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การต์นูเพื่่�อการเรย้นรู ้
ความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยัในธุรุกจิัคา้ปลก้

小売業の安全衛生
まん が で わ か る ฉบบัภาษาไทย
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อา้งองิ : “การวเิคราะหล์กัษณ์ะการเกดิอบุตัเิหตใุนการทำางาน
และอ่�นๆประจัำาป้ 2018 / การคา้ (ดา้นธุรุกจิัคา้ปลก้)”

โดยกระทรวงสื่าธุารณ์สื่ขุึ้ แรงงานและสื่วสัื่ดกิาร (พื่ฤษภาคม 2019)

1 หกลม้ 36 %

2 การเคล่�อนไหวผู้ดิทา่ผู้ดิทาง / การเคล่�อนไหวแบบฝ่ืน ๆ 13 %

3 พื่ลดัตก / กลิ�งตกจัากท้�สื่งู 11 %

4 อบุตัเิหตบุนทอ้งถนน 11 %

5 โดนบาด / ถลอก 7 %

จัำานวนการเกดิอบุตัเิหตรุะหวา่งการทำางาน

วนัน้� เรามาเรย้นรูเ้ร่�อง
ความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั

ในธุรุกจิัคา้ปลก้กนัเถอะ !

การหกลม้ เกดิขึ้้�นบอ่ยครั�งเลยเนอะ …

เร่�องน้�เป็นเร่�องใกลต้วัเราใช้ไ่หมละ่
เพื่ราะมนัเป็นเร่�องขึ้องซูเูปอรม์ารเ์กต็

และหา้งสื่รรพื่สื่นิคา้ท้�พื่วกเราไปกนัทกุวนั 

นั�นสื่เินอะ !

งั�นเรามาดสูื่ถติิ
การเกดิอบุตัเิหตรุะหวา่ง

การทำางานกนัเถอะ

โอเค !

จัะวา่ไปแลว้ คนท้�ทำางาน
กไ็มไ่ดม้แ้คค่นท้�อยู่
หนา้รา้น จัรงิไหม ใช้ ่มค้นท้�

ทำางานอยู่
หลงัรา้นดว้ย

เราลองมาดสูื่าเหตหุลกัท้�ทำาใหเ้กดิ
อบุตัเิหตรุะหวา่งการทำางานวา่มอ้ะไรบา้ง



ใช้แ่ลว้

อบุตัเิหตทุ้�เป็นการล่�นลม้
หรอ่สื่ะดดุลม้นั�นเกดิขึ้้�นบอ่ย

บางครั�งกอ็าจัช้นใสื่ร่ถเข็ึ้นขึ้องหรอ่
รถเข็ึ้นทรงสื่งูจันลม้และไดรั้บบาดเจ็ับ

มภ้ยัอนัตรายแฝืงอยู่
ในหลายจัดุเลยนะคะ

สื่ว่นกลอ่งกระดาษลกูฟูกูก็
มค้นช้นใสื่บ่อ่ยเหมอ่นกนันะ

เพื่ราะสื่ว่นใหญ่ช่้อบวาง
กลอ่งระเกะระกะ

แลว้เราจัะป้องกนัไมใ่หห้กลม้น้�
ตอ้งทำาไงบา้งครับ ?

การจััดเรย้งกบัเคลย้รข์ึ้อง
มนัดยูุง่ยากจัังครับ

แคร่ะวงัตวัไมใ่หล้ม้ก็
น่าจัะพื่อแลว้ไมใ่ช้เ่หรอครับ ?

การช้ว่ยกนัทำาใหท้้�ทำางาน
ปลอดภยัเพื่่�อป้องกนัการหกลม้
กเ็ป็นเร่�องสื่ำาคญั่โวย้ แคต่า่งคน

ตา่งระวงัตวัน่ะมนัไมพ่ื่อ !! 

คะ..ครา้บบบบ !

สื่ิ�งสื่ำาคญั่คอ่
ตอ้งสื่วมรองเทา้ท้�ทำาใหล้่�นยาก

แลว้กท็ิ�งขึ้องท้�ไมใ่ช้ ้
จััดเรย้งขึ้องรอบตวัใหเ้ป็นระเบย้บ

เพื่่�อท้�จัะไดไ้มส่ื่ะดดุลม้

ยกตวัอยา่งเช้น่ในครัว
เวลาพื่่�นเป้ยก คนท้�ทำางานจัะล่�นไดง้า่ย

ดงันั�นจัง้ตอ้งระวงัใหม้าก

หม่ ?

Seiri (สื่ะสื่าง)
Seiton (สื่ะดวก)
Seiso (สื่ะอาด)

Seiketsu (สื่ขุึ้ลกัษณ์ะ)
↓
４Ｓ



อบุตัเิหตทุ้�เกดิบอ่ยลำาดบัถดัไป
คอ่การ “การเคล่�อนไหวผู้ดิทา่ผู้ดิทาง
/ การเคล่�อนไหวแบบฝ่ืน ๆ” จันทำาให ้
ปวดเอวหรอ่เคล็ดขึ้ดัยอกตรงแขึ้นขึ้า

เกดิขึ้้�นไดง้า่ยเวลายกขึ้องหนัก

โดยเฉพื่าะอาการปวดเอว
ถา้เป็นไปแลว้ครั�งหน้�ง

หลงัจัากนั�นมนัก็จัะเป็นบอ่ยเร่�อยๆ
ตอ้งระวงัใหม้ากเลยทเ้ดย้ว

แลว้อบุตัเิหตทุ้�เป็นการ
“โดนบาด / ถลอก” 

มเ้ยอะไหมครับ

ยกตวัอยา่งเช้น่
เม่�อแกะพัื่สื่ดุ

เอาละ่ !

ทน้้�เราลองมาดู

ตวัอยา่งเหตกุารณ์ท์้�
เกดิขึ้้�นจัรงิกนั

มด้คตัเตอรห์รอ่กลอ่งกระดาษลกูฟูกู
อาจัทำาใหบ้าดมอ่ได ้

ดงันั�น การถอ่การใช้ข้ึ้องมค้ม
จัง้เป็นเร่�องท้�ตอ้งระวงัเหมอ่นกนั

หากบาดเจ็ับสื่าหสัื่จันทำางานไมไ่ด ้
ครอบครัวเองกค็งเป็นกงัวล

แถมยงัสื่ง่ผู้ลกระทบตอ่รายไดอ้ก้ดว้ย...

ดว้ยเหตนุ้� ตอ้งระมดัระวงั
ไมใ่หไ้ดรั้บบาดเจ็ับ

จัง้เป็นเร่�องท้�สื่ำาคญั่ยงัไงละ่

สื่ว่นการ “พื่ลดัตก /
กลิ�งตกจัากท้�สื่งู” เกดิขึ้้�นบอ่ย

เวลาจััดวางสื่นิคา้ในรา้น

เพื่่�อการป้องกนั เราตอ้งรูว้ธิุก้าร
ใช้บ้นัไดสื่เต็ปและบนัไดทรงเอ

อยา่งถกูตอ้งดว้ย

น่ากลวัจััง...



วนัน้�ยุง่
เพื่ราะเป็นวนัขึ้ายลดราคาวนัแรกแท ้ๆ

แตฝ่ืนก็ดนัตกตั�งแตเ่ช้า้เลย...

แยจั่ัง

รูส้ื่ก้วา่พื่่�นรองเทา้
คูน่้�จัะสื่ก้แลว้

สื่งสื่ยัคงตอ้งเปล้�ยน
คูใ่หมแ่ลว้สื่นิะ

แตต่อนน้�เอาไวก้อ่นละกนั...

วนัน้�ขึ้องเยอะ
กวา่ปกตนิะเน้�ย

เฮ้ย้
นายรบ้เอากลอ่ง

ตรงนั�นมาใหห้น่อย

ครับ

โอย๊ !

เป็นอะไรไหม !?

พื่่�นเป้ยก
เหรอเน้�ย...

CASE 1



ยะ...ยงัโอเคครับ ! ครับ
ไดเ้ลยครับ !

ตรงน้�นายไมต่อ้งทำาแลว้กไ็ด ้
ไปจััดขึ้องขึ้ายท้�หนา้รา้นละกนั พื่่�นรองเทา้นายสื่ก้แลว้หน.ิ..

ขึ้อโทษดว้ยครับ

กอ่นอ่�นเลย 
รองเทา้คูนั่�น

ถา้พื่่�นรองเทา้มนัสื่ก้
เราจัะล่�นไดง้า่ยนะ

รบ้ไปเปล้�ยน
คูใ่หมซู่ะ ผู้มจัะรบ้ไปเปล้�ยนครับ

เฮ้ย้

โอย๊ยย !!

เฮ้ย้ !
เป็นอะไรไหม ??

มะ...มะ…
ไมเ่ป็นไรครับ



เขึ้า้ใจัแลว้ครับ

ใช้ค่รับ

ครับ...

อ่�ม

สืู่ ้ๆ นะ

ยิ�งวนัไหนฝืนตก
ก็จัะยิ�งล่�นงา่ย
ตอ้งระวงัใหด้้

เวลาพื่่�นเป้ยก
อยา่ลม่เอาไมถ้พูื่่�นเช้ด็

กอ่นทำางานดว้ยละ่

อก้อยา่ง...รา้นขึ้องเรา
มก้ฎอยูว่า่ใหเ้ขึ้า้-ออกฝัื�งซูา้ย

ขึ้องประตบูานสื่วงิแลว้ก็
คอ่ยๆผู้ลกัเวลาเปิดใช้ไ่หม

และถง้จัะรบ้แคไ่หน
ก็หา้มวิ�งไปวิ�งมา

แลว้ท้�หลงัรา้นน่ะ
มค้นท้�ทำางาน

อยา่งเรง่รบ้อยูเ่ยอะ

เพื่ราะฉะนั�น เราตอ้ง
วางเคร่�องมอ่กบัสื่นิคา้

เอาไวใ้นจัดุท้�กำาหนดดว้ย

ตอ้งปฏิบิตัติามหลกั 4สื่
อยา่งเครง่ครัดเพื่ราะมนัเป็น

ท้�ท้�ทกุคนใช้ร้ว่มกนั

ผู้มจัะพื่ยายามครับ...!

อยา่เศรา้ไปเลย

ท้�เราตอ้งเคารพื่กฎระเบย้บน่ะ
กเ็พื่่�อป้องกนัความปลอดภยั

ขึ้องคนทำางานทกุคน

เด้�ยวตอนประช้มุช้ว่งเช้า้
กอ่นเริ�มงานครั�งหนา้
ผู้มจัะพื่ดูถง้เร่�องน้�ให ้

ทกุคนระมดัระวงักนัดว้ย !

รุน่พื่้�ช้า่งใจัด้
จัรงิๆ...!



ดเูหมอ่นวา่ตวัเราเริ�มช้นิกบั
การทำางานบา้งแลว้นะเน้�ย

ขึ้อโทษนะคะ

คะ่

มแ้ช้มพืู่
แบบท้�เตมิใสื่่
ขึ้วดน้�ไหมคะ

เด้�ยวจัะเช้ก็ดใูหค้ะ่
รบกวนคณุ์ลกูคา้
รอสื่กัครูน่ะคะ

สื่ต็อกแช้มพืู่
แบบเตมิขึ้วดน้�
อยูต่รงไหนคะ

น่าจัะอยูบ่นช้ั�นวางมั�ง

รอแป๊ปนะ
เด้�ยวมา

อยา่วิ�งไปวิ�งมา
ในรา้นนะ

ขึ้อบคณุ์คะ่

ขึ้อโทษท้�
ทำาใหร้อนะคะ

เจัอแลว้ !
งั�นเด้�ยวเราขึ้้�นไป
หยบิเองดก้วา่

แตเ่อ่�อมไมถ่ง้เลย
คงตอ้งหาท้�เหยย้บซูะแลว้

อะ๊นั�นไง !

ผูู้จั้ัดการคะCASE 2



ไมเ่ป็นไรคะ่…
อก้นดิเดย้ว...

โทษทท้้�มาช้า้…
จัะไหวไหมเน้�ย !?

โอย๊ !

อก้...

นดิ....!

เฮ้ย้ !

...คณุ์สื่องคน
เป็นอะไรไหมคะ

ไมเ่ป็นไรคะ่
น้�คะ่

แบบเตมิคะ่...

ขึ้ะ...
ขึ้อโทษท้�ทำาให ้

รอนะครับ...



ถา้จัะขึ้้�น
ใหข้ึ้้�นยน่ตรง
บนัไดขึ้ั�นท้� 2
นับจัากขึ้า้งบน

ลงมาพื่อ
หา้มขึ้้�นไปยน่
ตรงแทน่บนสื่ดุ

เขึ้า้ใจัแลว้คะ่

ทห้ลงัเวลาเอาขึ้อง
บนช้ั�นวางสื่งูๆ
ตอ้งใช้บ้นัได

ทรงเอใหถ้กูวธิุด้ว้ยนะ

เวลาจัะใช้ ้
ตอ้งเลอ่ก

บนัไดทรงเอ
ท้�มค้วามสื่งูพื่อด้
แลว้ก็ตั�งบนัได
ในตำาแหน่งท้�
ถกูตอ้งดว้ย
อยา่มกังา่ย

ช้ว่งท้�เริ�มช้นิกบังานน้�แหละ
เป็นช้ว่งท้�อนัตรายท้�สื่ดุ

ทราบแลว้คะ่ !

ขึ้อบคณุ์ท้�ช้้�แนะนะคะ

รับทราบคะ่

แลว้หลงัจัากน้�
อยา่ลม่จััดเรย้งขึ้อง

ใหเ้ป็นระเบย้บดว้ยละ่
เร่�อง 4สื่ เป็น
เร่�องสื่ำาคญั่นะ



วนัน้�รอ้นจัังเลยนะครับ

เห็นเขึ้าวา่วนัน้�รอ้นสื่งูสื่ดุ
37 องศาเลยนะ

รับทราบครับ

ถง้จัะมห้ลงัคา
แตก่็รอ้นอยูน่ะเน้�ย

ช้กัจัะหนา้มด่แลว้สื่.ิ..

เฮ้ย้นาย
ไมส่ื่บายเหรอ
เป็นอะไรไหม

แคเ่วย้นหวั
นดิหน่อยครับ
ไมเ่ป็นไรครับ

เป็นโรคลมแดด
หรอ่เปลา่

ด่�มนำ �าทานเกลอ่แร่
แลว้พัื่กในท้�เย็นๆ
กอ่นดก้วา่ไหม

เอาละ่
เด้�ยวฉันจัะขึ้นกลอ่ง

ออกมาจัากรถ
สื่นิคา้ตวัน้�กำาลงัขึ้าดสื่ต็อก
นายรบ้เปิดกลอ่งใหด้ว้ยนะ

วา่แลว้เช้ย้ว

หมั�นด่�มนำ �ากบั
พื่วกเกลอ่แรด่ว้ยละ่

ครับ

ถงุมอ่กเ็ป้ยก
เหง่�อเยอะเลย

ถอดออก
แป๊ปหน้�งดไ้หมนะ

เฮ้ย้ ขึ้องมาแลว้
มาช้ว่ยเอาเขึ้า้ไป

หน่อย

ไดค้รับ !

CASE 3



ถง้จัะไมค่อ่ยไหว
แตก่็ตอ้งรบ้ทำา

ไมเ่ป็นไรครับ
ยงัไหวครับ !

หม่
ไมใ่สื่ถ่งุมอ่เหรอ...

โอย๊ !!!

โอเคไหม !?

ดเูหมอ่นแผู้ลจัะ
ไมค่อ่ยลก้นะ แตฉั่นวา่...

นายไปพัื่กท้�หอ้งพัื่กสื่กั
แป๊ปกอ่นดไ้หม

ขึ้อโทษดว้ยครับ...

แผู้ลดู
ไมร่นุแรงมากนะ

ผู้มไมเ่ป็นไรแลว้ครับ

ดน้ะเน้�ยท้�ครั�งน้�
ไมไ่ดเ้ป็นอะไรมาก
ทห้ลงัเวลาไมส่ื่บาย

ตอ้งรบ้บอกเลย อยา่หกัโหม

วนัท้�รอ้นช้่�นมากแบบวนัน้�น่ะ
คนจัะเป็นโรคลมแดดกนัเยอะ

หอ้งนั�งเลน่



เราตอ้งหมั�นด่�มนำ �า
กบัทานเกลอ่แร ่!

พัื่กผู้อ่นในหอ้งเย็นๆ
เป็นระยะๆ !

ถา้รูส้ื่ก้ไมส่ื่บาย
ใหร้บ้บอกทนัท ้!

จัรงิๆแลว้มม้ด้คตัเตอร์
ท้�เหมาะสื่ำาหรับตดักลอ่ง
กระดาษลกูฟูกูดว้ยนะ

หากเป็นแบบ
มน็้อตหมนุ

ก็ตอ้งหมนุน็อต
ใหแ้น่นกอ่นใช้ ้

สื่ว่นถงุมอ่นั�นน่ะ
นอกจัากจัะกนัล่�นแลว้

ยงัช้ว่ยป้องกนัมอ่ขึ้องเราดว้ย
ดงันั�นหา้มถอดออก

ตามใจัตวัเอง

ผู้มทราบแลว้ครับ...

ครับ !

เราตอ้งระมดัระวงั
เร่�องความปลอดภยัเพื่่�อตวัเอง

และครอบครัวนะ รูไ้หม !

สื่ิ�งเหลา่น้�
ถอ่เป็นกฎเหล็ก

เล่�อนใหใ้บมด้ตรงปลาย
ออกมานดิเดย้วก็พื่อ

วางตำาแหน่งมอ่
อก้ขึ้า้งใหด้้ๆ ดว้ย

เวลาใช้ง้าน
ตอ้งทำาอยา่งช้า้ๆระวงัๆ

และอยูใ่นทา่ท้�สื่บายๆ ไมฝ่่ืน

จัำาเอาไวเ้ลยวา่สื่ิ�งเหลา่น้�
คอ่หลกัการขึ้ั�นพื่่�นฐาน

รับทราบครับ

อก้เร่�องหน้�ง
มด้คตัเตอรน่์ะ

ถง้จัะเป็นเคร่�องมอ่
ใกลต้วัท้�ใช้ง้า่ย

แตก่็ตอ้งใช้อ้ยา่งระวงั



ใช้บ้นัไดสื่เต็ปและบนัไดทรงเอใหถ้กูวธิุ้
นำ �าและนำ�ามนัทำาใหเ้ราล่�นลม้ไดง้า่ย
เราจัง้ตอ้งสื่วมรองเทา้ท้�ทำาใหล้่�นยาก
และพื่ยายามปฏิบิตัติามหลกั 4สื่ อยูเ่สื่มอ

ระวงัพื่่�นเป้ยกหรอ่
คราบนำ�ามนัท้�อยูบ่นพื่่�น

ระมดัระวงัเวลาทำางาน
ท้�ตอ้งใช้ม้ด้คตัเตอร์

ระวงัตกจัาก
บนัไดทรงเอ

ระมดัระวงัการปฏิบิตังิาน
ในท้�ท้�อากาศรอ้น

อยา่ใหต้ำาแหน่งแขึ้นขึ้าอยูใ่นทศิทาง
ท้�จัะกรด้มด้คตัเตอร์

ด่�มนำ �า / เกลอ่แรแ่ละพัื่กผู้อ่น ในสื่ถานท้�เย็นๆเป็นระยะๆ
* ดรูายละเอย้ดเพื่ิ�มเตมิไดท้้�หนังสื่อ่ "เรย้นรูพ้ื่่�นฐานขึ้องความปลอดภยัอาช้ว้อนามยั
และการป้องกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการทำางานดว้ยการต์นู (สื่่�อการสื่อนรวม)"

สื่ ิ�งสื่ำาคญั่ท้�ควรระวงัในธุรุกจิัคา้ปลก้

โอย๊ !

เป็นอะไรไหม !?

พื่่�นเป้ยก
เหรอเน้�ย...

ถา้จัะขึ้้� น
ใหข้ึ้้� นยน่ตรง
บนัไดขึ้ั� นท้� 2
นับจัากขึ้า้งบน

ลงมาพื่อ
หา้มขึ้้� นไปยน่
ตรงแทน่บนสื่ดุ

เวลาจัะใช้ ้
ตอ้งเลอ่ก

บนัไดทรงเอ
ท้�มค้วามสื่งูพื่อด้
แลว้กต็ั� งบนัได
ในตำาแหน่งท้�
ถกูตอ้งดว้ย
อยา่มกังา่ย

วางตำาแหน่งมอ่
อก้ขึ้า้งใหด้้ๆ ดว้ย

เวลาใช้ง้าน
ตอ้งทำาอยา่งช้า้ๆระวงัๆ

และอยูใ่นทา่ท้�สื่บายๆ ไมฝ่่ืน

จัำาเอาไวเ้ลยวา่สื่ิ�ง
เหลา่น้�

คอ่หลกัการขึ้ั�นพื่่�นฐาน

วนัน้�รอ้นจัังเลยนะครับ

เห็นเขึ้าวา่วนัน้� รอ้นสื่งูสื่ดุ
37 องศาเลยนะ

วา่แลว้เช้ย้ว

หมั�นด่�มนำ �ากบั
พื่วกเกลอ่แรด่ว้ยละ่

ถงุมอ่กเ็ป้ยก
เหง่�อเยอะเลย

ถอดออก
แป๊ปหน้�งดไ้หมนะ

ทน้้�รูห้รอ่ยงัวา่
ภยัอนัตรายอยูใ่กลต้วั
เรามากกวา่ท้�คดิ ?

เพื่่�อความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั
ในท้�ทำางาน สื่ิ�งท้�สื่ำาคญั่คอ่
ความตระหนักขึ้องแตล่ะคน

และการปฏิบิตัติามกฎท้�กำาหนดไว ้

ตอนน้�เราลองมา
ทบทวนกรณ้์ศก้ษากนั

อก้ครั�งดก้วา่

ความซูุม่ซูา่มขึ้อง
ตวัละครน้�คลา้ย ๆ

กบัใครบางคนเลยเนอะ เอ ๋?
เธุอพื่ดูเร่�องอะไรเหรอ ?



สื่ิ�งเหลา่น้�กค็วรระวงัดว้ยเช้น่กนั !

คำาแนะนำาเพื่่�อความปลอดภยัและ
อาช้ว้อนามยั !

ระวงัช้นกบัคนอ่�นหรอ่สื่ิ�งอ่�นอยา่ง
รนุแรง เวลาเปิด-ปิดประตบูานสื่วงิ

คดิคำานง้ถง้ความปลอดภยั
ขึ้องลกูคา้ดว้ย

ยกขึ้องหนัก
ในทา่ท้�ถกูตอ้ง

NG

OK

อยา่ลม่ปฏิบิตั ิ
ตามกฎระเบย้บ

ขึ้องท้�ทำางานกนัละ่ !

ธุรุกจิัคา้ปลก้

อบุตัเิหตรุะหวา่งการทำางาน
เป็นปัญ่หาใกลต้วั

และมใิช้เ่ร่�องขึ้องผูู้อ้่�น

เอาละ่ !

ผู้มจัะปฏิบิตัติามกฎและพื่ยายาม
ทำางานอยา่งเต็มท้�ทกุวนัครับ !

ในกรณ้์ท้�มเ้หตกุารณ์์
อะไรเกดิขึ้้�น

การสื่่�อสื่ารกนัใน
ท้�ทำางานเป็นประจัำา

คอ่สื่ิ�งท้�สื่ำาคญั่

อยากใหจ้ัำาไวว้า่การปฏิบิตั ิ
ตามกฎคอ่การปกป้อง
"ตนเอง" "ครอบครัว"
และ "การดำารงช้ว้ติ"



จััดพื่มิพื่เ์ม่�อเดอ่นมน้าคม 2021

จััดพื่มิพื่โ์ดย : กระทรวงสื่าธุารณ์สื่ขุึ้ แรงงาน และสื่วสัื่ดกิารแหง่ประเทศญ่้�ปุ่ น
ผูู้ว้างแผู้น : Mizuho Information & Research Institute, Inc.
ผูู้ใ้หค้วามรว่มมอ่ : กลุม่งานจััดทำาคูม่อ่การอบรมดา้นความปลอดภยัเก้�ยวกบั
ธุรุกจิัคา้ปลก้
จััดทำาโดย : Sideranch Inc.

การต์นูเพื่่�อการเรย้นรู ้

ความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยัในธุรุกจิัคา้ปลก้

การฝ้ืกการหยั�งรูร้ะวงัอนัตราย (KYT)

ลองมาคดิวเิคราะหด์วูา่ตรงไหนท้�อนัตราย !

ลองมาคดิวเิคราะหด์วูา่ยงัมจ้ัดุท้�เป็นอนัตรายอ่�น ๆ อก้หรอ่ไม่

น้�คอ่จัดุท้�
อนัตราย !

ตอ้งลากรถเข็ึ้นขึ้อง
หรอ่ รถเข็ึ้นทรงสื่งู
แบบถอยหลงั

2. หา้มวาง
กลอ่งกระดาษ
เกะกะบนพื่่�น (4สื่)

ตอ้งงอเขึ้า่แลว้
ถง้จัะยกขึ้องขึ้้�น

เรย้นรูด้ว้ยภาพื่ประกอบ

มารูจั้ักอนัตรายท้�แฝืงอยูใ่นการปฏิบิตังิานในท้�ทำางานกนัเถอะ !



สื่อบถามขึ้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิเก้�ยวกบัขึ้อ้มลูฉบบัน้�

แผู้นกความปลอดภยั
ฝ่ืายความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั

สื่ำานักงานมาตรฐานแรงงาน
กระทรวงสื่าธุารณ์สื่ขุึ้ แรงงาน และสื่วสัื่ดกิารแหง่ประเทศญ่้�ปุ่ น


