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บทน� ำ
ทั ศ นคติ ค วามปลอดภั ย

การประสบอันตรายหรืออุบัติเหตุ มักเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ และความรู้
เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ตนเองและ                  
คนรอบข้าง ควรใฝ่หาความรู้ และสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยที่ดีควบคู่กันไป               
โดยเริ่มจาก
รู้ตัวเอง รู้ขีดความสามารถและฝีมือว่าท�ำอะไรได้แค่ไหน จะได้ไม่ท�ำอะไร                  
เกินความสามารถหรือความถนัด
ต้องรูจ้ กั งานทีจ่ ะท�ำ รูว้ ธิ ี รูข้ นั้ ตอน รูร้ ายละเอียด รูไ้ ปถึงอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ต้องรู้รอบตัว คือ เปิดหูเปิดตาให้กว้าง เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้น รู้สาเหตุ     
รู้ผลลัพธ์ และจดจ�ำ เพื่อจะได้ไม่ท�ำให้เกิดซ�้ำอีก
ควบคุมสติสัมปชัญญะให้มั่นคง  ไม่ให้เกิดอารมณ์เสีย
สร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย ระแวดระวัง ถือหลักว่ากันไว้ดีกว่าแก้
สร้างนิสยั รักความปลอดภัย ไม่ละเลยต่อสิง่ เล็กๆ น้อยๆ อะไรทีเ่ ห็นว่าอันตราย
ต้องรีบปรับปรุงแก้ไขทันที
สร้างการหยั่งรู้ โดยคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าอะไรจะก่อให้เกิดอันตราย

คู่มือการจัดการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.
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แนวคิด 3 ป.ปลอดภัย
เพื่อเตือนสติ หากกังวลว่าอาจมีอันตรายก่อนลงมือกระท�ำการใดให้คิดถึง                        
3 ประการนี้ก่อน
ปลุกส�ำนึกอันตราย : คิดถึงอันตรายที่จะเกิดจาก                      
สิ่งที่พบหรือสิ่งที่ก�ำลังจะท�ำ
ประเมินความเสี่ยง : คิดถึงโอกาสและผลเสียที่จะ            
เกิดอันตรายทั้งกับตัวเอง และผู้อื่น
ปรับปรุงให้ปลอดภัย : การท�ำในสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้
เกิดอันตรายให้ติดเป็นนิสัย

สาเหตุหลักที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ
1. การกระท�ำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) เช่น การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดย          
ไม่ ป ิ ด สวิ ต ซ์ หรื อ ซ่ อ มเครื่ อ งจั ก รโดยไม่ ห ยุ ด เครื่ อ ง เสี ย บปลั๊ ก ใช้ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า                 
จ�ำนวนมากเกินกว่าสายไฟฟ้าจะรับได้ เป็นต้น
2. สภาพที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) เช่น สายไฟฟ้าเก่าและ                       
ใช้งานมานานมาก โครงสร้างอาคารไม่แข็งแรง เป็นต้น
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คู่มือการจัดการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.

การชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยง
จะแก้ไขและป้องกันอันตรายต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นได้
จ�ำเป็นจะต้องรูก้ อ่ นว่าจะมีอนั ตรายอะไรเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ หรือ
เกิดจากการกระท�ำนั้นก่อน แล้วจึงน�ำผลที่ได้มาตัดสินว่า        
สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น นั้ น เป็ น เรื่ อ งเล็ ก น้ อ ยที่ ย อมรั บ ได้ หรื อ             
เป็นอันตรายร้ายแรงที่ต้องน�ำไปสู่การแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดขึ้น ด้วยการคิดและพิจารณา ดังนี้
มีแหล่งก�ำเนิดของอันตรายหรือไม่ เช่น มีกระแสไฟฟ้าทีอ่ าจรัว่ ได้ หรืออาจเกิด
การสะสมความร้อนได้ เป็นต้น
ใคร หรืออะไร ที่จะได้รับอันตราย  เช่น คุณครู นักเรียน หรือคนทั่วไปที่สัมผัส
อันตรายนั้นๆ  เป็นต้น
อันตรายจะเกิดขึ้นอย่างไร เช่น ถูกไฟฟ้าซ็อต ไฟฟ้าดูด หรือท�ำให้เกิดไฟไหม้
อาคาร เป็นต้น
ความรุนแรงของอันตราย  เช่น ถูกไฟฟ้าดูดท�ำให้ตกใจ  ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต  
หรือไฟไหม้อาคารทั้งหลัง เป็นต้น
โอกาสของการเกิดอันตราย เช่น โอกาสเกิดน้อยมาก มีโอกาสเกิดได้และ               
เคยเกิดกับทีอ่ นื่ มาแล้ว หรือมีโอกาสเกิดบ่อยมากและทีผ่ า่ นมาก็เคยเกิดขึน้ แล้ว เป็นต้น

คู่มือการจัดการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.
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บทที่ 1
การบริหารงานความปลอดภัย
ตามสภาพความเป็นจริง พบว่า ไม่วา่ จะ
เป็ น สถานที่ ท� ำ งานประเภทใดก็ ต าม ในการ
ท�ำงานนั้นยังมีการเสี่ยงภัยและอันตรายอยู่ และ
ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น           
จึงควรเป็นภาระของทุกคนที่ทราบ เข้าใจ รู้สึก
เห็นภัย เห็นความเสียหายของภัยเหล่านั้น และ
จะร่วมมือช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำ  ช่วยกันแก้
ฉะนั้นการบริหารงานความปลอดภัยในการท�ำงาน จึงมีความส�ำคัญเทียบเคียงและ
สัมพันธ์กบั การบริหารด้านอืน่ ๆ เพราะการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยจะต้องท�ำงาน
เป็ น ที ม ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการความปลอดภั ย และแต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที                                ่
ความปลอดภัย

โครงสร้างและความรับผิดชอบ
เพื่อให้มีการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
ในโรงเรียนต่างๆ ควรจัดให้มีโครงสร้างการบริหารความปลอดภัยอย่างง่ายๆ ซึ่งควรมี
การด�ำเนินการดังนี้
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คู่มือการจัดการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.

1. จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร ประจ�ำโรงเรียน                 
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ (จ�ำนวนคณะกรรมการให้พจิ ารณาตามความเหมาะสม)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน หรือครูใหญ่                เป็นประธานคณะกรรมการ
วิศวกรไฟฟ้า ช่างผู้ช�ำนาญการไฟฟ้า(ในท้องที่) เป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี)
ครูสายวิทยาศาสตร์                                 เป็นกรรมการ
ครูที่ดูแลเกี่ยวกับงานจัดซื้อ                        เป็นกรรมการ
ครูอื่น (ตามความเหมาะสม)                       เป็นกรรมการ
ครูที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย                   เป็นกรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้
ประชุ ม ทุ ก เดื อ นๆ ละครั้ ง อาจประชุ ม พร้ อ มกั บ การประชุ ม อื่ น ๆ ที่ มี                     
เป็นประจ�ำทุกเดือนอยู่แล้วก็ได้ โดยเพิ่มเป็นวาระประจ�ำเรื่องความปลอดภัย ป้องกัน
ไฟฟ้าลัดวงจร
ก�ำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า และป้องกันไฟฟ้า
ลัดวงจร
พิจารณาผลการตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าของโรงเรียน และหา
ทางแก้ไข
พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อ จัดหา เครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ มาใช้งานเพิ่มเติมในโรงเรียน ทั้งในส่วนที่จัดหาด้วยงบประมาณของทางราชการ
หรือที่ครูน�ำมาใช้งานเอง
ติ ด ตามงานในโครงการ แผนงานด้านความ
ปลอดภัยต่างๆ ของโรงเรียน

คู่มือการจัดการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.
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2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโรงเรียน 1 คน
คุณสมบัติที่เหมาะสม
เป็นครูสายวิทยาศาสตร์ หรือที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์  
ครูผู้ชายอาจเหมาะสมกว่าครูผู้หญิง
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้
ตรวจสอบความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า ในโรงเรี ย นด้ ว ยแบบตรวจสอบ                 
เดือนละครั้ง
สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและป้องกันไฟฟ้า
ลัดวงจร และให้ค�ำแนะน�ำตักเตือนเพื่อนครูเมื่อพบข้อบกพร่อง
เป็นเลขานุการคณะกรรมการป้องกันอุบตั ภิ ยั จากไฟฟ้าลัดวงจรประจ�ำโรงเรียน
น�ำเสนอปัญหาความปลอดภัยเกีย่ วกับไฟฟ้าให้ทปี่ ระชุมพิจารณา เพือ่ การแก้ไข
ติดตามงานและรายงานสถานการณ์และความก้าวหน้าต่างๆ ให้ทปี่ ระชุมทราบ
เป็นที่ปรึกษาเรื่องความปลอดภัยแก่คุณครูท่านอื่นๆ
การบริหารความปลอดภัยที่ดีจะต้องมีการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย               
เป็น ระบบอย่ า งต่ อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีก ารกระท�ำที่ไม่ ปลอดภั ย และขจั ดสภาพที่                       
ไม่ปลอดภัยให้หมดไป ดังนั้นจึงได้จัดท�ำค�ำแนะน�ำเพื่อให้ใช้ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เกิด    
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
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คู่มือการจัดการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร
เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ ขอให้ด�ำเนินการดังนี้
1.  ด�ำเนินการทุกวัน ในตอนเย็นหลังเลิกเรียน
ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าแสงสว่างในห้องเรียนทุกดวง
ปิดสวิตซ์พัดลมติดผนัง เพดาน และตรวจสอบจนมั่นใจว่าพัดลมถูก
ปิดเรียบร้อย
ดึงปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดออกจากเต้ารับ เช่น หม้อต้ม
น�ำ้ ร้อน เครือ่ งท�ำน�ำ้ เย็น เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งถ่ายเอกสาร พัดลมตัง้ พืน้
พัดลมตั้งโต๊ะ เป็นต้น ทั้งในห้องเรียน ห้องพักครู  ห้องธุรการ
ด�ำเนินการทุกสัปดาห์ (ในวันศุกร์หรือตอนเย็นก่อนปิดเรียนในวันหยุดเทศกาลต่างๆ)
ปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ท�ำทุกวัน
ให้น�ำของที่อาจเน่าเสียออกจากตู้เย็น แล้วดึงปลั๊กไฟฟ้าตู้เย็นออก
จากเต้าเสียบ
ส�ำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดว่าได้มีการปิดและดึงปลั๊กไฟฟ้าออก
จากเต้าเสียบแล้ว
สับสวิตซ์ หรือ circuit breaker เพื่อปลดวงจรไฟฟ้าที่ไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้งาน

คู่มือการจัดการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.
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3. ด�ำเนินการทุกเดือนๆ ละครั้ง
ทดสอบการท�ำงานของแผงสวิตซ์ หรือ circuit breaker ด้วย                   
การปิด-เปิดหรือโยกขึ้น-ลง
ตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยแบบตรวจสอบ เมื่อพบ
สิ่งที่ช�ำรุดหรือต้องปรับปรุงให้บันทึกรายละเอียดลงในแบบตรวจสอบ
จั ด ประชุ ม คณะกรรมการป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย จากไฟฟ้ า ลั ด วงจร                     
ของโรงเรียน
น�ำผลการตรวจสอบเข้าประชุมหารือในการประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินการทุกปีๆ ละครั้ง (ประมาณช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม) โดยช่างไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือผู้ที่มีความรู้ทางไฟฟ้าอื่นๆ เช่น วิทยาลัยเทคนิค เป็นต้น
ตรวจสอบสภาพและการช�ำรุดของสายไฟฟ้าทัง้ สายเมนทีอ่ ยูภ่ ายนอก
อาคาร สายไฟฟ้าย่อยที่อยู่ภายในอาคาร ทั้งส่วนที่มองเห็น และส่วนที่อาจอยู่บนฝ้า
เพดาน
ตรวจสอบสภาพและการช�ำรุดและความเหมาะสมของแผงสวิตซ์หรือ
circuit breaker กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด
ตรวจสอบฟิวส์ที่ใช้งานว่าใช้วัสดุ
และขนาดที่ถูกต้องเหมาะสม
ตรวจสอบสภาพเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทุก
ชนิ ด ว่ า ยั ง มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ การใช้ ง าน และมี
ปริมาณเหมาะสมกับขนาดของสายไฟฟ้าและแผง
สวิตซ์
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ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจ�ำวันให้คุณประโยชน์อย่าง
มากมาย แต่ก็แฝงไว้ด้วยโทษ และอาจเสียชีวิตได้ถ้ามีความ
ประมาท หรือไม่รู้จักวิธีการใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าง
ถูกต้อง  ซึ่งมีข้อปฏิบัติหรือข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า   
ดังต่อไปนี้
1. อย่าใช้สวิตซ์ปดิ -เปิดไฟฟ้าบนเตียงนอน เพราะอาจ
พลิกตัวนอนทับแตกจะถูกไฟฟ้าดูดได้
2. อย่าเปิดวิทยุหรือใช้ไฟฟ้าในห้องน�้ำที่ชื้นแฉะ  ถ้ากระแสไฟฟ้ารั่วอาจเป็น
อันตรายถึงชีวิตได้
3. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่แตกช�ำรุด  ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้เรียบร้อย
4. อย่าใช้ข้อต่อแยกเสียบปลั๊กหลายทาง เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าเกินก�ำลัง              
อาจท�ำให้สายร้อนและเกิดไฟไหม้ได้
5. อย่าใช้วัสดุอื่นแทนฟิวส์ หรือใช้ฟิวส์เกินขนาด
6. อย่าปล่อยให้สายเครื่องไฟฟ้า เช่น พัดลมลอดใต้เสื่อหรือพรม เปลือกหุ้ม
หรือฉนวนอาจแตกเกิดไฟช็อตได้ง่าย
7. อย่าเดินสายไฟชั่วคราวอย่างลวกๆ อาจเกิดอันตรายได้
8. อย่าแก้ไฟฟ้าเองโดยไม่มีความรู้
9. อย่าเดินสายไฟติดรั้วสังกะสีหรือเหล็กโดยไม่ใช้วิธีร้อยท่อไฟฟ้าอาจรั่ว                
เป็นอันตรายได้
10. อย่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน�้ำ  เพราะน�้ำจะเป็นสะพานให้ไฟฟ้ารั่ว
ไหลออกมาได้
11. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มเป็นที่จับ เช่น ไขควง หัวแร้ง                  
เครื่องวัดไฟฟ้า ฯลฯ

คู่มือการจัดการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.
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12. อย่าน�ำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสตรงไปใช้กับไฟกระแสสลับ ควรตรวจ
สอบให้ดีเสียก่อน
13. สวิตซ์และสะพานไฟ (Cut Out) ทุกแห่งต้องปิด-เปิดได้สะดวก
14. อย่ า ยื น บนพื้นคอนกรีตด้วยเท้าเปล่าขณะปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกั บไฟฟ้ า                   
ควรใช้ผ้ายางหรือสวมใส่รองเท้า

ภาพปลั๊กไฟไหม้ และชำ�รุด

12

ตัวอย่างการพันสายไฟที่ไม่ปลอดภัย

คู่มือการจัดการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.

บทที่ 2
การตรวจความปลอดภัย
ความหมายการตรวจความปลอดภัย
การตรวจความปลอดภัย (Safety Inspection) หมายถึง การค้นหาสาเหตุ
ของอุบัติเหตุอันตรายและการประเมินความจ�ำเป็น เพื่อก�ำหนดมาตรการป้องกันก่อน
ที่อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจะเกิดขึ้น อาจท�ำได้ตั้งแต่อยู่ในขั้นตอนการวางแผน                
การออกแบบ ในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อพบสิ่งที่เป็นปัญหาต้องบันทึกและ
รายงานพร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ความส�ำคัญในการตรวจสอบความปลอดภัย
การตรวจความปลอดภัยมีความส�ำคัญหลาย
ประการ คือ
1. การตรวจตราดูแลความปลอดภัยอย่าง
สม�่ำเสมอ ด้วยเจตนาที่แสดงออกถึงความห่วงใยต่อ
ชีวิตความปลอดภัยของคนท�ำงานจากฝ่ายบริหาร
เป็นการสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีต่อกัน
2. นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงภัยและ
ความสูญเสียแล้ว ยังช่วยให้สถานที่ท�ำงานสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว
ไม่มีสิ่งกีดขวาง
3. เพือ่ เป็นการสอนงานด้านความปลอดภัย
เมือ่ พบว่ามีสภาพทีไ่ ม่ปลอดภัย หรือมีการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่
ปลอดภั ย โดยการแนะน� ำ สอนงานในขณะท� ำ                   
การตรวจ

คู่มือการจัดการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.
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4. เพื่ อ เป็ น การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั งิ านของผูท้ มี่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
ปลอดภัยว่าสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดไว้มากน้อยเพียงใด
5. เพื่อตรวจหาข้อบกพร่องและ
กระตุ้นให้คงความปลอดภัยไว้ เนื่องจาก
ปั ญ หาของความประมาท หรื อ สะเพร่ า
ท�ำให้สภาพความปลอดภัยทีจ่ ดั ไว้ดแี ล้วเกิด
การบกพร่องได้
6. เพื่อกระตุ้นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในเรื่องความปลอดภัยที่
ได้ก�ำหนดไว้
7. เพื่อป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
8. เพื่อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงแก้ไขอุบัติเหตุอันตรายต่างๆ
หลักการตรวจความปลอดภัย
การตรวจความปลอดภัย ประกอบดัวยหลักการส�ำคัญ 3 ประการ คือ
1. การคาดการณ์ หรือความรู/้ ความสามารถในการคาดการณ์ได้วา่ มีสาเหตุ
อะไรบ้างทีอ่ าจน�ำไปสูอ่ บุ ตั เิ หตุอนั ตรายได้โดยส่วนใหญ่ผตู้ รวจมักมุง่ ประเด็นการตรวจ
เพื่อค้นหาสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ
สภาพที่ไม่ปลอดภัย
การกระท�ำที่ไม่ปลอดภัย
2. การประเมินสภาพที่พบเห็นว่าเป็นอันตรายมากน้อย   
เพียงใด
ประเมินผลว่าสิง่ นัน้ เป็นอันตรายได้จริงหรือไม่ เมือ่ เกิดแล้วมี
ความร้ายแรงเพียงใด ซึง่ ดูจากผลกระทบหรือผลทีเ่ กิดขึน้ เช่น
อาจมีใครเสียชีวิต บาดเจ็บหรือพิการ หรือทรัพย์สินเสียหายมูลค่าเท่าใด
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3. การควบคุ ม โดยการเสนอแนวคิ ด ในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข หมายถึ ง                  
ความสามารถในการให้ค�ำแนะน�ำแก้ไข หรือให้ข้อคิดเห็นได้ว่า สาเหตุที่พบว่าเป็น
อันตรายนั้นควรด�ำเนินการแก้ไขอย่างไร  ซึ่งการควบคุม แก้ไขนั้นนั้นควรควบคุมแก้ไข
ที่ต้นเหตุของปัญหา
ระดับหรือลักษณะของการตรวจความปลอดภัย
การตรวจความปลอดภัยเป็นภาระหน้าที่ของ
ทุกๆคน แม้ว่าบางครั้งจะไม่ใช่ความรับผิดชอบของตน
ก็ตาม เช่น ขณะเดินผ่านอาคารพบเห็นสายไฟฟ้าขาด
ห้อยลงมาหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย ก็เป็นหน้าที่           
ทีต่ อ้ งแจ้งหรือรายงานให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบ เป็นต้น
ผู้มีหน้าที่ตรวจความปลอดภัยระดับต่างๆ และลักษณะการตรวจ
พอสรุปได้ดังนี้
1. การตรวจความปลอดภัยโดยหัวหน้างาน
หัวหน้างานเป็นผู้ที่มีความส�ำคัญมาก เพราะเป็นผู้ที่เข้าใจสภาพการท�ำงาน
ตลอดจนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานของตนเองเป็นอย่างดี
2. การตรวจความปลอดภัยโดยผู้ปฏิบัติงาน
อุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ มักเกิดจากความบกพร่องของสภาพการท�ำงานและผูป้ ฏิบตั ิ
งาน ณ จุดปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนในบริเวณนั้นที่จะต้อง
ระมัดระวังป้องกันอุบัติเหตุและภัยอันตรายต่างๆ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
3. การตรวจความปลอดภัยโดยคณะกรรมการความปลอดภัย
คณะกรรมการความปลอดภัยทีด่ คี วรประกอบด้วยผูบ้ ริหารสูงสุดหรือตัวแทน
และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ  การตรวจของคณะกรรมการฯ เป็นลักษณะการ
ตรวจเยีย่ มเพือ่ กระตุน้ พัฒนา และติดตามงานด้านความปลอดภัย  ซึง่ กรรมการฯ ต้อง
กระตือรือร้น เอาจริงเอาจัง และต้องปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ

คู่มือการจัดการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.
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4. การตรวจความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
หน้ า ที่ ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ของเจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย คื อ การตรวจ                 
ความปลอดภัยในที่ท�ำงาน ซึ่งจะต้องท�ำการตรวจเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ ทุกเดือน               
ตรวจทุกแห่งทัว่ ทัง้ ทีท่ ำ� งาน  บางครัง้ จะต้องตรวจทุกครัง้ ทีม่ กี ารติดตัง้ เครือ่ งใช้ อุปกรณ์
ที่ใช้งานเพิ่มเติม หรือต่อเติม รื้อถอนสถานที่ท�ำงานด้วย
ประเภทของการตรวจความปลอดภัย
การก�ำหนดประเภทของการตรวจความปลอดภัยต้องพิจารณาจากขอบเขตหรือ
ลักษณะงาน เช่น สภาพทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาหรือไม่ หรือมีการเปลีย่ นแปลง
ของผู้ท�ำงานอยู่เสมอหรือไม่ เราอาจจ�ำแนกประเภทของการตรวจความปลอดภัยได้              
เป็น 4 ประเภท ตามความถีข่ องการตรวจหรือช่วงเวลาของการตรวจ คือ
1. การตรวจปกติเป็นประจ�ำ คือ การตรวจที่มีก�ำหนดการตรวจเป็นประจ�ำที่
แน่นอนและช่วงเวลาการตรวจแต่ละครั้งมีระยะห่างกันสั้นๆ เช่น การตรวจความ
ปลอดภัยก่อนการท�ำงาน หรือการตรวจหลังเลิกงาน หรือการตรวจของหัวหน้างาน              
ที่ท�ำเป็นประจ�ำทุกวัน มักเป็นการตรวจเพื่อค้นหาสภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือการท�ำงาน
ที่ไม่ปลอดภัย
2. การตรวจเป็นระยะๆ ตามช่วงเวลาที่ก�ำหนดไว้แน่นอน หมายถึง การตรวจ
ที่ ก� ำ หนดตารางการตรวจหรื อ ระยะเวลาตรวจไว้ แ น่ น อนในแผนการตรวจ เช่ น                     
ทุกสัปดาห์ ตรวจทุก 3 เดือน หรือตรวจทุก 6 เดือน เป็นต้น โดยมีช่วงเวลาการตรวจ
ที่อาจยาวนานกว่าการตรวจปกติเป็นประจ�ำ
3. การตรวจเป็นครัง้ คราวทีไ่ ม่กำ� หนดช่วงเวลา
ไว้แน่นอน หมายถึง การตรวจความปลอดภัยโดยไม่ได้
ประกาศหรือแจ้งให้ทราบ รวมทัง้ ไม่ได้กำ� หนดเวลาทีจ่ ะ
ตรวจไว้ เป็นการตรวจเพื่อกระตุ้นให้หัวหน้างานหรือ
พนักงานสนใจในการค้นหาและแก้ไขสภาพการท�ำงาน
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4. การตรวจพิเศษ หมายถึงการตรวจที่ไม่เหมือนกับการตรวจทั้ง 3 ประเภท
ข้างต้น เป็นการตรวจในโอกาสที่พิเศษต่างๆ ซึ่งบางครั้งมีความจ�ำเป็นมาก เช่น                       
การตรวจการติดตัง้ เครือ่ งมือเครือ่ งจักร การก่อสร้างอาคารใหม่ เป็นต้น และยังรวมถึง
การตรวจในช่วงการรณรงค์ตา่ งๆ เช่น การตรวจในสัปดาห์หรือเดือนแห่งความปลอดภัย
หรือในช่วงรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

วิธีการตรวจ
การตรวจความปลอดภัยอาจจ�ำแนกเป็นวิธีการตรวจได้หลายวิธี คือ
1. การส�ำรวจ  หมายถึง การเดินตรวจตราความปลอดภัยโดยการสังเกตหรือ
โดยการตรวจตามแบบตรวจความปลอดภัยที่ก�ำหนดขึ้น เมื่อพบสิ่งใดก็จะพิจารณา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งนั้น การตรวจแบบนี้มักใช้แบบที                ่
แปรผลได้ทันทีหรือใช้เครื่องมือชนิดที่อ่านค่าได้ทันที เช่น
เครื่องวัดแสง เครื่องวัดเสียง เป็นต้น
2. การสุม่ ตัวอย่าง หมายถึง การเลือกส�ำรวจตรวจ
ตราบางจุดทีส่ งสัยว่าเป็นอันตรายจริงหรือไม่จากหลายจุด
ที่มีอยู่
3. การวิเคราะห์วิจัย หมายถึง การตรวจความ
ปลอดภั ย ที่ เจาะลึ ก ลงไปในรายละเอี ย ดถึ ง สาเหตุ ข อง
อุบัติเหตุอันตรายมากกว่าการส�ำรวจหรือสุ่มตัวอย่าง เช่น
การวิจยั ความดังของเสียงทีจ่ ะเป็นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน
4. การตรวจเยี่ยม  หมายถึง การตรวจแบบเยี่ยม
เยือนหน่วยงานต่างๆ เพื่อดูความคืบหน้าของงาน กระตุ้น
ความร่วมมือและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ซึ่งส่วน
มากเป็นวิธที ผี่ บู้ ริหารหรือคณะกรรมการความปลอดภัยใช้
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การตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ
การตรวจความปลอดภัยให้ได้ผลดีนั้น จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงประเด็นต่างๆ                 
ดังต่อไปนี้   
1. ในการตรวจนั้น จะต้องตระหนักในอันตรายหรือปัญหาอยู่เสมอ
2. ต้องไม่ประเมินสภาพความไม่ปลอดภัยที่พบเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย
3. พยายามชักจูงให้คนท�ำงานมีความสนใจในเรื่องการตรวจความปลอดภัย
4. ไม่ตกหล่นพลั้งเผลอในหัวข้อที่จะต้องตรวจ ไม่ปล่อยให้ความผิดปกติและ
ความบกพร่องผ่านเลยไปโดยไม่ท�ำการแก้ไข
5. จัดท�ำแผนการตรวจและแบ่งงานให้ผู้รับผิดชอบ
6. ความบกพร่องที่พบจากผลการตรวจ จะต้องท�ำการแก้ไขให้กลับสู่สภาพ
ปกติทปี่ ลอดภัยโดยเร็วหรือทันที พร้อมทัง้ ตรวจสอบซ�ำ้ หลังการแก้ไขเพือ่ ความแน่นอน
อีกครั้งหนึ่งด้วย
7. หัวหน้าต้องเป็นผู้ตรวจดูผลการตรวจที่ผู้ตรวจท�ำแล้ว บางครั้งจะต้อง                
ออกท�ำ การตรวจร่วมกับผู้ตรวจเพื่อรับทราบสภาพที่แท้จริงที่เกิดขึ้นด้วย
8. จะต้องให้ความส�ำคัญและตรวจเป็นพิเศษในจุดที่เคยมีความบกพร่องหรือ
มีอุบัติเหตุและอุบัติที่เกิดขึ้นในอดีต
9. ท�ำการทบทวนมาตรฐานการตรวจที่ใช้อยู่เป็นครั้งคราว
กรณที่พบว่ามีความไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
ก็ท�ำการแก้ไขให้เหมาะสม
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บทที่ 3
การตรวจความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในโรงเรียน
รายการที่ต้องตรวจ และสภาพที่สมบูรณ์หรือปลอดภัย ควรมีรายละเอียด                  
ดังต่อไปนี้
สายไฟฟ้า :
สายไฟฟ้ายังอยู่ในสภาพที่ดี ฉนวนหุ้มสายไม่ช�ำรุด
หลุดหรือกรอบ แตกร่อน เสื่อมสภาพ หรือมีรอยไหม้
การเดินสายไฟฟ้า :
ไม่มีการต่อพ่วงสายไฟฟ้าไปใช้งานอย่างไม่ปลอดภัย
(เดินสายไฟฟ้าเอง โดยไม่ใช้ช่าง)
การป้องกันกระแสเกินขนาด :
มีการติดตัง้ เครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้าเกินขนาด เครือ่ งตัด
กระแสไฟฟ้ามีการตรวจสอบ และทดสอบเป็นประจ�ำ
แผงสวิตซ์ สะพานไฟฟ้า :
ยังอยู่ในสภาพดี ไม่เก่า ช�ำรุดหรือแตกหัก
ไม่มหี ยากไย่หรือสัตว์ (เช่น มด) มาท�ำรัง ไม่มรี อ่ งรอย
การเสียหายจากความร้อน ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า
ออกแผงสวิตซ์หรือสะพานไฟ ไม่อยู่สูงจนปฏิบัติงาน
ไม่ ส ะดวก มี แ สงสว่ า งที่ ส ามารถเห็ น แผงสวิ ต ช์              
ได้ชดั เจน ไม่อยูใ่ นต�ำแหน่งทีฝ่ นสาดถึงเครือ่ งป้องกันกระแสเกิน (ฟิวส์หรือเซอร์กติ เบรก
เกอร์) มีขนาดถูกต้อง (ควรจดขนาดเดิมไว้ด้วย) ไม่มีร่องรอยความเสียหายจาก                 
ความร้อน สะพานไฟที่คัตเอาต์ไม่หลวมหรือร้อน
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สวิตซ์ เต้ารับ ปลั๊กไฟฟ้า :
สวิตซ์ เต้ารับ ปลัก๊ ไฟฟ้า มีสภาพปลอดภัย ไม่ชำ� รุดเมือ่ เสียบ
ปลั๊กใช้งานแล้วแน่นพอดีไม่หลวม และไม่ร้อน ไม่ใช้เต้าเสียบ
หลายทางในตัวเดียวกัน
ไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดไฟ ดวงโคม :
เมื่อเปิดสวิตซ์แล้วหลอดไฟทุกดวงใช้งานได้ (ให้แสงสว่าง) ไม่มีรอยไหม้ท่ี                
ขั้วหลอด ยังอยู่ในสภาพดี ไม่เก่า ช�ำรุดหรือแตกหัก ไม่มีเสียงดังหึ่งๆ (คราง) ของ              
บัลลาสต์ ไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ติดอยู่เช่น กระดาษ รังนก หยากไย่

พัดลมเพดาน :
ต้องอยูห่ า่ งจากวัสดุตดิ ไฟได้ พัดลมเพดานต้องไม่มวี สั ดุทอี่ าจกีดขวางจนท�ำให้
พั ด ลมหยุ ด หมุ น ได้ ตรวจว่ า ไม่ มี ก ลิ่ น ไหม้ และหากพั ด ลมไม่ ห มุ น เมื่ อ เปิ ด สวิ ต ช์                     
ให้ปิดสวิตช์พัดลมและแจ้งให้ช่างที่มีความรู้มาท�ำการตรวจซ่อม
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อุปกรณ์ไฟฟ้า (กระติกน�้ำร้อน เครื่องท�ำน�้ำเย็น ตู้เย็น พัดลม เครื่องถ่าย
เอกสาร คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดไฟฟ้า) :
อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่ช�ำรุด สวิตซ์ไฟ ปลั๊กไฟ ใช้งานได้ดี ไม่ช�ำรุดแตกหัก
หรือหลวม สายไฟฟ้าอยูใ่ นสภาพดี ไม่หกั งอ บวม ฉนวนฉีกขาด ใช้งานนานแล้ว ไม่รอ้ น
ผิดปกติ หรือมีกลิ่นเหม็นไหม้
อุปกรณ์ดับเพลิง
มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ไม่มีสิ่งกีดขวางการเข้าใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง
อาคาร สถานที่ :
ไม่วางกองเอกสาร สิ่งติดไฟง่ายใกล้แผงสวิตซ์ ปลั๊กไฟฟ้า ไม่มีการเก็บน�้ำมัน
สารไวไฟไว้ในอาคาร
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