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มาตรการควบคุม 
การปฏิบติังานเช่ือมนอกพื้นท่ี 
มาตรการน้ีเป็นมาตรการท่ีทางบริษทั เอม็. ดบับลิว. เอ เวลด้ิง(ประเทศไทย) จ ากดั ไดก้ าหนดใชก้บัพนกังานของบริษทัฯ 

ให้ปฏิบติัตามเพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของหนา้งาน (โรงงานท่ีปฏิบติังาน) และสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั

โดยเนน้ในเร่ืองของความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“ความปลอดภัยในการทํางานเกีย่วกบัการเช่ือมนับเป็นความสําคัญอย่างยิง่ 

เพราะผู้เช่ือมต้องทําการศึกษาและหาทางป้องกนัในเร่ืองอันตรายท่ีจะเกดิ” 
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กระบวนการเช่ือมต่างๆ ท่ีผูท้  างานโดยไม่ค  านึงถึงความปลอดภยัมกัจะประสบกบัอุบติัเหตุเสมอซ่ึงบางคร้ังอาจ

รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือไม่ก็ทรัพยสิ์นเสียหายซ่ึงนบัเป็นการสูญเสียทั้งเงินและเวลา โดยความปลอดภยัในการท างาน

เก่ียวกบัการเช่ือมนบัเป็นความส าคญัอย่างยิง่ เพราะผูเ้ช่ือมตอ้งท าการศึกษาและหาทางป้องกนัในเร่ืองอนัตรายท่ีจะเกิด

จากการเช่ือม ดงันั้นทางบริษทั เอม็. ดบับลิว. เอ เวลด้ิง(ประเทศไทย) จ ากดั จึงใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัปัญหาท่ีจะ

เกิดขึ้นโดยการก าหนดขอ้บงัคบัพร้อมกบัใหก้ารอบรมกบัพนกังานเป็นระยะ เพื่อใหพ้นกังานหรือผูป้ฏิบติังานไดป้ฏิบติั

ตามอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงในเน้ือหาถดัไปจะกล่าวถึงแนวทางปฏิบติั เพื่อความปลอดภยัในงานเช่ือมและตดัโลหะ 

ความปลอดภยัส่วนบุคคล (Personal Safety) 

ผูป้ฏิบัติงานด้านงานเช่ือมต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า 

(Electric Current) รังสีอาร์ก (Arc Radiation) การกระเด็นใส่ของโลหะร้อน (Splashes of hot metal) และช้ินส่วนของ 

สแลกร้อนรวมถึงอนัตรายท่ีมาจากสารพิษ (Toxic Substances) 

 

เพื่อความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานในขณะท่ีท าการเช่ือม ควรสวมถุงมือเพื่อป้องกนัอนัตรายจากประกายไฟและ

ความร้อน โดยถุงมือท่ีน ามาใชต้อ้งอยู่ในสภาพท่ีดีเพื่อป้องกนัร่วมกบัเส้ือผา้ตอ้งใชผ้า้กนัเป้ือนหรือใชเ้ส้ือผา้กนัไฟได ้ 

และรองเทา้นิรภยั กรณีท่ีไม่แน่ใจว่าจะมีอากาศถ่ายเทเพียงพอผูท้  าการเช่ือมจะตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ช่วยในการหายใจใน

ขณะท่ีท าการเช่ือมทุกคร้ังในโรงงานนั้นควรจะใชเ้คร่ืองดูดอากาศเพื่อดูดก๊าซพิษต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นออกไป ตอ้งจดัเตรียม

ถงัดบัเพลิงแบบเคล่ือนยา้ยได้ไวใ้นบริเวณใกลเ้คียงท่ีสามารถน ามาใช้ดบัเพลิงไดท้นัทีซ่ึงจะกล่าวเป็นขอ้ก าหนดใน

หวัขอ้ถดัไป 
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Correct and safe electric welding station 

 
ก าหนดให้ผูป้ฏิบติังานตอ้งด าเนินการขออนุญาตก่อนปฏิบติังาน (Work permit) ในบริเวณพื้นท่ีท างานเช่ือมตดั

โลหะเพื่อให้ด าเนินการตามขั้นตอนและให้เกิดความปลอดภยัและมีผูรั้บผิดชอบความปลอดภยัเฝ้าระวงัในการท างาน 

โดยใหส้อดคลอ้งกบักฏขอ้บงัคบัของพื้นท่ีปฏิบติังาน (โรงงานท่ีท าการปฏิบติังาน) ซ่ึงมีขอ้ก าหนดพื้นฐานดงัน้ี 

• ก่อนการตดั หรือเช่ือมโดยเฉพาะบริเวณท่ีอนัตราย (Hazardous Zone) เช่น ใกลก้บับริเวณท่ีมีไอน ้ ามนั 

หรือสารเคมีไวไฟจะต้องมีใบอนุญาตท างาน (Permit) มีการกั้นพื้นท่ีท างานชั่วคราวและปฏิบัตตาม

ขั้นตอนและขอ้ก าหนดท่ีระบุในคู่มือการท างานหรือจากการเรียนรู้การอบรม 

• ก่อนท่ีจะท าการเช่ือมตดัดว้ยไฟฟ้าหรือแก๊สทุกคร้ัง ผูป้ฏิบติังานตอ้งท าการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ 

จะตอ้งไม่มีวสัดุท่ีติดไฟไดอ้ยู่ในรัศมีท่ีสะเก็ดไฟจากการปฏิบติังานจะกระเด็นไปถึง ทั้งน้ีให้รวมถึงการ

เช่ือมในท่ีสูงท่ีสะเก็ดไฟจะตกลงไปได ้โดยให้ท าการเคล่ือนยา้ยวสัดุท่ีติดไฟดงักล่าวออกไปหรือจดัหา

วสัดุท่ีไม่ติดไฟ (Fire Proof Blanket) ปิดกั้น 

• จะตอ้งเคล่ือนยา้ยสารท่ีสามารถติดไฟไดใ้หพ้น้บริเวณท่ีประกายไฟจากการเช่ือมสามารถกระเด็นไปถึง 

• ควรจดัให้มีอุปกรณ์วสัดุท่ีไม่ติดไฟปิดกั้นบริเวณพื้นท่ีปฏิบติังานเพื่อป้องกนัประกายไฟหรือสะเก็ดไฟ

กระเด็นไปตกบริเวณสารไวไฟ/วสัดุติดไฟหรือกระเด็นถูกผูอ้ยูใ่กลเ้คียง 

• ในบริเวณท่ีมีการเช่ือมตดัจะตอ้งจดัให้มีอุปกรณ์ดบัเพลิงติดตั้งไวใ้กลบ้ริเวณพื้นท่ีท างานให้เพียงพอและ

สามารถหยบิใชไ้ดโ้ดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

• คนคอยระวงัเพื่อตรวจตราและแจง้เหตุเพลิงไหม ้เพราะผูเ้ช่ือมไม่สามารถมองเห็นไฟไดข้ณะท าการเช่ือม 

จะพบเห็นต่อเม่ือลุกลามจนยากต่อการควบคุมอาจเกิดการระเบิดขณะท าการเช่ือมผงฝุ่ นเล็กๆ ท่ีลอยอยู่

ในอากาศเกิดการลุกไหม ้
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• ควรวางถงัแก๊สในแนวตั้งให้ห่างจากบริเวณเช่ือมตดัเพื่อป้องกนัสะเก็ดไฟจากการเช่ือมกระเด็นไปถูก 

และยึดถงัให้มัน่คงป้องกนัการลม้และควรตรวจสอบอุปกรณ์ทุกช้ินเพื่อป้องกนัการร่ัวให้อยู่ในสภาพท่ี

พร้อมจะใชง้านก่อนเร่ิมท างาน 

• อุปกรณ์การเช่ือมตดัดว้ยไฟฟ้าจะตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีไม่ช ารุดฉีกขาดเสียหาย 

• การถอดธูปเช่ือมออกเพื่อหยดุพกัชัว่คราวหรือเลิกใชง้านจะตอ้งปิดสวิตชไ์ฟฟ้าทุกคร้ัง 

• ฟิวส์ของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าท่ีใชต้อ้งมีขนาดเหมาะสมและใส่ฟิวส์ใหเ้ขา้ท่ี 

• ควรตรวจสอบสายลมและสายแก๊สรวมทั้งอุปกรณ์ป้องกนัไฟยอ้นกลบั (Flashback Arrestors) ให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใชง้าน 

• สวมถุงมือและแวน่ตา หรือหนา้กากทุกคร้ังท่ีท างาน 

• ควรปกป้องสายตาโดยการใชก้ระจกค่าตดัแสงท่ีเหมาะสมกบัชนิดของงาน (American Welding Society) 

ไดก้ าหนดระดบัความเขม้ขน้ของแผน่ตดัแสงท่ีเหมาะสมกบังานเช่ือมแต่ละประเภทดงันั้นจึงควรเลือกใช้

แผ่นตดัแสงท่ีมีความเขม้สูงกว่าท่ีก าหนดไดเ้สมอแต่อย่าใชแ้ผ่นท่ีมีความเขม้ต ่ากว่าท่ีก าหนด แผ่นกรอง

แสงน้ีอาจท ามาจากกระจกพลาสติกอาจมีการเคลือบทองในลกัษณะท่ีมนุษยอ์วกาศใช้ถา้ใช้แผ่นกรอง

แสงเคลือบทอง ควรตรวจสอบการเคลือบวา่ไม่มีรอยขีดข่วนใดๆ 

• หลงัการเช่ือมเสร็จแลว้จะตอ้งเคาะเอาสะแลค (ภาษาช่างจะเรียกว่าขี้ เช่ือม) ออกหรือการเจียรเพื่อตกแต่ง

รอยเช่ือมกิจกรรมเหล่าน้ิอาจท าให้เศษโลหะกระเด็นเขา้ตาไดห้ากไม่ใส่แว่นนิรภยัป้องกนัดวงตารวมไป

ถึงสุขอนามยัส่วนบุคคล 

• หลงัจากปฏิบติังานแลว้เสร็จให้มีการตรวจสอบบริเวณพื้นท่ีท างานเช่ือมตดัและจุดท่ีสะเก็ดไฟตก เพื่อให้

แน่ใจวา่ไม่มีการลุกติดไฟ 

• ช าระลา้งท าความสะอาดร่างกายทนัทีหลงัเสร็จงานและเปล่ียนเส้ือผา้ก่อนกลบับา้นและงดน าอาหารหรือ

เคร่ืองด่ืมทุกชนิดเขา้มารับประทานหรือด่ืมในบริเวณท่ีมีการท างานเช่ือม 

โดยขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีตอ้งท าการตรวจสอบและท าการปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการ

ป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นจึงจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เอกสารและมาตรการต่างๆ มากมายมาใชบ้งัคบัผูป้ฏิบติังาน

ใหป้ฏิบตัตามอยา่งเคร่งครัด เน่ืองจากถา้ผลาดขึ้นมานัน่หมายถึงอนัตรายต่อชีวิตและความสูญเสียอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ทั้งน้ีในงานท่ีมีความเส่ียงสูงแบบน้ีก่อนท างานจะมีระบบเอกสารในการท าการประเมินความเส่ียงตามแต่ละ

ขั้นตอนการท างานท่ีเราเรียกกนัว่า JHA (Job Hazard Analysis) โดยมีการขอใบอนุญาตท างานและตอ้งมีการตรวจสอบ

หน้างาน เพื่อพิจารณาความปลอดภยัท่ีหน้างานเท่านั้นก่อนผูท่ี้มีอ านาจในการพิจารณาความปลอดภยัจะท าการเซ็น

อนุญาตใหเ้ร่ิมการท างานในแต่ละคร้ัง 
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การปฏิบติังานดา้นงานเช่ือม 

 

 

 

 
 

 

 

การปฏิบติังานในสถานท่ีต่างๆ ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้ท าการอบรมตามกฎระเบียบของหนา้งาน (โรงงาน

ท่ีเขา้ปฏิบติังาน) ก่อนเขา้ท าการปฏิบติังานตามกฎระเบียบของโรงงานเป็นส่ิงส าคญั และตลอดระยะเวลาท่ีทางบริษทัฯ 

เขา้ท าการปฏิบติังานก็จะท าการส่งเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) ของบริษทัฯ เขา้ร่วมท าการตรวจสอบโดยตลอด 

เน่ืองจากเป็นมาตรฐานการปฏิบติังานของบริษทัฯ ท่ีส าคญัอีกขอ้ 
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ขอ้แนะน าการปฏิบติัตวัของพนกังาน ในช่วงท่ีมีการระบาดของเช้ือ COVID-19 

ในปัจจุบนัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น (การระบาดของเช้ือ COVID-19) ไดส่้งผลกระทบกบัประชาชนเป็นอย่างมากทาง

บริษัทฯ จึงให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมมือป้องกันการระบาดและปฏิบัติตามกฏของโรงงานอย่างเคร่งครัด (ตาม

ขอ้ก าหนดของโรงงาน) โดยค านึงถึงเร่ืองความสะอาดเป็นหลกั 

    

ทางบริษทัฯ แนะน าการปฏิบติัตวัให้กบัพนกังานท่ีปฏิบติังานนอกสถานท่ีช่วงหลงัเลิกงานกลบับา้นเพื่อป้องกนั

การติดเช้ือไวรัส COVID -19 ดงัน้ี 

• หลีกเล่ียงไม่เดินทางไปในสถานท่ีมีคนแออดัมาก  เช่น โรงหนงั สถานบนัเทิงผบั บาร์ คาราโอเกะ อาบ

อบนวด  สนามกีฬาท่ีมีผูช้มมาก 

• รับประทานอาหารปรุงสุกเสมอ กินร้อน ชอ้นกลาง ไม่ใชแ้กว้น ้ าร่วมกนักบัคนอ่ืน โดยท่ียงัไม่ไดล้า้งท า

ความสะอาด 

• ลา้งมือดว้ยเจลหรือสเปรยแ์อลกอฮอลบ์่อยๆ ควรมีพกติดตวัเสมอ วางไวใ้นรถยนต ์วางไวห้นา้ประตูเขา้

บา้นพกั แนะน าใหค้นในบา้นลา้งมือทุกคร้ังก่อนเขา้บา้น 

• หลีกเล่ียงการเดินทางดว้ยรถโดยสารสาธารณะ แต่ถา้จ าเป็นตอ้งสวมใส่ผา้ปิดจมูก ควรมีผา้ปิดจมูกติดตวั

เสมอ 

• เม่ือมีคนในบา้นป่วย ควรรีบไปพบแพทยใ์นโรงพยาบาลของรัฐ 
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• หากจ าเป็นตอ้งเดินทางไปซ้ือของใช้จ าเป็นในห้างสรรพสินคา้ มินิมาร์ท ควรลา้งมือดว้ยเจลหรือสเปรย์

แอลกอฮอล ์ก่อนเขา้และหลงัออกมาทนัที รวมถึงตลาดนดั ตลาดสดต่างๆ เพราะสินคา้ท่ีไปเลือกซ้ือมีคน

จบัหลายมือมาก่อนแลว้ 

• ไม่ถ่มน ้าลายหรือสารคดัหลัง่ในร่างกาย ลงเส้นทางสัญจรทัว่ไป ควรเขา้หอ้งน ้า 

• เม่ือเขา้หอ้งน ้าท าธุระส่วนตวั ตอ้งลา้งมือดว้ยสบู่ก่อนออกจากหอ้งน ้าทุกคร้ัง 

• ควรมีผา้ปิดจมูกไวค้นละ 2-3 ผืน เพื่อใหส้ามารถซกัท าความสะอาดสลบัใชง้านไดทุ้กวนั 

• ออกก าลงักายสม ่าเสมอ ดูแลร่างกายใหแ้ข็งแรง 

• ดูแลท าความสะอาดบา้นใหเ้รียบร้อย น าผา้เช็ดตวั ท่ีนอน หมอน ผา้ห่ม ออกมาซกัตากแดดเป็นระยะอยา่ง

นอ้ยทุกสัปดาห์ 

• หลีกเล่ียงเดินทางไปงานกินล้ียงต่างๆ และไปในพื้นท่ีท่ีรู้วา่มีคนกลบัมาจากประเทศเส่ียงเป็น COVID -19 

• ใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตวัตามมาตรการต่างๆของรัฐบาลอยา่งเคร่งครัด 

ทางบริษทั เอม็. ดบับลิว. เอ เวลด้ิง(ประเทศไทย) จ ากดั จะร่วมปฏิตามนโยบายของโรงงานอยา่งเคร่งครัด เพื่อเป็น

การป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID -19 โดยเป็นการร่วมมือปฏิบติักบัทางโรงงาน 
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Tel. 0-2903-0911-2 / Fax. 0-2903-0916 
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การทํางานของ M.W.A. WELDING (THAILAND) CO., LTD. คํานึงถึงเ ร่ืองความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพการทํางานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยผลลัพธ์ที่ออกมา

คือ งานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษทัฯ โดยมีลูกค้าหลายรายท่ีให้ความไว้วางใจ 
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