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⌫  
 

 
 
 
  อันตรายจากการเปาแกว เปนสิ่งที่ผูปฏิบัติเปาแกวตองคํานึงถึงเปนปจจัยแรก
เพราะวาถาพลาดพลั้งไปอาจจะบาดเจ็บเพียงเล็กนอย หรือเปนอันตรายตอสุขภาพในระยะสั้น
หรือในระยะยาว หรืออาจตองเสียใจไปตลอดชีวิต อันตรายจากการเปาแกวมีหลายอยางเปนตน
วาอันตรายที่เกิดจากแกว, อันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่ติดมากับเครื่องแกว, อันตรายที่เกิดจากแกส
, อันตรายที่เกิดขึ้นจากการเผาแกว, อันตรายจากการทําความสะอาดแกว, อันตรายจากการเปา
แกว เปนตน อาการบาดเจ็บที่ไดรับบางครั้งเกิดขึ้นที่มือ ที่ผิวหนัง บางครั้งเกิดขึ้นที่ดวงตา 
บางครั้งเกิดขึ้นที่ปอด บางอาการเกิดขึ้นทันที บางอาการเกิดการสะสมและสงผลเสียตอสุขภาพ
ในระยะยาว ขอใหผูที่กําลังจะเปาแกวทุกทานพึงระลึกไวเสมอวา อันตรายจากการเปาแกวจะไม
สามารถเกิดขึ้นไดเลย ถาเรามีประสบการณ, ไมประมาท, มีความรู หรือรูเทาทันเหตุการณ และที่
สําคัญที่สุดคือมีคําวา  “ปลอดภัยไวกอน” (Safely first) อยูในใจเราเสมอ ซึ่งจะกลาวโดยยอ 
ดังตอไปนี้ 
 

6.1  อันตรายจากแกว 
   สิ่งที่ตองพบเสมอในการเปาแกวก็คือ แกว  อันตรายที่ เกิดจากแกวนี้ อาจ
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ  เชน   
  1) เทคนิคในการถือแกว  แทงแกวยาวควรถือในแนวตั้ง  หากถือในแนวนอนอาจ
ไปชนหรือกระทบกับสิ่งกีดขวางได  ทําใหแกวแตกหักอาจเปนอันตรายได    
  2) แกวที่ตัดใหมตรงรอยตัดจะมีความคมมากอาจกอใหเกิดอันตรายในการนําไป
เปาหรือในการจับตอง โดยเฉพาะแทงแกวกลวงนั้นในการทํางานจะตองเปาลมเขาไปในทอ  
เพื่อใหแกวท่ีออนตัวมีรูปรางตามตองการ  ในกรณีที่กลาวนี้ตองพิจารณาเสียกอนวาปลายแทง
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แกวกลวงที่จะใชปากเปาลมเขาไปนั้นมีความคมหรือไม  หากยังไมไดลบคม  จําตองลบคมดวย
เปลวไฟเสียกอน  เพื่อปองกันไมใหแกวบาดริมฝปาก 
  3) แกวรอนที่เพ่ิงนําออกจากเปลวไฟก็อาจกอใหเกิดอันตรายไดเชนกันเพราะ
แกวที่รอนนี้จะมีลักษณะที่ไมแตกตางไปจากแกวท่ีเย็น ปกติจึงควรวางแยกและใหหางไกลจาก
กัน   
  4) เศษแกวตาง ๆ  ที่เกิดจากการทํางานก็ตองระมัดระวังเชนกัน  เศษแกวนี้มักจะ
บาง  เปราะและคม  ถาไปถูกโดยไมระวังอาจแทงเขาไปในผิวหนังได  ทําใหเปนแผลและยากตอ
การเอาออก ดังนั้นจะเห็นไดวาเราตองระมัดระวังเปนพิเศษในการนําแกวมาดัดแปลงเปนรูปตาง 
ๆ  ไมควรทิ้งไวบนโตะเปาแกว  ควรทิ้งลงในถังขยะโลหะ  (Metal  box)  ที่จัดไวขางโตะเปาแกว 
 

6.2  อันตรายจากเปลวไฟ 
  1) ในการเปาแกวตองมีสมาธิ หากผูปฏิบัติการเปาแกวเผลอเรอหรือใจลอยอาจ
ถูกเปลวไฟลวกมือได 
  2) แกวท่ีเอาออกจากเปลวไฟใหม ๆ  จะรอนมากตองรอสักระยะหนึ่ง  (เวลา
ขึ้นอยูกับชนิดและขนาดของแกว) ในการทดสอบแกวถาไมแนใจวาจะรอนหรือไมใหใชนิ้วแตะ
เบาๆ กอน ไมใชทดสอบโดยจับเต็มมือ  หากแกวรอนจะทําใหมือพองได  วิธีการหลีกเลี่ยง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น  กระทําโดยจัดที่สําหรับชิ้นงานที่ทําเสร็จหรือชิ้นงานที่เพ่ิงวางออกจาก
เปลวไฟไวอีกที่หนึ่ง  (ที่อยูไกลมือพอสมควร)   
  3) แกวที่รอนนี้อาจทําใหเสื้อผาขาดชํารุดได  ควรสวมเสื้อคลุมทําจากผาฝายทุก
ครั้งที่ทําปฏิบัติการ เศษแกวท่ีรอนควรใสในถังขยะโลหะ  โดยภายในถังขยะตองไมมีเศษ
กระดาษ, เศษผาอยูเลย  มิฉะนั้นอาจเกิดการลุกไหมขึ้นได 
  4) ในการเปาแกวรูปตัวที  (T-joints)  หรือการงอแกว  จําเปนที่จะตองจับแกวไว
ในมือซายแลวหมุนแกวดวยมือซายและตองระวังไมหมุนเพลินจนมือเขาไปอยูในเปลวไฟ  
อยางไรก็ดีเมื่อใดก็ตามที่ถูกแกวบาด  ถูกไฟลวก หรือแกวรอน  ควรลางแผลดวยยาลางแผลและ
ฆาเชื้อปดแผลดวยพลาสเตอรปดแผล 
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6.3  อันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่ตา 
  1) ในการเปาแกวหากชิ้นสวนเล็กของเศษแกวกระเด็นเขาตา ใหใชผาออนนุมปด
ตาไว  พยายามอยาใหผูปวยกลอกนัยนตาไปมาเพราะจะทําใหแผลแผขยายออกไปมากขี้น  
จากนั้นใหนําสงโรงพยาบาลเพื่อใหแพทยผูชํานาญเอาเศษแกวออกให  อยาพยายามเอาออกเองจะ
เปนอันตรายดวยเศษแกวที่แหลมคมอาจหักคาไดงาย  อันตรายที่เกิดขึ้นนี้สามารถปองกันไดโดย
การสวมแวนตาขณะทําการเปาแกว 
          2) ตาที่ไดรับความรอนหรือแสงอินฟาเรด  (Infrared light) นาน ๆ  กลาวกันวา
ทําใหเกิดตอกระจกที่นัยนตาได  สวนแสงเหนือมวงที่ปลอยออกมาจากแกวโบโรซิลิเกตรอน
หรือแกวซิลิการอน จะทําใหเนื้อเยื่อในแกวตาถูกทําลาย 
          3) อันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่ตานี้จะสามารถลดลงหรือบางทีจําจัดไดโดยการ
สวมแสนตาตลอดเวลาที่ทํางานเปาแกว แวนตาที่ใชจะตองมีเลนสแวนตาที่เหมาะสมกับชนิดของ
แกวที่กําลังปฏิบัติอยูนั้น  ในกรณีที่ทําการเปาแกวโซดา  อาจใชแวนตาที่ใชเลนสโซเดียมกลาส 
(Sodium glass  lens) ก็เพียงพอแลว  ถาทําการเปาแกวโบโรซิลิเกตจะตองใชแวนตาที่มีเลนสทํา
ดวยไดดิเมียม  (Didymium lens)  และกรณีที่ทํางานเกี่ยวกับแกวซิลิกาจะตองใชเลนสที่มีสีทึบ
กวาไดดิเมียม 
 

6.4 อันตรายที่เกิดขึ้นที่ปอด 
  การเปาแกวเปนระยะเวลานาน ๆ อาจจะประสบปญหาเกี่ยวกับโรคชนิดหนึ่งที่
เกิดขึ้นที่ปอด  โรคนั้นคือ  Emphysema  (การมีชองวางที่ปอดมาก เกิดจากอากาศเขาไปแทรกใน 
Connective tissue ซึ่งอาจจะเกิดทุก ๆ สวนของปอดหรือเพียงบางสวนและอาจจะเกิดขึ้นที่ปอด
ขางใดขางหนึ่งหรือท้ังสองขางก็ได) โรคนี้เกิดจากการหายใจเอากาซตางๆ เขาไปเปนเวลานาน ๆ 
กาซตาง ๆ จะเขาไปอยูที่ปอดมาก ทําใหประสิทธิภาพการหายใจลดลง  และถาหากเกิดโรคนี้ขึ้น
จะรักษาไมได 
  วิธีการหลีกเลี่ยงทําไดโดยใชความระมัดระวังในการเปาแกวท่ีหลอม (Molten 
glass) คือ หามหายใจลึก ๆ กอนเปาแกว และไมเปาแกวสุดแรงเกินจนลมหมดปอด ควรศึกษาและ
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ฝกฝนใหชํานาญในการเลือกเวลาที่จะเปาลม ซึ่งควรจะเปนระยะเวลาที่แกวยังออนตัวอยูและการ
เปาลมเขาไปในแกวท่ีแข็งตัวแลวจะไมกอใหเกิดประโยชนแตอยางใด 
 

6.5  อันตรายจากปรอท 
  เปนที่ทราบกันดีแลววา  ไอปรอทนั้นเปนอันตรายตอสุขภาพเปนอยางมาก  
ฉะนั้นการมีหยดปรอทติดที่ผิวของเครื่องแกวที่จะนํามาทําการสรางหรือซอม จะปนอันตรายมาก
โดยเฉพาะเมื่อปรอทถูกเผาในเปลวไฟ  ไอปรอทที่เกิดขึ้นจะเปนอันตรายมาก  ดังนั้นการซอม-
สรางเครื่องแกว ตองทําความสะอาดเครื่องแกวใหสะอาดเสียกอน 
 

6.6  อันตรายจากการซอมเคร่ืองแกว 
  1) เครื่องแกวท่ีชํารุดแลวถูกสงมาซอม อาจมีสารไวไฟติดอยูดวยหรืออาจเปน
เครื่องแกวท่ีลางโดยใชตัวทําละลายที่ติดไฟงาย สารเหลานี้จะระเหยและสามารถทําปฏิกิริยากับ
ออกซิเจนในอากาศเกิดการระเบิดขึ้นได นอกจากพวกสารที่ติดไฟไดงายดังกลาว อาจมีสารที่เปน
พิษติดมากับเครื่องแกวท่ีตองการนํามาซอม สารที่เปนพิษนี้อาจเขาสูปากหรือริมฝปากของผูทํา
การเปาแกวได 
  วิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายดังกลาว สามารถปองกันไดโดยการทําความสะอาด
เครื่องแกวดวยการลางใหสะอาด แลวทําใหแหงเสียกอน  (ควรใชน้ํากลั่นลางหลังสุดเสมอ)  
กอนที่จะนํามาใหชางแกวทําการซอม 
         2) สําหรับเครื่องแกวท่ีใชงานกับสารกัมมันตรังสี ผูที่จะนํามาใหชางเปาแกวซอม
ตองเปนผูที่รูดีเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีนั้น ควรที่จะตองมีกรรมวิธีในการทําความสะอาดเครื่อง
แกว จนแนในวาไมมีกัมมันภาพรังสีตกคางอยูในเครื่องแกว และที่สําคัญคือจะตองแจงใหชางเปา
แกวทราบดวย 
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6.7 อันตรายจากกาซ 
  1) เนื่องจากเปลวไฟที่ใชในการเปาแกว เกิดจากการเผาไหมของกาซบิวเทนกับ
อากาศหรือออกซิเจน  โดยมีกาซคารบอนไดออกไซดและไอน้ําเกิดขึ้น กาซนี้จําเปนตองกําจัด
ออกไป  ปฏิกิริยาการเผาไหมที่เกิดขึ้นเปนดังนี้    
 
                  C4H10  (g)   +  9/2 O2 (g)         5H2O (g)  +  4CO2  (g) 
                                บิวเทน          กาซออกซิเจน                          ไอน้ํา         กาซคารบอนไดออกไซด 
 
          ถาการเผาไหมเกิดขึ้นไมสมบูรณ  กลาวคือปริมาณออกซิเจนมีไมพอเพียง  จะทํา
ใหเกิดกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) ขึ้นได  กาซนี้เปนกาซพิษจึงตองระมัดระวังไมสูดหายใจ
เขาไปในปอด 
          2) ทอนํากาซตางๆ ในหองเปาแกวควรหมั่นตรวจตราเพื่อปองกันการรั่วของกาซ  
อนึ่งทอกาซควรมีวาวลนิรภัย  (Safety  valve)  ซึ่งปองกันไมใหกาซไหลยอนกลับ  ซึ่งอาจเปน
สาเหตุทําใหเกิดการระเบิดอันเนื่องมาจากการที่ออกซิเจนหรืออากาศรั่วเขาไปในทอกาซ   ทําให
เกิดการสันดาปในทอกาซขึ้น 
  3) ในกรณีที่มีการซอมแซม  หรือ ดัดแปลงอุปกรณเครื่องแกวขนาดใหญจนไม
อาจจับถือดวยมือขณะทํางาน  จําเปนตองจับแกวดวยเครื่องจับแกว  (Glass  lathe)  นั้นอาจเกิด
อุบัติเหตุขึ้นไดในขณะจุดตะเกียง  ทั้งนี้เนื่องจากการจุดตะเกียงจะใชสวนผสมที่มีอากาศหรือ
ออกซิเจนนอย  กาซเชื้อเพลิงจึงเผาไหมไมหมดและเกิดการสันดาปยังไมสมบูรณ  ดังนั้นหาก
เปลวไฟที่จุดติดเกิดพุงเขาไปในสวนที่เปดของเครื่องแกว  อาจทําใหเกิดการสันดาปตอของกาซ
เชื้อเพลิงภายในเครื่องแกวโดยอากาศที่มีในเครื่องแกวนั้น  และทําใหเกิดการระเบิดเกิดขึ้นได  
ทั้งนี้เนื่องมาจากการขยายตัวของกาซที่เปนผลผลิตของปฏิกิริยาการสันดาปภายในปริมาตรที่
จํากัดนั้นเอง 
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6.8 อันตรายจากถังกาซ 
  1) อันตรายจากถังกาซบิวเทนและถังออกซิเจนลม เนื่องจากถังแกสมีลักษณะเปน
ทอโลหะที่มีน้ําหนักมาก เมื่อวางในแนวตั้งจะสามารถลมไดโดยงาย  เปนสิ่งที่จําเปนมากที่
จะตองยึดถังออกซิเจนใหติดแนนกับโตะหรือฝาผนัง ดวยโซหรือวัสดุที่แข็งแรงทนทาน และใน
การเคลื่อนยายถังแกส ควรใชรถเข็น ไมควรกลิ้งไปกับพื้นและ จะตองครอบวาลวหัวถังแกส ดวย
ฝาครอบโลหะทุกครั้ง 
  2) อากาศที่รอนหรือุณหภูมิสูง หรือประกายไฟอาจทําใหแกสระเบิดได ดังนั้น
ตองเก็บถังแกสตาง ๆ ไวในที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก ไมรอนจนเกินไป หางไกลจากเปลวไฟ
หรือประกายไฟ  และควรเก็บแยกหองตางหาก ไมควรรวมอยูภายในหองเปาแกว 
  3) พวกไขมันหรือน้ํามัน ไมควรใหไปถูกกับหัวควบคุมกาซ (Oxygen regulator) 
และที่เปด-ปดกาซออกซิเจน เพราะสิ่งเหลานี้สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจน และทําให
เกิดการลุกไหมไดเอง  (Auto-ignition)  โดยไมตองอาศัยแหลงจุดไฟ  (Ignition source)  จาก
ภายนอก  และอาจเปนเหตุใหเกิดการระเบิดได   
  4) การรั่วของกาซตามขอตอ, ของอและวาลวควบคุมตาง ๆ กาซเชื้อเพลิงทุกชนิด
เปนสารที่ติดไฟงาย  ดังนั้นสิ่งที่พึงระมัดระวังมากที่สุด 
  5) ในกรณีที่นํากาซเชื้อเพลิงหรือออกซิเจนไปใชหลาย ๆ  จุดในหองเปาแกวหรือ
หองปฏิบัติการเปาแกวก็ตามควรจะมีวาลวรวม (Main valve) ติดตั้งไวระหวางถังกาซหรือ
ออกซิเจนกับทอรวม (Main  pipeline)  กอนแยกไปยังจุดตาง ๆ  ที่กําหนด 
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5.9 อันตรายอื่น ๆ จากการเปาแกว 
  1) อันตรายจากอุปกรณในหองเปาแกวที่เปนเครื่องใชไฟฟา  เชน  เครื่องเจาะ
แกว,  เครื่องตัดแกว, เครื่องขัดแกว  เปนตน  อุปกรณเหลานี้อาจกอใหเกิดอันตรายได  ทั้งนี้
เนื่องจากธรรมชาติของเครื่องจักรกลเอง หรือเนื่องจากเศษแกวท่ีบังเอิญแตกหักและกระเด็น
ออกไปรอบ ๆ  การใชอุปกรณที่กลาวนี้จึงพึงระมัดระวัง, ใชใหถูกวิธี  และใหอยูในสภาวะที่
ปกปองตนเองจากอันตรายตาง ๆ  ตลอดระยะเวลาที่ทํางาน 
  2) อันตรายที่เกิดจากสถานที่ทํางาน แมจะไมใชอันตรายโดยตรงแตก็เปนสาเหตุ
มูลฐานที่กอใหเกิดอันตรายได โดยอาจมีสาเหตุจากการคับแคบของสถานที่การระบายอากาศ
และกาซตาง ๆ ที่เกิดจากการเผาไหมของกาซและเชื้อเพลิงขณะทํางานไมดีพอ นอกจากนี้แสง
สวางที่มากหรือนอยเกินไปกอใหเกิดอันตรายไดเชนกัน สภาพที่เหมาะสมของสถานที่ทํางาน
นอกจากจะชวยลดอุบัติเหตุแลว  ยังมีสวนชวยใหงานที่กระทําสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ
ดวย 
  3) ในการปฏิบัติการเปาแกว อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นไดเสมอ ฉะนั้นควรจะตอง
เตรียมสิ่งตาง ๆ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นไวใหพรอม  เปนตนวา ตูปฐมพยาบาล  (First  
Aid)  ควรจัดหาไวและมีเวชภัณฑที่จําเปนพรอม  นอกจากนั้นพวกขวดน้ํายาลางตา  เครื่อง
ดับเพลิงและผาหมสําหรับดับไฟก็ควรมีไวและวางไวในตําแหนงที่เห็นไดชัด  และงายตอการ
นํามาใช  ที่สําคัญก็คือ  ควรมีคูมือวิธีการใชอุปกรณเกี่ยวกับความปลอดภัยติดไวที่อุปกรณนั้น ๆ 
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