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งานเช่ือมรวมถึงงานตัดโลหะดวยความ
รอนสูง (พลาสมา) ถือเปนงานอันตรายที่สุด
งานหนึง่ของวชิาชีพในโลกปจจบัุน เนือ่งจากเปน
งานทาํโดยมนษุยทีต่องเผชิญหนากบัความเส่ียง
ขั้นรุนแรงพรอมกันอยางนอยที่สุด 4 ประการ
โดยม ี“อคัคภัียและการระเบิด” เปนภยัคกุคาม
นาพรัน่พรงึอนัดบัแรกในดานความรายแรง แต
ความไมปลอดภยัทัง้หลายในงานเช่ือมสามารถ
ควบคุมไดดวยมาตรการปองกันขณะทาํงานซึง่
หากปราศจากส่ิงนี ้หรอืมกีารละเลยการปฏิบัติ
เมือ่เกดิอบัุตเิหตหุรอืส่ิงไมคาดฝนระหวางทาํงาน
เช่ือมหรือตัด ผลมักจะลงเอยดวยการบาดเจ็บ
สาหัสหรอืเสียชีวิตของผูปฏิบัตงิานนั้น

อันตรายหลัก 4 ประการของงานเช่ือม
หรอืการตดัดวยพลาสมาเรยีงลาํดบัตามความถ่ี
ที่เกิดขึ้นจากมากไปหานอย ไดแก ไฟฟาชอต
แกสและฟูม อัคคีภัยและการระเบิด บาดเจ็บ
จากอปุกรณปองกนัไมเหมาะสม โดยมาตรฐาน
และขอบังคับความปลอดภัยในการทํางานทั้ง
ของสหรฐัอเมรกิา (OSHA) ยโุรปและทัว่โลก ได
กาํหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเช่ือมและตัด
เพือ่ควบคมุหรอืลดความเส่ียงจะเกดิอนัตรายซึง่
ผูทาํการเช่ือมหรอืตดัตองทาํตามอยางเครงครดั
เริม่จากการอานและทาํความเขาใจวธีิการทาํงาน
และการใชอุปกรณอยางถูกวิธี จากนัน้ทบทวน
ขัน้ตอนเพือ่ความชํานาญ เมือ่ลงมอืปฏิบัต ิหาม

มองขามหรอืละเลยความปลอดภยัโดยเดด็ขาด
ประการสําคัญ จะตองตระหนักถึงอันตรายอยู
ตลอด เวลาแมจะเปนเรือ่งเลก็ๆ นอยๆ กต็ามที
เนือ่งจากอาจนาํไปสูภยัอนัตรายรายแรงไดโดย
ไมทนัตั้งตัวหรอืเตรียมการปองกันไมทัน

อันตรายจากไฟฟาชอต (Electric Shock)
ไฟฟาชอตเปนอนัตรายรายแรงและเกดิขึน้

บอยทีสุ่ดในการเช่ือม มตีัง้แตการชาหรอืกระตกุ
เลก็นอยไปจนถึงการชอตรนุแรงถึงขัน้บาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิต เปนความเส่ียงภัยที่เกิดขึ้น
แบบฉับพลันทันทีจากสาเหตุที่คาดไมถึงหรือ
มองขามไป โดยทาํอนัตรายแกชางเช่ือมทัง้ทาง
ตรงและทางออม ทางตรงคือกระแสไฟฟาที่รั่ว
หรอืลดัวงจรทาํใหผูปฏิบัตบิาดเจบ็หรอืเสียชีวติ
ขณะทางออม ไฟฟาชอตทาํใหชางเช่ือมหกลม
หรอืตกจากทีสู่งไดรบับาดเจบ็สาหสัจากการถูก
กระแทกอยางรนุแรง

ไฟฟาชอตจะเกดิขึน้เมือ่ผูปฏิบัตงิานสัมผัส
วัตถุที่เปนโลหะสองช้ินที่มีแรงดันไฟฟาวิ่งผาน
ระหวางกัน นั่นหมายถึง ตัวผูปฏิบัติงานแทรก
เขาไปอยูตรงกลางระหวางสองขัว้ไฟฟาหรอืกลาย
เปนสวนหนึง่ของวงจรไฟฟา ตวัอยาง มอืขางหนึง่
ของชางเช่ือมแตะสายไฟเปลือย ขณะที่อีกขาง
แตะอีกสาย กระแสไฟฟาจะวิ่งจากสายหนึ่งไป
ยังอีกสายผานตัวชางเช่ือม ช่ัวเส้ียววินาทีที่
กระแสไฟฟาวิ่งผานรางกายของผูทําการเช่ือม

นีเ่องทีเ่ราเรยีกวา “ไฟฟาชอต” ยิง่แรงดนัไฟฟา
(โวลต) กระแสไฟฟา (แอมแปร) จะมากตามไป
ดวย และใครกต็ามถูกชอตดวยไฟฟาแรงดันสูง
ถาไมบาดเจบ็สาหัสกอ็าจถึงขัน้เสียชีวิต

ในกรณีเปนการเช่ือมดวยไฟฟา (Arc
Welding) ไฟฟาชอตสวนใหญจะเกดิในลกัษณะ
โดยออม (Secondary Voltage Shock) มีการ
ชอตทีส่ายไฟฟา หวัเช่ือม หรอือปุกรณประกอบ
อืน่ของเครือ่งเช่ือม แลวตวัคนเช่ือมไดรบัแรงดนั
ไฟฟาเกดิจากการชอตนัน้อยูในอตัรา 20-100
โวลต แตใหระลึกไวตลอดเวลาวา แรงดันไฟฟา
แมเพียง 50 โวลต กส็ามารถทาํใหคนบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได ขึ้นอยูกับเง่ือนไขหรือ
ปจจัยทีม่ีอยูในขณะนัน้ ทั้งนี้ ไฟฟากระแสสลับ
(AC) มีแนวโนมทาํใหผูเขื่อมหัวใจหยุดเตนได
มากกวาไฟฟากระแสตรง (DC) ดังนั้น ผูถูก
ไฟฟาชอตขณะทาํการเช่ือมจงึมกัมอีาการหวัใจ
ลมเหลว เปนอัมพาตเคลื่อนไหวไมไดช่ัวขณะ
หากไมไดรับการชวยเหลือทันทวงทีจะมีความ
เส่ียงสูงมากตอการเสียชีวิต

เตอืนตวัเองเสมอวา หามแตะหรือสัมผัส
ขั้วไฟฟาหรือสวนที่เปนโลหะของขั้วไฟฟาดวย
มือเปลาหรอืแมผิวของรางกายคลุมดวยเส้ือผา
ธรรมดา พยายามทาํตวัเองใหเปนฉนวนทัง้จาก
อุปกรณทาํงานและพื้นดิน เพื่อปองกันการถูก
ไฟฟาชอตโดยออม ใหสวมถุงมือแหงมีสภาพดี
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หามสัมผัสขัว้ไฟฟาหรอืสวนเปนโลหะของขัว้ไฟฟา
ดวยมอื ผิวหนงั รวมทัง้เส้ือผาเปยกช้ืน ทีสํ่าคญั
อยาทาํใหตวัเองมสีถานะเปนตวันาํไฟฟาระหวาง
อปุกรณทาํงานกบัพืน้ดนิ ขณะทาํการเช่ือมตอง
สวมรองเทานริภยัทีต่านทานกระแสไฟฟา หรอื
ยนืบนพืน้ฉนวน กรณีสวมรองเทาทาํงานทั่วไป

กอนทาํงานเช่ือมทุกครั้ง ผูเช่ือมจะตอง
ตรวจสอบสภาพหอหุมขั้วไฟฟา ที่จับหัวเช่ือม
และสายเช่ือมวามสีภาพดอียูหรอืไม เพราะหาก
เกดิชํารดุหรอืเสียหาย อาจทาํใหเกิดไฟฟาชอต
หรอืเกดิความรอนสูงสัมผัสกบัผัวหนงัของผูเช่ือม
หรอืวตัถุไวไฟ โดยปกตทิัว่ไป เมือ่มแีรงดนัไฟฟา
ไหลผานสายเช่ือมหรือหัวเช่ือมโลหะอยูภายใต
เครือ่งหอหุมทีเ่ปนพลาสตกิหรือไฟเบอรจะเกดิ
ความรอนแมยงัไมเปดหวัเช่ือมหรอืทาํการเช่ือม
ก็ตาม ดังนั้นใหแนใจวาตูเช่ือม สายเช่ือม และ
หัวเช่ือมไดรับการบํารุงรักษาเปนประจาํและมี
สภาพใชงานไดปลอดภยั โดยเฉพาะสวนทีเ่ปน
ฉนวนหอหุมโลหะจะตองไมฉกีขาดหรอืเปอยยุย
จนโลหะขางในโผลพนออกมา และแมวาฉนวน
หอหุมมีสภาพสมบูรณ หากไมจาํเปนจริงๆ ไม
ควรใชมอืเปลาหรอืผิวหนงัสวนใดๆ ทีป่ราศจาก
เครือ่งปองกนัเหมาะสมสัมผัสขัว้ไฟฟาของตูเช่ือม
เนือ่งจากมีแรงดนัไฟฟาสูงมาก

ส่ิงนากลวัทีสุ่ดคอิ “ไฟฟาชอตโดยตรง”
(Primary Voltage Shock) สวนใหญทาํใหเสียชีวติ
เกดิขึน้เมือ่ผูเช่ือมไปสัมผัสสวนทีม่กีระแสไฟฟา
ไหลในหัวเช่ือมหรือตูเช่ือมแตกราวหรือชํารุด
ทาํใหกระแสไฟฟาวิ่งผานตัวผูเช่ือมลงดินหรือ
ตัวนาํอื่น ลักษณะดังกลาวนี้ผูเช่ือมจะถูกชอต
ดวยแรงดนัไฟฟาในระดบั 230-480 โวลต

ในกรณีไมไดทาํการเช่ือมแตเปดตูเช่ือม
ทิ้งไว แรงดันไฟฟาที่ไหลในวงจรอุปกรณเช่ือม
อยูในระดบั 20-100 โวลต แตหากเปนสวนลกึ

เขาไปในตวัอปุกรณเช่ือมหรอืตูเช่ือมจะมแีรงดนั
ไฟฟา 120-575 โวลต หรอืสูงกวานี ้ซึง่ผูเช่ือมมี
ความเส่ียงสูงจะถูกชอตหากสัมผัสช้ินสวนภายใน
ของอุปกรณเช่ือม ดงันัน้ หากจะตรวจสอบหรือ
ซอมแซมช้ินสวนภายในเครือ่งเช่ือม ตองทาํโดย
ชางผูชํานาญหรอืไดรับการรบัรอง ส่ิงสําคัญคอื
ตองปดเครือ่ง ถอดปลัก๊ หรอืตดัระบบจายไฟแก
อุปกรณเช่ือมอยางสมบูรณกอนซอมทุกครั้ง

แกสและฟูม (Gases and Fumes)
ไมใชเรือ่งแปลกแตประการใด เมือ่ไดรบั

แจงเตือนวา เมื่อผูเช่ือมหายใจเอาแกสและฟูม
(ควนัโลหะ) เกดิจากการเช่ือมเขาไปในปรมิาณ
มากก็จะสงผลรายตอสุขภาพของตัวผูเช่ือมเอง

“ฟมู” (Fume) ประกอบไปดวยสวนผสม
ของออกไซดของโลหะหลายชนดิทีเ่กดิจากการ
เผาไหมของเนือ้โลหะ และสารเคลอืบโลหะทีท่าํ
การเช่ือม รวมถึงลวดเช่ือมซึ่งเปนตัวประสาน
เมื่อเกิดความรอนสูง ฟูมหรือควันโลหะที่เปน
ผลผลติจากการเผาไหมเปนอนัตรายตอสุขภาพ
ของผูเช่ือมทั้งแบบเฉียบพลันและเรือ้รงั การจะ

วิเคราะหไดวาฟูมจากการเช่ือมประกอบดวย
ออกไซดของโลหะชนดิใดบางและเปนอนัตราย
มากเทาใดตองตรวจสอบไปถึงโลหะทีเ่กีย่วของ
ทั้งหมดในการปฏิบัติเช่ือมครั้งนัน้ ซึ่งบางกรณี
มีไมนอยกวาสิบชนิด

ในขณะทีแ่กสเกดิจากการเผาไหมขณะมี
การเช่ือม สวนใหญเปนแกสคารบอนออกไซด
และแกสคารบอนมอนนอกไซด รวมไปถึงแกส
เกดิจากปฏิกริยิาระหวางความรอนกบัเช้ือเพลงิ
(โลหะ) ซึง่ถูกปลอยออกมาเวลาเดยีวกบัฟมูจน
แยกความแตกตางไมออก ดังนั้นจึงเรยีกรวมๆ
กนัวา “แกสและฟมู” วธีิปองกนัทางวศิวกรรม
ไดแก ระบายอากาศโดยใชพดัลมหรอืเครือ่งดดู
อากาศดงึแกสและฟมูออกจากพืน้ทีท่าํงานเพือ่
ใหบรรยากาศรอบตวัผูเช่ือมมสีวนผสมแกสพษิ
และไอโลหะต่าํกวาคากาํหนดตามมาตรฐานใช
อางองิ หากเปนมาตรฐานสมาคมนกัสุขศาสตร
อตุสาหกรรมแหงรฐับาลสหรฐัอเมรกิา (ACGIH)
คือ คาจํากัดสูงสุด (TVL) แตถาเปนขอบังคับ
สถาบันความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา (OSHA) จะเรียกวา คาจาํกัดใน
การสัมผัสที่ยอมรับได (PEL)

การระบายอากาศ ไมวาจะเปนแบบ
ทั่วไป (General) หรือแบบเฉพาะจุด (Local)
มเีปาหมายเพือ่ใหปรมิาณแกสและฟมูจากการ
เช่ือมในพื้นที่ทํางานต่าํกวาคา TVL หรือ PEL
สําหรับสวนผสมของแตละชนิด และถึงแมวา
บรรยากาศรอบตัวผูเช่ือมจะมีคาสารพิษและ
ออกไซดโลหะในระดบัถือวาปลอดภยัแลวกต็าม
ผูเช่ือมยังคงตองสวมใสอุปกรณปองกันระบบ
หายใจชวยอีกทางหนึ่งในการลดความเส่ียงจะ
ไดรบัสารเคมอีันตรายใหเหลอืนอยทีสุ่ด

สุขอนามัยของผูปฏิบัติงานเปนเรือ่งตอง
เฝาระวงัและรีบแกไขทนัทีเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น

Fume Extractor

High Welding

Eye-TechTM II Reactive Welding Helmets
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หากพบวาอากาศในพื้นทีท่าํงานเริ่มไมสะอาด
หรือเริ่มหายใจไมสะดวก ใหแจงหัวหนางาน
หรือฝายอาชีวอนามัยเขาไปตรวจสอบระบบ
ระบายอากาศวายังทํางานเปนปกติดีอยูหรือ
เส่ือมประสิทธิภาพลงไป อุปกรณปองกันระบบ
หายใจยังมีคุณภาพครบถวนหรือไม ใหระมัด
ระวังอันตรายใหมๆ ทีม่าพรอมกับพื้นผิวโลหะ
ที่จะทาํการเช่ือม เชน สีเคลือบ สีชุบ ฯลฯ ให
พิจารณาทาํความสะอาดกอนจะลงมือเช่ือม

ทัง้นี ้หากพบตวัเองมีอาการผิดปกตทิาง
ระบบหายใจหรือสุขภาพดานอื่น ใหรีบไปพบ
แพทยโดยดวนเพื่อตรวจสุขภาพและรักษาโรค
จากการทาํงานในระยะเริม่ตนซึง่จะไดผลดกีวา
ปลอยใหอาการลกุลามหรอืหนกัเกนิจะเยยีวยา

อัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Ex-
plosion)

การเช่ือมอารคไฟฟา (Arc Welding)
ทําใหเกิดอุณหภูมิสูงถึงขีดสุดซึ่งมีแนวโนมสูง
มากจะเกดิอคัคภียัและการระเบิด หากกฎความ
ปลอดภัยในการทาํงานถูกละเมิด ขณะทาํการ
เช่ือมอารคไฟฟา อุณหภมูิทีเ่กดิขึน้อาจจะสูงถึง
1,000 องศาฟาเรนไฮต (537 องศาเซลเซยีส)
ทัง้นี ้อนัตรายทีแ่ทจรงิไมไดมาจากตวัอารค (จดุ

สัมผัสของลวดเช่ือมบนผิววัสดุที่ตองการเช่ือม
ซึ่งเกิดแสงสวางจาที่สุด) แตเปนช้ันความรอน
หนาแนนและเขมขนบริเวณใกลๆ กับตัวอารค
รวมไปถึงรังสีความรอน การปะทุของสะเกด็ไฟ
(สปารก) ประกายไฟ และเศษเถาโลหะเกดิจาก
การอารคทีพุ่งออกมา ส่ิงตางๆ เหลานีส้ามารถ
ทําอันตรายแกผูที่อยูในรัศมี 35 ฟุต (10.5
เมตร) จากตวัอารคไดหากไมมส่ิีงใดมาขวางกัน้
หรือปองกันไว

เพือ่เปนการปองกนัอคัคภียั กอนทาํการ
เช่ือมอารค ใหสํารวจบรเิวณทีจ่ะปฏิบัตงิานกอน
วามวีตัถุไวไฟหรอืวตัถุตดิไฟงายบางหรอืไม ถามี
ใหเอาออกไปหรอืขจดัใหหมดจากพืน้ที ่โดยวตัถุ
ดังกลาวเรียกรวมๆ วา “เช้ือเพลิง” มีทัง้ทีเ่ปน
ของ แข็ง เชน ไม กระดาษ พลาสติก ของเหลว
อาทิ น้าํมันเช้ือเพลิง น้าํมันหลอลื่น สีทาบาน
แกส ไดแก อะเซทลีีน มเีธน โพรเพน (แอลพีจ)ี
ไฮโดรเจน เปนตน

นอกจากนี้ ผูปฏิบัติงานเช่ือมตองรูที่ตั้ง
อุปกรณเตือนอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิง โดย
จะตองตรวจสอบเปนประจําวายังอยูในสภาพ
ใชงานไดดีอยูหรือไม หากไมมีเครื่องดับเพลิง
แบบยกหิ้ว ตองมั่นใจวาสามารถเขาถึงสายสูบ

ดับเพลิง ถุงทราย หรืออุปกรณอืน่ๆ ที่สามารถ
ยับยั้งการลุกไหมไดสะดวกและรวดเร็ว รวมถึง
ตองรูเสนทางหนีไฟและเสนทางออกไปสูพื้นที่
ปลอดภัยดวย

กรณีทาํการเช่ือมทีร่ะยะ 35 ฟตุ หางจาก
วตัถุไวไฟ ตองม ี“ผูเฝาระวังไฟ” (Fire Watcher)
1 คน ตรวจการณอยูรอบๆ เพือ่ควบคมุอนัตราย
ทีจ่ะเกิดจากความรอน ประกายไฟ หรือสะเก็ด
ไฟ โดยจะตองอยูในพืน้ทีน่ัน้ตอไปอกีอยางนอย
30 นาที หลงัเสรจ็งานเช่ือม ใหแนใจวาจะไมมี
การลุกไหมเกิดขึ้น ทั้งนี้ กอนทาํการเช่ือมตอง
คลมุวัตถุไวไฟดวยวัสดุตานทานความรอนและ
เปลวไฟ เชน แผนเหล็กหรือผาหมกันไฟ หาก
เคลื่อนยายออกไปอยูในระยะปลอดภัยไมได

เมือ่ปฏิบัตงิานเช่ือมบนทีสู่ง ตองแนใจวา
ขางลางไมมวีตัถุไวไฟ และเฝาระวงัไมใหคนงาน
ที่อยูใตพื้นที่ทําการเช่ือมไดรับผลกระทบจาก
ความรอน ประกายไฟ สะเกด็ไฟ หรอืเศษโลหะ
รอนที่กระเด็นลงไป พึงระลึกไวเสมอ แมแตฝุน
ละเอยีดของสารบางชนดิเมือ่สัมผัสกบัสะเกด็ไฟ
ก็อาจทําใหเกิดการระเบิดได และเมื่อเกิดไฟ
ไหมหรือรระเบิดอยาตกใจและตืน่ตระหนก ให
รบีแจงหนวยดบัเพลงิของโรงงานหรอืหนวยงาน
ภายนอก หากสามารถทําได ใหปฏิบัติการ
ดบัเพลงิขัน้ตนทันที

บาดเจ็บเนื่องจาก PEE ไมเหมาะสม
หรือปองกนัไดไมเพียงพอ

PPE หรอือปุกรณปองกนัสวนบุคคลชวย
ทําใหผูทํางานเช่ือมหรืองานตัดดวยพลาสมา
รอดพนจากการบาดเจบ็ เชน ถูกไฟไหม ซึง่เกดิ
ขึ้นบอยที่สุด และตาพราจากแสงจา PEE ที่
เหมาะสมและมคีณุภาพสามารถปองกนัอนัตราย
ไดอยางมปีระสิทธิภาพ และผูสวมใสเคลือ่นไหว
ไดอยางสะดวกและคลองตวั

PEE พื้นฐานที่ใชในงานเช่ือม ไดแก ชุด
ชางเช่ือมตัดเย็บดวยผาใยสังเคราะหกันไฟ
เส้ือหนงัหรอืผาฝายเคลอืบสารตานทานเปลวไฟ
ตองหลีกเลี่ยงการสวมเส้ือผาที่ทําจากเสนใย
โพลีเอสเตอรและเสนใยเรยอง (Rayon) เพราะ
จะหลอมละลายเมื่อสัมผัสความรอนสูง ทั้งนี้
ในการเช่ือมวสัดุทีอ่ยูเหนอืศรีษะซึง่มีสะเกด็ไฟ
กระเดน็ลงมายงัตวัผูเช่ือม จงึจาํเปนจะตองสวม
เส้ือผาทีส่ามารถปองกันไฟไดดเียีย่ม รวมไปถึง
อุปกรณปองกันสวนบุคคลอืน่ๆ เชน หมวกแข็ง
ฮูด กระบังหนา ฯลฯ

ขณะทาํการเช่ือม ใหหลีกเลี่ยงการมวน



แขนเส้ือหรือปลายขากางเกงขึ้นมา เนื่องจาก
อาจมีสะเกด็ไฟกระเด็นเขาไปในรอยพบัเส้ือผา
ซึง่เปนไปไดจะเกิดความรอนสะสมแลวลุกไหม
ขึน้ได ปลายขากางเกง ใหคลมุทบัรองเทาบูทไว
ไมตองสอดเขาไปขางใน ตองสวมหมวกแขง็และ
สวมใสแวนตานริภยัทีข่อบปองกนัดานขางหรอื
ทีค่รอบตาเพือ่ไมใหเศษโลหะพุงเขาตา รองเทา
บูทหนงัสูง 6-8 นิว้ เปนทางเลอืกดทีีสุ่ด รองเทา
ชนดิปองกนัหลงัเทา (Metatarsal) หรอืใชการด
ครอบหลงัเทาปองกนัวตัถุแขง็หรอืสะเกด็ไฟตก
ใส เราคงไมมีความสุขนักหากมีสะเก็ดไฟหรือ
เศษโลหะรอนๆ เขาไปอยูในเส้ือผาหรอืรองเทา

ที่ขาดไมไดในงานเช่ือมอีกอยางหนึง่คือ
ถุงมือ ใหเนนทีค่วามตานทานเปลวไฟ แข็งแรง
ทนทาน น้ําหนักพอดี และมีสภาพเปนฉนวน
ปองกันกระแสไฟฟาซึ่งจะตองอยูในสภาพแหง
อยูตลอดเวลา ถุงมือหนงัเปนทางเลือกที่ดีและ
ไววางใจไดในความปลอดภัย

หากตองการใหปองกันไดสมบูรณแบบ
มีสองทางเลอืกคือ สวมหนากากชนิดออกแบบ
พิเศษใชเฉพาะงานเช่ือม เปนสวนผสมระหวาง
หมวกแขง็กบักระบังหนาหรอืหนากากครอบทัง้
ศีรษะ และสวมหนากากครอบเฉพาะดานหนา
โดยหนากากทั้งสองชนิดคลุมลงมาถึงคางและ
ตนคอ กระบังหนาหรอืหนากากทบึแสงตดิในตวั
ทาํดวยวัสดุทนไฟและตานทานกระแสไฟฟาได
กระบังหนามีฟลมปองกันแสงจาจากการเช่ือม
มีเฉด (Shade) หรือระดับความเขมเหมาะสม
กบัลกัษณะของการเช่ือม กรณีไมใชกระบังหนา
ใหสวมแวนตานริภัยหรอืที่ครอบตามีความทึบ
แสงของเลนสทีใ่ชตรงกบัสภาพหรอืลกัษณะงาน
ไมแนะนาํใหใชกระบังหนาแบบโลที่พนสมัยไป
แลว เนื่องจากตองจับดวยมือขางหนึ่งขณะทาํ
การเช่ือมซึง่ลดประสิทธิภาพของงานและเส่ียง
จะเกดิอนัตรายขึน้มาได

นอกจากนี้ ยังตองสวมอุปกรณปองกัน
เสียงดงั เชน ปลัก๊อุดห ูทีค่รอบห ูดวยเหตทุีเ่ปน
งานเกีย่วกับโลหะซึ่งหลกีเลี่ยงไมไดจะตองเกิด
เสียงดงัอยูตลอดเวลา ทัง้การตดั เคาะ ทบุ หรอื
ตกแตงผิววสัด ุอกีทัง้ยงัเปนการปองกนัไมใหฝุน
ผง หรอืเศษเถาโลหะเขาไปในชองรูหูอกีดวย

การพิจารณาความปลอดภัยอืน่ๆ
ผูปฏิบัตงิานเช่ือมจะตองตระหนกัถึงความ

ปลอดภัยดานอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมา
ขณะทาํการเช่ือมหรือตัดวัสดุ อาทิ เมื่อทาํงาน
ในพืน้ทีอ่บัอากาศหรอืบนทีสู่ง ตองมมีาตรการ

พิเศษเพิ่มเติม และไมวากรณีใดๆ เมื่อเช่ือม
หรือตัด ผูปฏิบัติงานจะตองใหความสนใจเรื่อง
ความปลอดภัยอยูตลอดเวลา เฝาระวังและใช
ความรอบคอบในการทาํงาน รวมทั้งชวยดูแล
สวัสดิภาพของเพื่อนรวมงานและบุคคลที่อยู
บรเิวณใกลเคียงดวย

สามัญสํานึกจะชวยเตือนสติใหรอดพน
จากอันตราย อาทิ เมื่อเอื้อมมือไปเปดตูเช่ือม
หรอืจบัหวัหวัเช่ือม ตองแนใจวาสวนของรางกาย
ที่ปราศจากเครื่องปองกันไมไปสัมผัสโลหะมี
ขอบแหลมคมหรือมีกระแสไฟฟาเดินอยู เมื่อ
ทาํการเช่ือมหรือตดัวสัด ุใหเกบ็กวาดเศษโลหะ
หรอืช้ินสวนไมใชแลว เพื่อปองกันการบาดหรอื
แทงทะลุรองเทา

ทั้งนี้  ตองไมสวมอุปกรณปองกันสวน
บุคคล (PPE) ซึง่ชํารุดหรอืใชการไมได ทีสํ่าคญั
ตองหมั่นศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีลดความ
เส่ียงจากการเกดิอบัุตเิหตแุละโรคจากการทาํงาน
พรอมกบัปฏิบัตติามแนวทางความปลอดภยัใน
การทาํงานเปนประจาํจนกระทั่งเกิดเปนความ
เคยชินและพัฒนาเปน “ลักษณะนิสัยท่ีดี”
(Good Behavior) ไปในที่สุด
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