
ฉบับที ่19
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยล้ำสมัย
ตารางการเลอืกใช ้PPE
การอบรมดับเพลิงขั้นร้ายแรง
หลักการบรรเทาสาธารณภัย
วิวัฒนาการหน่วยดับเพลิงแห่งอเมริกา
สถาบันการอบรมดับเพลิงของไทย
เทคโนโลยีดับเพลิง : FireFlex/Isoflam
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

แห่งชาต ิ2541
ระบบสายด่วนระงับอุบัติภัยจากสารเคมี
กลยุทธการยกและการเคล่ือนย้ายวัตถุ

ขนาดใหญ่
การกำหนดเขตอันตรายจากสารเคมี

และการควบคุม
อุบัติภัยจากวัสดุอันตราย
ความปลอดภัยแบบยั่งยืน
สาระสำคัญใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

2541
ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุ้งต้ม
พ.ร.บ. สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่

แวดล้อม 2535

ฉบับที ่20
บทบรรณาธิการ
การควบคมุเพลิงไหม้ (Fire Controlling)
พัฒนาการระบบสปริงเคลอร์
การป้องกันอันตรายจาก “คลอรีน”
ข้อปฏิบัติและการประยุกต์งานอาชีว-

อนามัยและความปลอดภัย 50 ประการ
สรุปแนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย
การดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย
ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมโรงแรมฯ
กลุ่มส่งเสริมความปลอดภัยด้านการ

ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
รองเท้านิรภัย
เยี่ยมโรงงานรีท-ไรท์
เยือนเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา
ข้อปฏิบัติความปลอดภัย : เคร่ืองจักร

สำหรับงานไม้-เลื่อยแท่น/เลื่อยวงเดือน
การใช้ก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรม/

ร้านอาหาร
เทคโนโลยฝีร่ังเศส : ม่านอากาศในระบบ

ขนส่งใต้ดิน/กระจกนิรภัย

ฉบับที ่21
แนวทางการบริหารความปลอดภัย
กูภ้ยัชว่ยชวีติ "คนฆา่ตวัตาย"
การรายงานฉุกเฉินเมื่อประสบเหตุเพลิง

ไหม้โรงแรม
ความรูเ้ร่ืองรถดบัเพลิง : รถดบัเพลิง

ระงับเหตุไฟไหม้อาคาร
เทคนิคดับไฟห้องแถว/อาคารพาณิชย์
การดับเพลิงที่ลุกไหม้อาคาร
การบรรเทาสาธารณภัย
โรงไฟฟ้าวังน้อย
ระบบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม NPC
อุบัตเหตุที่อาจเกิดจากวัตถุอันตราย
FLASH POINT
ภาชนะหรือหีบห่อที่ใช้บรรจุสินค้า

อันตราย
การปรบัปรุงโรงงาน : จุดสำคญัท่ีไม่

ควรมองข้าม
กรณีศึกษาการปรับปรุงสภาพที่ทำงาน

(โรงงานผลิตเครื่องครัวสแตนเลส)
การจัดสถานที่ปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยในการใช้ไขควง

Safety Life Magazine : www.safetylifethailand.com
ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่22
การตรวจสอบอคัคีภัยด้วยกล้องวงจร

ปิด (CCTV)
มาตรการปอ้งกันอัคคีภัยเชิงรับ (Passive

Fir Protection)
การจัดทีมเข้าดับเพลิง
สาระเรื่องโฟมดับเพลิง
การฉดีนำ้ดบัเพลงิ
โรคจากการทำงาน
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
สิทธิในการรับรู้และการสื่ออันตราย
สภาพการณ์ไม่ปลอดภัยฯ
การควบคุมความสูญเสีย
อุบัติเหตุจากการซ่อมบำรุง
สายงานบังคับบัญชางานความปลอดภยัฯ
มาตรฐานการจดักะการทำงาน (Shift

Management)
ข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน

(สว่านไฟฟ้า)
แบบรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ

ฉบับที ่23
แนะนำ ไฟร์เฟล็กซ์
หุ่นยนต์ดับเพลิงจากประเทศญี่ปุ่น
ค้นความจริงจากเปลวไฟ
การดับไฟในเรือ
ระบบบัญชาการงานดับเพลิงของ

สหรฐัอเมริกา (Incident Management
System)

11 ตัวแปรในการระงับเหตุอัคคีภัย
ระบบฉีดโฟมอัดอากาศ (CAFS :

Compressed Air Foam System)
มอก.18000-2540 : ระบบการจดัการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
JSA (Job Safety Analysis) : การ

วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
มาตรฐานการทำงานและการเฝ ้า

สงัเกตงาน
อันตรายจากแสง
ความปลอดภัยในการเคลื ่อนย้าย

และการเก็บวัสดุ
ตารางอบรมความปลอดภัย

ฉบับที ่24
บทบรรณาธกิาร "สำคญัท่ี SMEs"
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

แห่งชาต ิ2542
ไฟมรณะ (The Making of Hell)
แนะนำสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย

และอนามยัในการทำงาน
การดับไฟเฮลิคอปเตอร์
SIPPS : รหัสความปลอดภยัจากอคัคภัีย
เทคนิคการดับเพลิง : การเปิดประตู

ห้องที่มีไฟลุกอยู่ข้างใน
ตัวอย่างแผนป้องกันอัคคีภัย
หน้าทีข่อง จป. ในงาน Fire Safety
MSDS : อะซีโตน
การใช้เครื่องช่วยหายใจ
แนะนำสารดบัเพลิง HALOTRON I
สาระสำคญัของ มอก. 18000
อันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง
บทความ : ทุกอยา่งเริม่ต้นทีใ่จ
โรคจากสารทำละลาย
เทคโนโลยสิ่งแวดล้อมของอังกฤษ
เทคโนโลยีฝรั่งเศส

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่25
บทบรรณาธิการ "ประสิทธิภาพย่อม

เกิด จากความพรอ้ม"
พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย 2522
เทคนิคการฉีดน้ำเพื่อเข้าปิดวาล์ว
อาวุธทำลายล้างมหาศาล (Weapon

of Mass Destruction)
สัญญาณมือส่ังการรถดับเพลิง (Hand

Signal)
SoftEx สารดบัเพลิงล้ำยุค
อันตรายจากเสียง
โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน
แสงสว่างในการทำงาน
อุปกรณ์ความปลอดภัยฯ : หน้ากาก

กันฝุ่นจากประเทศฟนิแลนด์
โรคจากการทำงาน : เสน้ประสาทใน

อุโมงค์ข้อมือถูกกดทับ (CTS)
ย่อย 5ส สูก่ารปฏบัิติจริง
อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร
การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

ฉบับที ่26
Amatex สิง่ทอกนัความรอ้น USA
จป.จงเป็นนักโฆษณา
แนะนำ "ตุ๊ก ตุ๊ก ดบัเพลิง"
ระบบโฟม AFFF บนเรือรบ
Fire Drill : ทักษะการเผชิญหน้ากับ

เพลิงไหม้
โรงงานอบลำไยระเบิดที่เชียงใหม่
กรณีศึกษาก๊าซรั ่วในเมืองโบพาล

ประเทศอินเดีย
ระบบป้องกันอัคคีภัยอาคารสำนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย
หลักการ 3E สู่ความปลอดภยั
ISO กับอุตสาหกรรมไทย
แบบจำลองอุบัติเหตุ : Fire & Explosion
การป้องกันการแพ้พิษจากสารตะกั่ว
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิง กทม.

และปริมณฑล

ฉบับที ่27
SoftEx ระบบดบัเพลิงใหม่
บทบรรณาธิการ "ความปลอดภัย

ร้อนๆ มาแลว้จ้า"
รายงานพิเศษ : ไฟนรกเผาไทยออยล์
การฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟ
การป้องกันและระงับอัคคีภัยของ

กลุ่มห้างเซ็นทรัลฯ
เปิดโลกไฟร์แมน
การฝกึ Flshover/Backdraft
เทคนิคดับเพลิง : การใช้หัวฉีดน้ำชนิด

ปรับได้
การประชุมทางวิชาการด้านความ

ปลอดภัยฯ
การป้องกันระบบหายใจ
ประกาศกระทรวง : การเก็บวัตถุไวไฟ
การเลือกใช้ถุงมือ
ข้อปฏิบัติความปลอดภัย : การทำงาน

ในท่ายืน
การป้องกันความเมื ่อยล้าจากการ

ทำงานคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีฝรั่งเศส

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่28
บทบรรณาธิการ "มัจจุราชไร้เงา...

ระวังมันจะกลับมาอีก"
โคบอลต ์: เทพเจา้หรอืซาตาน
ผลการทดสอบสารทดแทนฮาลอน 1301
สารสะอาดดบัเพลิง (Clean Agents)
แนะนำ LPG Engineering (Thailand)
ระบบฉีดสารดับเพลิง Centralized

System
รู้เร่ืองโฟมดบัเพลงิ
ระบบโฟมป้องกันถังเก็บน้ำมัน
การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ
การวิเคราะห์อุบัติเหตุ
อนุภาคและเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อปอด
การระบายอากาศ
5 Stars Rating System
การบริหารความปลอดภยัผสมผสาน

ISO 9000
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
ภาพสีป้ายสารเคมีสำหรับการขนส่ง

(Hazmat Shipping Placards)

ฉบับที ่29
บทบรรณาธิการ "งานความปลอดภยั

ต้องใจเต็มร้อย"
วันนักดับเพลิงที่มาบตาพุด
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

แห่งชาต ิ2543
การทดสอบสมรรถภาพของปอด
การดับไฟชนิดพิเศษ
ม่านป้องกันควัน
การดับไฟสารเคมี
แผนระงับการอัคคีภัยฉบับสมบูรณ์
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
การบริหารและมาตรฐานความปลอดภัย
ปัญหาความปลอดภัยหรือจะไร้ทางออก
ความปลอดภยัในการทำงาน SMEs
เทคโนโลยฝีร่ังเศส : Alibi ระบบล็อค

กุญแจควบคุมการเข้าออกอาคาร/ถังเก็บ
ก๊าซธรรมชาติน้ำหนักเบา

MSDS : โปแตสเซยีมไนเตรท

ฉบับที ่30
บทบรรณาธิการ "สำคัญที่สุดอยู่ที ่คน"
"ไฟลอยฟ้า" ปัญหาที่ต้องเร่งสะสาง
NOMEX : เสน้ใยกนัไฟ ตอนที ่1
3M ยกเลกิธุรกิจโฟม
สารพิษจากการเผาไหม้
เทคนิคการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ระเบิดฝุน่ (Dust Explosion)
มาตรฐานสากลในงานเซฟตี้
ความปลอดภัยฯ กับองค์กรการค้าโลก
ความปลอดภัยฯ แรงงานสตรีและเด็ก
งานความปลอดภยัฯ ของ ปตท.
Safety Tip : ความสะอาดและความ

เป็นระเบียบ
กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

ของไทย
ประกาศกระทรวง : มาตรการคุ้มครอง

ความปลอดภยัฯ
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
เว็บไซต์สิ่งแวดล้อมไทย
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของอังกฤษ

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่31
บทบรรณาธกิาร "อีโกไ้ม่ไดมี้ไว้อวด"
กล้องสร้างภาพจากความรอ้น (Ther-

mal Imaging Camera)
NOMEX : ผ้ากนัไฟ ตอนที ่2
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
โครงการ Fire Safety อาคารสงู
กฎหมายความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

อาคารสูงตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
หลักการติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิด

ยกห้ิว (Portable)
ความปลอดภัยฯ ในพื้นที่อับอากาศ

มาตรฐาน OSHA
การป้องกันการระเบิดของฝุ่น
โรคปอดจากงานอาชีพ
รายงานสิ่งแวดล้อม : การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศของโลก
Safety Website
ฝึกอบรม จป. กับ NPC
ISI เครือ่งช่วยหายใจพลกิโฉมวงการ

ฉบับที ่32
บทบรรณาธิการ "Safety เพื่อชีวิต

มิใช่แค่วันน้ี"
แนะนำสายสูบดับเพลิง
ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับสายสูบดับเพลิง
การแข่งขันไฟร์แมนกลุ่มเซ็นทรัล
World Security Congress 2000
รายงานพเิศษ : ตำรวจดบัเพลิง
เทคโนโลยีการตรวจจับควัน
เคล็ดลับนักดับเพลิง : เรื ่องง่ายๆ

กลายเป็นเรื่องยาก
สาระสำคัญของการหนีไฟ
การตรวจวัดก๊าซในพื้นที่อับอากาศ
อันตรายจากสารเคมท่ีีเป็นยุทธภัณฑ์
มหาภยัในวถีินาวา (การปอ้งกนัอัคคี

ภัยในเรือ)
โรคปอดจากงานอาชีพ
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
ผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยจากอังกฤษ
ผู้ตรวจระบบความปลอดภัยในที่ทำงาน
บทความ : สำนกึความปลอดภยั

ฉบับที ่33
แนะนำ : Badger Fire Protection
สายดบัเพลิง TPX Snap-Tite
บทบรรณาธิการ "กฎความปลอดภัย"
การทดสอบกลอ้งมองทะลคุวัน MSA

Evolution 4000
การเข้าดับไฟในพื้นที่มีสารเคมีอันตราย
CESARE-RISK ระบบวิเคราะห์ความ

เสี่ยงจากอัคคีภัย
ภัยมืดของนักดับเพลิง
หยุดความตาย...อเมริกนัไฟร์แมน
บทความความปลอดภัย
การสืบสวนอัคคีภัยของอังกฤษ
พฤติกรรมมนุษย์กับความปลอดภัย
ความปลอดภัยในเรือ
สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานของไทย
แรงงานกบัการกดีกนัทางการคา้
NOMEX : ผ้ากนัไฟ ตอนที ่3
เทคโนโลยี : คอมพิวเตอร์จับอาชญากร
ผู้ผลิตป้าย/สติ๊กเกอร์ความปลอดภัย

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่34
บทบรรณาธิการ "ปัญหาโลกแตกของ

จป. (เจ้าหนา้ทีค่วามปลอดภยั)"
ทดสอบสายดบัเพลิง (Attack Hose)
ระบบป้องกันอัคคีภัย "สตราโตสเฟียร์

ทาวเวอร"์ ในลาสเวกสั
ประตูกนัไฟและประตกูนัควนั ตอน 1
กรณศีกึษา : ไฟไหมเ้ตาแยกกา๊ซเอธลีนี
มาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภยั ISO 18000
นัดรวมพล อปพร. 2544
คราบนำ้มัน (Oil Spill)…มหันตภัยซึมลึก
การจัดการความเสี่ยงอุบัติภัยชุมชน
บันทึกประสบการณ์ "การป้องกัน

สำคัญกว่าการแก้ไขจริงหรือ?"
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

(SA 8000)
ถูกต้องกับถูกใจเร่ืองความปลอดภัยฯ
NOMEX : ผ้ากนัไฟ ตอนจบ
โรคมะเร็งปอด
รพ.พระรามเกา้ อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดีเด่น

ฉบับที ่35
ป้ายความปลอดภัยศตวรรษที่ 21
บทบรรณาธิการ "สมรรถภาพทางกาย

เรื่องใหญ่ของนักดับเพลิง"
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

แห่งชาติ 2544
ประตูกันไฟและประตูกันควัน ตอนจบ
รับสถานการณ์ "ไฟไหม้เครื่องบินยักษ์"
กูภั้ย : ช่วยคนตกถงัดว้ยรถกระเชา้
นานาสาระเกีย่วกบั PPE

 ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001)
อุบัติภัยร้ายแรงในงานอุตสาหกรรม

ตอนที ่1
20 ประการในการจดัต้ังระบบป้องกัน

อุบัติภัย
MSDS : แอมโมเนยี
ประกาศกระทรวงฯ : มาตรการคุ้ม

ครองความปลอดภัยฯ (2542)
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม :

การบรหิารจดัการความเสีย่ง (2543)
การประเมินความเสี่ยง Event Tree

Analysis (ETA)

ฉบับที ่36
แนะนำ Portable Air Supply System
การแข่งขันไฟร์แมนกลุ่มเซ็นทรัล 2544
กฟผ.แม่เมาะเลือก SoftEx
ระวัง! กรดกดัถังอากาศไฟเบอร์
กฎใหม ่: ห้ามห้ิวถังดับเพลิงข้ึนเครือ่งบิน
MSDS : Anhydrous Ammonia
แผนผจญเหตุฉุกเฉินและแผนอพยพ

โรงงานไบเออรไ์ทย มาบตาพดุ
พร้อมรับวิกฤตไฟไหม้ตึก
จิตวิทยากับความปลอดภัยฯ
อุบัติภัยร้ายแรงในงานอุตสาหกรรม

ตอนที ่2
โครงการภาคปฏบัิติงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยของประเทศไทยใน
ศตวรรษ ท่ี 21
โรคปอดจากงานอาชีพ
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคลสำหรับใช้

ในห้องปฏิบัติการ (PPE for Lab Task)

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่37
บันทึกช็อคโลก 11 กันยายน 2001
ป้องกนัความลม้เหลวของ SCBA
การดำควนั (Smoke Diving)
การจำกัดความเสียหายจากสารเคมี
การฝกึดบัไฟโดยใชก๊้าซ LPG
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

(Job Safety Analysis)
ส่ือสารอย่างไรถึงจะให้ "เซฟต้ี" โดนใจ
"บันได" ใครวา่เรือ่งเล็ก
ความผิดปกติอันเนื่องจากการสะสม

ความเจ็บปวด (CTD)
เออร์โกโนมิกส์ในสำนักงาน
กลยุทธ์และแนวทางการแก้ปัญหา

ความปลอดภัย
รอบโลกความปลอดภัย
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
โครงการ APELL กรมโรงงานอุตสาหกรรม
10 วิธีสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั

ฉบับที ่38
การประเมินขนาดของเพลิงไหม้
บทบรรณาธกิาร "เซฟต้ีคือวิถีชีวิต"
วีรกรรม11 กันยายน 2001
จดหมายแอนแทร็กซ์
การเตรียมพร้อมต่อต้านการก่อการร้าย
สปริงเคลอร์ : ทางเลือกสำหรับท่ีพักอาศัย
การประเมนิเพลิงไหม้ (Size-Up)
ปฏิบัติการดำเคม ี(Chemical Diving)
กลยุทธ์สำหรับเหตุเพลิงไหม้จากน้ำมัน

ตอนที ่ 1
มาตรฐานรองเทา้นริภัย ANSI Z41
สถาบนัมาตรฐาน : UL/FM
รวมข้อมูลและเว็บไซต์สถาบันมาตรฐาน
ทำอย่างไรจะให้เจ้านายยอมรับ "เซฟตี้"
ความตั้งใจ...ตัวแปรสู่ความสำเร็จ
การป้องกันอันตรายในร้านค้าปลีก
อุบัติภัยไฟฟ้าอันเกิดจากนกพิราบ
การยก/เคลื่อนย้ายวัสดุที่ถูกวิธี
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
ป้อมบินต่อต้านการระเบิด

ฉบับที ่39
การแบ่งระดับอันตรายของวัตถุระเบิด
การคำนวณความเสี่ยงเพื่อความสำเร็จ
กลยุทธ์สำหรับเหตุเพลิงไหม้จากน้ำมัน

ตอนจบ
ทีมผจญเพลิงห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ในการใช้อะคริโลไนทริล
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจาก

การทำงาน
ชุดป้องกันสารเคมี
อุปกรณ์ป้องกันการตก
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันการตกใน

งานกอ่สรา้ง (OSHA)
การป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่น

ดินไหวและอาคารถล่ม
เครอืซิเมนต์ไทยกบั มอก. 18001
ตารางสารที่เข้ากันไม่ได้
อุปกรณ์ตรวจจับอัคคีภัย : Wavelet

วิเคราะห์สัญญาณเปรียบเทียบ
ม่านกนัไฟลามไฟเบอรก์ลาส
แบบตรวจสอบโครงการความปลอดภัย

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่40
วิเคราะห ์: เมาไมขั่บ ไม่เต็มร้อย!
วิธีเอาชีวิตรอดจากรถยนต์ตกน้ำ
คัมภีร์หัวหน้าหน่วยดับเพลิง
แนวทางการซ่อมบำรุงเคร่ืองตรวจจับควัน
อุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด

(Explosionproof)
สิทธิในการรับรู้อันตรายจากสารเคมี

(Right-to-Know Standard)
MSDS : คลอรนี
ฉลากและปา้ยวตัถุอันตราย HM-181
การปกป้องการได้ยิน
คู่มือการประสานการจัดการอุบัติภัย

ตอนที ่1
กรมโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
สขุภาพ : ไมเกรน
สถติิอัคคภัียใน กทม. 2538-2543
ไฟไหม้เรือรบ

ฉบับที ่41
บทความ : เซฟต้ีต้องไม่มีคำว่า "ไม่เป็นไร"
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

แห่งชาติ 2545
ความแตกต่างระหว่าง Dry Chemical

กับ Dry Powder
ผงเคมีแห้งดับไฟน้ำมันเครื่องบิน
"เหตุเกดิทีแ่รงดนันำ้"
กลยทุธดบัไฟเกดิจากกา๊ซ LPG
การติดป้ายท่อแอมโมเนียในโรงงาน
การจัดเก็บวัตถุอันตราย
คู่มือการประสานการจัดการอุบัติภัย

ตอนที ่2
สถานการณ์สารเคมีในประเทศไทย
การดำเนินงานเก่ียวกับสินค้าอันตราย

ของท่าเรือกรุงเทพ
กล้องสร้างภาพจากความร้อน Talisman
การดับเพลิงเฮลิคอปเตอร์ (HAFFS)
ปัญหาการป้องกันอัคคีภัยอากาศยาน
10 วิธีเอาชนะงานรมุเร้า
สารสะอาดดบัเพลิง HFC-236fa (FE-36)
สถานการณโ์รคมะเร็งจากการทำงาน

ฉบับที ่42
แนะนำ Mobile SoftEx ชนิดพกพา
การสวมชุดช่วยหายใจในความมืด
บทบรรณาธิการ "ความบกพร่องที่

ต้องเสียใจชั่วชีวิต"
การป้องกันอันตรายจากไฟอาร์ค
สาระสำคัญการทดสอบชุดดับเพลิง
สารดับเพลิงระบบก๊าซ (Gaseous

System)
 ปกป้องอัคคีภัยห้องคอมพิวเตอร์
ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์
ชลศาสตร์ในงานดับเพลิง (การคำนวณ

การใช้น้ำในการดับไฟ)
ภัยในห้างสรรพสินค้า/สวนสนุกติด

แอร์...แดนอันตรายสำหรับเด็ก
ป้องกันอันตรายจากการใชฟอร์กลิฟต์
คู่มือการประสานการจัดการอุบัติภัย

ตอนที ่3
เทคโนโลยีสะอาดและระบบวงจรปิด

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่43
การฝึกซ้อมดับเพลิง/กู้ภัยอากาศยาน
บทบาทของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง/กู้ภัย
เพลิงลุกไหม้ฐานล้ออากาศยาน
การสำรวจและตรวจสอบท่าอากาศยาน

เพื่อป้องกันอัคคีภัย
ฉลาดเลอืกใชโ้ฟม (Foam)
เทคโนโลยีสารสะอาดดับเพลิง
เชื้อเพลิงของเหลวไวไฟภายในเรือ
สายไฟฟ้าป้องกันอัคคีภัย
รองเทา้นริภัย (Safety Footware)
อุปกรณ์ชำระล้างการปนเปื้อนสารเคมี
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสารเคมี
ความปลอดภัยในงานเชื่อม
การจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยฯ
เทคโนโลยีการปฐมพยาบาล
คู่มือการประสานการจัดการอุบัติภัย

ตอนที ่4
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
สขุภาพ : ผู้หญิง...ว่ิง
สตรีแต่ละวัยกับโรคภัยที่แตกต่าง
สังคมกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ฉบับที ่44
อุบัติภัยในปั๊มน้ำมัน
บทสรุปอันตรายจากเพลิงไหม้
ตน้เหตเุพลงิไหม้
ปัญหาการระงับอัคคีภัยอากาศยาน
การฉดีน้ำลำตรง (Straight Stream)
การต่อสายสูบดับไฟในอาคาร
อุปกรณ์ป้องระบบหายใจ
มาตรฐานเออรโ์กโนมกิส ์ (OSHA)
การวัดความสามารถในการยกวัตถุ
ระบบการจดัเกบ็วัสด ุ(Storage System)
ภัยในองคก์ร : ภัยจากความไมส่จุริต
การสือ่สาร (งานเซฟตี)้ สำคญัทีส่ดุ
ผู้หญิงเสี่ยงภัย
รวมสาระสำคัญกฎหมายความปลอดภัย
คู่มือการประสานการจัดการอุบัติภัย

ตอนจบ

ฉบับที ่45
เพลิงนรกจากดอกไม้ไฟที่เม็กซิโก
News from OSHA
คำจำกัดความ "อุบัติการณ์ (Incident)"
บทบรรณาธิการ "รู ้ทัน (คนขาย)

เครื่องดับเพลิง"
อันตรายจากควันไฟ
ทดสอบความพร้อมนักดับเพลิงบิ๊กซี
สูตรคำนวณการใช้น้ำดับเพลิง
เปลี่ยนหน่วยวัดเป็นมาตราเมตริก
งานวิจัย : แนวทางการอพยพคนลง

จากอาคารสูง
การพัฒนาแผนป้องกันอัคคีภัย
บริหารจัดการความปลอดภัย : ขาย

เซฟตี้ให้ผู้บริหารยอมซื้อ
ธนาคารรบัฝากงาน
PPE : มาตรฐานเดยีวใชท้ัว่โลก
แนวทางการป้องกันการติดเชื้อทาง

เลือด (Bloodborne Pathogen)
รายการการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์

สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ควบคมุงาน (The Supervisor)

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่46
18 คำถามเพื่อความปลอดภัย (ต้อง

ตอบวา่ "ใช่" ทกุขอ้)
บทบรรณาธิการ "ความปลอดภัย

...ตอ้งมองกวา้งและมองไกล"
News from OSHA
Fire News from USA.
รายงาน SCBA (NIOSH)
ดอกไม้ไฟ...มหันตภัยแสงสีเสียง
ความปลอดภัยโดยการออกแบบ
MSDS : อะนีลีน
MSDS : สารหนู
อันตรายจากรงัส ีตอนที ่1
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : การ

ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประ
กอบการฯ
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
รู้ไว้ใช่ว่า : เสือ้เกราะกนักระสนุ

ฉบับที ่47
วัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อคนทั้งโลก
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

แห่งชาติ 2546
ภัยจากการยุบตัวของโครงสร้างอาคาร
มาตรฐานชดุชว่ยหายใจ SCBA
ความปลอดภยัในงานไฟฟา้ : ข้อเทจ็

จริงเกีย่วกบั "ไฟฟ้าดดู"
ความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตราย
ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย

: การขนสง่วัตถุอันตราย 2545
MSDS : ไซยาไนด ์(Cyanide)
อันตรายของสารไดออกซิน (Dioxin)
อันตรายจากการทำงานบนนัง่ร้าน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : ความ

ปลอดภัยในการทำงานว่าด้วยนั่งร้าน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : ความ

ปลอดภัย ในการทำงานในสถานที่ที่มี
อันตรายจากการตกจากที่สูงฯ
ความเครียดจากการทำงาน

อันตรายจากรงัส ีตอนจบ

ฉบับที ่49
การแข่งขันไฟร์แมนกลุ ่มเซ็นทรัล

ประจำปี 2546
ไฟดับครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
ข่าวกรองก่อเกิดเหตุอัคคีภัย
วิทยุสื่อสาร : ปัจจัยสำคัญในการดับไฟ
หัวฉีดน้ำดับชนิดปรับแต่งได้
อัคคีภัยในห้องครัว
เครือ่งตรวจวดักา๊ซ (Gas Detector)
หลักการใช้สี การตีเส้น และการกำหนด

ทางเดินในโรงงาน
มาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2546
แนวทางการตรวจความปลอดภัยและ

การป้องกันอันตรายในภัตตาคาร โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า
รายละเอยีดผลงาน Best Practice 2546
ความปลอดภัยของรถไฟใต้ดิน
การรับรองระบบวิเคราะห์อันตรายฯ

ในการผลติอาหาร (HACCP System)
น้ำมันหล่อลื่นจากพืช

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่50
บทบรรณาธกิาร "ดู APEC เป็นตัวอย่าง"
ไฟไหม้ร้านผ้าอินเตอร์เทรด
บทความ : ขาดกำลงัพล ท่ีมาแห่งหายนะ
เทคโนโลยใีหม่ Fire Scope 2000
จิตวิทยา "เสยีเหงือ่กบัเร่ืองเล็กนอ้ย"
ความปลอดภัยสาธารณะ : แผ่นดินไหว

น้ำท่วม ไฟไหม้ ในรถไฟใต้ดิน
Zero Harm : การตรวจสอบเพือ่อันตราย

ที่เป็นศูนย์
แผนดำเนินกิจกรรมความปลอดภัย
ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : ความ

ปลอดภยัฯ เกีย่วกบัไฟฟา้
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : ความ

ปลอดภัยฯ เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
มาตรฐานดา้นความรอ้น
มลพิษจากเพลิงไหม้ที่คลองเตย
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
สีและเครื่องหมายความปลอดภัย
การป้องกันหม้อแปลงระเบิด
เรือกำจัดคราบน้ำมันคอนเซปต์ใหม่

ฉบับที ่51
วิเคราะห์เหตุอัคคีภัยห้างขายผ้าเอทีเอ็ม
กฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
คำศพัทแ์ละนิยามงานดบัเพลิง
การควบคุมอัคคีภัยชนิดบังคับด้วยมือ

(Manual Fire Control)
การกำหนดมิติดับไฟน้ำมัน
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี
ปัจจัยต่อการเกิดโรคจากการทำงาน
ปัจจัยเสี ่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยใน

โรงงาน
การตรวจความปลอดภยัในงานอิเล็ก-

ทรอนิกส์
ประกาศกระทรวงฯ : หม้อน้ำ (Boiler)
ทฤษฎีการส่งผ่านความร้อน
การป้องกันอันตรายจากงานก่อสร้าง
บันทกึอบัุติภัย : ตำนานความสญูเสยี

ที่บางปู

ฉบับที ่52
คุยเฟื่องเรื่องความปลอดภัย
ภาพอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกำลังหมุน
วิเคราะห์สาเหตุร้านแก๊สระเบิด
ร้านขายแก๊สท่ีถูกต้องตามกฎหมาย
บันทกึอบัุติภัย : รถกา๊ซ LPG ระเบิด

ที่เพชรบุรีตัดใหม่
ภัยนักดับเพลิงขณะปฏิบัติงานบนถนน
การเคลื่อนย้ายคนเจ็บลงจากหลังคา
SCBA ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐาน

NFPA 1981-2002
ป้องกันอันตรายจากรถฟอร์กลิฟต์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : ความ

ปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
วิธีการล้างหน้ากากกรองอากาศ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : ความ

ปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
อุปกรณ์ป้องกันการตกมาตรฐาน OSHA
โรคผิวหนังอักเสบจากงานเจียร
อันตราย...พ้ืนล่ืน!
ใช้สารเคมีเกษตรอย่างปลอดภัย
มาตรฐานความปลอดภัยสถานีบริการ

น้ำมันเช้ือเพลิงประเภท ก.

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบบัที ่53
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

แห่งชาติ 2547
หน้ากากกรองอากาศป้องกันเคมี ชีวะ

รังสีและนิวเคลียร์ (CBRN)
การเลือกใช้สารดับเพลิงไม่ทำลายช้ัน

โอโซน
ประเทศไทยกับการปกป้องชั ้นโอโซน
การค้นหา/กู้ภัยในพื้นที่อับอากาศ
มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับความ

ร้อน แสงสวา่ง เสยีง
กฎหมายการตรวจสอบอาคาร
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 2535
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลความปลอดภัย

สารเคมีและมลพิษ

ฉบบัที ่54
บทบรรณาธิการ "สถานการณ์อัคคีภัย

ใน กทม."
บันทึกอัคคีภัยซอยสวนพลู
ศนูย์ฝึกอบรมดบัเพลิง ANTI-FIRE
เดอะ มอลล์ จัดแขง่ขันดบัเพลิง
การทบทวนเส้นทางหนีไฟ
อุปกรณต์รวจจับควนัความไวสงู (HSSD)
การตอบโตเ้หตุฉุกเฉนิ : อุบัติเหตุรถ

บรรทกุนำ้มัน ตอนที ่1
อัตราไหลของนำ้ (Flow Rate)
การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีและการติด

ฉลาก (GHS)
การบริหารจัดการขนส่งสารอันตราย
กฎความปลอดภัยในการทำงาน
อันตรายจากเครื่องยกไฮโดรลิกและ

แบ็คโฮ
กิจกรรมความปลอดภัยในโรงงาน
การผ่อนคลายความเครียดในการทำงาน
การอุปโภคบริโภคเพื่อลดการใช้สารเคมี
ความรู้เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เทคโนโลยีการบำบัดขยะในเมือง

ฉบบัที ่55
บทบรรณาธิการ "โศกนาฏกรรมซ้ำซาก"
บันทกึเหตอัุคคภัีย : ถังน้ำมันระเบดิ

ไฟท่วมโรงปูน/เผากรุงเทพฯ 2 วัน 6 ราย
ระบบการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร
สูตรคำนวณอัตราไหลของน้ำดับเพลิง

ในอาคาร
สปริงเคลอร์ Deluge System
การสื่อสารในงานดับเพลิง
การตอบโตเ้หตุฉุกเฉนิ : อุบัติเหตุรถ

บรรทกุนำ้มัน ตอนจบ
การปอ้งกนัการระเบดิในโรงงาน
อันตรายจากแอสเบสทอส
คู่มือการระงับเหตุฉุกเฉิน
กฎกระทรวง : การบริหารจัดการความ

ปลอดภัยในการทำงานในทีอั่บอากาศ 2547
ประกาศกระทรวงฯ : รถฟอร์กลิฟต์ใช้

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
MSDS: NITROGEN
ข่าว/เรื่องน่ารู้จากกระทรวงสาธารณสุข

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่56
มาตรฐานงานดับเพลิงในประเทศไทย
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน

ประกอบการ
โรงงานพลุเถื่อนระเบิดที่อยุธยา
ดอกไมเ้พลงิ หายนะไมห่ยุดยัง้
MSDS : โปแตสเซยีมคลอเรต
ใช้สายสูบขนาดใหญ่อย่างสร้างสรรค์
การประเมินความเส่ียงในอุตสาหกรรม
การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe

Action)
อันตรายในการผลิตเครื่องปรุงรส
การทำงานในพื้นที่อับอากาศ
Gas Detector
คูมื่อระงับเหตุฉุกเฉนิ ตอนที ่1
โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน
สถานการณ์ไข้หวัดนก
กฎกระทรวงเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน

ฉบับที ่57
Hazardous Material Identification

System (HMIS)
บทบรรณาธิการ "ความตายของนัก

ดบัเพลิง...เหตุเกดิที ่กทม."
เรื่องจริงในวงการเครื่องดับเพลิง
สึนาม ิ(Tsunami) มหาภยัถล่มโลก
เครื่องดับเพลิงยกหิ้วตามกฎหมายบังคับ
แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน

ผลิตสีน้ำมัน
การป้องกันอันตรายจากสารไวไฟกับ

ไฟฟ้าสถิต
อัคคีภัยในโรงงานชุบโลหะ
สาระเรื่องเครื่องช่วยหายใจ
การใช้ฝอยน้ำดับไฟในอาคาร
ความปลอดภัยในงานเชื่อมและงานตัด
การตัดซากรถช่วยเหลือคนเจ็บ
อันตรายจากเสียงดังในดิสโก้เธค
มาตรฐานฝกับัว/ท่ีล้างตาฉกุเฉิน
พิษจากสารทูโลอีน
การทดสอบทัศนคติด้านความปลอดภัย
คูมื่อระงบัเหตุฉุกเฉนิ ตอนที ่2

ฉบับที ่58
หม้อไอน้ำ (Boiler)
บันได 5 ข้ันสูก่ารดบัไฟในอาคาร
ดับไฟด้วยไฟ
B-Class Fire Extinguisher
อัคคีภัยของเหลวไวไฟขนาดใหญ่
รู้ทันข่าว-ภัยมือถือ
ระบบป้องกันภัยรถไฟฟ้าใต้ดิน
เทคโนโลยีดับเพลิงในอุโมงค์
เกร็ดความรู้เรื่องฝุ่นละออง
หน้ากากตัวกรอง
อันตรายจากไดอ๊อกซิน
ของเสียอันตราย
คูมื่อระงบัเหตุฉุกเฉนิ ตอนที ่3
สถานีตรวจวัดปริมาณสารเคมี
Safety Test : แบบทดสอบความรู้

เร่ือง ความปลอดภยัฯ
เทคโนโลยีฝรั่งเศส

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่59
บทบรรณาธิการ "เฉียดโศกนาฏกรรม

กลางกรุง"
ไฟไหม้ใบหยก 1 หม้อแปลงระเบิด

หนีตายอุตลุต!
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

แห่งชาต ิ2548
FIRE MODEL : โปรแกรมจำลอง

เหตุการณ์เพลิงไหม้
ป้องกันอัคคีภัยสนามบินสุวรรณภูมิ
ดับเพลิงอากาศยานบนรันเวย์
มาตรฐาน มอก. เคร่ืองดับเพลิงชนิดโฟม
การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

(Machine Guading)
การประชุมแอสเบสตอสโลก
ภาชนะรับความดันและภาชนะบรรจุ

ก๊าซ
เทคโนโลยีฝรั่งเศส

ฉบับที ่60
บทบรรณาธิการ "ศรัทธาคือการพัฒนา"
มาตรฐานงานดับเพลิงแห่งอเมริกาเหนือ
ก๊าซโพรเพนระเบิด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : อุปกรณ์

เคร่ืองช่วยหนีไฟจากอาคารฯ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : กำหนด

ส่ิงท่ีทำให้เกิดอัคคีภัยโดยง่าย
สรุปสาระสำคัญการป้องกันและระงับ

อัคคีภัยตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
อธิบายความ Flashover และ Backdraft
ปัญหารถไฟฟ้าของญี่ปุ่น...บทเรียนของ

ไทยที่เน้นคุณภาพจนลืมความปลอดภัย
การกำจัดสารอันตรายที่เกิดการรั่วไหล
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกล
ระบบบริหารความเสี่ยง
ข้อปฏิบัตสำหรับโรงงานผลิตกระป๋อง

สเปรย์

ฉบับที ่61
Central Group Fire Rally
บทบรรณาธิการ : อุบัติการณ์โหดแห่ง

ทศวรรษ "เหยียบกันตายที่อิรัก"
หน้ากากป้องกันไอร้อนและควันพิษ

มาตรฐาน EN 403
ศิลปะการเข้าระงับเหตุขั้นแรก
"จุดอับ" กับดักนกัดบัเพลิง
หลักการงานดับเพลิง "ทำไมเราจะ

ต้องทำอย่างนั้น"
การสูญเสียการได้ยิน (Hearing Loss)
การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
แสงสว่างและการมองเห็น
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เร่ือง หม้อไอน้ำฯ
โรคปวดหลัง
การสอบสวนอุบัติเหตุ
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
ประเด็นร้อน "ถุงพลาสติกแทนหน้า

กากหนีภัยจากการอาคารสูง"

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่62
บทบรรณาธิการ "แผ่นดินไหวเอเชีย

ใต้ สะเทือนถึงเมืองไทย"
ความรู้เรื่องแผ่นดินไหว
การตรวจจับอัคคีภัย (Fire Detection)
Photo-ionization Detector : ตรวจจับ

ก๊าซไวไฟ
ปัญหางานดับเพลิงในประเทศไทย
มือใหม่หัดดบั (เพลิง)
เครือ่งสบูนำ้ นกัดบัเพลงิลอ่งหน
สัญญาณมือสำหรับสั ่งการรถดับเพลิง
สำรวจข้อมูลวิเคราะห์ Ergonomics
ประกาศกรมสวสัดกิารฯ : มาตรฐาน

อุปกรณ์ใช้ทำงานในที่อับอากาศ 2548
ความปลอดภัยในสถานีบริการน้ำมัน
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ
การตรวจสขุภาพพนกังาน
พิษสารตะกั่วเรื้อรังในอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์
สารกรดในบรรยากาศ
การใช้คอนแท็กเลนส์ในการทำงาน
กฎกระทรวงฯ : การตรวจสอบอาคาร

2548

ฉบับที ่63
แฟชั่นไอส์แลนด์ฝึกดับเพลิง/หนีไฟ
บทบรรณาธิการ "อุบัติเหตุทางถนน

แก้ไขได้ถ้าเอาจริง"
ไฟไหม้คลังน้ำมันในอังกฤษ
ลากสายดับเพลิงที่สวมข้อต่อไว้แล้ว
เทคนิคการอ่านควันไฟ
การเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้มาตรฐาน

อเมริกัน
อุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด
ป้องกันเพลิงไหม้/การระเบิดจาก

การใช้ออกซิเจน
การระเบดิ/เพลิงไหม้จากเพนเทน
การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
อุบัติเหตุจากการใช้ฝอยน้ำแรงดันสูง

(Waterjet Accident)
การจัดการสารประกอบอินทรีย์ระเหย
เซ็นทรัลทดสอบประสิทธิภาพไฟร์แมน
ไฟไหม้ครัวการบินไทยที่ "สุวรรณภูมิ"

ฉบับที ่64
กล้องสร้างภาพด้วยความร้อน Evolu-

tion 5200
บทบรรณาธิการ "ทุกอย่างต้องทำ

ตามกฎ"
กลยุทธสื่อข้อความเพื่อการอพยพ
การใช้บันไดช่วยดับเพลิงอาคารสูง
การโจมตีไฟในห้องที่ปิดทึบ
Smoke Alarm
Automatic Sprinkler System
การป้องกันอัคคีภัยโรงงานพลาสติก

และโฟม
การเขียนแผนฝึกซ้อมดับไฟ/อพยพ
โครงสร้างความปลอดภัยรถฟอร์กลิฟต์
ระดับชุดป้องกันสารเคมีมาตรฐาน EPA
การแบ่งประเภทชุดป้องกัน
ข ้อแนะนำการใช ้ถ ุงม ือป ้องก ันสารเคม ี

 มลพิษจากเสยีงและความสัน่สะเทอืน
วงจรปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่65
ภาพโปสเตอรช์นะเลศิ Safety Week

2006
บทบรรณาธิการ "ทุกวันคือวันแห่ง

ความปลอดภัย"
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

แห่งชาติ 2549
การจู่โจมอัคคีภัยขั้นเริ่มต้นด้วยสายสูบ
ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง
ระบบสารสะอาดดบัเพลิง (Clean Agent)
แนะนำสารดบัเพลิง NAF S125
การฉีดน้ำดับเพลิงเพื่อเข้าปิดวาล์ว
กรณีศึกษา : เพลิงไหม้จากการทำงาน

ที่เกิดความร้อน
ไฟมรณะ "รูท 999" พัทยา
เทคนคิกูภั้ย : การตดัซากยานยนตท์ี่

เกิดอุบัติเหตุ
กฎกระทรวง : การบริหารจัดการความ

ปลอดภัยฯ
PPE : หมวกนริภัย (Safety Helmet)
มหันตภัยเชื้อเพลิงเหลว
ความปลอดภยัฯ ในธุรกิจ SMEs

ฉบับที ่66
บทบรรณาธิการ "ความสำคัญของ

ความพร้อมที่จะทำงานกับคนอื่น"
การดบัเพลงิกระแสไฟฟา้แรงสงู
การเผากา๊ซร่ัวจากถงัขนาดเลก็
เคล็ดลับงานดับเพลิง "เส้นผมบังภูเขา"
ฝึกดับเพลิงที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ระบบหัวละอองน้ำดับเพลิง
ระบบท่อยืนและสายสูบดับเพลิง
กฎกระทรวงฯ : มาตรฐานบริหาร/

จัดการความปลอดภัย
MSDS : แอมโมเนยี แอนไฮดรสั
Safety Action : โจรกรรมในรา้นชำ
รายงานสถานการณแ์รงงานไทย
งานวิจัยความปลอดภัย : Asbestos

Handling
เทคโนโลยีฝรั่งเศส

ฉบับที ่67
ข่าวการฝกึซอ้มดบัเพลิง เจเจ แลนด์

ดีเวลลอปเม้นท์
บทบรรณาธิการ "ไฟไหม้ช ุมชน

มหันตภัยที่ถูกลืม"
การดับไฟอาคารตามแนวทาง OSHA

ตอนที ่1
กลบัสูพ้ื่นฐานงานดบัเพลิง (Back to

the Basic)
เคร่ืองดับเพลิง K-Class และ D-Class
Lockout "ปิดตายเครื่องจักรขณะซ่อม"
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
แว่นตานริภัย ANSI Z87.1-2003
"เมือ่พวกเขาเปน็มากกวา่ยาม"
อันตรายจากสารสเตียรอยด์
อาวธุชีวภาพ "โบทลิูน่ัม ทอกซนิ"
การป้องกันไฟไหลย้อนกลับ (Flash

back) ในงานเชือ่ม
บทความเพือ่สิง่แวดลอ้ม "สปัเหร่อ...

สิ่งแวดล้อมกับความตาย"
เทคโนโลยีฝรั่งเศส

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่68
บทบรรณาธิการ "จป.ต้องเป็นนัก

บริหาร"
ระบบป้องกันอัคคีภัยตามแนวทาง

OSHA ตอนที ่2
MVU ระบบระบายควันไฮเทค
โฟมต่อต้านแอลกอฮอล์
ระบบผสมโฟมตรวจสอบด้วยเซนเซอร์
Heat Stress อันตรายทีค่าดไมถึ่ง
คารบ์อนไดออกไซด ์ อันตรายตวัจรงิ
การบริหารจัดการ PPE มาตรฐาน

อเมริกัน
อุปกรณ์ป้องกันเท้าและขา
มาตรฐานการติดป้ายท่อ
มาตรฐาน มอก.18000
ถังน้ำมันบนรถบรรทุกระเบิด
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
คณุภาพอากาศในกรงุเทพฯ

ฉบับที ่69
การแปลงหน่วย
บทบรรณาธกิาร "ความปลอดภยัต้อง

ร่วมด้วยช่วยกัน"
ระเบิดถล่มเมือง...ภัยรูปแบบใหม่
ครบเครื่องเรื่องระเบิด
เรียนรู้เพื่อเผชิญหน้ากับอันตราย
ระบบป้องกันอัคคีภัยตามแนวทาง

OSHA ตอนที ่3
ข้อเท็จจริง โฟมดบัไฟ Class A
ความปลอดภัยในการกู้ภัย/ช่วยชีวิต
การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ระเบียบกรมสวัสดิการฯ : การอบรม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 2549
ประกาศกระทรวงฯ : กำหนดค่าระดับ

เสยีง รบกวนในโรงงานอตุสาหกรรม
ไฟไหม้หม้อน้ำมันร้อน (Hot Oil Fire)
นวัตกรรม : หม้อไอน้ำแบบทอ่น้ำลด

การระเบิด
มุมสขุภาพ : น่ังนานๆ อาจตายได้
การจัดการมลพิษ จากอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีฝรั่งเศส

ฉบับที ่70
กฎทองของความปลอดภัย
บทบรรณาธิการ "สถานการณ์วิกฤต

ต้องคิดหนักเรื่องความปลอดภัย
เย่ียมโรงงานโกลแฟบ็
ทดสอบ MicroCAFS : ระบบฉีดโฟม

อัดอากาศย่อส่วน
การใช้น้ำดับเพลิงสไตล์อังกฤษ
ภาพเรา้ระทกึ Flashover
นิปปอนได้มาตรฐาน ISO 9001 : 2000
ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารตาม

แนวทาง OSHA ตอนที ่4
กฎหมายใหม ่: การตรวจสอบอาคาร/

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบอาคาร
การจัดเก็บถังบรรจุเชื้อเพลิงเหลว
ถังคาร์บอนมอนนอกไซด์ระเบิด!
Zero Quality Control : ลดปริมาณ

ของเสียจากการผลิตให้เหลือศูนย์
สิง่แวดลอ้ม : มหันตภยัน้ำเสยี

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที ่71
บทบรรณาธิการ "จป. ศูนย์รวม

บุคลิกภาพในคนเดียวกัน"
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

แห่งชาติ 2550
ระบบป้องกันอัคคีภัยตามแนวทาง

OSHA ตอนจบ
วิธีทดสอบเครื ่องตรวจจับอัคคีภัย

(Testing Heat/Smoke Detectors)
แนะนำอุปกรณ์ทดสอบเครื่องตรวจ

จับอัคคีภัยจากอเมริกา
Thermo-Gel สารดบัเพลิงชนิดดูดซับ

ความร้อน
ทฤษฎพ้ืีนฐานงานดบัเพลิง
ความรนุแรงในทีท่ำงาน (Violence in

the Workplace)
มัจจุราชเงียบ...ก๊าซแอมโมเนยี
อุปกรณ์ช่วยการเรียนรู ้พฤติกรรมช่อง

กว้างการตดิไฟ (Flammability Limit)
แผ่นดนิไหว ภัยใกลตั้ว
ฝักบัวอาบน้ำ/ที่ล้างตาฉุกเฉินมาตรฐาน

ANSI Z358.1-1998

ฉบับที ่72
ท่านั่งที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานคอม

พิวเตอร์
บทบรรณาธิการ "การจัดต้ังหน่วยงาน

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ"
การปกป้องโครงสร้างที่อยู่ติดกับอัคคีภัย
ทีมฉีดน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่บนพ้ืนที่

เปิดกวา้ง (Open Air Hose Team)
การค้นหาและช่วยชีวิต
การเปิดทางเข้าตัวอาคาร (เพื่อดับเพลิง

ภายใน)
เส้นทางออกฉุกเฉิน (Emergency

Exit Routes)
การจำลองพฤติกรรมเพลิงไหม้
แผนกอ่นเกดิเหต ุ (Pre-Fire Plan)
การสร้างรถไฟฟ้าให้ปลอดภัย
แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ : การ

ตรวจวัดสภาพความร้อน
กฎกระทรวงฯ : การบริหารจัดการ

ความ ปลอดภัยฯ 2549
มลพิษจากของเสียอันตราย
ภาพความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุ

ฉบับที ่73
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  พร้อมรับอัคคีภัย
บทบรรณาธิการ "สติช่วยให้รอด"
เร้าระทกึ บ้ึมสยองไชนา่แอรไ์ลน์
ยานพาหนะดับเพลิง/กู้ภัยท่าอากาศยาน
NFPA 1410 : มาตรฐานการฝกึโจมตี

ไฟข้ันแรกเร่ิม
FireSAM ต้นแบบหุ่นยนต์ไต่บันได
บันทกึอบัุติภัย : วัน ท ูโก ระเบิด!
เพลิงผลาญ (โรงแรม) "แมนดาริน"
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สำหรับนักดับเพลิง
พิษคาร์บอนมอนอกไซด์เรื้อรัง
วิเคราะห์โรงกลั่นบีพีระเบิด
การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
อัคคีภัยและการระเบิดจากสารไวไฟ
เทคโนโลยีฝรั่งเศส



ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที ่74
วิธีการยกที่ปลอดภัย (เพื่อป้องกัน

การ บาดเจบ็ท่ีหลัง)
ชุดนั่งทำงานไฮเทคจาก Okamura
บันทึกอุบัติภัยไฟป่า : แคลิฟอร์เนีย

วอด...สังเวยโลกร้อน!
มาตรฐานความปลอดภัยนักดับเพลิง

NFPA 1500
กฎการดบัไฟ 2-In/2-Out
ทักษะ 10 วิธีเอาตวัรอด
การบรกิารจดัการอคัคภัีย : แผนดับเพลิง
ข้ึนเครือ่ง (บิน) ให้ปลอดภยั
การวิเคราะห์อันตรายจากงานมาตรฐาน

OSHA 3071.2002 (Revised)
การตรวจวัดเสียงดังในโรงงาน
บทความ : ภาวะโลกรอ้น
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้อู่

ซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์

ฉบับที ่75
บทบรรณาธิการ "วาระแห่งชาติเรื่อง

ความปลอดภยัฯ เป็นจริงได้หรือแค่เพ้อฝัน"
คู่มือคนทำงาน : วิธีปฏิบัติเมื่อเกิด

เพลิงไหม้
เทคโนโลยีล่าสุด : กล้องสร้างภาพจาก

ความร้อน
ป้องกันไฟไหม้หน้าแล้ง
เทคนิคการดับไฟน้ำมัน
การปอ้งกันการตกจากทีสู่งมาตรฐาน

OHSR (Canada)
การเลือกชุดป้องกันอันตรายจากสาร

เคมี ตอน 1
ข้อมูลสารเคม ี: ไฮโดรเจนไซยาไนด์
กฎกระทรวง : ระบบไฟฟ้าในโรงงาน
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
การแขง่ขัน Fireman ห้างสรรพสนิค้า

เซ็นทรัล

ฉบับที ่76
บทบรรณาธิการ "อันตรายจะมาเยอืน

ถ้าคุณไม่มีความพร้อม"
เทคโนโลยี : ครื่องช่วยหายใจระบบ

วงจรปิด (CCBA)
ยานบินบอมบ์ไฟป่า
โครงการจัดการสารเฮลอนในประเทศไทย
ระบบดบัเพลิง FM-200
อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุ ่มตัวอย่าง

หลายจุด (Air Sampling Detector System)
การป้องกันการจุดระเบิดจากไฟฟ้าสถิต
อุปกรณ์ลดไฟฟ้าสถิตบนผิววัสดุ
เทคนิคการดับไฟในเรือ
การเลือกชุดป้องกันอันตรายจากสาร

เคมี ตอน 2
"เปล่ียนกะทำงาน" แบบมืออาชีพ
เทคโนโลยีฝรั่งเศส



ฉบับที ่77
บทบรรณาธิการ "ทัศนคติความปลอด

ภัย...ปัจจัยสร้างสรรค์สวัสดิภาพ"
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

แห่งชาติ 2551
การตรวจสอบชุดดับเพลิง
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์
เส้นทางสู่ทางออก (Means of Egress)
ปฏิบัติการใช้รถดับเพลิง
หุ่นยนต์ดับเพลิงแห่งมหานครโตเกียว
บทความวชิาการ : การบรหิารจัดการ

อัคคีภัยในงานอุตสาหกรรม
วิธีใช้บันไดอย่างปลอดภัย
การใช้เครนหรือโครงเหล็กแขวนแท่น

รองรับคนงาน (Crane or Derrick Sus-
pended Personnel Platforms)
พื้นที่อับอากาศต้องได้รับอนุญาตก่อน

เข้า (Permit-Required Confined Spaces)
ไสก้รองอนภุาค (Particulate Filters)
ขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์ป้องกันระบบ

หายใจ
บทความ : ปัจจัยมนุษย์ก่อเกิดอุบัติเหตุ

ฉบับที ่78
บทบรรณาธิการ "เราต้องอดทนเพื่อก้าวไป

ข้างหน้า"
เทคโนโลยี : ก้าวไปอีกข้ันกับการป้องกันนัก

ดับเพลิง
ชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐาน

NFPA 1500
การดับไฟอาคารโครงสร้างเบา
ลฟิตน์กัดบัเพลงิ (Fireman's Lift)
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 47 (2540) ออกตามความใน

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522
กฎกระทรวง : บุคลากรรับผิดชอบความ

ปลอดภัยในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 2551
กรณีศึกษา : อุบัติเหตุก๊าซระเบิดที่แท่น

ทํางาน (Platform) โรงงานซ่อมและต่อเรือ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสายพาน

ลำเลียงพัสดุ
บทความ : ทำงานคนเดยีว...อันตราย
ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน
อย่าปลดหรือลดการด์เคร่ืองจักร
การด์นิรภัยสำหรบัเคร่ืองมืองานไม้
การตรวจสอบชุดและอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี
การทํา SOP (Standard Operating Procedure)
ข่าวสารการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม
เทคโนโลยีฝร่ังเศส : ถุงมือฉนวนไฟฟ้า
โรคน้ิวตายจากความสัน่สะเทือน
Inhalation Fevers : อาการไข้หลังสูด

ดมสารบางชนดิ

ฉบับที ่79
บทบรรณาธิการ "เสียดายโอกาส

ประเทศไทย"
ส่วนประกอบรถดับเพลิง (Fire Engine)
เครื่องตัด/ถ่างไฮดรอลิก
เทคนิคนักดับเพลิง : สวมใส่และใช้งาน

SCBA
ไฟไหม้รถยนต ์ (Car Fire)
เคล็ดลับนักดับเพลิง : ระบุอันตรายจาก

ถังบรรจุ
อัคคีภัยตึกแถว/อาคารพาณิชย์
การใชก๊้าซในรถยนต์
การบริหารความปลอดภัยตามแนวทาง

องค์กรความปลอดภัยโลก (World Safety
Organization)
ความปลอดภัยในการเก็บวัตถุอันตราย

ตามคำแนะนำของกรมโรงงานอตุสาหกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social

Responsibility)
อนาคตสดใสของพลังงานจากเซลล์เชื้อ

เพลิง (Hydrogen Fuel Cell)

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่80
บทบรรณาธกิาร : คนฉลาดมองเหน็

ทางออกในทุกปัญหา
Flex Attack หัวฉีดดา้มปนืไฮเทค
เครื่องเตือนควัน/เครื่องตรวจจับควัน
การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการช่วย

เหลือผู้ประสบภัย
ระบบบัญชาการกูภั้ย ณ ท่ีเกิดเหตุ
เอาตัวรอดจาก Flashover
ฟิวเจอร์พาร์คฝึกซ้อมดับเพลิง
ป้องกันอัคคีภัยจากการใช้ก๊าซ LPG
รถฟอร์คลิฟต์ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง
แผนป้องกันไฟในโรงงาน
คลังสินค้าปลอดภัย
กฎกระทรวง : ความปลอดภยัในงาน

ก่อสร้าง 2551
ความเขา้ใจผดิเกีย่วกบั X-Ray
ภาวะโลกรอ้น : ฝีมือมนุษย์หรือธรรมชาติ
 เทคโนโลยกีล้องวงจรปิดจากองักฤษ

ฉบับที ่81
บทบรรณาธิการ : เพลิงผลาญซานติก้า

โศกนาฏกรรมแห่งมหานคร
ไฟนรกซานตก้ิา สงัหาร 64 ศพ
ความรูเ้พ่ือประชาชน : ดอกไมไ้ฟ
ครึง่ร้อยหนีตาย “เสอืป่าพลาซา่”
อุปกรณ์ป้องกันตกใช้ในงานกู้ภัย
หัวฉีดน้ำประจำที่ (Monitors)
ชุดดับเพลิงอาคาร (Structural Fire

Gear)
วิธีทดสอบการต้านทานความร้อน

ของผ้าทนไฟ
มาตรฐานชุดดับเพลิงอาคาร NFPA

1971-2007
การประเมนิอัคคภัีย (Size Up)
ความปลอดภัยในพื้นที่อับอากาศ
ระบบสากลการจำแนกประเภทและ

ติดฉลากสารเคม ี(GHS)
ตัวบ่งช้ีทางชวีภาพ (Biomarkers)
 แรงงานสงูอายุ
 เทคโนโลยฝีร่ังเศส

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที ่82
Safety Tip : การใส ่Ear Plug
บทบรรณาธกิาร : สดุทา้ยกไ็ฟไหมฟ้าง
การฉดีฝอยนำ้ 3 มิติ (3D Fog Attack)
การระเบิดในงานอุตสาหกรรม
มาตรฐานชุดดับเพลิง EN 469 : 2005
มาตรฐานถงุมือนักดบัเพลงิ
กฎกระทรวงฯ : การเกบ็รักษานำ้มัน

เช้ือเพลิง
กรณีศึกษา : ห้องเผาไหม้ก๊าซชีวภาพ

ระเบิด
มาตรการบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง
ทดสอบประสิทธิภาพสารดับเพลิง

FireAde 2000
เทคโนโลยีฝรั่งเศส



ฉบับที ่85
บทบรรณาธิการ : คลายเครียดก่อน

สายเกนิการณ!์
การโจมตไีฟโดยตรง (Direct Fire At-

tack)
หัวฉีดแรงดันน้ำต่ำ (Smooth-bore

Nozzles)
หัวฉีดนำ้ Akron SABERJET
การฉดีโฟมฟล์ิมน้ำ AFFF
โฟมเข้ากันได้ AFFF/AR-AFFF
เอาตัวรอดจากเหตุฉุกเฉินสารเคมี
ซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัย
การสร้างระบบเครื่องจักรที่วางใจได้
อันตรายจากงานลกัษณะพเิศษ
กฎหมายความปลอดภัยงานประดาน้ำ
กฎหมายการบิน : อากาศยานเบาพิเศษ
 ความปลอดภัยงานหลอมอะลูมิเนียม
รณรงค์อุบัติเหตุในการทำงานเป็นศูนย์
มติครม. กรณมีาบตาพดุ
ฟอร์กลิฟต์ไร้คนขับ
หุ่นยนต ์รปภ. ในสำนกังาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที ่84
SoftEX ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ISO 9001-2008
บทบรรณาธิการ : ไข้หวัดสายพันธุ์

มรณะ 2009 / Update สถานการณ์
ในประเทศไทย
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

แห่งชาต ิประจำปี 2552
ภาพชนะการประกวด Safety Week
What's New in Safety Week
เอาตัวรอดปลอดภัยเมื่อไฟมา
การเฝา้ระวงัอัคคภัีย (Fire Watch)
ความรูพ้ื้นฐานเรือ่งโฟมดบัเพลิง
กฎกระทรวงแรงงาน ฉบับใหม่ล่าสดุ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน
ภาพนาทีสุดท้ายก่อนเครื่องบินตก
หยุด! แร่ใยหิน (Asbestos)
การฝึกอบรมความปลอดภัยในการ

ทำงาน
หน้ากากอนามัยสู้ภัยไข้หวัดใหญ่ 2009
อันตรายในห้องเย็น

ฉบับที ่83
บทบรรณาธิการ : ความปลอดภัย

เครื่องหมายการใหม่ของไทย
เทคนิคการระบายควัน
ระบบดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
อัตราไหลของน้ำ (Flow-Rate)
ข่าวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบป้องกันอัคคีภัยอาคารสูง
แนวทางสู่มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
วัดความไวไฟของสารไวไฟ
แนวคิดเรื่องอุบัติเหตุ
ปรกาศกระทรวงฯ เร่ืองสารเคมี
เก้าอี้เออร์โกโนมิกส์
อันตรายจากฟา้ผ่า...อย่าสาบาน!
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
เครื่องดับเพลิงน้ำส้มสายชู
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

ราคา ฉบับละ 30 บาท



ฉบับที ่86
ข่าวราชการ : พรบ.ความปลอดภยัใน

การทำงานเข้าสภาแล้ว
บทบรรณาธกิาร : อุบัติเหตุรถไฟไทย

คนขบัหลับใน เซฟต้ีไม่ทำงาน
บันทกึอบัุติภัย : ม้าเหลก็ตกราง
วิเคราะห์อุบัติเหตุรถไฟ
เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) สายพันธุ์

ใหม่ 2010
FIREMOTE ยานดบัเพลิงบังคับระยะไกล
การลกุไหม้ฉับพลัน (Rapid Fire)
เครื่องดับเพลิงเจ้าปัญหา!
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม : การ

ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม : การ

คุ้มครองความปลอดภัย
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม : การ

ทำรายงานสิ่งแวดล้อม
Safety Sharing
ความจรงิวนันีท้ีม่าบตาพดุ
บำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
การแขง่ขันดบัไฟกลุม่ห้างเซน็ทรลัฯ

ฉบับที ่87
ฟิวเจอร์พารค์ รังสติ ซ้อมดบัเพลิง
บทบรรณาธิการ : สวัสดีปีใหม่ ใจดี

สู้เสือ
วอนรัฐบรรเทาทุกข์มาบตาพุด
ตำนานเครื่องดับเพลิง
เคมีเปียกดับไฟในครัว
เครื่องดับเพลิงอัตราไหลเร็ว
เครื่องดับเพลิงในฝัน
กรณศึีกษา : การซอ้มอพยพหนไีฟ
รถไฟไปสนามบิน
สารเคมีรั่วที่แหลมฉบัง
แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินสารเคมี
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมี
มรณะบนทางหลวง
การบรหิารจดัการอปุกรณ ์ PPE
มาตรฐานอปุกรณ ์PPE
เทคโนโลยฝีรัง่เศศ
เทคโนโลยีไทย

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที ่88
บทบรรณาธิการ : อย่าให้ถึงขั้นสูญ

เสยีเพือ่ใหเ้ห็นคณุคา่ SAFETY
เทคนิคนักดับเพลิง : ระบายอากาศ

พ้ืนทีเ่พลิงไหม้
ฝึกเจาะหลังคาระบายควัน
PPV ไม่ใช่ทางเลือกเดียวในการ

ระบายควันเพลิงไหม้บ้านเดี่ยว
กล้องจับภาพความร้อนติดหมวกนัก

ดับเพลิง (Hand-Free TIC)
Fast-Act เปล่ียนสารพษิให้เป็นกลาง
ทำงานปลอดภัยบนพื้นผิวจราจร
การทดสอบความแข็งแกร่งของวัสดุ

ด้วยแรงดนัน้ำ (Hydrotest)
ป้องกันปัญหาแอมโมเนียรั่วไหลจาก

ระบบทำความเย็น
อุบัติเหตุเพลิงไหม้สารเคมี
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
ฉลากบนผลไม ้(Fruit Label)



ฉบับที ่89
บทบรรณาธิการ : สูตรสำเร็จความ

ปลอดภัย
สารเคมีแห้งชนิดผงเกลือด่าง
ผลกระทบต่อสุขภาพของผงเคมีแห้ง
รถดับเพลิงเร็วที่สุดในโลก
ฝึกดับไฟด้วยแสงเลเซอร์
โจมตีอัคคภัียตามกฎ 2 In / 2 Out
เคลด็ลบันกัดบัเพลงิ
มาตรฐานเสน้ทางหนไีฟ
สายเคเบิลทนไฟ
อันตรายจากการปฏิบัติงานกับแรงดัน
เสือ้เกราะกนักระสนุ Glofab
เส้ือเกราะกนักระสนุทำดว้ยของเหลว
NIOSH Approved Respirators
KYT คาดการณอั์นตรายในทีท่ำงาน
การสืบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ
หม้อต้มอะเซทิลีนระเบิด!
อุปกรณต์รวจจับกา๊ซไวไฟฃนดิ PID

ฉบับท
บทบรรณาธิการ 

หายนะ"
ภัยพิบัติแท่นขุดเ

"Deepwater Horizo
วิกฤตน้ำมันดิบไห
อุปกรณ์แยกน้ำม

"Ocean Therapy"
SAFETY WEEK
Good Practice : ร
NIPPON ได้ IS

และกา้วสู ่ ISO1400
กฎกระทรวง : มา

ความปลอดภัยในกา
ประกาศกระทรวง 
การควบคุมเสียงด
ฝึกพื้นฐานเพื่อพิช
คำนวณอัตราใช้ส่ว
ดับไฟไหม้เสาสัญญ
เทคโนโลยีตอบโต
Fire Safety & Se
สารเคมีรั่วไหลที่เ

ราคา ฉบับล
ี ่90
"ไม่ป้องกัน...ทางสู่

จาะน้ำมันทะเลลึก
n"
ลทะลักโลก
ันดิบจากน้ำทะเล

 2010
ถเข็นขวดไฮโดรเจน
O 9001 : 2008
1
ตรฐานการบรหิาร
รทำงาน

: อนุรักษ์การได้ยินฯ
ังในโรงงาน
ิตเปลวไฟ
นผสมโฟม (NFPA)
าณโทรศัพท์มือถือ
้เหตุฉุกเฉิน
curity Expo 2011
มืองระยอง

ฉบับที ่91
บทบรรณาธกิาร "ได้กำไรแลว้ รับผิด

ชอบด้วย"
ก้าวทันกระแส CSR : ความรับผิด

ชอบต่อสังคม
นักดับเพลิงอเมริกัน (American Fire-

fighter)
สาระนา่รู ้: โลกผูก้ล้าทา้เปลวเพลงิ
เทคนคินกัดบัเพลิง : ดับเพลิงอาคาร

วัสดุทนไฟ
อุปกรณ์ดับเพลิง : เบาะถังอากาศ

SCBA
อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด
ระบบป้องกันการตกจากที่สูง
กำจัดสารเคมีหกรั ่วไหลในสถาน

ประกอบการ.
กระบวนการดูดซับ (Adsorption

Process)
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ะ 30 บาท


