
ข้อเสนอแนะ 

การชี้บ่งอันตรายโดยใช้เทคนิค WHAT - IF Analysis ในแผนกทอแหอวน 
 

Hazard Identification using WHAT - IF Analysis on Technique in Fishnet Weaving Department. 

ผู้วิจัย   วิชาญ บุญค้้า  และ อินทนิล ด้วยงา    
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี  

     เอกสารอ้างอิง 

 

        ความเปน็มาและความส้าคัญของปัญหา  

 จากการศึกษาสถิติการเกิดอบุัติเหตุในแผนกทอแหอวน ปี2558-2563 พบว่า สาเหตุ
หลักที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ วัตถุหรือส่ิงของตัด, บาด, ทิม่แทง วัตถุหรือสิ่งของ
กระแทก และจากการศึกษาสถติิการเกิดอุบัติเหตุของโรงงานนี ้ พบว่า จ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุปี 2558, 2559, 2560, 2561,2562 และ 2563 มีแนวโน้มที่ลดลง แต่
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจะลดลง แต่ก็มีบางแผนกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย 
เช่น แผนกทอ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการปฏิบัติงานลัดขั้นตอน ขาดความตระหนักในการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และความประมาทของผู้ปฏิบัติงานเอง ทางโรงงาน ซึ่งเป็น
องค์กรที่เห็นความส าคัญของความปลอดภัยในการท างาน และผู้จัดท าโครงการ จึงมี
ความต้องการที่จะท าการประเมินความเสี่ยงขึ้นมาคร้ังนี้ โดยได้เลือกความเสี่ยงทั้งหมด 
1 แผนก ได้แก่ แผนกทอ เนื่องจากแผนกนี้มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และมี
การเกิดอุบัติเหตุมากกว่าแผนกอื่นๆ จึงน่าจะมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบถงึแหล่ง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น ที่เป็นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุหาแนวทางป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู่ในองค์กร และให้สอดคล้องกับข้อก าหนด พ.ร.บ. ความปลอดภัยอาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 (มาตรา 32) (พระราชบัญญัต ิ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔, 2554) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดท าการชี้บ่งอันตราย โดยใช้เทคนิค WHAT - IF Analysis การชี้บ่ง
อันตรายเพื่อป้องกันการเกิดอุบตัิเหตุจากงานเปน็วิธีการชี้บ่งอันตรายที่ง่ายไม่
สลับซับซ้อน มีขั้นตอนการท าทีย่ืดหยุ่นสูง ด้วยการระดมสมองของทีมวิเคราะห์ที่ต้องมี
ความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดี เพื่อคิดค าถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
อาจจะเกิดขึน้ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตหุรืออุบัติภัยร้ายแรง ด้วยการตั้งค าถาม
ว่า “จะเกิดอะไรขึ้นถ้า.....” เป็นกระบวนการในการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนเพื่อชี้
บ่ง อันตรายในกระบวนการท างานต่าง ๆ ในแผนกทอ และหาแนวทาง มาตรการ
ป้องกันอุบัติเหตใุนกระบวนการท างานของแผนกทอ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
         

 

1. เพื่อชี้บ่งอันตรายในการท างาน และประเมินความเสี่ยงจากการท างานในแผนก
ทอ 

 2. เพื่อก าหนดแนวทาง มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในการบาดเจ็บและ
อุบัติเหตุในกระบวนการท างานในแผนกทอ 

 

      

 การประเมินความเสี่ยง ของแผนกทอแหอวน เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อส ารวจการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อตัวบุคคลและ
ทรัพย์สิน และเป็นแนวทางการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุจาก
การท างาน ผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ งานแผนกทอ และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้ท าการเลือกงานที่
เคยเกิดอุบัติเหตุในแผนกทอ 3 งาน คือ งานขนถ่ายเพลาหลังเครื่องทอ งานต่อด้ายบน
เครื่องทอ งานต่อด้านหลังเครื่องทอ  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 แบบประเมินความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค What if โดยสร้างจากกฎกระทรวง เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ในหมวดที่ 1 ข้อ 1 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.1 ศึกษาบริบทของบริษัท  
ศึกษาลักษณะ ประเภทของบริษัท ขนาดพื้นที่ของบริษัท ลักษณะงานของแต่ละงาน
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อที่จะน ามาประเมินความเสี่ยงที่เกิด
จากงาน  
 3.2 ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานและความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
  3.2.1 ท าการเดินส ารวจพื้นที่ภายในและกระบวนการผลิตของโรงงาน ทั้งหมด 15 
แผนก ประกอบด้วยแผนกชักใย, ทอ,ปะอวนด า, อบตาเต, ฟอกย้อม, อบโยโก, ปะอวน
ขาว, มัดบรรจุ, QC, วิศวกรรม, วางแผน,และแผนกบุคคล 
  3.2.2 ท าการศึกษาสถิติการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานของโรงงาน ทั้งหมด 15 
แผนก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2563 พบว่า มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง แต่มีบางแผนกที่
ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง คือแผนกทอ  
3.3 ท าการประเมินความเสี่ยง โดยใช้เทคนิควิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ท าการ
ประเมินความเสี่ยงของงานแต่ละแผนก โดยใช้เทคนิค What If Analysis 
 3.3.1 เลือกงานที่จะท าการชี้บ่งอันตราย เลือกงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
หรืองานที่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว เพื่อมาท าการวิเคราะห์หรือหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
โดยงานที่น ามาท าการประเมินความเสี่ยงโดยมีการเลือกงาน 3 งาน ได้แก่ งานขนถ่าย
เพลาหลังเครื่องทอ งานต่อด้ายบนเครื่องทอ  งานต่อด้ายหลังเครื่องทอ 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 งานที่ท าการประเมินความเสี่ยง 
 

3.3.2 ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในงานท าการประเมินความเสี่ยงโดยใช้แบบฟอร์ม
ประเมินความเสี่ยง What If Analysis เป็นเทคนิคที่โดยใช้ค าถาม “จะเกิดอะไร
ขึ้น........................ถ้า......................?  
 3.3.2 จัดล าดับความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ( Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) (คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง อพวช. ,2555)  
ผู้ประเมินท าการให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ ความรุนแรงของผลกระทบ

จากนั้นให้น าคะแนน ระดับโอกาส X ระดับความรุนแรง = ระดับความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิด ซึ่งมี
ตัวเลขระดับของความเสี่ยงอยู่ที่ 5 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยง
และการปฏิบัติเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป 
3.4 ผู้ท าการประเมินให้คะแนนความเสี่ยง มีดังนี้ 
   3.4.1 หัวหน้าหน่วยผลิตทอ 
   3.4.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
   3.4.3 นักศึกษาฝึกงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 4. รวบรวมข้อมูลและเสนอแนะผู้บริหารเพื่อท าการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยง 
ท าการเก็บข้อมูลและประเมินความเสี่ยง โดยใช้เทคนิคการ What If Analysis  เพื่อ
เสนอแนะปัญหาความเสี่ยง ร่วมหาวิธีแก้ไขปัญหาความเสี่ยงและทางการป้องกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

 
 

 จากการจัดล าดับความเสี่ยง พบว่า อันตรายจากการท างานที่ควรจัดการให้มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงในงานขนถ่ายเพลาหลังเครื่องทอ คือ เพลาหล่นทับเท้าพนักงาน 
คะแนนความเสี่ยงที่สูงที่สุด อยู่ที่ 12 อยู่ในระดับความเสี่ยงที่  3 ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยง จัดให้พนักงานขนถ่ายเพลาหลัง
เครื่องทอสวมใส่รองเท้าเซฟตี้เพื่อลดการกระแทก และจัดให้มีสลักนิรภัยในที่วางเพลา 
และจัดล าดับความเสี่ยง ในงานต่อด้ายบนเครื่องทอ คือ พนักงานลื่นตกลงมากระแทก
เครื่องจักรหรือพื้น คะแนนความเสี่ยงที่สูงที่สุดอยู่ที่ 12 อยู่ในระดับความเสี่ยงที่  3 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยก าหนดมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยงอันดับแรก 
คือ เพิ่มอุปกรณ์ยึดลวดสลิงให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น และ ความเสี่ยงในงานต่อ
ด้านหลังเครื่องทอ คือพนักงานลื่นตกลงมากระแทกเครื่องจักรหรือพื้น, บันไดล้ม
พนักงานตกกระแทกพื้นหรือหลอดด้าย และ ราวตะขอล่างเครื่องจักรกระแทกตัว
ผู้ปฏิบัติงาน คะแนนความเสี่ยงสูงที่สุดอยู่ที่ 12 อยู่ในระดับความเสี่ยงที่  3 ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งก าหนดมาตรการแรกในการลดและควบคุมความเสี่ยง คือ เพิ่ม 
อุปกรณ์ยึดลวดสลิงให้มี ความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น  

 
 

ในการศึกษาการชี้บ่งอันตราย ของงานในแผนทอ ท าการประเมินทั้งหมด 3 งาน โดยใช้
เทคนิค WHAT - IF Analysis โดยแบ่งงานออกดังนี้ งานขนถ่ายเพลาหลังเครื่องทอ, 
งานต่อด้ายบนเครื่อง, งานต่อด้ายหลังเครื่อง ท าการประเมินด้วยการตั้งค าถามจาก
อันตรายที่เกิดขึ้นโดยใช้ค าถาม “จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า...” มีการระดมสมองโดยทีม
ประเมินความเสี่ยง ประกอบไปด้วย หัวหน้าหน่วยแผนกทอ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
และนักศึกษาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันประเมินหาความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานในแผนกทอ จากการจัดล าดับความเสี่ยง พบว่า อันตราย
จากการท างานที่ควรจัดการให้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในงานขนถ่ายเพลาหลัง
เครื่องทอ คือ เพลาหล่นทับเท้าพนักงาน คะแนนความเสี่ยงที่สูงที่สุด อยู่ที่ 12 อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงที่  3 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยง จัดให้พนักงานขนถ่ายเพลาหลังเครื่องทอสวมใส่รองเท้าเซฟตี้เพื่อลดการกระแทก 
และจัดให้มีสลักนิรภัยในที่วางเพลา และจัดล าดับความเสี่ยง ในงานต่อด้ายบนเครื่องทอ 
คือ พนักงานลื่นตกลงมากระแทกเครื่องจักรหรือพื้น คะแนนความเสี่ยงที่สูงที่สุดอยู่ที่ 12 
อยู่ในระดับความเสี่ยงที่  3 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยก าหนดมาตรการลดและ
ควบคุมความเสี่ยงอันดับแรก คือ เพิ่มอุปกรณ์ยึดลวดสลิงให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น 
และ ความเสี่ยงในงานต่อด้านหลังเครื่องทอ คือพนักงานลื่นตกลงมากระแทกเครื่องจักร
หรือพื้น, บันไดล้มพนักงานตกกระแทกพื้นหรือหลอดด้าย และ ราวตะขอล่างเครื่องจักร
กระแทกตัวผู้ปฏิบัติงาน คะแนนความเสี่ยงสูงที่สุดอยู่ที่ 12 อยู่ในระดับความเสี่ยงที่  3 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งก าหนดมาตรการแรกในการลดและควบคุมความเสี่ยง 
คือ เพิ่มอุปกรณ์ยึดลวดสลิงให้มี ความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 จากผลการศึกษาการการชี้บ่งอันตรายโดยใช้เทคนิค WHAT - IF Analysis ในแผนก
ทอ พบว่า มีงานที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการท างาน จึงควรมีมาตรการป้องกัน
ควบคุม เพื่อควบคุมการเกิดอุบัติเหตุโดยมีการติดตามควบคุมความเสี่ยงให้ลดน้อยลง  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดท าวิจัยในคร้ังต่อไป  
1. ควรมีการสานต่อการประเมินความเสี่ยงให้ครบทุกงานในแผนกทอและครบทุกแผนก

ในโรงงานอย่างต่อเนื่อง  
2. ควรมีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยที่มีความช านาญได้แก่ หัวหน้างาน วิศวกรรม 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ช่าง PM เข้าร่วมประเมินและได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน เพื่อการประเมินความเสี่ยงอย่างครอบคลุมมากขึ้น 
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  รายงานโครงการฝึกปฏิบัติงานฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความ

กรุณาอย่างยิ่ง จากการได้รับความอนุเคราะห์ และความร่วมมือจากบุคคลกร

แผนกทอแหอวน ทุกท่านที่ได้เสนอแนะ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วย

ความเอาใจใส่เป็นอย่างดีและขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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