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自動車整備業の安全衛生
เข้้าใจได้้ด้ว
้ ยการ์์ตูน
ู
สุุขอนามััยและความปลอดภััยในงานซ่่อมบำำ�รุุงรถยนต์์

เอาล่่ะ!
วัันนี้้� เรามาเรีย
ี นรู้้เ� กี่่�ยวกัับ
สุุขอนามััยและความปลอดภััย
ในงานซ่่ อมบำำ�รุง
ุ รถยนต์์กัน
ั เถอะ!

งั้้�นก็็มาดููสถานการณ์์
การเกิิดอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน
กัันเถอะ!

คร้้าบ/ค่่า!

สาเหตุุหลััก ๆ
ของอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน
เป็็ นไปตามนี้้� เลย

จำำ�นวนการเกิิดอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน

เป็็ นงานสุุดเท่่ที่่�ช่่วย
รัักษาความปลอดภััย
ให้้คนที่่�อยู่่�บนรถเลยเนอะ
นั่่�นสิิ!

1

ตกจากที่่�สููง/พลััดตก

110 ราย

2

� งจัักรหนีีบ/ติิดอยู่่�ในเครื่่อ
� งจัักร
ถููกเครื่่อ

102 ราย

3

หกล้้ม

79 ราย

4

ของปลิิวโดน/ตกใส่่

56 ราย

5

การเคลื่่�อนไหวผิิดท่่าทาง/
การเคลื่่�อนไหวผิิดธรรมชาติิ

54 ราย

อ้้างอิิง : “ข้้อมููลวิิเคราะห์์การเกิิดอัันตรายหรืืออุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งานในงานซ่่ อมบำำ�รุง
ุ รถยนต์์ (ปี 2018
2018)”
)”
สมาคมกลางเพื่่�อการป้องกัันอัันตรายหรืืออุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน (ปรัับปรุุงเมื่่�อเดืือนสิิงหาคม 2019)

แต่่จะว่่าไป
งานด้้านการ
ซ่่ อมบำำ�รุง
ุ รถยนต์์
มัันก็็มีีอยู่่�หลากหลายเลยนะ

สงสััยจัังเนอะ

"ตกจากที่่�สููง/พลััดตก" กัับ
� งจัักรหนีีบ/ติิดอยู่่�ในเครื่่อ
� งจัักร"
"ถููกเครื่่อ
นี่่� เยอะน่่าดููเลยนะ

ใช่่เลย

อาจจะเพราะพวกเขาคิิดว่่า
ทำำ�งานอยู่่�ด้้วยกัันตลอด
เลยไม่่น่่าเป็็ นอะไรรึึเปล่่านะ

ยกตััวอย่่าง
กรณีีของ
� งจัักรหนีีบ/
"ถููกเครื่่อ
� งจัักร"
ติิดอยู่่�ในเครื่่อ

อาจจะใช่่ก็็ ได้้นะ
แต่่เพื่่�อทำำ�งานให้้ ได้้อย่่างปลอดภััย
การส่่งเสีียงบอกกัันเป็็ นอะไรที่่�สำำ�คััญ
มากเลยล่่ะ

ระหว่่างที่่�ตรวจสอบช่่วงล่่าง
ช่่างซ่่ อมบำำ�รุง
ุ คนอื่่�นก็็มาลดระดัับ
ลิิฟต์์ยกรถลง
ทำำ�ให้้เท้้าติิดอยู่่�กัับแผ่่นใต้้ท้้องรถ

� � เอง
งี้้นี่่

� ง
หรืือระหว่่างที่่�ตรวจสอบห้้องเครื่่อ
� งยนต์์
ช่่างซ่่ อมบำำ�รุง
ุ คนอื่่�นก็็มาสตาร์์ทเครื่่อ
จนติิดอยู่่�ในส่่วนหมุุน (สายพานพััดลม)
อุุบัติ
ั ิเหตุุเช่่ นนี้้� สามารถเกิิดขึ้้�นได้้

เพราะสิ่่�งที่่�ต้้องจััดการคืือรถยนต์์
เลยอาจนำำ�ไปสู่่�การบาดเจ็็บ
สาหััสได้้ด้้วย

ฮ่่าฮ่่าฮ่่า

แต่่จะให้้คอยแจ้้งกัันเองทุุกครั้้�ง
ก็็อาจจะดููวุ่่�นวายไปหน่่ อยนะ...

หืือ?

� งเล็็กน้้ อยหรืือ
จะเรื่่อ
ตอนที่่�เกิิดเหตุุผิิดปกติิ
ก็็ต้้องรายงานเสมอเลยนะ!

ดููเหมืือนว่่าเบื้้� องหลัังของอุุบััติิเหตุุ
จะเกิิดจากการที่่�ช่่างซ่่ อมบำำ�รุง
ุ ด้้วยกัันเอง
สื่่�อสารกัันได้้ไม่่ดีีพอด้้วยล่่ะ

ค..ครัับบบบ!

นอกจากนี้้�
ในที่่�ทำ�ำ งานยัังมีีการใช้้
น้ำำ��มัันเบนซิิ นหรืือสเปรย์์ทำ�ำ
ความสะอาดชิ้้�นส่่วน
ที่่�ติิดไฟ ได้้ง่่าย

"ตกจากที่่�สููง/พลััดตก" นี่่� มีี
ตััวอย่่างอุุบััติิเหตุุยัังไงบ้้างครัับ?

มีีกรณีีตัวั อย่่างที่่�
ำ ังทำำ�การตรวจสอบ
ช่่างที่่�กำ�ลั

ก้้าวพลาดตอนลง
จนตกจากที่่�สููงน่่ ะ

� ง
รวมถึึงมีีการตรวจสอบห้้องเครื่่อ
ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อแผลพุุพองจากอุุณหภููมิิสููง
จึึงต้้องระวัังเป็็ นพิิเศษเลยล่่ะ
โดยเฉพาะการติิดไฟ
อาจนำำ�ไปสู่่�อุุบััติิเหตุุร้้ายแรงได้้
อัันตรายมากเลย!

อัันตราย…!
เพราะฉะนั้้�น
เพื่่�อการทำำ�งานอย่่างปลอดภััย

ถ้้างั้้�นก็็มาดููที่่�ทำ�ำ งานจริิง

จึึงควรจััดเตรีียมอุุปกรณ์์
ตามกฎระเบีียบที่่�กำ�ำ หนดไว้้

โอ้้

นำำ�มาสวมใส่่ให้้ถููกต้้องก่่อน
แล้้วจึึงเริ่่ม
� ดำำ�เนิินงาน

กัันหน่่ อย
ไหมล่่ะ?

กรณีี ที่่� 1:

� งจัักรหนีีบ/วััสดุที่
ระวัังการถููกเครื่่อ
ุ ่�มีีอุณ
ุ หภููมิิสููง

เอาล่่ะนะ
เปิดฝากระโปรงรถ…

� ง)
(ฉบัับการตรวจสภาพรถ/ห้้องเครื่่อ
วัันนี้้� ก็็อาจจะยุ่่�งหน่่ อย
แต่่ก็ทำ
็ �ำ งานอย่่างระมััดระวััง
กัันด้้วยล่่ะ!

หวา
ร้้อน!?

ไอร้้อนแรงมาก!

จััดการซ่่ อมบำำ�รุง
ุ
กัันสองคนนะ
ฝากด้้วยล่่ะ!

ฉัันจะตรวจสอบ
ภายในห้้องโดยสารเอง…

� งของ
ห้้องเครื่่อ
รถที่่�เพิ่่ง
� วิ่่ง� มา
มัันจะร้้อน
ระวัังด้้วยล่่ะ

แย่่เลย...หััวหน้้า
ก็็บอกมาอย่่างนั้้�น
ด้้วยนี่่�นะ...
หืือ? น้ำำ��ยาหล่่อเย็็น
ไม่่พอนี่่�นา

แต่่มีีรถคัันถััดไป
รอตรวจสอบอยู่่�ด้้วย

ต้้องรีบ
ี แล้้ว!

เอาล่่ะ
จะพยายาม!
ส่่วนคุุณตรวจสอบ
� งนะ
ห้้องเครื่่อ

ปริิมาณน้ำำ��มััน
โอเค…

ดููซิิ ว่า่ ที่่�หม้้อน้ำำ��
มีีน้ำำ��ยาหล่่อเย็็น
รั่่�วรึเึ ปล่่า…

เกิิดอะไรขึ้้�น!?

รู้้สึ
� ึกจะยัังไม่่ ได้้
ตรวจสอบก๊๊าซไอเสีียนี่่�นา...?

� ง
ต้้องสตาร์์ทเครื่่อ
แล้้วตรวจสอบดููแล้้วล่่ะ

กำำ�ลัังมีีสมาธิิกัับการทำำ�งานใน
ส่่วนของสายพานพััดลม

เหมืือนว่่า
น้ำำ��ยาหล่่อเย็็น
มัันยัังร้้อนอยู่่�น่่ ะ…

ร้้อน!!!

เอาล่่ะ เตรีียมพร้้อม
เรีียบร้้อย--!

เดี๋๋�ยวจะ
� งนะครัับสตาร์์ทเครื่่อ

ระวัังด้้วย
นะครัับ-

ตอนเปิดฝาหม้้อน้ำำ��
ต้้องระวัังนะ
ที่่�เหลืือ
เดี๋๋�ยวฉัันจััดการเอง

� ง!
สตาร์์ทเครื่่อ

เฮ้้อ…

เขีียนไว้้ด้้วยนี่่�

ครัับ…
ขอโทษครัับ…

เฮ้้อ...อุุตส่่าห์์
ได้้รัับความไว้้วางใจ
แล้้วแท้้ๆ

...ไม่่สิิ
มาปรัับอารมณ์์ ใหม่่
� งที่่�ทำ�ำ ได้้ดีีกว่่า
แล้้วทำำ�เรื่่อ

� ง!
สตาร์์ทเครื่่อ

ขยัับ!?

ทำำ�น้ำำ��ยาหล่่อเย็็น
พุ่่�งออกมาจนน่่า
หวาดเสีียว

กรี๊๊�ดดดด!?

แถมระหว่่างทำำ�งานอยู่่�ดีี ๆ
� งขึ้้�นมาเลยค่่ะ!
เขาก็็สตาร์์ทเครื่่อ

เป็็ นอะไรครัับ!?

ร้้อน

ม..มือฉันเกือบติด
เข้าไปในสายพานพัดลม

...น้ำำ��ยาหล่่อเย็็นถ้้ามัันมีี
อุุณหภููมิิและความดัันสููง
มัันจะพุ่่�งออกมาได้้

ผมส่่งเสีียง
บอกแล้้วนะ...

� งนะครัับ
เดิินเครื่่อ

แล้้วน่่ ะสิิ

โดนฉัันเตืือน
เลยจะเอาคืืน?

ให้้รอจนกว่่า
น้ำำ��ยาหล่่อเย็็นจะเย็็นลง

ถึึงจะส่่งเสีียงบอกแล้้ว
ก็็ต้้องให้้แน่่ ใจว่่า
สื่่�อไปถึึงผู้้�ฟังแล้้วหรืือยััง

สื่่� อสารเข้้าใจ
� ก็็ ไม่่มีีความหมาย
ไม่่งั้้น

การคิิดแล้้วลงมืือทำำ�ด้้วยตััวเอง
เป็็ นสิ่่�งที่่�น่่าชมก็็จริิง

เปล่่าเปล่่าเปล่่า
ไม่่ใช่่ นะครัับ!?
เกิิดอะไรขึ้้�น?

แต่่ก็็อย่่ารีบ
ี ร้้อน

ตั้้�งใจทำำ�งานอย่่างน่่าเชื่่�อถืือไปนะ

จากนั้้�น ไม่่ว่า่ จะทำำ�อะไร
นายน้้องใหม่่ก็จ
็ ะยืืนยัันให้้แน่่ ใจ
ก่่อนลงมืือดำำ�เนิินงานทุุกครั้้�ง

กรณีี ที่่� 2:

ระวัังของปลิิวโดน/หกล้้ม

ฝากตรวจสภาพผ้้าเบรก
และจานเบรกด้้วยนะ

(ฉบัับการตรวจสอบรถยนต์์/ช่่วงล่่างและช่่วงล้้อ)
น้้องใหม่่ที่่�ทำ�ำ พลาด
จนหมดกำำ�ลัังใจ...

ส่่วนเธอ
ดููล้้อซ้้ายนะ

น้้องใหม่่
ดููล้้อขวา

เอาน่่า
ความผิิดพลาดเล็็กน้้ อย
อย่่าท้้อเลย อาจนำำ�ไปสู่่�
การบาดเจ็็บสาหััสได้้

ที่่�พููดรุุนแรงก็็เพื่่�อ
ตััวนายเอง
และทุุกคนนะ

เอาล่่ะ ถ้้างั้้�น
เอาลิิฟต์์ยกรถขึ้้�นได้้เลย

ถอดยางล้้อออก

ตรวจสอบผ้้าเบรก
และจานเบรก...

สำำ�หรัับผ้้าเบรกให้้ใช้้
สเปรย์์ทำ�ำ ความสะอาดชิ้้�นส่่วน
ขจััดคราบไขมัันและทำำ�ความสะอาด!

เอาล่่ะ
ทำำ�ความสะอาดเรีย
ี บร้้อย!
ต่่อไปก็็...ทำำ�ให้้แห้้ง

ค่่ะ เอาลิิฟต์์ยกรถ
ขึ้้�นนะคะ

รีบ
ี อยู่่�ด้้วย
ใช้้ปืนลมทำำ�ให้้แห้้ง
เลยละกััน

เอาล่่ะ ใช้้ ได้้...
เดี๋๋�ยวเดีียวก็็
ทำำ�ให้้แห้้งได้้...

ดึึงท่่อลม
มาจากเพดาน

ว้้ายยย!?

ฝุ่่� นที่่�ติิดอยู่่�ที่่�
ผ้้าเบรก

เกิิดอะไรขึ้้�น!
กระเด็็นเข้้าตา
และปากแล้้ว!

� วกัับ
ข...ขาไปเกี่่ย
อะไรสัักอย่่าง…

ตรวจสอบ
ช่่วงล่่างและช่่วงล้้อ
เรีียบร้้อย
น้้องใหม่่
ไม่่ ได้้สวม
แว่่นตานิิรภััยนี่่�นา!

อะไรกัันนะ…

อ้้าว?
น้้องใหม่่เป็็ นอะไรไป?
ต้้องรีีบบอกแล้้ว

อ๊๊ะ
ท่่อลม…

นี่่� เธอแค้้น
อะไรฉััน?

ขอโทษครัับ
ผมมััวแต่่จดจ่่ออยู่่�...!

ฝุ่่� นที่่�กระเด็็นจากปืนเป่่ าลม
มัันเข้้าตาผม…

ชวนให้้สัับสนจริิง
นายนี่่� มััน!

นี่่� ไง!

ท่่อลมน่่ ะ
มัันเกี่่�ยวเท้้าได้้ง่่าย

ให้้ดููรอบข้้าง
ส่่งเสีียงบอกก่่อน
แล้้วค่่อยใช้้ดีีกว่่า

ฉัันเองบางทีีก็็
ลืืมตรวจบริิเวณเท้้า
อยู่่�บ้้างเหมืือนกััน
ต้้องระวัังด้้วย

เพราะว่่าเวลาตรวจช่่วงล่่าง
และช่่วงล้้อ
อาจมีีสปริิงจากดรััมเบรก
หรืือฝุ่่� นที่่�กระเด็็นมาโดนได้้

ดัังนั้้�นต้้องสวม
แว่่นตานิิรภััยเสมอ!

� งนี้้� ก็็เคย
อา...เรื่่อ
โดนว่่ามาแล้้วนี่่�นา

อะไรเล่่า!
ยัังเจ็็บตาอยู่่�อีีกรึึไง!?

ไม่่น่่าถึึงกัับต้้องร้้องไห้้นี่่�นา…

ขอโทษครัับ…!

เอ๋๋!? น้ำำ��ตา...
พููดแรงไปเหรอ...!?

นี่่�ร้้องไห้้เพราะเจ็็บใจครัับ…

เปล่่า
ไม่่ใช่่ครัับ…

นายนี่่� มััน
ชวนให้้สัับสนจริิงนะ!?

เป็็ นรุ่่�นพี่่�ที่่�ชวนให้้คิิดถึึง
ว่่าเราเองก็็เคยโดนดุุ
แบบนี้้� เหมืือนกัันนะ

กรณีี ที่่� 3:

การดำำ�เนิินงานด้้วยลิิฟต์์ยกรถ

(การใช้้งานลิิฟต์์ยกรถอย่่างปลอดภััย)

ถ้้าใช้้ลิิฟต์์ยกรถ
แบบ 2 เสา

ตรวจดููว่่าลููกรอก
ยัังหมุุนได้้ดีีอยู่่�หรืือไม่่

ตรวจดููว่่าโซ่่ ขึ้้�นสนิิ ม

การตรวจสอบด้้วยตนเอง
เหล่่านี้้� ต้้องทำำ�เสมอ

หรืือบิิดงอหรืือไม่่

พอตรวจสอบเสร็็จ
ก็็ ได้้เวลาติิดตั้้�ง

วัันนี้้� มาจำำ�วิธีี
ิ
การใช้้งาน
ลิิฟต์์ยกรถกััน

อุุปกรณ์์ ป้องกัันการตก

ลิิฟต์์ยกรถ…!
เอาล่่ะ!
ต้้องพยายาม!

ตรวจสอบว่่าใช้้
อุุปกรณ์์ ติิดตั้้�งที่่�เสีียหาย
อยู่่�หรืือเปล่่า

อุุปกรณ์์ อาร์์มล็็อก

อุุปกรณ์์ ติิดตั้้�งเป็็ นของที่่�
ใข้้แล้้วมีีการเสื่่�อมสภาพ
ถ้้ามัันหมดสภาพแล้้ว
ก็็ให้้รีีบเปลี่่�ยนซะ

ต่่อไปก็็ประกอบ
อุุปกรณ์์ ติิดตั้้�งเข้้ากัับ

จุุดยกรถ

สิ่่�งที่่�ต้้องทำำ�เสมอ
ก่่อนการใช้้ลิิฟต์์ยกรถก็็คืือ
ตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่า
อุุปกรณ์์ ความปลอดภััย
อยู่่�ในสถานะเปิดใช้้งาน

ต้้องตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่า
อุุปกรณ์์ อาร์์มล็็อกทำำ�งานอยู่่�ด้้วย
เพื่่�อไม่่ให้้รถยนต์์ร่ว่ งลงไป

ถ้้ามัันสั่่�นสะเทืือนแรง
ก็็เป็็ นไป ได้้ว่่า
รถอาจตกลงมาได้้นะ

ยกลิิฟต์์ขึ้้�นเล็็กน้้ อย
แล้้วตรวจดููว่่า
มัันคลอนหรืือไม่่

ถ้้าเกิิดอะไรขึ้้�นมา
คนในครอบครััวจะเสีียใจนะ

ต้้องระวัังเป็็ นอย่่างมาก
เพราะตััวรถอาจ
เสีียสมดุุลได้้!

ที่่�เหลืือก็็แค่่ยกขึ้้�น
ไปทั้้�งอย่่างนั้้�น
ก็็จบแล้้ว

� งที่่� "ห้้ามทำำ�" อยู่่�
แต่่ก็็มีีเรื่่อ
เลยต้้องบอกไว้้ก่่อน

ขอบคุุณครัับ
หััวหน้้า!

ถ้้างั้้�น วัันนี้้� ก็็
ตรวจสภาพรถ
กัันสองคนนะ

ห้้าม "ยกข้้างเดีียว"
เด็็ดขาด!
ไม่่ว่า่ จะล้้อหน้้าหรืือล้้อหลััง

น่่ากลััว…

เพราะมัันอาจตกลงไป ได้้
และยัังสร้้างภาระให้้ลิิฟต์์
รัับน้ำำ��หนัั กมากเกิินไปด้้วย

อีีกอย่่างก็็ตอนที่่�
เกิิดเหตุุแผ่่นดิินไหว...
ให้้รีีบออกห่่างไว้้ก่่อนเลย

เอาล่่ะ ตรวจสภาพ
� งเสร็็จแล้้ว
ห้้องเครื่่อ

ยกลิิฟต์์ขึ้้�น

ตรวจสอบ
ช่่วงล่่าง
และช่่วงล้้อ!

ถ้้าลืืมตรวจสอบ
� งเดีียว
เพีียงแค่่เรื่่อ
ก็็อาจทำำ�ให้้รถตกลงมาได้้

ต้้องทำำ�อย่่างรอบคอบ...!

เฮ้้อ--จบลง
อย่่างปลอดภััย...

เอาล่่ะ...
สมบููรณ์์ แบบแล้้ว...

เฮ้้ย!!

พอทำำ�งานเสร็็จ
ก็็ชะล่่าใจล่่ะสิิ!

ตอนจะเอาลิิฟต์์ลง
ให้้ส่่งเสีียงบอกก่่อน!

ส่่วนเธอ
เวลาที่่�ตรวจช่่วงล่่าง
การส่่งเสีียงบอกรอบข้้าง
ถืือเป็็ นกฎเหล็็กเลยนะ!

หยุุดลิิฟต์์ซะ!

ยัังมีีคนที่่�
กำำ�ลัังทำำ�งานอยู่่�นะ!

ค...ครัับ!

หััวหน้้าคะ...
ฉัันเข้้าใจแล้้วล่่ะ

ว่่าถ้้าทำำ�งานกัับ
นายน้้องใหม่่นี่่�
สัักวัันฉัันต้้องตายแน่่

ขอโทษ
จริิง ๆ ครัับ!
จากนั้้�น สองคนนี้้�
ก็็ ได้้กลายเป็็ นคู่่�หููฝีมืือดีี
ของที่่�นี่่� ไป

จุุดที่่�ต้้องระวัังในงานซ่่อมบำำ�รุุงรถยนต์์
แผลพุุพอง

ถููกลิิฟต์์ยกรถทัับ

ไอ้้หยา…

ทีีนี้้� คงจะเข้้าใจดีีแล้้วใช่่ ไหม
ว่่าอัันตรายมัันอยู่่�ใกล้้ตััวเรา
มากกว่่าที่่�คิิดน่่ ะ?

� ง
ความซุ่่�มซ่่ ามของตััวละครในเรื่่อ
มัันคล้้ายใครบางคนเลยเนอะ

� งจัักรหนีีบ/
ถููกเครื่่อ
� งจัักร
ติิดอยู่่�ในเครื่่อ

ติิดเข้้าไปในส่่วนที่่�หมุุนได้้อย่่างเช่่นสายพานพััดลมetc.

หืือ?
ว่่ายัังไงนะ?

ของปลิิวโดน

หกล้้ม/พลััดตก
หกล้้มจากการไปเกี่่�ยวท่่อลม

สุุขอนามััยและความปลอดภััยในที่่�ทำ�ำ งาน
� งสำำ�คััญที่่�แต่่ละคนต้้องใส่่ใจ
เป็็ นเรื่่อ
และรัักษากฎระเบีียบให้้ดีี

พลััดตกจากรถยนต์์ที่่�ยกสููง

ทีีนี้้� ลองมา
ย้้อนดููกรณีีศึึกษา
อีีกครั้้�งกัันเถอะ

ภาพ
เรีียนรู้้�ผ่่าน

อุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน
เป็็ นปัญหาใกล้้ตััวที่่� ไม่่ใช่่
� งของคนอื่่�นอย่่างแน่่นอน
เรื่่อ

มารู้้ถึ
� ึงอัันตรายที่่�ซ่่อนตััวอยู่่�ขณะทำำ�งานในที่่�ทำ�ำ งานกัันเถอะ!

การฝึกอบรมเพื่่�อคาดการณ์์ อัน
ั ตราย (KYT)
มาคิิดกัันว่่าตรงไหนอัันตรายบ้้าง!

อยากจะให้้จำำ�กัน
ั ไว้้ว่่า
การรัักษากฎระเบีียบถืือเป็็ น
การปกป้อง "ร่่างกาย"
"ครอบครััว"
และ "การใช้้ชีีวิิต"
เวลาที่่�มีีอะไรเกิิดขึ้้�น
การคอยติิดต่่อสื่่�อสาร
กัับคนในที่่�ทำ�ำ งานอยู่่�เสมอ
� งสำำ�คััญเหมืือนกัันนะ
ก็็เป็็ นเรื่่อ

②②

①①

เอาล่่ะ!

ตรงนี้้� เป็็นจุุดที่่�
อัันตราย!

� งอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน
มาใส่่ใจเรื่่อ
แล้้วมาพยายามในทุุก ๆ วัันกัันเถอะ!
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ใช้้งานลิิฟต์์ยกรถ
ด้้วยวิิธีีที่่�ถููกต้้อง
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ตรวจสอบว่่ารถ
คลอนหรืือไม่่
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ไม่่เข้้าใกล้้ลิิฟต์์
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ลงมา
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ไม่่ ไปอยู่่�บน
รถยนต์์
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ำ ัง②
ยกสููงขึ้้�
น
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ลองมาคิดกันว่ายังมีตรงจุดไหนอีกที่อน
ั ตราย

④④

เข้้าใจได้้ด้ว
้ ยการ์์ตูน
ู
สุุขอนามััยและความปลอดภััยในงาน
ซ่่อมบำำ�รุุงรถยนต์์
เผยแพร่่เมื่่�อเดืือนมีีนาคม 2020
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