาคผนวก ก สถานภาพอุตสาหกรรมถลุงหลอหลอมในประเทศไทย 97 
 ภาคผนวก ข สมบัติทางฟสิกสของโลหะ 105 
 ภาคผนวก ค พลังงานความรอนที่ใชในการหลอม 107 
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สารบัญรูป 
 
  หนา 
รูปที ่2-1 การคุกคามสุขภาพของผูปฏิบัติงานจากเหตุปจจัยเสี่ยง 5 
รูปที ่2-2 การตอบสนองทางสุขภาพของผูรับสัมผัสสิ่งคุกคาม 6 
รูปที ่2-3 ความสัมพันธระหวางระดับการสั่นสะเทือน และเวลาท่ีสัมผัสตามมาตรฐานการรับความสัมผัส  
 การสั่นสะเทือน 12 
รูปที ่2-4 ระดับการสั่นสะเทือนของเครื่องมือตาง ๆ 14 
รูปที ่2-5 วิธีการยกของและเคลื่อนยายที่ปลอดภัย 17 
รูปที ่2-6 วิธีการยกและน้ําหนักยกสูงสุด กรณีท่ียกของติดลําตัว ยืดออก 30 เซนติเมตา. และ 45 เซนติเมตร 18 
รูปที ่2-7 ปายเตือน สาเหตุของการเปนลมแดด (Heat Stroke) และการปฐมพยาบาลเบื้องตน 20 
รูปที ่3-1 องคประกอบและเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 25 
รูปที ่3-2 ปายเตือนอันตรายจากการลื่นหกลม 28 
รูปที่ 3-3 หลักการสรางความปลอดภัยใหกับทางเดิน 29 
รูปที ่3-4 ปายเตือนอันตรายจากผิวรอน และการลวกไหม 30 
รูปที ่3-5 ปายเตือนอันตรายจากรังสีและแสงจา ที่ตองสวมใส อุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนตัว 31 
รูปที ่3-6 ปายเตือนเขตไฟฟาแรงสูง บุคคลที่ไมเก่ียวของหามเขา 33 
รูปที่ 3-7 การใชปายเตือนภัยเขตหามเขาพ้ืนที่เสี่ยง 34 
รูปที่ 4-1 รูปแบบกระบวนการความปลอดภัยในงานโลหะเหลว 36 
รูปที่ 4-2 ระบบปองกันความเสี่ยงในงานโลหะเหลว 37 
รูปที่ 4-3 การเคลื่อนยายโลหะเหลว ตองมั่นใจวาอุปกรณอยูในสภาพดีและพนักงานมีการสวมอุปกรณปลอดภัย 47 
 สวนบุคคลครบถวน  
รูปที ่4-4 การเทโลหะเหลวลงเบาหลอ ที่พนักงานมีการสวมอุปกรณปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน 47 
รูปที ่4-5 การใชอุปกรณดบัเพลิงตามประเภทของไฟ 49 
รูปที ่5-1 การตรวจสอบและประเมินความพรอมในการทํางานกับโลหะเหลวเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 56 
รูปที ่5-2 การจัดกระบวนงานในงานโลหะเหลวเพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏบิัติงาน 57 
รูปที ่5-3 เบาหรือกระบวยสําหรับเคลื่อนยายโลหะเหลวดวยคน 60 
รูปที ่5-4 เบารับโลหะเหลวแบบหมุนดวยเกียรที่ตองใชปนจั่นในการเคลื่อนยาย มีลักษณะการเทในรูปแบบตาง  ๆ  
 เชน Top Pouring, Bottom Tapping และ แบบกาน้ําชา (Tea Pot) 61 
รูปที ่5-5 การตรวจสอบสภาพความสมบูรณของเบารับโลหะเหลว (Ladle) ดวยสายตา 63 
รูปที ่5-6 เบาที่วางอยูบนรถเบา (Ladle Car) จอดที่ตําแหนงใตเตาหลอมอารกไฟฟา (EAF) รองรับโลหะเหลว 
 ดานลางรถเบา 63 
 เปนรางรับน้ําเหล็กฉุกเฉิน  
รูปที ่5-7 ถังรับสแลก (Slag Pot) ใตเตาหลอมอารกไฟฟา 64 
รูปที ่5-8 การจัดเก็บและการทําความสะอาดหลังเสร็จงานโลหะเหลว 65 
รูปที ่5-9 หลักการประกันความปลอดภัยในงานโลหะเหลว 68 
รูปที ่6-1 ตัวอยางการใชชุดปองกันความรอนตามลักษณะหนางาน 74 
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รูปที ่6-2 การใชอุปกรณปองกันภัยสวนบคุคลในงานโลหะเหลว 75 
รูปที ่ก.1 ตัวอยางและรายละเอียดเตาหลอมไฟฟาแบบอารก 100 
รูปที ่ก.2 เตาหลอมไฟฟาแบบเหนี่ยวนํา (Induction  Furnace) 101 
รูปที ่ก.3 เตาหลอมแบบหมุนชนิดสั้น (Short Rotary Furnace) 102 
รูปที ่ก.4 ภาพตัดที่แสดงรายละเอียดเตาหลอมแบบคิวโปลา (Cupola Furnace) 103 
รูปที่ ก.5 เตาหลอมแบบเบา (Crucible Furnace) 103 
รูปที่ ก.6 เตาหลอมสะทอนความรอน (Reverberatory Furnace) 104 
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สารบัญตาราง 
 

หนา 
ตารางที่ 2-1 มาตรฐานเปรียบเทียบระดับเสียงเฉลี่ยที่ยอมรับไดกับเวลาการทํางานในแตละวัน 9 
ตารางที่ 4-1 ตัวอยางการทํารายการกิจกรรมเสี่ยงและมาตรการปองกัน 38 
ตารางที่ 4-2 (ก) การประเมินความเสี่ยงอุบัติภัยในเชิงปริมาณ QRA 41 
ตารางที ่4-2 (ข) การประเมินความเสี่ยงอุบัติภัยในเชิงปริมาณ QRA 42 
ตารางที ่6-1 รายละเอียดและสวนประกอบชุดปองกันความรอนสําหรับการถลุง หลอม หลอโลหะ 72 
ตารางที ่6.2  การแบงชนิดของหมวกนิรภัยตามการใชงาน 76 
ตารางที ่6-3 อุปกรณปองกันดวงตาและใบหนา 77 
ตารางที ่6-4 อุปกรณปองกันเสียง 78 
ตารางที ่6-5 อุปกรณปองกันเทา 79 
ตารางที ่6-6 อุปกรณปองกันมือ 80 
ตารางที ่6-7 อุปกรณปองกันอันตรายระบบทางเดินหายใจ 83 
ตารางที ่6-8 อุปกรณปองกันการตกจากที่สูง 85 
ตารางที ่ก.1 จํานวนของสถานประกอบกิจการ แยกตามประเภทโลหะ และประเภทกิจการ 98 
ตารางที ่ก.2 มลพิษที่เกิดจากกระบวนการหลอมโลหะประเภทเหล็ก 99 
ตารางที ่ก.3 มลพิษที่เกิดจากกระบวนการหลอมโลหะซึ่งไมใชเหล็กหรือเหล็กกลา 99 
ตารางที ่ข.1 สมบัติทางฟสิกสของโลหะประเภทตาง  ๆ 106 
ตารางที่ ง.1 ตัวอยางการประเมินความเสี่ยงในการหลอมโลหะของบริษัทตัวอยาง 111 
 

 
 
 
 
 
  


