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Fume & Gas Extraction

งานเชื่อมรวมถึงงานตัดโลหะดวยความ
รอนสูง (พลาสมา) ถือเปนงานอันตรายที่สุด
งานหนึง่ ของวิชาชีพในโลกปจจุบนั เนือ่ งจากเปน
งานทําโดยมนุษยทตี่ อ งเผชิญหนากับความเสีย่ ง
ขั้นรุนแรงพรอมกันอยางนอยที่สุด 4 ประการ
โดยมี “อัคคีภยั และการระเบิด” เปนภัยคุกคาม
นาพรัน่ พรึงอันดับแรกในดานความรายแรง แต
ความไมปลอดภัยทัง้ หลายในงานเชือ่ มสามารถ
ควบคุมไดดวยมาตรการปองกันขณะทํางานซึง่
หากปราศจากสิง่ นี้ หรือมีการละเลยการปฏิบตั ิ
เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุหรือสิง่ ไมคาดฝนระหวางทํางาน
เชื่อมหรือตัด ผลมักจะลงเอยดวยการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตของผูปฏิบัตงิ านนั้น
อันตรายหลัก 4 ประการของงานเชื่อม
หรือการตัดดวยพลาสมาเรียงลําดับตามความถี่
ที่เกิดขึ้นจากมากไปหานอย ไดแก ไฟฟาชอต
แกสและฟูม อัคคีภัยและการระเบิด บาดเจ็บ
จากอุปกรณปอ งกันไมเหมาะสม โดยมาตรฐาน
และขอบังคับความปลอดภัยในการทํางานทั้ง
ของสหรัฐอเมริกา (OSHA) ยุโรปและทัว่ โลก ได
กําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเชื่อมและตัด
เพือ่ ควบคุมหรือลดความเสีย่ งจะเกิดอันตรายซึง่
ผูท าํ การเชือ่ มหรือตัดตองทําตามอยางเครงครัด
เริม่ จากการอานและทําความเขาใจวิธกี ารทํางาน
และการใชอุปกรณอยางถูกวิธี จากนัน้ ทบทวน
ขัน้ ตอนเพือ่ ความชํานาญ เมือ่ ลงมือปฏิบตั ิ หาม

มองขามหรือละเลยความปลอดภัยโดยเด็ดขาด
ประการสําคัญ จะตองตระหนักถึงอันตรายอยู
ตลอด เวลาแมจะเปนเรือ่ งเล็กๆ นอยๆ ก็ตามที
เนือ่ งจากอาจนําไปสูภ ยั อันตรายรายแรงไดโดย
ไมทนั ตั้งตัวหรือเตรียมการปองกันไมทัน
อันตรายจากไฟฟาชอต (Electric Shock)
ไฟฟาชอตเปนอันตรายรายแรงและเกิดขึน้
บอยทีส่ ดุ ในการเชือ่ ม มีตงั้ แตการชาหรือกระตุก
เล็กนอยไปจนถึงการชอตรุนแรงถึงขัน้ บาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิต เปนความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น
แบบฉับพลันทันทีจากสาเหตุที่คาดไมถึงหรือ
มองขามไป โดยทําอันตรายแกชางเชือ่ มทัง้ ทาง
ตรงและทางออม ทางตรงคือกระแสไฟฟาที่รั่ว
หรือลัดวงจรทําใหผปู ฏิบตั บิ าดเจ็บหรือเสียชีวติ
ขณะทางออม ไฟฟาชอตทําใหชางเชื่อมหกลม
หรือตกจากทีส่ งู ไดรบั บาดเจ็บสาหัสจากการถูก
กระแทกอยางรุนแรง
ไฟฟาชอตจะเกิดขึน้ เมือ่ ผูป ฏิบตั งิ านสัมผัส
วัตถุที่เปนโลหะสองชิ้นที่มีแรงดันไฟฟาวิ่งผาน
ระหวางกัน นั่นหมายถึง ตัวผูปฏิบัติงานแทรก
เขาไปอยูต รงกลางระหวางสองขัว้ ไฟฟาหรือกลาย
เปนสวนหนึง่ ของวงจรไฟฟา ตัวอยาง มือขางหนึง่
ของชางเชื่อมแตะสายไฟเปลือย ขณะที่อีกขาง
แตะอีกสาย กระแสไฟฟาจะวิ่งจากสายหนึ่งไป
ยังอีกสายผานตั วชางเชื่ อม ชั่ ว เสี้ ยววินาที ที่
กระแสไฟฟาวิ่งผานรางกายของผูทําการเชื่อม

นีเ่ องทีเ่ ราเรียกวา “ไฟฟาชอต” ยิง่ แรงดันไฟฟา
(โวลต) กระแสไฟฟา (แอมแปร) จะมากตามไป
ดวย และใครก็ตามถูกชอตดวยไฟฟาแรงดันสูง
ถาไมบาดเจ็บสาหัสก็อาจถึงขัน้ เสียชีวิต
ในกรณีเป นการเชื่ อมดวยไฟฟา (Arc
Welding) ไฟฟาชอตสวนใหญจะเกิดในลักษณะ
โดยออม (Secondary Voltage Shock) มีการ
ชอตทีส่ ายไฟฟา หัวเชือ่ ม หรืออุปกรณประกอบ
อืน่ ของเครือ่ งเชือ่ ม แลวตัวคนเชือ่ มไดรบั แรงดัน
ไฟฟาเกิดจากการชอตนัน้ อยูใ นอัตรา 20-100
โวลต แตใหระลึกไวตลอดเวลาวา แรงดันไฟฟา
แมเพียง 50 โวลต ก็สามารถทําใหคนบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได ขึ้ นอยู กับเงื่ อนไขหรือ
ปจจัยทีม่ ีอยูในขณะนัน้ ทั้งนี้ ไฟฟากระแสสลับ
(AC) มีแนวโนมทําใหผูเขื่อมหัวใจหยุดเตนได
มากกวาไฟฟากระแสตรง (DC) ดังนั้น ผูถูก
ไฟฟาชอตขณะทําการเชือ่ มจึงมักมีอาการหัวใจ
ลมเหลว เปนอัมพาตเคลื่อนไหวไมไดชั่วขณะ
หากไมไดรับการชวยเหลือทันทวงทีจะมีความ
เสีย่ งสูงมากตอการเสียชีวิต
เตือนตัวเองเสมอวา หามแตะหรือสัมผัส
ขั้วไฟฟาหรือสวนที่เปนโลหะของขั้วไฟฟาดวย
มือเปลาหรือแมผวิ ของรางกายคลุมดวยเสือ้ ผา
ธรรมดา พยายามทําตัวเองใหเปนฉนวนทัง้ จาก
อุปกรณทาํ งานและพื้นดิน เพื่อปองกันการถูก
ไฟฟาชอตโดยออม ใหสวมถุงมือแหงมีสภาพดี
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หามสัมผัสขัว้ ไฟฟาหรือสวนเปนโลหะของขัว้ ไฟฟา
ดวยมือ ผิวหนัง รวมทัง้ เสื้อผาเปยกชืน้ ทีส่ าํ คัญ
อยาทําใหตวั เองมีสถานะเปนตัวนําไฟฟาระหวาง
อุปกรณทาํ งานกับพืน้ ดิน ขณะทําการเชือ่ มตอง
สวมรองเทานิรภัยทีต่ า นทานกระแสไฟฟา หรือ
ยืนบนพืน้ ฉนวน กรณีสวมรองเทาทํางานทั่วไป
กอนทํางานเชื่อมทุกครั้ง ผูเชื่อมจะตอง
ตรวจสอบสภาพหอหุมขั้วไฟฟา ที่จับหัวเชื่อม
และสายเชือ่ มวามีสภาพดีอยูห รือไม เพราะหาก
เกิดชํารุดหรือเสียหาย อาจทําใหเกิดไฟฟาชอต
หรือเกิดความรอนสูงสัมผัสกับผัวหนังของผูเ ชือ่ ม
หรือวัตถุไวไฟ โดยปกติทวั่ ไป เมือ่ มีแรงดันไฟฟา
ไหลผานสายเชือ่ มหรือหัวเชือ่ มโลหะอยูภ ายใต
เครือ่ งหอหุม ทีเ่ ปนพลาสติกหรือไฟเบอรจะเกิด
ความรอนแมยงั ไมเปดหัวเชือ่ มหรือทําการเชือ่ ม
ก็ตาม ดังนั้นใหแนใจวาตูเชื่อม สายเชื่อม และ
หัวเชื่อมไดรับการบํารุงรักษาเปนประจําและมี
สภาพใชงานไดปลอดภัย โดยเฉพาะสวนทีเ่ ปน
ฉนวนหอหุม โลหะจะตองไมฉกี ขาดหรือเปอ ยยุย
จนโลหะขางในโผลพน ออกมา และแมวา ฉนวน
หอหุมมีสภาพสมบูรณ หากไมจาํ เปนจริงๆ ไม
ควรใชมอื เปลาหรือผิวหนังสวนใดๆ ทีป่ ราศจาก
เครือ่ งปองกันเหมาะสมสัมผัสขัว้ ไฟฟาของตูเ ชือ่ ม
เนือ่ งจากมีแรงดันไฟฟาสูงมาก
สิง่ นากลัวทีส่ ดุ คิอ “ไฟฟาชอตโดยตรง”
(Primary Voltage Shock) สวนใหญทาํ ใหเสียชีวติ
เกิดขึน้ เมือ่ ผูเ ชือ่ มไปสัมผัสสวนทีม่ กี ระแสไฟฟา
ไหลในหัวเชื่อมหรือตูเชื่อมแตกราวหรือชํารุด
ทําใหกระแสไฟฟาวิ่งผานตัวผูเชื่อมลงดินหรือ
ตัวนําอื่น ลักษณะดังกลาวนี้ผูเชื่อมจะถูกชอต
ดวยแรงดันไฟฟาในระดับ 230-480 โวลต
ในกรณีไมไดทาํ การเชือ่ มแตเปดตูเชือ่ ม
ทิ้งไว แรงดันไฟฟาที่ไหลในวงจรอุปกรณเชื่อม
อยูใ นระดับ 20-100 โวลต แตหากเปนสวนลึก

Fume Extractor

เขาไปในตัวอุปกรณเชือ่ มหรือตูเ ชือ่ มจะมีแรงดัน
ไฟฟา 120-575 โวลต หรือสูงกวานี้ ซึง่ ผูเ ชือ่ มมี
ความเสีย่ งสูงจะถูกชอตหากสัมผัสชิน้ สวนภายใน
ของอุปกรณเชือ่ ม ดังนัน้ หากจะตรวจสอบหรือ
ซอมแซมชิน้ สวนภายในเครือ่ งเชือ่ ม ตองทําโดย
ชางผูช าํ นาญหรือไดรับการรับรอง สิง่ สําคัญคือ
ตองปดเครือ่ ง ถอดปลัก๊ หรือตัดระบบจายไฟแก
อุปกรณเชื่อมอยางสมบูรณกอนซอมทุกครั้ง
แกสและฟูม (Gases and Fumes)
ไมใชเรือ่ งแปลกแตประการใด เมือ่ ไดรบั
แจงเตือนวา เมื่อผูเชื่อมหายใจเอาแกสและฟูม
(ควันโลหะ) เกิดจากการเชือ่ มเขาไปในปริมาณ
มากก็จะสงผลรายตอสุขภาพของตัวผูเ ชือ่ มเอง
“ฟูม” (Fume) ประกอบไปดวยสวนผสม
ของออกไซดของโลหะหลายชนิดทีเ่ กิดจากการ
เผาไหมของเนือ้ โลหะ และสารเคลือบโลหะทีท่ าํ
การเชื่อม รวมถึงลวดเชื่อมซึ่งเปนตัวประสาน
เมื่อเกิดความรอนสูง ฟูมหรือควันโลหะที่เปน
ผลผลิตจากการเผาไหมเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของผูเชื่อมทั้งแบบเฉียบพลันและเรือ้ รัง การจะ

วิเคราะหไดวาฟูมจากการเชื่อมประกอบดวย
ออกไซดของโลหะชนิดใดบางและเปนอันตราย
มากเทาใดตองตรวจสอบไปถึงโลหะทีเ่ กีย่ วของ
ทั้งหมดในการปฏิบัติเชือ่ มครั้งนัน้ ซึ่งบางกรณี
มีไมนอยกวาสิบชนิด
ในขณะทีแ่ กสเกิดจากการเผาไหมขณะมี
การเชื่อม สวนใหญเปนแกสคารบอนออกไซด
และแกสคารบอนมอนนอกไซด รวมไปถึงแกส
เกิดจากปฏิกริ ยิ าระหวางความรอนกับเชือ้ เพลิง
(โลหะ) ซึง่ ถูกปลอยออกมาเวลาเดียวกับฟูมจน
แยกความแตกตางไมออก ดังนั้นจึงเรียกรวมๆ
กันวา “แกสและฟูม” วิธปี อ งกันทางวิศวกรรม
ไดแก ระบายอากาศโดยใชพดั ลมหรือเครือ่ งดูด
อากาศดึงแกสและฟูมออกจากพืน้ ทีท่ าํ งานเพือ่
ใหบรรยากาศรอบตัวผูเ ชือ่ มมีสว นผสมแกสพิษ
และไอโลหะต่าํ กวาคากําหนดตามมาตรฐานใช
อางอิง หากเปนมาตรฐานสมาคมนักสุขศาสตร
อุตสาหกรรมแหงรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (ACGIH)
คือ คาจํากัดสูงสุด (TVL) แตถาเปนขอบังคับ
สถาบันความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา (OSHA) จะเรียกวา คาจํากัดใน
การสัมผัสที่ยอมรับได (PEL)
การระบายอากาศ ไม ว าจะเป นแบบ
ทั่วไป (General) หรือแบบเฉพาะจุด (Local)
มีเปาหมายเพือ่ ใหปริมาณแกสและฟูมจากการ
เชื่อมในพื้นที่ทํางานต่าํ กวาคา TVL หรือ PEL
สําหรับสวนผสมของแตละชนิด และถึงแมวา
บรรยากาศรอบตัวผูเชื่อมจะมีคาสารพิษและ
ออกไซดโลหะในระดับถือวาปลอดภัยแลวก็ตาม
ผูเชื่อมยังคงตองสวมใสอุปกรณปองกันระบบ
หายใจชวยอีกทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงจะ
ไดรบั สารเคมีอันตรายใหเหลือนอยทีส่ ุด
สุขอนามัยของผูป ฏิบตั ิงานเปนเรือ่ งตอง
เฝาระวังและรีบแกไขทันทีเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น
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หากพบวาอากาศในพื้นทีท่ าํ งานเริ่มไมสะอาด
หรือเริ่มหายใจไมสะดวก ใหแจงหัวหนางาน
หรือฝายอาชีวอนามัยเขาไปตรวจสอบระบบ
ระบายอากาศวายังทํางานเปนปกติดีอยู หรือ
เสือ่ มประสิทธิภาพลงไป อุปกรณปอ งกันระบบ
หายใจยังมีคุณภาพครบถวนหรือไม ใหระมัด
ระวังอันตรายใหมๆ ทีม่ าพรอมกับพื้นผิวโลหะ
ที่จะทําการเชื่อม เชน สีเคลือบ สีชุบ ฯลฯ ให
พิจารณาทําความสะอาดกอนจะลงมือเชื่อม
ทัง้ นี้ หากพบตัวเองมีอาการผิดปกติทาง
ระบบหายใจหรือสุขภาพดานอื่น ใหรีบไปพบ
แพทยโดยดวนเพื่อตรวจสุขภาพและรักษาโรค
จากการทํางานในระยะเริม่ ตนซึง่ จะไดผลดีกวา
ปลอยใหอาการลุกลามหรือหนักเกินจะเยียวยา
อัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)
การเชื่อมอารคไฟฟา (Arc Welding)
ทําใหเกิดอุณหภูมิสูงถึงขีดสุดซึ่งมีแนวโนมสูง
มากจะเกิดอัคคีภยั และการระเบิด หากกฎความ
ปลอดภัยในการทํางานถูกละเมิด ขณะทําการ
เชือ่ มอารคไฟฟา อุณหภูมิทเี่ กิดขึน้ อาจจะสูงถึง
1,000 องศาฟาเรนไฮต (537 องศาเซลเซียส)
ทัง้ นี้ อันตรายทีแ่ ทจริงไมไดมาจากตัวอารค (จุด

สัมผัสของลวดเชื่อมบนผิววัสดุที่ตองการเชื่อม
ซึ่งเกิดแสงสวางจาที่สุด) แตเปนชั้นความรอน
หนาแนนและเขมขนบริเวณใกลๆ กับตัวอารค
รวมไปถึงรังสีความรอน การปะทุของสะเก็ดไฟ
(สปารก) ประกายไฟ และเศษเถาโลหะเกิดจาก
การอารคทีพ่ งุ ออกมา สิง่ ตางๆ เหลานีส้ ามารถ
ทําอันตรายแกผูที่อยูในรัศมี 35 ฟุต (10.5
เมตร) จากตัวอารคไดหากไมมสี งิ่ ใดมาขวางกัน้
หรือปองกันไว
เพือ่ เปนการปองกันอัคคีภยั กอนทําการ
เชือ่ มอารค ใหสาํ รวจบริเวณทีจ่ ะปฏิบตั งิ านกอน
วามีวตั ถุไวไฟหรือวัตถุตดิ ไฟงายบางหรือไม ถามี
ใหเอาออกไปหรือขจัดใหหมดจากพืน้ ที่ โดยวัตถุ
ดังกลาวเรียกรวมๆ วา “เชื้อเพลิง” มีทงั้ ทีเ่ ปน
ของ แข็ง เชน ไม กระดาษ พลาสติก ของเหลว
อาทิ น้าํ มันเชื้อเพลิง น้าํ มันหลอลื่น สีทาบาน
แกส ไดแก อะเซทีลีน มีเธน โพรเพน (แอลพีจ)ี
ไฮโดรเจน เปนตน
นอกจากนี้ ผูปฏิบัติงานเชื่อมตองรูที่ตั้ง
อุปกรณเตือนอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิง โดย
จะตองตรวจสอบเปนประจําวายังอยูในสภาพ
ใชงานไดดีอยูหรือไม หากไมมีเครื่องดับเพลิง
แบบยกหิ้ว ตองมั่นใจวาสามารถเขาถึงสายสูบ

ดับเพลิง ถุงทราย หรืออุปกรณอนื่ ๆ ที่สามารถ
ยับยั้งการลุกไหมไดสะดวกและรวดเร็ว รวมถึง
ตองรูเสนทางหนีไฟและเสนทางออกไปสูพื้นที่
ปลอดภัยดวย
กรณีทาํ การเชือ่ มทีร่ ะยะ 35 ฟุต หางจาก
วัตถุไวไฟ ตองมี “ผูเฝาระวังไฟ” (Fire Watcher)
1 คน ตรวจการณอยูร อบๆ เพือ่ ควบคุมอันตราย
ทีจ่ ะเกิดจากความรอน ประกายไฟ หรือสะเก็ด
ไฟ โดยจะตองอยูใ นพืน้ ทีน่ นั้ ตอไปอีกอยางนอย
30 นาที หลังเสร็จงานเชือ่ ม ใหแนใจวาจะไมมี
การลุกไหมเกิดขึ้น ทั้งนี้ กอนทําการเชื่อมตอง
คลุมวัตถุไวไฟดวยวัสดุตา นทานความรอนและ
เปลวไฟ เชน แผนเหล็กหรือผาหมกันไฟ หาก
เคลื่อนยายออกไปอยูในระยะปลอดภัยไมได
เมือ่ ปฏิบตั งิ านเชือ่ มบนทีส่ งู ตองแนใจวา
ขางลางไมมวี ตั ถุไวไฟ และเฝาระวังไมใหคนงาน
ที่อยูใตพื้นที่ทําการเชื่อมไดรับผลกระทบจาก
ความรอน ประกายไฟ สะเก็ดไฟ หรือเศษโลหะ
รอนที่กระเด็นลงไป พึงระลึกไวเสมอ แมแตฝุน
ละเอียดของสารบางชนิดเมือ่ สัมผัสกับสะเก็ดไฟ
ก็อาจทําใหเกิดการระเบิดได และเมื่อเกิดไฟ
ไหมหรือรระเบิดอยาตกใจและตืน่ ตระหนก ให
รีบแจงหนวยดับเพลิงของโรงงานหรือหนวยงาน
ภายนอก หากสามารถทําได ให ปฏิบั ติก าร
ดับเพลิงขัน้ ตนทันที
บาดเจ็บเนื่องจาก PEE ไมเหมาะสม
หรือปองกันไดไมเพียงพอ
PPE หรืออุปกรณปอ งกันสวนบุคคลชวย
ทําใหผูทํางานเชื่อมหรืองานตัดดวยพลาสมา
รอดพนจากการบาดเจ็บ เชน ถูกไฟไหม ซึง่ เกิด
ขึ้นบอยที่สุด และตาพราจากแสงจา PEE ที่
เหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพสามารถปองกันอันตราย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูส วมใสเคลือ่ นไหว
ไดอยางสะดวกและคลองตัว
PEE พื้นฐานที่ใชในงานเชื่อม ไดแก ชุด
ช างเชื่ อมตั ดเย็ บด ว ยผ า ใยสั งเคราะห กั นไฟ
เสือ้ หนังหรือผาฝายเคลือบสารตานทานเปลวไฟ
ตองหลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผาที่ทําจากเสนใย
โพลีเอสเตอรและเสนใยเรยอง (Rayon) เพราะ
จะหลอมละลายเมื่อสัมผัสความรอนสูง ทั้งนี้
ในการเชือ่ มวัสดุทอี่ ยูเ หนือศีรษะซึง่ มีสะเก็ดไฟ
กระเด็นลงมายังตัวผูเ ชือ่ ม จึงจําเปนจะตองสวม
เสือ้ ผาทีส่ ามารถปองกันไฟไดดเี ยีย่ ม รวมไปถึง
อุปกรณปองกันสวนบุคคลอืน่ ๆ เชน หมวกแข็ง
ฮูด กระบังหนา ฯลฯ
ขณะทําการเชื่อม ใหหลีกเลี่ยงการมวน
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แขนเสื้อหรือปลายขากางเกงขึ้นมา เนื่องจาก
อาจมีสะเก็ดไฟกระเด็นเขาไปในรอยพับเสือ้ ผา
ซึง่ เปนไปไดจะเกิดความรอนสะสมแลวลุกไหม
ขึน้ ได ปลายขากางเกง ใหคลุมทับรองเทาบูท ไว
ไมตอ งสอดเขาไปขางใน ตองสวมหมวกแข็งและ
สวมใสแวนตานิรภัยทีข่ อบปองกันดานขางหรือ
ทีค่ รอบตาเพือ่ ไมใหเศษโลหะพุง เขาตา รองเทา
บูท หนังสูง 6-8 นิว้ เปนทางเลือกดีทสี่ ดุ รองเทา
ชนิดปองกันหลังเทา (Metatarsal) หรือใชการด
ครอบหลังเทาปองกันวัตถุแข็งหรือสะเก็ดไฟตก
ใส เราคงไมมีความสุขนักหากมีสะเก็ดไฟหรือ
เศษโลหะรอนๆ เขาไปอยูใ นเสือ้ ผาหรือรองเทา
ที่ขาดไมไดในงานเชื่อมอีกอยางหนึง่ คือ
ถุงมือ ใหเนนทีค่ วามตานทานเปลวไฟ แข็งแรง
ทนทาน น้ําหนักพอดี และมีสภาพเปนฉนวน
ปองกันกระแสไฟฟาซึ่งจะตองอยูในสภาพแหง
อยูตลอดเวลา ถุงมือหนังเปนทางเลือกที่ดีและ
ไววางใจไดในความปลอดภัย
หากตองการใหปองกันไดสมบูรณแบบ
มีสองทางเลือกคือ สวมหนากากชนิดออกแบบ
พิเศษใชเฉพาะงานเชือ่ ม เปนสวนผสมระหวาง
หมวกแข็งกับกระบังหนาหรือหนากากครอบทัง้
ศีรษะ และสวมหนากากครอบเฉพาะดานหนา
โดยหนากากทั้งสองชนิดคลุมลงมาถึงคางและ
ตนคอ กระบังหนาหรือหนากากทึบแสงติดในตัว
ทําดวยวัสดุทนไฟและตานทานกระแสไฟฟาได
กระบังหนามีฟลมปองกันแสงจาจากการเชื่อม
มีเฉด (Shade) หรือระดับความเขมเหมาะสม
กับลักษณะของการเชือ่ ม กรณีไมใชกระบังหนา
ใหสวมแวนตานิรภัยหรือที่ครอบตามีความทึบ
แสงของเลนสทใี่ ชตรงกับสภาพหรือลักษณะงาน
ไมแนะนําใหใชกระบังหนาแบบโลที่พนสมัยไป
แลว เนื่องจากตองจับดวยมือขางหนึ่งขณะทํา
การเชื่อมซึง่ ลดประสิทธิภาพของงานและเสี่ยง
จะเกิดอันตรายขึน้ มาได
นอกจากนี้ ยังตองสวมอุปกรณปองกัน
เสียงดัง เชน ปลัก๊ อุดหู ทีค่ รอบหู ดวยเหตุทเี่ ปน
งานเกีย่ วกับโลหะซึ่งหลีกเลี่ยงไมไดจะตองเกิด
เสียงดังอยูต ลอดเวลา ทัง้ การตัด เคาะ ทุบ หรือ
ตกแตงผิววัสดุ อีกทัง้ ยังเปนการปองกันไมใหฝนุ
ผง หรือเศษเถาโลหะเขาไปในชองรูหูอกี ดวย
การพิจารณาความปลอดภัยอืน่ ๆ
ผูป ฏิบตั งิ านเชือ่ มจะตองตระหนักถึงความ
ปลอดภัยดานอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมา
ขณะทําการเชื่อมหรือตัดวัสดุ อาทิ เมื่อทํางาน
ในพืน้ ทีอ่ บั อากาศหรือบนทีส่ ูง ตองมีมาตรการ
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พิเศษเพิ่มเติม และไมวากรณีใดๆ เมื่อเชื่อม
หรือตัด ผูป ฏิบัติงานจะตองใหความสนใจเรื่อง
ความปลอดภัยอยูตลอดเวลา เฝาระวังและใช
ความรอบคอบในการทํางาน รวมทั้งชวยดูแล
สวัสดิภาพของเพื่ อนรวมงานและบุคคลที่ อยู
บริเวณใกลเคียงดวย
สามัญสํานึกจะชวยเตือนสติใหรอดพน
จากอันตราย อาทิ เมื่อเอื้อมมือไปเปดตูเชื่อม
หรือจับหัวหัวเชือ่ ม ตองแนใจวาสวนของรางกาย
ที่ ปราศจากเครื่ องปองกันไมไปสัมผัสโลหะมี
ขอบแหลมคมหรือมีกระแสไฟฟาเดินอยู เมื่อ
ทําการเชือ่ มหรือตัดวัสดุ ใหเก็บกวาดเศษโลหะ
หรือชิน้ สวนไมใชแลว เพื่อปองกันการบาดหรือ
แทงทะลุรองเทา
ทั้ งนี้ ตองไม สวมอุปกรณปองกั นสวน
บุคคล (PPE) ซึง่ ชํารุดหรือใชการไมได ทีส่ าํ คัญ
ตองหมั่นศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีลดความ
เสีย่ งจากการเกิดอุบตั เิ หตุและโรคจากการทํางาน
พรอมกับปฏิบตั ติ ามแนวทางความปลอดภัยใน
การทํางานเปนประจําจนกระทั่งเกิดเปนความ
เคยชิ นและพั ฒนาเป น “ลั กษณะนิ สั ยที่ ดี ”
(Good Behavior) ไปในที่สุด
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