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航空業の安全衛生
เข้า้ใจได้้ด้้วยการ์ต์ูนู
สุุข้อนามััยและความัปลอด้ภััยในธุรุกิจการบิิน

ん が でで わ か る ภัาษาไทย
タイ語版



วันัน้�เรามาเรีย้นร้ �เก้ี่�ยวักัี่บ
สุขุอนามัยและควัามปลอดภัยั
ในธุรุกิี่จกี่ารบินกัี่นเถอะ!

"กี่ารเคล่�อนไหวัผิิดท่่าท่าง/
กี่ารเคล่�อนไหวัผิิดธุรรมชาติิ" 
เยอะมากี่เลยนะ...

งานด�านธุรุกิี่จกี่ารบินน้�
ให�ควัามร้ �สึุกี่ท้่�
หร้หรามากี่เลยเนอะ

นั�นสิุนะ!

เรี ิ�มจากี่มาดสุ้ถานกี่ารณ์์
กี่ารเกิี่ดอบัุติิเหติจุากี่กี่ารท่ำางาน
กัี่นเถอะ!

สุาเหติหุลักี่ ๆ ของอบัุติิเหติุ
จากี่กี่ารท่ำางาน
เป็นไปติามน้�เลย

คร�าบ/ค่า!

โดยร้ปธุรรมแล�วั
ม้งานประเภัท่ไหน
บ�างนะ?

สุงสัุยจงัเนอะ

จำำ�นวนก�รเกิดอุบัุัติิเหติจุำ�กก�รทำำ�ง�นจำำ�นวนก�รเกิดอุบัุัติิเหติจุำ�กก�รทำำ�ง�น

อ�างองิ : "ข�อมล้วัเิคราะห์กี่ารเกิี่ดอนัติรายหรีอ่อบัุติิเหติจุากี่กี่ารท่ำางาน/ผิลรวัมย่อย งานสุายกี่ารบิน (อ�างองิ : "ข�อมล้วัเิคราะห์กี่ารเกิี่ดอนัติรายหรีอ่อบัุติิเหติจุากี่กี่ารท่ำางาน/ผิลรวัมย่อย งานสุายกี่ารบิน (ปี 2018)" )" 
สุมาคมกี่ลางเพ่ื่�อกี่ารป้องกัี่นอนัติรายหรีอ่อบัุติิเหติจุากี่กี่ารท่ำางาน (ปรีบัปรงุเม่�อเด่อนสิุงหาคม สุมาคมกี่ลางเพ่ื่�อกี่ารป้องกัี่นอนัติรายหรีอ่อบัุติิเหติจุากี่กี่ารท่ำางาน (ปรีบัปรงุเม่�อเด่อนสิุงหาคม 20192019))

１ กี่ารเคล่�อนไหวัผิิดท่่าท่าง/กี่ารเคล่�อนไหวัผิิดธุรรมชาติิ 99 ครีั�ง

2 หกี่ล�ม 28 ครีั�ง

3 อบัุติิเหติทุ่างกี่ารจราจร (บนท่�องถนน) 24 ครีั�ง

4 ติกี่จากี่ท้่�สุง้/พื่ลัดติกี่ 19 ครีั�ง

5 กี่ารชนอย่างรุนแรง 17 ครีั�ง



ใช่เลย

กี่รณ้์ตัิวัอย่างม้อย้่มากี่เลยล่ะ
อย่างเช่น...

สุ่วันกี่ารท่ำางานกี่ลางแจ�ง
ก็ี่อาจท่รดุไปได�จากี่โรคลมแดด

เรี่�องพื่วักี่น้�
สุามารถเกิี่ดขึ�นได�ใน
ช้วัติิประจำาวันัของพื่วักี่เราเลยนะคะ

ใช่แล�วั
กี่ารปกี่ป้องรา่งกี่ายของเราด�วัยตัิวัเอง
เป็นเรี ่�องท้่�สุำาคัญเลยล่ะ

งานธุรุกิี่จกี่ารบิน
มักี่จะท่ำางานกัี่นเป็นท้่ม
ใช่ไหมครีบั?

อย่างน้�น้�เอง…

แต่ิบอกี่ติามติรงวัา่วัุน่วัายแฮะ…

กี่ฎระเบ้ยบมันม้ไวั�กี่ฎระเบ้ยบมันม้ไวั�
เพ่ื่�อรีกัี่ษาควัามปลอดภัยัเพ่ื่�อรีกัี่ษาควัามปลอดภัยั
ให�กัี่บท่กุี่คนนะ!ให�กัี่บท่กุี่คนนะ!

ค...ครีบับบบ!

ก็ี่เพื่ราะอย่างนั�น
เลยติ�องปฏิิบัติิติามคำาสัุ�งของหัวัหน�า
และรีกัี่ษากี่ฎในกี่ารท่ำางาน
ท้่�กี่ำาหนดไวั�อย่างเครง่ครีดั

กี่ารยกี่ของด�วัยท่่าท่างท้่�ฝืน
จนปวัดเอวัเฉ้ียบพื่ลัน

ห่อ?

ฮา่ฮา่ฮา่ฮา่ฮา่ฮา่

ครีน่นนนนครีน่นนนน

อะแฮม่…อะแฮม่…

ครีน่นนนนครีน่นนนน



งานธุรุกิี่จกี่ารบิน
เป็นงานท้่�รีบัฝากี่ช้วัติิแสุนสุำาคัญของลก้ี่ค�าเอาไวั�
กี่ารรีกัี่ษากี่ฎระเบ้ยบถ่อเป็นกี่ารป้องกัี่นทั่�งรา่งกี่ายของ
ตัิวัเอง
และเป็นกี่ารปกี่ป้องช้วัติิของลก้ี่ค�าด�วัย

เพ่ื่�อปกี่ป้องช้วัติิเหล่านั�นอย่างสุดุควัามสุามารถ
คิดไหมวัา่ก่ี่อนอ่�น
ตัิวัเราเองก็ี่ติ�องม้สุขุภัาพื่ด้ก่ี่อน?

ม้กี่รณ้์ตัิวัอย่างอ่�น
อก้ี่ไหมครีบั?

ม่อถก้ี่โต๊ิะพัื่บติรง
ท้่�นั�ง โดยสุารหน้บ
ระหวัา่งท่ำาควัามสุะอาด
ภัายในตัิวัเครี่�อง

ถ�างั�น

ลองมาดท้้่�ท่ำางานจรีงิ

กัี่นเถอะ!

หรีอ่ล่�นหกี่ล�มติรงบันได
เข�าสุ้่ภัายในตัิวัเครี่�อง
ก่ี่อนเรีิ�มปฏิิบัติิงาน
กี่รณ้์เหล่าน้�ก็ี่ม้เกิี่ดขึ�น

ถ�าบาดเจบ็สุาหัสุจนท่ำางานไม่ได�
คนในครอบครีวััก็ี่เป็นห่วัง
แถมยังลำาบากี่เรี ่�องรายได�อก้ี่…

เพื่ราะอย่างนั�น
กี่ารรีกัี่ษากี่ฎระเบ้ยบจงึ
เป็นเรี ่�องสุำาคัญ

มองรอบข�างให�ด้
และท่ำางานติามขั�นติอน
ท้่�กี่ำาหนดไวั�อย่างถก้ี่ติ�อง

เครี่�องม่อและอปุกี่รณ์์ป้องกัี่นท้่�จะสุวัมใสุ่
ก็ี่ติ�องติรวัจสุอบให�ด้ก่ี่อนลงม่อปฏิิบัติิงาน

ง้�น้�เอง…

ติิ�ด…ติิ�ด…

แวั�บบบแวั�บบบ

โอ�โอ�

ฟึ่� บ…ฟึ่�บ…
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ออ่...
วันัน้�อากี่าศร�อน
กี่วัา่ท่กุี่ท้่นะ

เห็นวัา่
เป็นวันัท้่�ร �อนจดันะ

มิน่าล่ะ
ก็ี่วัา่อย่้วัา่มันร�อน แถมช่วังน้�ยังเป็นฤดท่้่องเท้่�ยวั

จำานวันสัุมภัาระก็ี่เยอะอก้ี่…

เฮ�~
ได�เวัลาพัื่กี่แล�วั

วันัน้�อากี่าศมันร�อน
ติ�องคอยด่�มนำ�า
อย่้เรี ่�อย ๆ นะ

ขอบคณุ์ครีบั ไปพัื่กี่ในท้่�เย็น ๆ 
ด�วัยนะ

ของแช่เย็น
ก็ี่ม้นะ

วัึ�งงงงงวัึ�งงงงง

ฟุุ่่ บฟุุ่่ บ

แกี่รง๊แกี่รง๊

สุลอนสุลอน



นายไม่ไปพัื่กี่เหรอ?
อยากี่ท่ำาให�เสุรีจ็ไวั ๆ น่ะ

จะท่ำาไปเรี ่�อย ๆ จนกี่วัา่จะถึง
จงัหวัะท้่�เหมาะกัี่บกี่ารหยดุพัื่กี่น่ะ

เฮ�อ…

ชักี่จะล�า
เอากี่ารนะเน้�ย…

แต่ิเรี ิ�มมองเห็น
วัา่ใกี่ล�ได�เวัลาเสุรีจ็งานแล�วั!

พื่ยายามอก้ี่อดึใจเด้ยวั…

วับ้วับ้



น�องใหม่!

เฮ� นายน�องใหม่!
เป็นอะไรรีเึปล่า!?

เหม่อนจะเป็นโรคลมแดดเบา ๆ 
นะ...

เพ่ื่�อควัามแน่ใจ
ช่วังบ่ายพัื่กี่ผ่ิอนไปละกัี่น

ยังด้ท้่� ไม่เป็นอะไรมากี่...
เพ่ื่�อป้องกัี่นโรคลมแดดน่ะนะ...

ติ�องคอยด่�มนำ�าและ
เกี่ล่อแรอ่ย่้เสุมอ ๆ 

พัื่กี่ผ่ิอนในท้่�เย็น ๆ

ถ�าคิดวัา่สุภัาพื่รา่งกี่ายของผิ้�ท่ำางาน
รวัมถึงตัิวัเองม้อะไรท้่�ผิิดปกี่ติิ
ให�รีบ้รายงานทั่นท้่

นอนหลับให�เพ้ื่ยงพื่อ
และลดกี่ารด่�มแอลกี่อฮอล์
ไม่ให�มากี่เกิี่นไป
เข�าใจนะ?

ครีบั...
ผิมจะระวังั...

ร�ยละเอุยีดเกี�ยวกับัโรคลมแดดร�ยละเอุยีดเกี�ยวกับัโรคลมแดด
ให้อุ�่นจำ�กก�ร์ต์ินูแนะนำ�ทำกุส�ยง�นนะ!ให้อุ�่นจำ�กก�ร์ต์ินูแนะนำ�ทำกุส�ยง�นนะ!

โครมโครม

ห�องพื่ยาบาลห�องพื่ยาบาล

ลก้ี่อมเกี่ล่อแร่ลก้ี่อมเกี่ล่อแร่
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กี่ารประคองสุามจดุ
ถ่อเป็นเรี ่�องพ่ื่�นฐานนะ

* ใช�ม่อสุองข�างจบัราวับันได* ใช�ม่อสุองข�างจบัราวับันได
แล�วักี่�าวัขาขึ�นไปท้่ละข�างแล�วักี่�าวัขาขึ�นไปท้่ละข�าง
เวัลาท้่�ม้สัุมภัาระเวัลาท้่�ม้สัุมภัาระ
ให�ใช�ม่ออก้ี่ข�างจบัราวับันไดให�ใช�ม่ออก้ี่ข�างจบัราวับันได

ถ�าไม่จบัราวับันได
อาจจะหกี่ล�มได�นะ!

เอาล่ะ 
เรี ิ�มเลยละกัี่น!

วันัน้� หลายท้่มก็ี่
วัุน่กัี่นน่าดเ้ลยนะ…

ถ�างั�นก็ี่มาท่ำาควัามสุะอาดใน
ตัิวัเครี่�องกัี่น
เรี ิ�มได�เลย

ครีบั/ค่ะ

เด้�ยวัเถอะ!!

จะวัา่ไป เม่�อวัาน
ได�ดก้ี่ารแขง่ขนัเบสุบอลอาช้พื่
รีเึปล่า?

อะ๊!

ติามกัี่นไปติามกัี่นไป



โอย๊!! เป็นอะไรไหม!?

เหม่อนจะม้อะไรแหลม ๆ 
ในช่องใสุ่ของหลังท้่�นั�ง
ทิ่�มม่อเข�าน่ะครีบั…

รายงานหัวัหน�า
ด้กี่วัา่ไหม?

ไม่สิุ...
หรีอ่ควัรจะรีบ้
ท่ำาให�เสุรีจ็ไวั ๆ 
ด้กี่วัา่นะ?

นั�นสิุครีบั...

แผิลท้่�นิ�วัก็ี่
เอายังไงด้...

คิดไปคิดมา
รายงานหัวัหน�า
ด้กี่วัา่!

เป็นอะไรไหม!?

จึ�กี่จึ�กี่

ปังปัง



แค่ไม่ระวังันิดเด้ยวั
ก็ี่อาจนำาไปสุ้่กี่ารชนกัี่นอย่างรุนแรง
ระหวัา่งคนท่ำางานด�วัยกัี่นเองได�

ไปห�องพื่ยาบาลซะ ครีบั...

หลังจากี่นั�น
ผิมก็ี่ไปรีกัี่ษาตัิวัท้่�ห�องพื่ยาบาล
แล�วัก็ี่สุำานึกี่ผิิดด�วัย

ติ�องดร้อบข�างให�ด้
แล�วัเข�าใจสุถานกี่ารณ์์ด�วัย

แต่ิภัายในตัิวัเครี่�อง
ไม่ได�ม้เฉีพื่าะฝ่ายท่ำาควัามสุะอาด
แต่ิยังม้เจ�าหน�าท้่�ฝ่ายอ่�นท่ำางานอย้่ด�วัย

แล�วัก็ี่ในช่องเก็ี่บของติามท้่�นั�ง
อาจม้ของแหลมคมอย่้ด�วัย
ติ�องติรวัจดใ้ห�ด้

ง้�น้�เอง...รีบ้จนชนสิุนะ!

พื่อร้ �สึุกี่ผิิดปกี่ติิ 
แล�วัคิดจะรายงานหัวัหน�า
น่ะเป็นเรี ่�องท้่�ถก้ี่ติ�องแล�วั
โรคติิดต่ิอก็ี่น่ากี่ลัวัด�วัย

ขอโท่ษครีบั...

ขอผ่ิานหน่อยครีบั!
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วันัน้� มาท่ำาควัามสุะอาด
ลำาตัิวัเครี่�องบินกัี่นเถอะ ครีบั!

ไม�ถพ่้ื่�น
ม้พื่อรีเึปล่า?ไม่ติ�องห่วัง

ไม่ติ�องห่วัง

รีบ้ท่ำาให�เสุรีจ็
เลยละกัี่น

ระหวัา่งท่ำางาน
ติ�องม้สุมาธินิะ

เอาล่ะ!
ท้่น้�ก็ี่ OK

สุายเซฟุ่ต้ิ�แบบเต็ิมตัิวัสุายเซฟุ่ต้ิ�แบบเต็ิมตัิวั
พื่ร�อมพื่ร�อม

ถงุม่อ พื่ร�อม

เครี่�องม่อท่ำาควัามสุะอาด 
พื่ร�อม

ยึดสุายเซฟุ่ต้ิ�แบบเต็ิมตัิวั
เรีย้บร�อย!

แวัน่ติานิรภัยั เติรีย้มพื่ร�อม

แกี่รก๊ี่แกี่รก๊ี่แกี่รก๊ี่แกี่รก๊ี่

ตึิง ตึิง ตึิงตึิง ตึิง ตึิง



ท่างด�านบนตัิวัเครี่�อง
มองไม่ค่อยเห็นเลย
วัา่สุกี่ปรกี่แค่ไหน....

เฮ�ย!
กี่ฎบอกี่ให�สุวัม
แวัน่ติานิรภัยัเสุมอนะ

สุารท่ำาควัามสุะอาด
อาจจะเข�าติาได�นะ!

ถ�าขยับไม�ถพ่้ื่�น
ไปท่างด�านบนอก้ี่หน่อย....

แต่ิ ไม่งั�นก็ี่
มองไม่เห็นรอยสุกี่ปรกี่…

หวัา!!
เลอะเท่อะพื่อสุมควัรเลยนะ

ใช่
ติ�องเช็ดถใ้ห�ด้

แต่ิวัา่…

เอาล่ะ
เรี ิ�มท่ำางานเลย

ติิ�ง ติิ�งติิ�ง ติิ�ง
ติิ�ง…ติิ�ง…



นำ�ายาท่ำาควัามสุะอาด
เข�าติาน่ะ...

เป็นอะไรไหม!?

เด้�ยวัฉัีนไป
รายงานหัวัหน�าให�

ติกี่ลง…

ฉัีนร้ �แล�วันะ

ติายังร้ �สึุกี่แปลกี่ ๆ อย้่
นิดหน่อยแฮะ…

และติ�องสุวัมแวัน่ติานิรภััย
เพ่ื่�อปกี่ป้องดวังติาด�วัย!

ติ�องใช�อย่างระวังั
ให�มากี่พื่อ!

สุารท่ำาควัามสุะอาดน่ะ
ถ�ามันเข�าติา
อาจท่ำาให�เกิี่ดแผิลอกัี่เสุบ
หรีอ่ท่ำาให�กี่ระจกี่ติาบอบชำ�าได�

ไม่เฉีพื่าะแวัน่ติานิรภัยั
แต่ิถงุม่อและสุายเซฟุ่ต้ิ�
แบบเต็ิม
ก็ี่ติ�องไม่ล่มสุวัมด�วัย

เราติ�องปฏิิบัติิติาม
กี่ฎระเบ้ยบกี่ารท่ำางานท้่�กี่ำาหนดไวั�

ให้แพทำย์เฉพ�ะทำ�งติรวจำแล้วให้แพทำย์เฉพ�ะทำ�งติรวจำแล้ว
โชคดีทีำ� ไม่เป็็นอุะไรม�กโชคดีทีำ� ไม่เป็็นอุะไรม�ก

ครีบั...
ขอโท่ษครีบั

ยังไงก็ี่ไป
ห�องพื่ยาบาลก่ี่อนเลย

ยังไงก็ี่
ไปล�างติาก่ี่อนเลย!

ซ่าซ่า

เฮ�อเฮ�อ



ท้่น้�คงจะเข�าใจด้แล�วัใช่ไหม
วัา่อนัติรายมันอย้่ใกี่ล�ตัิวัเรา
มากี่กี่วัา่ท้่�คิดน่ะ?

สุขุอนามัยและควัามปลอดภัยัในท้่�ท่ำางาน
เป็นเรี ่�องสุำาคัญท้่�แต่ิละคนติ�องใสุ่ใจ
และรีกัี่ษากี่ฎระเบ้ยบให�ด้

และ.....

ควัามซุ่มซ่ามของตัิวัละครในเรี่�อง
มันคล�ายใครบางคนเลยเนอะ ห่อ?

วัา่ยังไงนะ?

อบัุติิเหติจุากี่กี่ารท่ำางาน
เป็นปัญหาใกี่ล�ตัิวัท้่� ไม่ใช่
เรี ่�องของคนอ่�นอย่างแน่นอน

เวัลาท้่�ม้อะไรเกิี่ดขึ�น

เอาล่ะ! มาใสุ่ใจเรี ่�องอบัุติิเหติุ
จากี่กี่ารท่ำางาน
แล�วัมาพื่ยายามใน
ท่กุี่ ๆ วันักัี่นเถอะ!

กี่ารคอยติิดต่ิอสุ่�อสุาร
กัี่บคนในท้่�ท่ำางานอย้่เสุมอ
ก็ี่เป็นเรี ่�องสุำาคัญเหม่อนกัี่นนะ

อยากี่จะให�จำากัี่นไวั�วัา่
กี่ารรีกัี่ษากี่ฎระเบ้ยบถ่อเป็น
กี่ารปกี่ป้อง "รา่งกี่าย" "ครอบครีวัั" 
และ "กี่ารใช�ช้วัติิ"

ไอ�หยา…ไอ�หยา…

อ่�อ อ่�ออ่�อ อ่�อ



ป็ฏิิบััติิติ�มกฎจำร�จำร

ระวงัสภ�พอุ�ก�ศ
 (ลมแรง/ฟ้�ผ่่�)

ห้�มเข้�้ไป็ในสถ�นทีำ�
อุนัติร�ย

ระวงัโรคลมแดด

มาปฏิิบััติิติามกฎอย่่างเคร่ง่ครัดักันเถอะ

จำดุทีำ�ต้ิอุงระวงัใน
ง�นส�ยก�รบิัน
 (ฉบัับักล�งแจำง้)

2

4

1

3
ลมัแรง

ฟ้าผ่่า

ระวงัก�รกระแทำก

ไม่แติะต้ิอุงอุปุ็กรณ์ีบันเคร์่�อุง
บิันโดยไม่ได้ร์บััคำ�สั�ง

ระวงัก�รถกูหนีบั

จำดุทีำ�ต้ิอุงระวงัใน
ง�นธุรุกิจำก�รบิัน 
(ฉบัับัในตัิวเคร์่�อุง)

7

5

6
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