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บทที่ 1
บทนำ
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมงานก่อสร้างในประเทศไทยได้เพิ่มปริ มาณมากขึ้น และเจริ ญก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ ว ได้นาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างแพร่ หลาย เพื่อลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการทางาน แต่สิ่งที่
เกิ ดขึ้ นตามมาการปฏิ บตั ิงานในงานก่อสร้ าง คืออุ บตั ิเหตุซ่ ึ งการเกิ ดอุ บตั ิเหตุในแต่ละครั้งก่อให้เกิ ดความ
สู ญเสี ยทั้งชี วิต และทรัพย์สินอย่างประมาณค่ามิ ได้ ความสู ญเสี ยจากงานก่ อสร้ างในปั จจุ บนั ได้ทวีความ
รุ นแรงเพิม่ ขึ้นทุกขณะ พบว่าสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุในงานก่อสร้างมีแนวโน้มที่ยงั สู งอยูท่ ุกปี ซึ่ งจากสถิติการ
ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางาน สานักงานกองทุนทดแทน ปี 2557 ตังตารางที่ 1.1 พบว่า
กิจการงานก่อสร้าง มีผปู ้ ระสบอันตรายที่ระดับรุ นแรงถึงขั้นเสี ยชีวติ จานวน 105 ราย
ตำรำงที่ 1.1 สถิติการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางาน ปี 2557
ความร้ายแรง
ทางานไม่ได้ชวั่ คราว
สู ญเสี ย
ประเภทกิจการ
ตาย ทุพพลภาพ
อวัยวะ
หยุดงาน
หยุดงาน
บางส่ วน เกิน 3 วัน ไม่เกิน 3 วัน
การก่อสร้าง
105
4
67
2,455
6,999
การขนส่ งการคมนาคม
113
2
38
1,372
2,238
การค้า
101
112
4,065
8,867
ผลิตประกอบยานพาหนะ
10
111
1,546
5,364
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ
29
2
342
4,466
12,128
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ การพิมพ์
9
41
878
1,530
การผลิตสิ่ งทอถัก เครื่ องประดับ
10
86
1,262
2,722
การผลิตอาหาร เครื่ องดื่ม
43
1
134
2,681
5,777
การสารวจการทาเหมืองแร่
5
9
172
225
กิจการอื่นๆ
103
2
51
3,834
9,374
ที่มา : สานักงานกองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน [6]
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สิ่ งที่ยงั ละเลยและบกพร่ องอยู่คือการป้ องกันอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ที่อาจจะเกิ ดขึ้นในงานก่อสร้ างได้
ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยงั มี คนงานจานวนมากที่ เสี่ ยงต่อการเกิ ดอันตรายจากงานก่ อสร้ าง คนงานยังขาด
ความรู ้ ความเข้า ใจ และจิ ต ส านึ ก ความปลอดภัย ในการปฏิ บ ัติ อ ย่ า งถู ก ต้อ งเหมาะสม อุ บ ัติ เ หตุ แ ละ
โศกนาฏกรรมจึงยังคงเกิ ดซ้ าอยู่เช่ นนี้ จึงเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งรี บเร่ งและให้มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังทั้งนี้ เพื่อลด
ความสู ญเสี ยทั้งชีวติ และทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังนั้นเพื่อเป็ นการป้ องกันและลดการเกิดอุบตั ิเหตุในงานก่อสร้าง จากปั ญหาและเหตุผลดังกล่าว จึง
เป็ นที่มาของการศึกษาเรื่ องปั ญหาและวิธีบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้ างอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรม นาข้อมูล ที่ ไ ด้ม าวิเคราะห์ หาแนวทางและวางแผนอย่า งมี ระบบในการป้ องกันไม่ ใ ห้เกิ ด
อุบตั ิเหตุข้ ึนได้

1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่องจากปัจจุบนั ทางบริ ษทั ไทยทาเคนาคา สากล ก่อสร้าง ที่เป็ นในกรณี ศึกษาเป็ นองค์กรที่ทาธุ รกิจ
เกี่ ยวกับให้บริ การลูกค้าในด้านการออกแบบและการก่อสร้ างอาคารต่างๆ มีการขยายสาขาเพิ่มเพื่อรองรับ
การเจริ ญเติ บโตของบริ ษทั ไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย เช่ น สาขาบางปะกง (นิ คมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จ.ชลบุรี) สาขาระยอง (นิ คมอุตสาหกรรม อีสเทริ น์ซีบอร์ ด จ.ระยอง) สาขานวนคร (สวน
อุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี) สาขาเชียงใหม่ (นิคมอุตสาหกรรมลาพูน จ.ลาพูน) สาขากรุ งเทพ เป็ นต้น
ผลงานการก่ อสร้ างหลาย ๆ ประเภทที่ทางบริ ษทั ได้ทาสร้ างขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ นประเภทอาคารสู ง
อาคารโรงงาน ห้างสรรพสิ นค้า ที่ผ่านมางานก่อสร้างอาคารโรงงานจะมีมากที่สุด และส่ วนมากจะรับงาน
จากกลุ่มทุนที่มาจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ในการดาเนินการก่อสร้างมีความจาเป็ นที่จะต้องมี มาตรฐานในการ
ควบคุมงานก่อสร้ าง ทั้งมาตรฐานทางคุณภาพงาน มาตรฐานทางสิ่ งแวดล้อม และ มาตรฐานทางด้านความ
ปลอดภัย และปั จ จุ บ ัน ลู ก ค้า ไม่ ไ ด้ต้อ งการอาคารที่ คุ ณ ภาพงานดี งานเสร็ จ ตามก าหนดเท่ า นั้น แต่ ใ ห้
ความสาคัญการก่อสร้างที่มีการควบคุ มความปลอดภัยด้วย เนื่ องด้วยสภาพปั ญหาการบริ หารจัดการความ
ปลอดภัย ที่ยงั พบปัญหา อันตราย หรื อความไม่ปลอดภัยในการทางานที่เป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ อยู่
บ่อยครั้ง
ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจนาปั ญหาดังกล่ าวมาทาการวิเคราะห์ หาสาเหตุ และแนวทางในการ
ปรับปรุ ง และศึกษาการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อให้การจัดการด้านความปลอดภัย หน่ วยงาน
บริ ษทั ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการศึกษามีดงั นี้
1. เพื่อศึกษาประเภทปั ญหา และสาเหตุ การเกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างในงาน
ก่อสร้างอาคารอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อศึกษาวิธีการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย และเสนอแนวทางในการป้ องกันอุบตั ิเหตุใน
งานก่อสร้างอาคารโรงงาน
3. เพื่อนาเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา การเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างอาคารโรงงาน

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ได้กาหนดขอบเขต และเนื้ อหาสาคัญของงานศึกษาไว้ดงั นี้
1.ศึ ก ษาหาแนวทางการป้ องกัน อุ บ ัติ เ หตุ ข องแต่ ล ะกิ จ กรรม ประเภทของงานก่ อ สร้ า งที่
ทาการศึกษาศึกษาคือ ประเภทงานก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
2.ศึกษาการป้ องกันอุบตั ิเหตุในการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ที่ทาการก่อสร้างโดย
บริ ษทั ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จากัด หน่วยงาน A&M FACTORY PHASE-1 สถานที่ก่อสร้าง นิคม
อุตสาหกรรมราชบุรี
3. การเก็บข้อมูล ใช้เวลาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ถึง ตุลาคม ในปี พ.ศ.2558
4. การเก็บข้อมูล จากการสารวจความปลอดภัยในหน่วยงาน กิจกรรมการค้นหา และประเมิน
อันตราย หรื อที่เรี ยกว่า COMPLETELY CHECK COMPLETELY FIND OUT ( CCCF )

1.4 ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนการศึกษามีดงั นี้
1. ศึกษาทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับ การเกิดอุบตั ิเหตุในงานก่อสร้างอาคารโรงงาน
2. ศึกษาความถี่ของความไม่ปลอดภัยประเภทต่างๆในการก่อสร้างอาคารโรงงาน เพื่อศึกษา
ประเภทของอันตรายที่สูงที่สุด ปัญหาและวิธีการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้างของบริ ษทั กรณี ศึกษา
3. กาหนดแนวทางในการปรับปรุ ง แก้ไข เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ในการจัดการปั ญหาความไม่
ปลอดภัยในการทางาน
4. ศึกษาผลการเปรี ยบเทียบความถี่ของความไม่ปลอดภัย เมื่อมีมาตรการปรับปรุ ง แก้ไขปัญหา
5. สรุ ปผลการศึกษา
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีดงั นี้
1. ทาให้ทราบถึง ปั ญหาและวิธีการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคาร
โรงงาน
2. ทาให้ทราบถึง กลุ่มประเภทของอันตรายที่สูงที่สุด ในการก่อสร้างอาคารโรงงาน
3. ช่วยในการวางแผนงานป้ องกันอันตรายในงานก่อสร้างให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น

1.6 คำนิยำมศัพท์ เฉพำะ
คานิยามศัพท์เฉพาะมีดงั ต่อไปนี้
1. สถานที่ก่อสร้าง หมายถึง อาณาบริ เวณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง มิใช่เฉพาะบริ เวณที่
ก าลัง ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งเท่ า นั้น แต่ ร วมไปถึ ง บริ เ วณที่ จ ัด เก็ บ วัส ดุ โกดัง เก็ บ เครื่ อ งมื อ
เครื่ องจักร
2. คนงานก่อสร้ าง หมายถึง บุคคลที่ทางานเกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่ งก่อสร้ างประเภทอาคาร ซึ่ ง
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ ผูท้ ี่ใช้ฝีมือในการทางาน และผูท้ ี่ไม่ใช้ฝีมือในการทางานคือ กรรมกรที่ใช้
แรงงานทัว่ ไป
3. ความปลอดภัยในการทางาน หมายถึง การทางานโดยปราศจากอุบตั ิเหตุหรื ออันตรายที่มี
โอกาสเกิดขึ้น
4. อุบตั ิเหตุจากการทางาน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดในขณะทางานไม่วา่ จะ
เกิ ดขึ้ นในโรงงานอุ ตสาหกรรมหรื อในสถานที่ อื่น ๆ แต่เหตุ การณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นนั้นมี ผ ลสื บ
เนื่องมาจากงานที่ทา ผลของอุบตั ิเหตุจากการทางานนี้ อาจทาให้งานหยุดชะงัก ก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บพิการ ทุพพลภาพ หรื อถึงแก่ชีวิต และนอกจากนี้ ยงั อาจทาให้เกิดความเสี ยหายในรู ป
ทรัพย์สิน เวลา
5. อันตราย (Danger) หมายถึงระดับความรุ นแรงที่เป็ นผลเนื่องมาจากภัย (Hazard) อันตราย จาก
ภายอาจจะมีระดับสู งหรื อมาก น้อยก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั มาตรการในการป้ องกัน เช่น การทางานบนที่
สู งสภาพการณ์เช่นนี้ถือได้วา่ เป็ นภัย (Hazard) ซึ่ งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บถึงตายได้หากมีการ
พลัดตกลงมาในกรณี ถือได้วา่ มีอนั ตรายอยูร่ ะดับหนึ่ ง หากแต่ระดับอันตรายจะลดน้อยลง ถ้า
ผูป้ ฏิบตั ิงานใช้ สายนิรภัย (Harness) ขณะทางานเพราะโอกาสของการพลัดตกและก่อให้เกิด
ความบาดเจ็บลดน้อยลง

บทที่ 2
ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฏี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาด้านการจัดการความปลอดภัยในการก่ อสร้ างอาคาร
โรงงานอุตสาหกรรมครอบคลุมการศึกษาดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและแนวคิดเรื่ องอุบตั ิเหตุและความปลอดภัย
2. กิจกรรมค้นหาและประเมินอันตราย
3. งานศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและแนวคิดเรื่องอุบัติเหตุและความปลอดภัย
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ให้คาจากัดความของคาที่เกี่ยวข้องไว้ดงั นี้
อุบตั ิการณ์ หรื อ เหตุการณผิดปกติ (Incident) หมายถึง เหตุการณที่ไม่พึงประสงค์ แต่เกิดขึ้นแล้วมี
ผลให้เกิดอุบตั ิเหตุ
เหตุการณ์เกื อบเกิ ดอุบตั ิเหตุ (Near Miss) หมายถึง เหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมี
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ
อุบตั ิเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการไม่คาดคิดไว้ล่วงหน้าไม่ทราบ
ล่วงหน้า หรื อขาดการควบคุม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่ วยจากการทางานหรื อเสี ยชีวติ
หรื อความสู ญเสี ยต่อทรัพย์สินหรื อความเสี ยหายต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน
2.1.1สาเหตุของอุบัติเหตุ
จากคู่มือการฝึ กอบรมหลักสู ตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับหัวหน้างาน ของกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน[7] แสดงการศึกษาของ H.W. Heinrich ซึ่ งศึกษาสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ
อย่างจริ งจังในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผลการวิจยั สรุ ปสาเหตุของอุบตั ิเหตุ มี 3 ประการคือ
1) สาเหตุที่เกิดจากคน (Human Causes) มีจานวนสู งสุ ด คือ 88% ของการเกิดอุบตั ิเหตุทุกครั้ง
2) สาเหตุเกิดจากความผิดพลาดของเครื่ องจักร (Mechanical Failure) มี 01%ของการเกิดอุบตั ิเหตุ
ทุกครั้ง
3) สาเหตุที่เกิดจากดวงชะตา (Acts of God) มีประมาณ 2% เป็ นสาเหตุที่เกิดขึ้นโดธรรมชาติ
นอกเหนือการควบคุมได้ เช่น พายุ น้ าท่วม ฟ้ าผ่า แผ่นดินไหว เป็ นต้น
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สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุสรุ ปไว้ 2 ประการ คือ
1) สาเหตุที่จากการกระทาที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) เป็ นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้อุบตั ิเหตุ 88%ของ
อุบตั ิเหตุท้ งั หมด เช่น การทางานไม่ถูกวิธี ความประมาท ความไม่เอาใจใส่ ในการทาเป็ นต้น
2) สาเหตุที่จากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) เป็ นสาเหตุรองคิดเป็ น 08% เท่านั้น
เช่นเครื่ องมืออุปกรณ์ชารุ ด พื้นที่ขรุ ขระ แสงสว่างไม่เพียงพอ
H.W. Heinrichได้นาเสนอทฤษฎีโดมิโน (Domino theory) เป็ นทฤษฎี เกี่ยวข้องและพัฒนามาจาก
หลักความจริ งเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมไว้ดงั นี้
1. ในข้อแรกทฤษฎี น้ ี สามารถเชื่ อมโยงกับแนวความคิดและปรัชญาด้านความปลอดภัยเกี่ ยวกับ
สาเหตุและลาดับขั้นตอนของขบวนการเกิดอุบตั ิเหตุ
2. เขาได้แสดงแนวความคิดเกี่ยวกับสาเหตุและการเกิดอุบตั ิเหตุไว้วา่ “เหตุการณ์ ที่ก่อให้เกิ ดการ
บาดเจ็บที่สามารถป้ องกันได้ เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวโยงต่อเนื่ องกัน
เป็ นลาดับเป็ นขั้นเป็ นตอน
3. องค์ประกอบตัวสุ ดท้ายก็คือการบาดเจ็บที่ตอ้ งประสบอันเป็ นผลเนื่ องจากองค์ประกอบที่ติดกัน
ในล าดับ ก่ อ นนี้ คื อ อุ บ ัติ เ หตุ และอุ บ ัติ เ หตุ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การบาดเจ็ บ ก็ เ ช่ น เดี ย วกัน เป็ นผล
เนื่องมาจากการกระทาไม่ปลอดภัยของคน และภัยอันตรายจากเครื่ องจักรหรื อสภาพการณ์ หรื อ
ทางกายภาพ
องค์ประกอบและลาดับขั้นตอนการเกี่ ยวโยงกันขององค์ประกอบเหล่านี้ น้ นั ตามทฤษฎีโดมิโนซึ่ ง
แสดงสาเหตุและการเกิดของอุบตั ิเหตุสามารถอธิ บายได้ดว้ ยอนุ กรมของตัวโดมิโนที่ต้ งั อยูบ่ นขอบของตัว5
ตัวด้วยกัน และรายละเอียดขององค์ประกอบของอุบตั ิเหตุแต่ละตัว คือ
โดมิโนตัวที่ 1 : สิ่ งถ่ายทอดจากบรรพชนและสภาพแวดล้อมทางสังคม(Ancestry andsocial environment)สิ่ งที่
ถ่ายทอดจากบรรพชนและสภาพแวดล้อม หมายถึง ความใจร้อน ดื้อรั้น การป้ องกันอุบตั ิเหตุ
และการบาดเจ็ บ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นนั้ น วิ ธี ดี ที่ สุ ด คื อ ป้ องกัน มิ ใ ห้ เ กิ ด การกระท า และ หรื อ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดว้ ยความสัมพันธ์ของตัวโดมิโนต่าง ๆ
โดมิโนตัวที่ 2 :ความผิดปรกติหรื อความบกพร่ องส่ วนบุ คคล(Fault of person)ความผิดปกติหรื อความ
บกพร่ องส่ วนบุคคล หมายถึง การที่มีคุณลักษณะทางสันดานและความประพฤติที่ไม่ดี อาจ
กลายเป็ นบุคคลที่ชอบละเลย ไม่สนใจต่อหลักปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยซึ่ งจะทาให้เกิดการ
กระทาที่ไม่ปลอดภัย หรื อมีส่วนร่ วมในการสร้างสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยขึ้นมา

7
โดมิโนตัวที่ 3 : การกระทา และ/หรื อสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act and ormechanical or physical
hazard)การกระทา และหรื อ สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การยืนอยูใ่ ต้ของหนัก
ที่แขวนอยู่ การสตาร์ ทเครื่ องจักรโดยขาดการตรวจสอบที่ดี การชอบวิ่งในสถานที่ทางาน
การถอดเครื่ องกาบังป้ องกันภัยออกจากเครื่ องจักรฯลฯ ล้วนเป็ นการกระทาที่ไม่ปลอดภัย
อาจนามาซึ่ งอุบตั ิเหตุได้ รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเครื่ องจักรและสภาพเป็ น
อันตรายอื่น ๆ เช่ น เกี ยร์ ที่ไม่มีฝาครอบ แสงสว่างที่ไม่เพียงพอนับว่าเป็ นสาเหตุโดยตรง
ของอุบตั ิเหตุ
โดมิโนตัวที่4: อุบตั ิเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ เช่นการหกล้ม การกระแทกโดยวัตถุลอยมาจากที่อื่น
เป็ นอุบตั ิเหตุที่นามาซึ่งการบาดเจ็บโดมิโนตัวที่ 5
โดมิโนตัวที่5:การบาดเจ็บ (Injury)การบาดเจ็บ เช่ น ขาหัก หัวแตก สู ญเสี ยอวัยวะหรื อพิการ ฯลฯเป็ นการ
บาดเจ็บที่มีผลโดยตรงมาจากอุบตั ิเหตุ

รู ปที่ 2.1 โดมิโน 5 ตัวในกระบวนการเกิดอุบตั ิเหตุ[7]
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุมีดงั นี้
1. สาเหตุนาของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน
2. สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบตั ิเหตุ
สาเหตุนาของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานเกิดขึ้นจาก
1) ความผิดพลาดของการจัดการเช่น
 ไม่มีการสอนหรื ออบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
 ไม่มีการบังคับให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายความปลอดภัย
 ไม่มีการวางแผนและเตรี ยมงานด้านความปลอดภัย
 ไม่มีการแก้ไขจุดอันตรายต่าง ๆ
 ไม่มีการจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย

8
2) สภาวะทางด้านจิตใจของคนงานไม่เหมาะสมเช่น
 ขาดความระมัดระวัง
 มีทศั นคติไม่ถูกต้อง
 สมองมีปฏิกิริยาช้า
 ไม่มีการแก้ไขจุดอันตรายต่าง ๆ
 เกิดความรู ้สึกหวาดกลัว ขวัญอ่อน ตกใจง่าย
3) สภาวะทางด้านร่ างกายของคนงานไม่เหมาะสมเช่น
 อ่อนเพลียมาก
 สายตาไม่ดี
 มีร่างกายไม่เหมาะสมกับงานที่ทามีความพิการ
 เป็ นโรคหัวใจ
 หูหนวก
สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบตั ิเหตุในงานก่อสร้างเกิดจาก
1) การปฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัย เกิ ดจากการปฏิ บตั ิงานของคนงานโดยไม่คานึ งถึ งความปลอดภัย
ซึ่ ง ทั้ง ผูค้ วบคุ ม งาน หัวหน้า งาน และตัวคนต่ า งก็ มี ส่ ว นรั บ ผิด ชอบต่ อ อุ บ ัติ เหตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
หน่ วยงานก่ อสร้ างทั้ง สิ้ น อุ บ ตั ิ เหตุ ลกั ษณะนี้ ส่วนใหญ่จะเกิ ดความประมาทของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ได้แก่การไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคล เช่น
 ไม่สวมหมวกนิรภัย การแต่งกายไม่รัดกุม ใส่ รองเท้าแตะทาให้ลื่นไถลได้ง่าย
 ความสะเพร่ า เช่น ไม่ถอนตะปูออกจากไม้และวางทิ้งไว้ คนงานเหยียบตะปูน้ นั เป็ นต้น
 การใช้เครื่ องจักร เครื่ องมือหรื อ อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยพลการ หรื อโดยไม่ได้รับมอบหมาย
 ถอดอุปกรณ์ความปลอดภัยจากเครื่ องจักรโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
 ไม่ใส่ ใจต่อการห้ามเตือนต่าง ๆ
 เล่นคะนองในขณะทางาน
2) สภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย อุบตั ิเหตุจากสาเหตุน้ ีสามารถแยกออกเป็ น2กรณี คือ
ก. อุบตั ิเหตุที่เกิดจากลักษณะของงาน และ
ข. อุบตั ิเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทางาน
อุบตั ิเหตุที่เกิดจากลักษณะของงาน จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานก่อสร้างเช่น งานก่อสร้าง
อาคารสู ง ลักษณะอุบตั ิเหตุอาจเป็ นเรื่ องการพลัดตกจากที่สูง การยกและขนย้ายวัสดุดว้ ยรอก กว้าน หรื อ
ปั้ นจัน่ หอสู ง และการพังของโครงสร้ างชัว่ คราว เป็ นต้น สาหรับงานถนนหรื องานทาง ลักษณะของการเกิ ด
อุบตั ิเหตุอาจเกี่ยวเนื่องกับการใช้เครื่ องจักรกล หรื อการใช้เรื่ องทุ่นแรงต่อไปนี้
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 การพลัดตกจากที่สูง ซึ่ งนับเป็ นปั ญหาที่รุนแรงที่สุด ปั ญหานี้ เกิ ดจากการขาดอุปกรณ์
ป้ องกันทั้งอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยจากส่ วนบุคคล
 การยกวัสดุดว้ ยรอก กว้าน หรื อปั่ นจัน่ หอสู ง ในหน่วยงานก่อสร้างนั้นเป็ นพื้นที่ที่มีการ
ขนส่ ง วัส ดุ ก่ อสร้ า งเข้า ไปใช้ง านจ านวนมาก ดัง นั้น การท างานจึ ง ควรท าด้วยความ
รอบคอบ โดยเฉพาะผูค้ วบคุมงานก่อสร้ าง ควรถือเป็ นภาระสาคัญที่จะต้องตรวจสอบ
สภาพการทางาน การขนย้ายวัสดุก่อสร้าง หรื อชิ้นสาเร็ จรู ปด้วย รอก กว้าน หรื อปั้ นจัน่
หอสู งอย่างระมัดระวัง ต้องผูกหรื อมัดวัสดุ อย่างแน่ นหนา หากใช้ภาชนะรองรับก็ควร
ตรวจสอบความสามารถในการรับน้ าหนักของภาชนะดังกล่าวด้วย เป็ นต้น นอกจากนี้ ผู ้
ควบคุมงานที่มีความรู้คอยควบคุมการทางาน รวมทั้งมีการเรี ยนรู ้การใช้สัญญาณมือเพื่อ
ใช้สื่อสารระหว่างผูท้ ี่อยูด่ า้ นล่างกับผูค้ วบคุมเครื่ องจักรด้วย
 การพังของโครงสร้างชัว่ คราว โครงสร้างชัว่ คราวประเภทนัง่ ร้านฐานรองรับปั้ นจัน่ หอ
สู ง กาแพงกั้นดินนั้น จะต้องมีวศิ วกรรับผิดชอบการออกแบบให้รองรับน้ าหนักในการ
ทางานได้อย่างปลอดภัยและผูค้ วบคุมงานจะต้องควบคุมให้มีการก่อสร้างโครงสร้าง
ชัว่ คราวดังกล่าวให้เป็ นตามที่ออกแบบไว้ดว้ ย
 การใช้เครื่ องแท่นทุ่นแรง เครื่ องจักรกล ผูใ้ ช้งานเครื่ องทุ่นแรง หรื อเครื่ องจักรกลควรมี
ความรู ้และความชานาญในการควบคุมเครื่ องจักรกลอย่างเพียงพอและมัน่ ใจว่าสามารถ
ใช้งานได้อย่างถูกต้องกับลักษณะงานไม่ควรใช้เครื่ องจักรกลผิดประเภท รวมทั้งไม่ควร
ทาการเปลี่ยนแปลงสภาพของเครื่ องจักรกล
อุบตั ิเหตุที่เกิ ดจากสภาพแวดล้อมในการทางาน หน่ วยงานก่อสร้ างเป็ นพื้นที่ที่มีสภาพการทางานที่
ไม่พึงประสงค์หลายด้าน ทั้งสภาพที่มีเสี ยงดัง มีการสั่นสะเทือนจากการทางาน มีแสงที่จา้ หรื อมัวเกินไป มี
ฝุ่ นและกลิ่นต่าง ๆ รบกวนต่อสุ ขภาพของผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานก่อสร้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 เสี ยง เสี ยงรบกวนอาจเกิดขึ้นจากการทางาน เช่นการตอกสาเข็ม การขัดโลหะด้วยเครื่ อง
ขัด ฯลฯ
 การสั่ นสะเทือน ในการทางานก่อสร้างนั้นมีการใช้งานเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์จานวน
มาก ซึ่ งเมื่อมี การใช้เครื่ องจักรจะมีการสั่นสะเทื อนเกิ ดขึ้ นอาจส่ งผลกระทบต่อสภาพ
การทางานของคนงาน และอาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
 แสงสว่ างแสงสว่างในการทางานหากแสงจ้ามากเกิ นไปจะทาให้เกิ ดการระคายเคื อง
สายตาทาให้ตาพร่ ามัว และถ้า แสงสว่า งไม่เพียงพอท าให้หารมองเห็ นไม่ชัดเจน สิ่ ง
เหล่านี้ต่างมีผลทาให้เกิดอุบตั ิเหตุในการทางานได้ท้ งั สิ้ น
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 การขาดความเป็ นระเบี ย บในหน่ ายงานก่ อสร้ า ง สภาพหน่ วยงานก่ อสร้ างที่มี ความเป็ น
ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยจะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง พื้ น ฐานที่ ดี ที่ จ ะควบคุ ม ดู แ ลเรื่ อ งการรั ก ษาความ
ปลอดภัย
 การมีเด็กเล็กซึ่ งเป็ นลูกหลานของคนงานในหน่วยงานก่อสร้างปั ญหานี้ จะนับเป็ นประเด็น
ปั ญหาสาคัญที่เกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างของไทย เป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย
และยากต่อการควบคุมดูแล
 บริ เวณพื้นที่ทางาน ลื่น ขรุ ขระ
2.1.2 การสู ญเสี ยเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ
การเกิดอุบตั ิเหตุในแต่ละครั้ง ย่อมก่อให้เกิดความสู ญเสี ยมากมาย นอกจากจะเกิดการบาดเจ็บ การ
เจ็บ ป่ วย หรื อ เสี ย ชี วิต หรื อ แม้แ ต่ ท รั พ ย์สิ น เสี ย หาย อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ องจัก รที่ เกิ ด ความเสี ย หาย
ค่าใช้จ่ายในการซ่ อมบารุ งแล้ว ยังรวมถึ งการสู ญเสี ยเวลาในการผลิ ตที่ตอ้ งหยุดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรื อ
แม้แ ต่ เ สี ย ภาพพจน์ ข องบริ ษ ัท ความสู ญ เสี ย หรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยอัน เนื่ อ งมาจากการเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ใ นโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้นอาจแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้คือ
1. ความสู ญเสี ยทางตรง
2. ความสู ญเสี ยทางอ้อม
ความสู ญเสี ยทางตรง หมายถึง จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายไปอันเกี่ยวเนื่ องกับผูไ้ ด้รับบาดเจ็บโดยตรงจาก
การเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อเป็ นค่าเสี ยหายที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด ได้แก่
1) ค่ารักษาพยาบาล
2) ค่าทดแทนจากการได้รับบาดเจ็บ
3) ค่าทาขวัญ
4) ค่าทาศพ
5) ค่าประกันชีวติ
ความสู ญเสี ยทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ซึ่ งส่ วนใหญ่จะคานวณเป็ นตัวเงินได้(
ได้แก่ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายทางตรงสาหรับการเกิดอุบตั ิเหตุในแต่ละครั้ง
1) การสู ญเสี ยเวลาในการทางานของ
 คนงานหรื อผูบ้ าดเจ็บ เพื่อรักษาพยาบาล
 คนงานอื่นหรื อเพื่อนร่ วมงานที่ตอ้ งหยุดชะงักชัว่ คราวเนื่ องจากช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บโดย
การปฐมพยาบาล หรื อนาส่ งโรงพยาบาล อยากรู้อยากเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ ความตื่น
ตกใจ
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

 หัวหน้างานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา เนื่ องจากช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ สอบสวน หาสาเหตุของ
การเกิดอุบตั ิเหตุ บันทึกและจัดทารายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ จัดหาคนงานอื่นและฝึ กสอน
ให้เข้าทางานแทนผูบ้ าดเจ็บ หาวิธีแก้ไขและป้ องกันอุบตั ิเหตุไม่ให้เกิดซ้ าอีก
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่ได้รับความเสี ยหาย
วัตถุดิบหรื อสิ นค้าที่ได้รับความเสี ยหายต้องทิ้ง ทาลายหรื อขายเป็ นเศษ
ผลผลิตลดลง เนื่องจากกระบวนการผลิตขัดข้อง ต้องหยุดชะงัก
ค่าสวัสดิการต่าง ๆ ของผูบ้ าดเจ็บ
ค่าจ้างแรงงานของผูบ้ าดเจ็บซึ่ งโรงงานยังคงต้องจ่ายตามปกติ แม้วา่ ผูบ้ าดเจ็บจะทางานยัง
ไม่ได้เต็มที่หรื อต้องหยุดงาน
การสู ญเสี ยโอกาสในการทากาไร เพราะผลผลิตลดลงจากการหยุดชะงักของกระบวนการ
ผลิต และการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด
ค่าเช่า ค่าไฟฟ้ า น้ าประปา และโสหุ ้ยต่าง ๆ ที่โรงงานยังคงต้องจ่ายตามปกติ แม้วา่ โรงงาน
จะต้องหยุดหรื อปิ ดกิจการหลายวันในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรง
การเสี ยชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของโรงงาน

นอกจากนี้ผบู ้ าดเจ็บจนถึงขั้นพิการหรื อทุพพลภาพ จะกลายเป็ นภาระของสังคมซึ่ งทุกคนมีส่วนร่ วม
รับผิดชอบด้วย ความสู ญเสี ยทางอ้อมจึงมีค่ามหาศาลกว่าความสู ญเสี ยทางตรงมากซึ่ งปกติเรามักจะคิดกันไม่
ถึง จึงมีผเู ้ ปรี ยบเทียบว่า ความสู ญเสี ยหรื อค่าใช้จ่ายของการเกิดอุบตั ิเหตุเปรี ยบเสมือน “ภูเขาน้ าแข็ง” ส่ วนที่
โผล่พน้ น้ าให้มองเห็นได้มีเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับส่ วนที่จมอยูใ่ ต้น้ า ในทานองเดี ยวกันค่าใช้จ่าย
ทางตรงเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ จะเป็ นเพียงส่ วนน้อยของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่ งผูบ้ ริ หารโรงงานจะมองข้าม
มิได้

รู ปที่ 2.2 ภูเขาน้ าแข็งที่แสดงให้เห็นถึงความสู ญเสี ยทางตรงและทางอ้อม[7]
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2.1.3 การสอบสวนอุบัติภัย
การสอบสวนอุบตั ิภยั เป็ นการค้นหาสาเหตุของอุบตั ิภยั ที่เกิดขึ้นจากสภาพการณ์ที่เป็ นอันตรายและ
วิธีการทางานที่ไม่ปลอดภัยอันเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบตั ิภยั นั้นขึ้น ซึ่ งจะเป็ นแนวทางในการป้ องกันไม่ให้
อุบตั ิภยั เกิดขึ้นอีก
การดาเนินการสอบสวนตามขั้นตอนดังนี้
1. เมื่อเกิดอุบตั ิภยั ขึ้น ผูเ้ ห็นเหตุการณ์ตอ้ งรี บแจ้งหัวหน้าเพื่อแจ้งให้ผมู้ ีหน้าที่สอบสวนตามระดับ
ความรุ นแรงของอุบตั ิภยั ที่เกิดขึ้น
2. เมื่ อ หัว หน้า ได้รั บ แจ้ง อุ บ ัติ ภ ัย ให้ รี บ ไปสถานที่ เ กิ ด เหตุ (พร้ อ มปากกา บอร์ ด แบบบัน ทึ ก
สอบสวนอุบตั ิภยั และกล้องถ่ายรู ป( ตรวจสถนที่เกิดเหตุและให้ผรู ้ ู ้เห็นเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
3. เมื่อทาการสอบสวน/สอบสัมภาษณ์ จากพนักงานี่ได้รับอุบตั ิภยั ผูท้ ี่พบเห็นเหตุการณ์ และบุคคล
อื่น ๆ ที่อยูใ่ นเหตุการณ์ การสอบสวนจะยึดหลัก 8W และ 0H ดังนี้
 WHAT

เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

 WHY

ทาไมจึงเกิดเหตุการณ์ข้ ึน

 WHEN

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไร เวลาที่เกิดเหตุการณ์

 WHERE เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน สถานที่เกิดเหตุการณ์
 WHO ผูท้ ี่อยูใ่ นเหตุการณ์ ผูร้ ู้เห็นเหตุการณ์ ผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ
 HOW ได้รับบาดเจ็บอย่างไร จะป้ องกันเหตุอย่างไร
4. มี ก ารถ่ า ยภาพหรื อเขี ย นภาพ สถานที่ เกิ ดเหตุ โดยละเอี ย ด เพื่ อ ใช้ป ระกอบการสอบสวนการ
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติ ม เช่ น มาตรฐานการทางาน รายงานการตรวจสอบ ความปลอดภัย การ
ซ่อมบารุ งต่าง ๆ แลการฝึ กอบรม
5. มีการบันทึกผลการสอบสวนในแบบสอบสวนอุบตั ิภยั
6. มีการนาผลการสอบสวนไปทาการวิเคราะห์อุบตั ิภยั ต่อไป
2.1.4 การวิเคราะห์ อุบัติภัย
การวิเคราะห์ อุบ ตั ิ ภยั ที่ เกิ ดจากการทางาน เป็ นกิ จกรรมที่ ต่อเนื่ องจากการสอบสวนอุ บตั ิ ภยั ในการ
วิเคราะห์ ดังกล่ าว มี จุดประสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุที่ แท้จริ งของอุบตั ิภยั ซึ่ งจะเป็ นแนวทางไปสู่ การหาวิธี
ป้ องกันและปรับปรุ งแก้ไขมิให้อุบตั ิภยั ในทานองนี้ เกิดขึ้นมาอีก การวิเคราะห์อุบตั ิภยั ที่เกิดขึ้นในแต่ละราย
นั้นจะทาการวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ งในขอบเขต 8 หัวข้อดังต่อไปนี้
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1. ลักษณะของการบาดเจ็บ ได้แก่ สภาพการบาดเจ็บทางร่ างกายที่เกิดขึ้น
2. ส่ วนของร่ างกายที่บาดเจ็บ ได้แก่ ส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายที่ได้รับบาดเจ็บ
3. ต้นตอที่ทาให้เกิดบาดเจ็บ ได้แก่ วัตถุ สิ่ งของต่าง ๆ ที่ทาให้ร่างกายบาดเจ็บ
4. ประเภทหรื อชนิดของอุบตั ิภยั ได้แก่ เหตุการณ์ที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บเสี ยหายโดยตรง
5. สภาพที่เป็ นอันตราย ได้แก่ สภาพร่ างกายหรื อสภาวะแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอุบตั ิภยั
6. ต้นเหตุแห่งอุบตั ิภยั ได้แก่ สิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นต้นเหตุของอุบตั ิภยั
7. การกระทาที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ การละเมิดกฎเกณฑ์วธิ ีปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัย
2.1.5 การเสริมสร้ างความปลอดภัย
วิฑูรย์ สิ มะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.2548. เสนอในหนังสื อวิศวกรรมและการบริ หารความ
ปลอดภัยในโรงงาน เป็ นหลักการ 3E เพื่อความปลอดภัย
การเสริ มสร้างความปลอดภัยเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุในโครงกรก่อสร้างต่าง ๆ นั้น สามารถที่จะปรับใช้
จากหลักการป้ องกันอุบตั ิภยั โดยทัว่ ไปได้ ในการป้ องกันอุบตั ิภยั ที่มีประสิ ทธิ ภาพและการเสริ มสร้างความ
ปลอดภัยได้ผลอย่างเห็นได้ชดั จะอาศัยการนาหลักการ 3E ไปใช้ได้อย่างจริ งจัง หลักการ 3E มีความหมาย
ดังนี้
1) ความรู้ ท างด้า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ (Engineering ( เป็ นการใช้ค วามรู้ แ ละวิ ท ยาการทางด้า น
วิศ วกรรมมาท าการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขสภาพแวดล้อ มในการท างาน การใช้เครื่ อ งจัก รกลและ
เครื่ องมือต่าง ๆ สาหรับการทางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและเกิดความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
2) การศึกษา (Education) เป็ นการให้การศึกษา การแนะนา หรื อการฝึ กอบรมให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้
ทราบและเข้าใจเกี่ ยวกับอุบตั ิภยั หลักการทางานและแนวทางการดาเนิ นงานที่มีความปลอดภัย
รวมทั้งการเริ มสร้างทัศนคติที่ดีต่อระบบการทางานที่ปลอดภัย
3) การออกฎข้อบัง คับ (Enforcement)เป็ นการออกกฎและระเบี ย บข้อบัง คับ ต่ าง ๆ การกาหนด
แนวทาง มาตรการควบคุ มบังคับ ข้อห้ามและวิธี ปฏิ บตั ิ สาหรั บ พนักงานเพื่ อป้ องกันการเกิ ด
อุบตั ิภยั และเสริ มสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในการทางานของหน่วยงาน
การเสริ มสร้างความปลอดภัยเพื่อป้ องกันอุบตั ิภยั ตามหลักกา 3E นี้ จาเป็ นต้องกระทาควบคู่กนั ไปทั้ง
3 ด้าน จึงจะทาให้การป้ องกันอุบตั ิภยั และเสริ มสร้างความปลอดภัยให้กบั หน่วยงาน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด การให้การศึกษาและฝึ กอบรมนั้นควรกระทาอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายต่าง ๆ เกิ ดความ
สานึกและมีความรับผิดชอบต่อมาตรการความปลอดภัยร่ วมกัน
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Education

Accident Prevention
Engineering

Enforcement

รู ปที่ 2.3 การเสริ มสร้างความปลอดภัยเพื่อป้ องกันอุบตั ิภยั ตามหลักการ 3E[8]
การศึกษาทางด้านความปลอดภัย (Safety Education) จะเป็ นการพัฒนาความรู ้และจิตสานึ กในส่ วน
ที่เกี่ ยวข้องกับความปลอดภัย สามารถทาการศึกษาภาวะแวดล้อมการทางานที่อนั ตราย และค้นหาวิธีการ
ปรับปรุ งแก้ไขการทางานให้มีความปลอดภัย ส่ วนการฝึ กอบรมทางด้านความปลอดภัย (Safety Training) จะ
เป็ นการฝึ กฝน พัฒนาทักษะ มีขีดความสามารถความชานาญของฝ่ ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทางานได้ อย่าง
ถูกวิธีและมีความปลอดภัย
2.1.6 กฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ องกับความปลอดภัยในการทางานก่อสร้ าง
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทางานก่อสร้างประกอบด้วย
1. กฎหมายความปลอดภัยในการทางานอยู่ในรู ปของประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่ อง ความปลอดภัยในการทางาน จานวน 17 ฉบับ มี
รายละเอียดดังนี้
1) ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับเครื่ องจักร
2) ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม
3) ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม(สารเคมี(
4) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ า
5) ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (ประดาน้ า(
6) ความปลอดภัยในการทางานก่อสร้างว่าด้วยลิฟต์ขนส่ งวัสดุชวั่ คราว
7) ความปลอดภัยในการทางานก่อสร้างว่าด้วยนัง่ ร้าน
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8) ความปลอดภัยในการทางานก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง
9) ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับปั้ นจัน่
10) ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับเครื่ องตอกเสาเข็ม
11) ความปลอดภัยในการทางานในสถานที่อบั อากาศ
12) ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย
13) ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับหม้อน้ า
14) ความปลอดภัยในการทางานในสถานที่ที่มีอนั ตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตก
หล่นและการพังทลาย
15) การป้ องกันและระงับ อัค คี ภ ัย ในสถานประกอบการเพื่ อ ความปลอดภัย ในการท างาน
สาหรับลูกจ้าง
16) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
17) ความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้าง
2. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้ออกกฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการบริ หารและ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ ยวกับงานก่อสร้ าง
พ.ศ.2551 มีรายละเอียด 15 หมวดดังนี้
1) บททัว่ ไป
2) เขตก่อสร้าง
3) ไฟฟ้ าและการป้ องกันอัคคีภยั
4) งานเจาะและงานขุด
5) งานก่อสร้างที่มีเสาเข็มและกาแพงพืด
6) ค้ ายัน
7) เครื่ องจักรและปั้ นจัน่
8) ลิฟต์ขนส่ งวัสดุชวั่ คราวและลิฟต์โดยสารชัว่ คราว
9) เชือก ลวดสลิง และรอก
10) ทางเดินชัว่ คราวยกระดับสู ง
11) การทางานในสถานที่ที่มีอนั ตรายจากการตกจากที่สูงการพังทลาย และการกระเด็นหรื อตก
หล่นของวัสดุ

16
12) งานอุโมงค์
13) งานก่อสร้างในน้ า
14) การรื้ อถอนทาลาย
15) การคุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
3. มาตรฐานความปลอดภัย ส าหรั บ งานก่ อ สร้ า งอาคาร วิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย
พ.ศ.2808ได้แบ่งมาตรฐานความปลอดภัย ออกเป็ น มีดงั นี้ ซึ่งรายละเอียด หมวด 03
1) งานนัง่ ร้าน
2) งานตอกเข็ม
3) บันไดไต่
4) งานขุดดินลึก
5) การรื้ อถอนทาลาย
6) ปั้ นจัน่
7) กว้านและลิฟต์
8) การเชื่อมและการตัด
9) การปฏิบตั ิงานภายใต้ความกดอากาศสู ง
10) การระเบิด
11) การขนย้ายและการเก็บวัสดุ
12) พื้นที่ชว่ั คราว,ขอบกันตก,ราวกั้น,บันไดถาวร
13) ความสะอาดและความมีระเบียบ ห้องสุ ขา การเดินสายไฟและการให้แสงสว่างชัว่ คราว

2.2 กิจกรรมค้ นหาและประเมินอันตราย
แนวคิดในเรื่ องกิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตราย เป็ นกิจกรรมที่ถูกจัดทาขึ้น ตามแนวทาง
Completely Check Completely Find-out Activity: CCCF(Proceedings of The 10th Symposium on TQMBest Practices in Thailand)[9]โดยการเปลี่ยนกรอบความคิดเรื่ องความปลอดภัย กล่าวคือ ผูท้ ี่มีหน้าที่ดูแล
และทากิจกรรมความปลอดภัยจะไม่ใช่หน่วยงานความปลอดภัยเท่านั้น แต่ความปลอดภัยเป็ นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของทุกคนในบริ ษทั ทุกหน่วยงานต้องเข้าร่ วมกันทากิจกรรม เพื่อค้นหาอันตรายและทาการแก้ไข
เร็ วที่สุด โดยจุดประสงค์หลักของกิจกรรมนี้คือ
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1. ตรวจสอบสถานที่และงานทั้งหมดซึ่ งอาจจะเกิดอันตราย และ แก้ไขให้อนั ตรายหมดไป
2. สร้ า งจิ ตส านึ ก ด้า นความปลอดภัย โดยยึดหลัก “Genchi-Genbutsu” (คื อ การไปดู และวิเคราะห์
ปัญหาจากสถานที่ทางานจริ ง(
3. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยจากการป้ องกันเชิ งรับ (Passive) เป็ นการป้ องกันที่สาเหตุ
ก่อนเกิดอุบตั ิเหตุ (Pro action)
แผนการดาเนิ นกิจกรรมค้นหาและประเมินอันตราย โดยหลักการ PDCA เพื่อกาหนดแผนการดาเนิ น
กิจกรรม CCCF แบ่งออกเป็ นเป็ น 7 ขั้นตอน ดังรู ปที่ 2.4

1
2
3
4
5
6
7

ขั้นตอน
กำหนดนโยบำยและจัดตั้งองค์กรด้ำนควำมปลอดภัย
จัดทำแผนงำนของกิจกรรม คน้ หำและประเมินอันตรำย
ดำเนินกิจกรรมค้นหำและประเมินอันตรำย
ติดตำมผล
ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่ อง
แก้ไขข้อบกพร่ อง และทำเป็ นมำตรฐำน
ขยำยผลไปสู่ ส่วนที่เกี่ยวข้อง

รู ปที2่ .4 การดาเนินกิจกรรมค้นหาและประเมินอันตราย[9]
ขั้นตอนการดาเนินการตามกิจกรรม CCCF ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ตังตารางที่ 2.0
ตารางที2่ .1 ขั้นตอนกิจกรรมค้นหาและประเมินอันตราย[9]
ขั้นตอนที่
กิ จกรรม
1. ค้นหำอันตรำย
โดยอำศัยหลักกำร "Genchi - Genbutsu"
2. ประเมินระดับอันตรำย
โดยแยกอุบตั ิ เหตุเป็ น 6 ประเภท
3. กำรกำหนดมำตรกำรแก้ไขและป้ องกัน
4. กำรจัดทำบอร์ ดแสดงจุ ดอันตรำย
และติ ดตำมควำมคื บหน้ำ

เครื่ องมือ ผูร้ ับผิดชอบ
แบบฟอร์ ม A ผูป้ ฏิบตั ิ งำน
ทุกคน
แบบฟอร์ ม B หัวหน้ำงำน
วิ ศวกร
แบบฟอร์ ม ผูอ้ ำนวยกำร
บอร์ ดแสดง
ทุกคน
จุ ดอันตรำย
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ขั้นตอนที่ 1 เป็ นการระบุอนั ตรายโดยให้พนักงานทุกคน ทาการค้นหาอันตรายโดยการไปดูสถานที่จริ ง โดย
จะใช้แบบฟอร์มดังรู ปที่ 2.8
ฟอร์ ม A
วันที...............................................
่
ชื่ อ .............................................................. .....หน่วยงำน........................................ฝ่ ำย...............................................
ลำดับที่
1.

งำน / พื้นที่ / กิ จกรรม เครื่ องจักร / อุปกรณ์ อันตรำยที่อำจเกิ ด / อวัยวะที่ได้รับบำดเจ็บ ข้อเสนอแนะ
งำนขัดสปริ ง
Convenyor ลำเลี ยง
ตัว Convenyor ไม่มีกำร์ ดป้ องกัน
ทำฝำครอบ
ชิ้นงำนเข้ำเครื่ องขัด
อำจหนี บขำพนักงำนได้

รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างแบบฟอร์ มAที่ใช้บนั ทึกสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน
ขั้นตอนที่ 2เป็ นการนาผลการค้นหาอันตรายมาสรุ ปรวมและระบุประเภทของอันตรายและประเมินความ
รุ นแรงของอันตราย เป็ น 3 ระดับ คือ A B และ C โดยมารวมกันใน Form B และระบุประเภท
ตามชนิดใน STOP 6 ดังรู ปที่ 2.6

ฟอร์ ม B
วันที.่ .................................
ชื่อ ...สมชำย.......................................หน่วยงำน...สปริ ง.........................ฝ่ ำย.......ผลิต..............
เครื่องจักร อันตรำยที่อำจเกิดขึ้น ประเภทของ ระดับ
ลำดับ
พื้นที่
กำรแก้ไขชัว่ ครำว กำรแก้ไขถำวร ผูร้ ับผิดชอบ
ที่
อุบตั ิเหตุ ควำมรุ นแรง
/ อุปกรณ์
1. เครื่องขัด Convenyor ลำเลียง ตัว Convenyor
ทำกำร์ด
1
A
อบรมพนั
ก
งำน
สมชำย
สปริ ง 2 ชิ้นงำนเข้ำเครื่องขัด อำจหนีบขำพนักงำนได้
ป้ องกัน
รู ปที่ 2.6 ตัวอย่างแบบฟอร์ มBที่ใช้บนั ทึกสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน
โดยระบุหมายเลขที่ช่องประเภทของอุบตั ิเหตุดงั นี้
หมายเลข 0 อุบตั ิเหตุจากเครื่ องจักร
หมายเลข 2 อุบตั ิเหตุจากการชน กระแทก โดยวัตถุที่มีน้ าหนักมาก
หมายเลข 3 อุบตั ิเหตุจากยานพาหนะ
หมายเลข 4 อุบตั ิเหตุจากการตดจากที่สูง
หมายเลข 8 อุบตั ิเหตุจากไฟฟ้ า
หมายเลข 6 อุบตั ิเหตุอื่น ๆ
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การประเมินระดับความรุ นแรงของอันตรายเป็ น 3 ระดับประกอบด้วย
ระดับ A : เสี ยชีวติ ทุพพลภาพ พิการ หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ
ระดับ B : บาดเจ็บ หรื อ หยุดงาน
ระดับ C : บาดเจ็บเล็กน้อย (ไม่หยุดงาน)
โดยสามารถแบ่งระดับความรุ นแรงของอันตรายได้จากตารางที่ 2.2 ดังนี้
ตารางที่ 2.2 ระดับความรุ นแรงของอันตราย
ระดับควำมรุ นแรง
ปัจจัยในกำร
ตัดสิ นใจ
ระดับ A
บำดเจ็บร้ำยแรง
- ตำย , พิกำร
- สู ญอวัยวะ
ระดับ B
บำดเจ็บ
หยุดกำรผลิต
ระดับ C
บำดเจ็บเล็กน้อย
ไม่หยุดกำรผลิต

เครื่ องจักร
วัตถุหนัก
- อวัยวะที่บำดเจ็บ - วัตถุหนักกว่ำ
- ประเภทของกำร 100 กก.
- อวัยวะที่บำดเจ็บ
บำดเจ็บ
- ทั้งร่ ำงกำย
- ทั้งร่ ำงกำย
- ร่ ำงกำยท่อนบน - ร่ ำงกำยท่อนบน
- มือ , แขน
- ขำ , นิ้วมือ
บำงส่ วนของ
บำงส่ วนของ
ร่ ำงกำย
ร่ ำงกำย
ปลำยนิ้ว

-

ประเภทของอุบตั ิเหตุ
ยำนพำหนะ
ที่สูง
กระแสไฟฟ้ ำ
อื่ นๆ
สัมผัสยำนพำหนะ - ควำมสู งจำกพื้น ขนำดกระแสไฟ ระดับควำมรุ นแรง
- ลักษณะของพื้น
ทุกส่ วนที่ได้รับ สู งมำกกว่ำ 2 เมตร กระแสไฟมำกกว่ำ
25 โวลต์
กำรสัมผัส
-

ควำมสู ง 1- 2 เมตร

-

แขน , ขำ

-

ควำมสู ง
ต่ำกว่ำ 1เมตร

-

บำดเจ็บเล็กน้อย

ขั้นตอนที่ 3เป็ นการกาหนดวิธีการแก้ไขสาหรับอันตรายระดับ A ซึ่งมีหลายประเภทได้แก่
1. การแก้ไขเบื้องต้น เช่นการติดตั้งเครื่ องหมายเตือน
2. การแก้ไขถาวร ประกอบด้วย
- การแก้ไขด้าน Hardware เช่นทารั้วกั้น ทาฝาครอบเครื่ องจักร
- การแก้ไขด้าน Software ได้แก่ ปรับปรุ งมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
จัดอบรมและติดตามผลการปฏิบตั ิ
ขั้นตอนที่ 4 เป็ นการจัดทาบอร์ด Visual Control เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขโดยผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายและสื่ อสารให้พนักงานรับทราบ ดังรู ปที่ 2.7
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รู ปที2่ .7 ตัวอย่างการจัดบอร์ ดVisual Control [9]

2.3งานศึกษาวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานศึกษาการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความปลอดภัยในงานก่อสร้างพอสรุ ปได้ดงั นี้
อรุ ณ ชัยเสรี (2542)[1] ลักษณะของอุบตั ิเหตุในงานก่อสร้างแบ่งตามประเภทงานก่อสร้างที่สาคัญ ๆ
ได้แก่อุบตั ิเหตุในการก่อสร้างงานอาคารงานโยธาและงานอุตสาหกรรมโดยสังเขปดังนี้
1. ประเภทงานอาคารได้แก่บา้ นพักอาศัยอาคารที่ทาการศูนย์การค้าโรงแรมแฟลตโรงเรี ยนเป็ นต้น
เป็ นงานซึ่ งประกอบด้วยโครงสร้างสาคัญเช่ นงานฐานรากคานพื้นกาแพงและเหล็กนอกจากนี้
งานอาคารบางโครงการซึ่ งเป็ นโครงการใหญ่อาจมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน (Complex) สาเหตุ
ของอุบตั ิเหตุในการก่อสร้างงานอาคารสามารถจาแนกตามลักษณะอาคารได้ดงั นี้
1) อาคารสู งลักษณะของอุบตั ิเหตุมีดงั นี้






ดินถล่มในขณะก่อสร้างชั้นใต้ดิน
วัสดุตกจากที่สูง
คนงานตกจากที่สูง
นัง่ ร้านพังหรื อค้ายันพัง
อุบตั ิเหตุที่เกิดจากการไม่ได้จดั สิ่ งป้ องกันเช่นราวกันตกเป็ นต้น
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2) อาคารสาเร็ จรู ปอันตรายจากการติดตั้งชิ้นส่ วนโดยการใช้ป้ ั นจัน่ ยกมีดงั นี้
 หมุนแขนเหวีย่ งไปกระทบถูกคนหรื อสิ่ งของ
 ลวดสลิงขาด
 ชิ้นงานเกี่ยวถูกสายไฟฟ้ าแรงสู ง
 ชิ้นส่ วนหัก
 ปั้ นจัน่ ล้ม
3) อาคารพักอาศัยอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นมีดงั นี้
 การพลัดตก
 นัง่ ร้านพัง
 โครงสร้างพัง
 อันตรายอื่น ๆ เช่นเหยียบตะปูวสั ดุตกใส่ เป็ นต้น
4) อาคารชัว่ คราวเป็ นอาคารที่ไม่ค่อยมีความแข็งแรงเท่าที่ควรซึ่ งมักเกิดอุบตั ิเหตุเช่น
 พื้นยุบลง
 ถูกลมพัดพัง
 เกิดไฟฟ้ าลัดวงจร
5) อาคารนอกเขตควบคุมได้แก่อาคารพักในเขตชนบทนอกเขตควบคุ มของกฎหมายก่อสร้างมัก
เกิดอุบตั ิเหตุที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์เช่น
 - พังทลายเพราะต่อเติมมากเกินไป
 - โครงสร้างคอนกรี ตไม่ได้มีการออกแบบที่ถูกต้อง
 - อาคารทรุ ดเนื่ องจากถมดินใหม่
2. ประเภทงานโยธาได้แก่งานถนนสะพานงานวางท่องานอุโมงค์เขื่อนระบบน้ าเสี ยท่าเรื อสนามบิน
เป็ นต้นเป็ นงานซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้เครื่ องทุ่นแรงเป็ นหลักในการทางานเขตการก่อสร้ างมี บริ เวณ
กว้างทาให้มีโอกาสเกิ ดอันตรายได้ค่อนข้างมากนอกจากนั้นยังมาจากภัยธรรมชาติเช่ นเกิ ดน้ า
ท่วมฝนตกหนักดินถล่มเป็ นต้น
3. ประเภทงานอุตสาหกรรมได้แก่ การก่ อสร้ างส่ วนขยายของโรงงานการต่อเติ มอาคารและการ
ติดตั้งเครื่ องจักรหนักเป็ นต้นซึ่ งปกติแล้วสถานประกอบการจะว่าจ้างผูร้ ับเหมาเป็ นผูด้ าเนินการ
ก่ อ สร้ า งจึ ง จ าเป็ นต้อ งมี ก ารให้ ค วามรู้ แ ละท าความเข้า ใจกับ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านทุ ก คนก่ อ นการ
ปฏิบตั ิงาน
นคร อิ น ทร์ สุ ข (2555)[2] ในการป้ องกัน การเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ใ นงานก่ อ สร้ า งอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรมสามารถสรุ ปมาตรการในการป้ องกันในเบื้องต้นคือ
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1. แนวทางในการป้ องกันอุบตั ิเหตุเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างมีรายละเอียดดังนี้
 ก่อนเข้าทางานสถานที่ก่อสร้างผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบในการทางาน
ก่อสร้างและป้ องกันอุบตั ิเหตุ
 กาหนดกฎระเบียบในการทางานและควบคุมงานที่เข้าไปในสถานที่ก่อสร้างต้องแต่งกายให้
รัดกุมและสวมใส่ อุปกรณ์ PPE (Personal Protective Equipment) ทุกครั้ง
 จัดทาเขตก่อสร้างเพื่อแสดงขอบเขตสถานที่ก่อสร้างและป้ องกันบุคคลภายนอกเข้ามาใน
บริ เวณสถานที่ก่อสร้างและเพื่อป้ องกันวัสดุหล่นใส่ ผสู ้ ัญจรไปมา
 ติดตั้งป้ าย “เขตก่อสร้าง”, “เขตอันตรายห้ามเข้า” ให้เห็นได้ชดั เจน
 จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในบริ เวณที่ก่อสร้าง
 จัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลแก่ผทู ้ าหน้าที่ประจาหน่วยพยาบาล
 จัดการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการป้ องกันระงับอัคคีภยั
 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ.( คอยดูแล
 ติดตั้งป้ ายเตือนป้ ายห้ามและกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. แนวทางในการป้ องกันอุบตั ิเหตุในขณะปฏิบตั ิงานมีรายละเอียดดังนี้
 ควบคุมคนงานให้แต่งกายให้รัดกุมสวมใส่ อุปกรณ์ PPE (Personal Protective Equipment)
เช่นหมวกนิ รภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ เข็มขัดนิรภัย เป็ นต้น
 การออกแบบและการควบคุ มการสร้ างนั่งร้ านตามมาตรฐานเพื่อให้เกิ ดความปลอดภัยแก่
คนงานที่ข้ ึนไปปฏิบตั ิงานบนนัง่ ร้านหรื อค้ ายัน ต้องมีการตรวจสอบสภาพของนัง่ ร้านหรื อค้ า
ยันอย่างสม่าเสมอ ถ้าพบว่านัง่ ร้านส่ วนใดเกิดชารุ ดเสี ยหายต้องรี บดาเนิ นการซ่ อมแซมทันที
และห้ามมิให้ผปู้ ฏิบตั ิงานใช้นงั่ ร้านจนกว่าจะได้ซ่อมแซมเสร็ จเรี ยบร้อย
 จัดทาราวกันตก ตาข่ายนิรภัย และเข็มขัดนิรภัยให้คนงานสวมใส่ เพื่อป้ องกันการตกจากที่สูง
 จัดให้มีผคู ้ วบคุ มงานก่อสร้ าง เพื่อสอดส่ องดูแลให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์ PPE (Personal
Protective Equipment) และให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
 จัดให้มีระบบแสงสว่างให้เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
 มีการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากระบบไฟฟ้ า มีระบบป้ องกันอันตรายกรณี ทางานใกล้สายไฟฟ้ าเช่น
ใช้ฉนวนหุม้ สายไฟฟ้ า
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 การเก็ บ รั ก ษาสารเคมี แ ละก๊ า ซไวไฟ จะต้อ งจัดท าโครงเหล็ ก ครอบไว้ เพื่ อ ป้ องกัน การ
กระแทกและควรเก็บไว้ในร่ ม จัดแยกประเภทสารเคมีให้ชดั เจน
 การปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องจักรประเภทต่าง ๆ ต้องมีวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเภทของเครื่ องจักร
นั้น ๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความปลอดภัย
 อันตรายจากเพลิ ง ไหม้จากงานที่ ก่ อให้เกิ ดประกายไฟ ต้องมี ระบบป้ องกันอันตรายและ
ปฏิบตั ิงานไปตามกฎระเบียบความปลอดภัย
3. แนวทางในการป้ องกันอุบตั ิเหตุและเทคนิคความปลอดภัยอื่น ๆ ที่มีประสิ ทธิภาพในการ
นามาใช้งานมีรายละเอียด ดังนี้
 การสร้างนิสัยความปลอดภัยให้กบั คนงานและทาอยูเ่ สมอจนกลายเป็ นกิจวัตร
 การอบรมพนักงานเป็ นรายบุคคลสาหรับงานเฉพาะทาง
 สร้างจิตสานึกต่อคนทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูร้ ่ วมงาน
 การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความรู ้สึกอยากมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทางาน
 เทคนิค3E (ENGINEERING, EDUCATION, ENFORCEMENT)
 การบริ หารค่าใช้จ่ายในการป้ องกันอุบตั ิเหตุโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 การไม่มีอภิสิทธิ์ ในการปฏิบตั ิเรื่ องความปลอดภัย
 การแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะการทางาน
 ข้อกาหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
 การตรวจสุ ขภาพประจาปี
 การประเมินจุดเสี่ ยงในการทางาน
 มีบทลงโทษต่อผูก้ ระทาผิดอย่างชัดเจน
ภูษิตเกียรติคุณ (2535) [3]ศึกษาพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของคนงานก่อนและหลังการส่ งเสริ ม
กิจกรรม 5 ส. และการอบรมด้านความปลอดภัยในการทางานในสถานประกอบการพบว่าคนงานที่ผา่ นการ
อบรมเรื่ อ งกฎระเบี ย บความปลอดภัย ในการท างานจะท าให้พ ฤติ ก รรมด้า นความปลอดภัย ของคนงาน
เปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ ึนส่ งผลทาให้ความถี่ของการเกิดอุบตั ิเหตุลดลง
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ฟ้ ารัตน์ แสนสม (2535) [4]ลกระทบต่อพฤติกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการศึกษาปั จจัยที่มีผ
โดยศึกษาในกลุ่มคนงานก่อสร้ างจานวน ทางานของคนงานก่อสร้ างในกรุ งเทพมหานคร270 คน พบว่า
คนงานมีความรู้ความเข้าใจ มีทศั นคติและการปฏิบตั ิเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานอยูร่ ะดับสู งร้อยละ
51.9 โดยคนงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องอุบตั ิเหตุ ความเสี ยหายจากการเกิ ดอุบตั ิเหตุ รวมทั้งมีความรู ้
ความเข้าใจเรื่ องการป้ องกันอุบตั ิเหตุ เช่ น การหยุดงานกรณี เจ็บป่ วย ไม่ดื่มสุ ราหรื อของมึนเมาขณะทางาน
เป็ นต้น นอกจากนี้ คนงานก่อสร้ างยังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ ต่าง ๆ และ
พฤติกรรมของคนงานก่อสร้างยังอยูใ่ นระดับต่าอีกด้วย
จารุ ณี วงศ์กนั ตา(2535) [8]ศึกษาการประเมินปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของการทากิจกรรมCCCF
ได้อธิ บายเกี่ยวกับกิจกรรม CCCF ว่าเป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการค้นหาอันตราย มีที่มาจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์
รายใหญ่แห่งหนึ่งของ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยแนวคิดที่ตอ้ งการลดอุบตั ิเหตุจากการทางาน โดยถือว่าคนเป็ นส่ วน
หนึ่งของธุ รกิจหากกาลังคนได้รับบาดเจ็บหรื อหยุดงาน ก็จะกระทบกับกระบวนการผลิตที่ตอ้ งมีการส่ งมอบ
ให้ตรงต่อเวลา (Just In Time) กิจกรรม CCCF เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี 2548 ในการนามาเป็ นกิจกรรม
เงื่อนไขบังคับทางการค้าในด้านความปลอดภัย กับโรงงานผูส้ ่ งมอบชิ้ นส่ วน (Supplier) ในปี 2551 ได้มี
บริ ษทั ผูส้ ่ ง มอบชิ้ นส่ วน เข้า มาเป็ นคู่ ค ้ากับ บริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์ญี่ปุ่นรายใหญ่ แห่ ง นี้ จานวนมากถึ ง 167
บริ ษ ทั และ ทางบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์ไ ด้มี การสนับสนุ นให้ต้ งั กลุ่ ม ความร่ วมมื อส าหรั บ บริ ษ ทั ผูส้ ่ ง มอบ
ชิ้นส่ วน ที่มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนากิจกรรม CCCFหรื อ Toyota Co-operation Club CCCF (TCC-CCCF)
ซึ่ งในปี 2551 ได้มีสมาชิ กเข้าร่ วมถึ ง จานวน 92 บริ ษทั ขั้นตอนการทากิ จกรรมCCCF เริ่ มจากการค้นหา
อันตราย และ สังเกตทุกวัน โดยใช้หลักการตรวจสอบในสถานที่จริ ง (Genchi - Genbutsu) จากพนักงานและ
ผูบ้ ริ หารทุกระดับ แล้วทาการประเมินอันตรายโดยแบ่งอุบตั ิเหตุออกเป็ น 6 ประเภท (Stop 6) และ ความ
รุ นแรงเป็ น 3 ระดับ จากนั้นจึงกาหนดแผนการแก้ไขปรับปรุ ง ตามลาดับความสาคัญ แล้วทาการแก้ไข และ
ติดตามผล สุ ดท้ายต้องจัดทาบอร์ ดแสดงผลการดาเนินการ (Visual Control Board) ให้พนักงานได้รับทราบ
สถานะ การดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหา ที่บริ ษทั ได้ดาเนินการให้

บทที่ 3
ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา
การศึกษานี้ เสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารโรงงาน
โดยนาระบบการจัดการความปลอดภัยมาใช้ในบริ ษทั กรณี ศึกษา ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นจะกล่าวถึ ง
ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ กฎหมายความปลอดภัยในการก่อสร้าง ความถี่ของ
ความไม่ปลอดภัยหรื ออันตรายประเภทต่าง ๆ ในการก่อสร้างอาคารโรงงาน เพื่อศึกษาประเภทอันตรายที่
สู งที่สุด วิธีการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ขั้นตอนการเก็บข้อมูล และการสรุ ปผล

3.1 การศึกษาปัญหาและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของบริษทั กรณีศึกษา
การศึกษาปั ญหาและสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุของบริ ษทั กรณี ศึกษาเป็ นการพิจารณาความถี่ของความ
ไม่ปลอดภัยประเภทต่าง ๆ ในการก่อสร้างอาคารอาคารโรงงาน ผูท้ าการศึกษาทาการวิจยั ในรู ปแบบของ
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตรวจพบจากการทางานก่อสร้าง ดังนี้
1. ทาการตรวจสอบความปลอดภัยในการทางานประจาวันระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น.
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
2. เมื่ อพบความไม่ ปลอดภัยจะท าการเก็ บ ข้อมู ล พร้ อมทั้งแจ้ง เจ้าหน้า ที่ ความปลอดภัย ของ
ผูร้ ับเหมาทาการแก้ไข
3. เมื่อทาการแก้ไขแล้ว จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลการแก้ไข เพื่อรวบรวมเป็ นสถิ ติความไม่
ปลอดภัยประเภทต่างๆ
การแยกประเภทและความรุ นแรงของอันตรายที่เกิ ดขึ้น จากการเก็บข้อมูลในช่ วง 2 เดือนแรก ได้
รวบรวมสถิ ติความไม่ปลอดภัย แล้วระดมความคิดจากการประชุ มหารื อ ประกอบกับการศึกษา ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย Completely Check Completely Find-out Activity (CCCF)
เมื่อค้นหาอันตรายได้แล้ว นามาสรุ ปรวบรวมข้อมูลของอันตรายที่พบในแต่ละกิจกรรมงานก่อสร้าง
และระบุประเภทของอันตราย ประเมินความรุ นแรงของอันตราย จะเก็บในรู ป แบบฟอร์มการระบุอนั ตราย
และมาตรการแก้ไขป้ องกัน)Hazard Identification and Counter measure Registration Form) ดังแสดงในรู ป
ที่ 3.1
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แบบฟอร์มการระบุอนั ตราย และมาตราการแก้ไขป้องกัน
(Hazard Identification and Countermeasure Registration Form)

Form : B

ชือ่ บริษทั :

ทีอ่ ยู:่

หน่วยงาน :

แผนก:

Area mgr.

Dept. Mgr.

Site Mgr.

Safety Officer

วันทีอ่ อกเอกสาร :

วันทีม่ ผี ลบังคับใช้:

Approved

Approved

Checked

Checked

ลาดั
เครือ่ งมือ/
ผูส้ ารวจ
พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ระบุอ ันตราย/เกิดได้อย่างไร/อวัยวะใด
บที่
เครือ่ งจักร
ปัญหา

ประเภท ระดับ
ของ รุนแร
อุบตั เิ หตุ ง

มาตรการแก้ไขป้องกัน

มาตราการ
ผูร้ ับผิดชอบ กาหนดเสร็จ
แก้ไขเฉพาะหน้า

การติดตามผล
ผลทีไ่ ด้

ผูต้ รวจสอบ

วันที่

1

2

3

4

หมายเหตุ: ประเภทของอันตรายจาแนกเป็ น 1. ถูกเครืง่ จักรหนีบหรือกดทั
2. ถูบกวัตถุตกใส่หรือกระแทก 3. ถูกชน กระแทกโดยยานพาหนะ

4. ตกจากทีส่ งู

5. ถูกไฟฟ้ าดูด

6. อันตรายจากไฟไหม,้ วัตถุรอ้ น

ɑ อืน่ ๆ

รู ปที่ 3.1 ตัวอย่างแบบฟอร์ มการระบุอนั ตราย และมาตรการแก้ไขป้ องกัน

3.2 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการด้ านความปลอดภัย ของบริษทั กรณีศึกษา
การศึกษาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ของบริ ษทั กรณี ศึกษา ในการป้ องกันอุบตั ิเหตุของแต่
ละกิจกรรมงานก่อสร้างอาคารโรงงานโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลเพื่อหาอันตรายที่สูงที่สุด ปั ญหาและ
ก าหนดแนวทางแก้ไ ขและวิธี ก ารบริ หารจัดการด้า นความปลอดภัย ในงานก่ อสร้ า งที่ จะสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน เพิ่มความปลอดภัยและลด
ความสู ญเสี ยจากอุบตั ิเหตุได้
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3.3 การสรุปผลแนวทางการแก้ไข
ผลจากการศึกษารวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความปลอดภัยในการทางานจะนามาวิเคราะห์และ
สรุ ปผลเพื่อหาลักษณะอันตรายที่สูงที่สุด และผลจากการใช้แนวทางปรับปรุ งพัฒนาระบบจัดการด้านความ
ปลอดภัย ในการก่ อ สร้ า ง โดยแสดงผลก่ อ นและหลัง ของการปรั บ ปรุ ง พัฒ นาเพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการ
ดาเนิ นงานในการปรับปรุ งพัฒนาระบบจัดการด้านความปลอดภัย โดยจะสามารถใช้เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินการให้มีประสิ ทธิภาพในการทางานและเหมาะสมกับสถานการณ์ซ่ ึ งจะกล่าวรายละเอียดในบทต่อไป
ผูศ้ ึกษากาหนดแนวทางการศึกษาการจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารโรงงาน เป็ นขั้นตอน
ต่าง ๆ แสดงดังรู ปที่ 3.2

(CCCF)

รู ปที่ 3.2 Flow Chart แนวทางการศึกษาการจัดการด้านความปลอดภัย

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในบทนี้ เป็ นการนาเสนอผลการศึ กษา การจัดการความปลอดภัย ในการก่ อสร้ างอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่ งนามาใช้ในบริ ษทั กรณี ศึกษาสาหรับกรณี พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จ.ราชบุรี โดยทา
การตรวจสอบความปลอดภัยในหน่วยงานตามการดาเนินการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ศึกษาปั ญหาและสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ
2. กาหนดและใช้มาตรการป้ องกันและแก้ไขอันตราย
3. สรุ ปผลการใช้มาตรการป้ องกันและแก้ไขอันตราย

4.1 การศึกษาปัญหาและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ในการศึกษาปั ญหาและสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุในโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
ของบริ ษทั ในกรณี ศึกษาจะทาการรวบรวมปั ญหาด้านความปลอดภัย สรุ ปและนาปั ญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด
มากาหนดแนวทางป้ องกันแก้ไข และนามาเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานก่อนและหลังการกาหนดแนวทาง
ป้ องกันแก้ไขโดยมีการเก็บข้อมูล ในช่ วงเวลาตั้งแต่เดื อนกุมภาพันธ์ ถึ ง ตุลาคม พ.ศ. 2558 ระยะเวลา
9 เดือน
4.1.1 ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ
โครงการก่ อสร้ า งอาคารโรงงานอุ ต สาหกรรมในกรณี ศึ ก ษานี้ เป็ นโครงการก่ อสร้ า งโรงงาน
กระบวนการหล่อขึ้นรู ปเหล็ก มีสานักงานในโรงงาน 2ชั้น สานักงานภายนอกตัวโรงงาน 1 ชั้น โครงสร้าง
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก โครงหลังคาเป็ นโครงสร้างเหล็กรู ปพรรณ หลังคาเมททอลชี ท ความสู ง 22 เมตรผนัง
โดยทัว่ ไปก่ ออิ ฐฉาบปูน มี พ้ื นที่ ใ ช้ส อยประมาณ 6,200 ตารางเมตร ระยะเวลาก่ อสร้ า ง 290 วัน มูล ค่ า
โครงการ 168,000,000 บาท จานวนคนงานก่อสร้างโดยเฉลี่ย 100 คนต่อวัน ในระยะดาเนินการโครงการ
ช่วงแรกมีขอ้ สังเกตว่ามีการเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนเหตุเพราะการขาดการใส่ ใจในด้านการบริ หารความปลอดภัยใน
งานทาให้เกิดความจาเป็ นเร่ งด่วนในการศึกษาปั ญหาความปลอดภัยและกาหนดมาตรการด้านการจัดการเพื่อ
การบริ หารความปลอดภัยที่มีประสิ ทธิ ผลเพื่อควบคุมและลดปริ มาณการเกิดขึ้นของอุบตั ิที่จะมีผลเสี ยหาย
ต่อชีวติ และทรัพย์สินภายใต้โครงการการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้
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รู ปที่ 4.1โครงการก่อสร้างโรงงานหล่อขึ้นรู ปเหล็ก
รู ปที่ 4.1 แสดงสถานที่ต้ งั และโครงการก่อสร้างโรงงานหล่อขึ้นรู ปเหล็กซึ่ งดาเนิ นงานไปได้ระยะ
หนึ่ งแล้วและจาเป็ นต้องรี บเร่ งศึกษาวางมาตรการเพื่อการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยให้สามารถลด
จานวนครั้งของการเกิ ดอุบตั ิให้น้อยลงอย่างทันการ จากข้อมูลอุบตั ิเหตุในระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมาของ
การดาเนิ นการก่อสร้ างอาคารพบว่ามีจานวนครั้งของอุบตั ิเหตุถึง46ครั้ง ปั ญหาการเกิ ดอุบตั ิเหตุน้ ี สามารถ
ประมวลได้วา่ เป็ นผลมาจากการขาดการบริ หารจัดการความปลอดภัยที่ดี เช่น
1. ไม่มีการบันทึกและตรวจสอบอันตรายที่เกิดขึ้น
2. ไม่มีการประเมินสภาพและผลกระทบของอันตรายที่เกิดขึ้น
3. ขาดกิจกรรมตรวจสอบความปลอดภัยในหน่วยงาน หรื อ ขณะทางานที่พบเจออันตราย
4. ขาดการจาแนกประเภทของอันตรายและสาเหตุที่จะก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ
5. ขาดการกาหนดและใช้มาตรการป้ องกันและแก้ไขอันตราย
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4.1.2 การศึกษากิจกรรมการค้ นหาและประเมินอันตราย
การดาเนิ นการศึกษาจะใช้กิจกรรมการค้นหาและประเมินอันตรายหรื อที่เรี ยกว่า COMPLETETY
CHECK COMPLETELY FIND OUT(CCCF) เป็ นกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและตัวแทนผูร้ ับเหมา
ทุกเจ้าร่ วมกันตรวจสอบอันตรายที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานที่ทางานอยูร่ ่ วมกันทากิจกรรมค้นหาอันตราย ดัง
รู ปที่ 4.2

รู ปที่ 4.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพร้อมตัวแทนผูร้ ับเหมา
ในกิจกรรมการค้นหาอันตราย จะครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ทีการทาในหน่วยงาน ไม่วา่ จะเป็ นระบบ
การจัดการความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน เครื่ องแต่งกายและอุปกรณ์ส่วนบุคคล การ
จัดเก็บวัสดุ และทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ดังรู ปที่ 4.3 ถึง รู ปที่ 4.6

รู ปที่ 4.3 การตรวจหาอันตรายในสโตร์ผรู้ ับเหมา
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รู ปที่ 4.4 การตรวจหาอันตรายในบ้านพักคนงาน

รู ปที่ 4.5 การตรวจหาอันตรายในหน่วยงานก่อสร้างโรงงาน

รู ปที่ 4.6 อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่เป็ นอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน
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จากการทางานก่อสร้างอาคารโรงงานของบริ ษทั กรณี ศึกษา ได้คน้ หาอันตราย ที่จะก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุผู ้
ศึกษาได้ทาการบันทึกข้อมูลไว้ในรู ปแบบ ตาราง มีรูปภาพประกอบ ดังรู ปที่ 4.7

รู ปที่ 4.7 แบบฟอร์มการระบุอนั ตราย
การเก็บข้อมูลอันตราย หรื อสาเหตุ ที่จะก่ อให้เกิ ดอุ บตั ิ เหตุ น้ ันจะทาการบันทึ กทุ กครั้ งที่ ทากิ จกรรม
ตรวจสอบความปลอดภัยในหน่วยงาน หรื อ ขณะทางานได้พบเจออันตรายนั้น รวบรวมเป็ นรายสัปดาห์ก่อน
จะนาข้อมูลมาแยกประเภทและความรุ นแรงต่อไป
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จากการสารวจตรวจสอบความปลอดภัยในการทางานของบริ ษทั กรณี ศึกษาตั้งแต่เริ่ มโครงการก่อสร้าง
จนถึ งจบโครงการ(กุมภาพันธ์ ถึ ง ตุลาคม 2558)โดยใช้กิจกรรมการค้นหา และประเมินอันตราย หรื อที่
เรี ยกว่า COMPLETELY CHECK COMPLETETY FIND OUT( CCCF )พบเจอสาเหตุ ปั ญหา หรื อ อันตราย ที่จะ
ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ โดยได้แบ่งตามประเภทของอันตรายและสาเหตุที่จะก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุดงั นี้
1. อันตรายจากเครื่ องจักร
2. อันตรายจากวัตถุหนักตกใส่
3. อันตรายจากยานพาหนะ
4. อันตรายจากการตกจากที่สูง
5. อันตรายจากกระแสไฟฟ้ า
6. อันตรายจากไฟไหม้ และอื่นๆ
รู ปที่ 4.8 ถึง 4.13 แสดงประเภทของอันตรายและสาเหตุที่จะก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ

รู ปที่ 4.8 ตัวอย่างอันตรายหรื อสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากเครื่ องจักร
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รู ปที่ 4.9 ตัวอย่างอันตรายหรื อสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากวัตถุหนักตกใส่

รู ปที่ 4.10 ตัวอย่างอันตรายหรื อสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากยานพาหนะ
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รู ปที่ 4.11 ตัวอย่างอันตรายหรื อสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการตกจากที่สูง

รู ปที่ 4.12 ตัวอย่างอันตรายหรื อสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการกระแสไฟฟ้ า
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รู ปที่ 4.13 ตัวอย่างอันตรายหรื อสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากไฟไหม้ และอื่นๆ
ในการศึ กษาได้แบ่ง ระดับความรุ นแรงของอันตราย(Severe Level)และสาเหตุ ที่ จะก่ อให้เกิ ด
อุบตั ิเหตุดงั นี้
ระดับ Aการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยในระดับ รุ นแรง ที่ทาให้ตาย พิการ เช่ น สู ญเสี ยอวัยวะบางส่ วน, กระดูก
แตกหัก, ทรัพย์สินเสี ยหายที่มีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท ขึ้นไป หรื อ Line stop มากกว่า 4
ชัว่ โมง และตัวผูป้ ระสบเหตุ ต้องหยุดงานเพื่อนพักฟื้ น หรื อรักษาตัวไม่นอ้ ยกว่า 3วัน
ระดับ Bการบาดเจ็บระดับปานกลาง ไม่รุนแรงมาก แต่ตอ้ งเข้าโรงพยาบาล หรื อ ได้รับการรักษาจากแพทย์
เช่น บาดแผลฉี กขาด, แผลไฟไหม้เล็กน้อย, ถูกกระแทก, หนีบ, อาการข้อเคล็ดอย่างรุ นแรง โรค
ผิวหนังอักเสบ, โรคหื ด, อาการผิดปกติขอ้ มือและแขน, การบาดเจ็บที่ตอ้ งเย็บแผลหรื อเข้าเฝื อก,
ทรัพย์สินเสี ยหายที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 -100,000บาท
ระดับ C บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่จาเป็ นต้องเข้าโรงพยาบาลหรื อได้รับการรักษาจากแพทย์หรื อไม่จาเป็ นต้อง
หยุดการทางาน เช่น การระคายเคืองตาจากฝุ่ น, มีดบาด, สิ่ งรบกวนที่ทาให้เกิดความราคาญ, ความ
เจ็บป่ วยที่ทาให้ไม่สบายเป็ นครั้งคราว, ทรัพย์สินเสี ยหายเล็กน้อยมีมูลค่าไม่เกิน10,000 บาท
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4.1.3

ผลการศึกษาการเก็บข้ อมูลสถิติความปลอดภัย

รู ปที่4.14 แสดงสถิติของอันตรายหรื อสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ จากการสารวจตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการทางานของบริ ษทั กรณี ศึกษาในช่วงแรก เวลาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2558

รู ปที่ 4.14 สถิติของอันตรายหรื อสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2558
จากรู ปที่ 4.14 พบว่า อันตรายหรื อสาเหตุของการเกิ ดอุบตั ิ เหตุจากกระแสไฟฟ้ าซึ่ ง แสดงสถิ ติของ
สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุจากกระแสไฟฟ้ าดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 สถิติของสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุจากกระแสไฟฟ้ า
เดือน
จานวนครั้งที่เกิด

กุมภาพันธ์
5

มีนาคม
7

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวม
9
10
15
36
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จาก สถิติของอันตรายหรื อสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ เดือน กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่
แยกตามประเภทของสาเหตุอุบตั ิเหตุ จะเห็นได้วา่ สถิติของอันตรายหรื อสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุมีแนวโน้มที่
เพิ่มมากขึ้นทุกเดือน โดยเป็ นผลมาจากสถิ ติของอันตรายประเภทกระแสไฟฟ้ าเพิ่มมากขึ้น และระดับความ
รุ นแรงมีแนวโน้มไปในระดับ A ส่ วนสถิติของอันตรายจากการเกิ ดอุบตั ิเหตุประเภทอื่นๆ มีท้ งั การเพิ่มขึ้น
และลดลงสลับกันไป มีระดับความรุ นแรงมีแนวโน้มไปในระดับ B และ C ดังนี้ การศึกษานี้ จึงเลือกศึกษา
แนวทางการป้ องกันและแก้ไข อันตรายหรื อการเกิดอุบตั ิเหตุจากประเภทกระแสไฟฟ้ า เพื่อที่จะควบคุม และ
ลดปั ญหาดังกล่าว

4.2 การกาหนดและใช้ มาตรการป้ องกันและแก้ไขอันตราย
จากการศึกษาที่พบว่าอันตรายหรื อสาเหตุ การเกิ ดอุบตั ิ เหตุ ในหน่ วยงานก่ อสร้ างกรณี ศึกษาเป็ น
อันตรายจากกระแสไฟฟ้ ามากที่สุด จึงได้กาหนดกลยุทธ์ แนวทางการป้ องกันและแก้ไขอันตรายหรื อปั ญหา
ดังกล่าว
มาตรการป้ องกันและแก้ไขอันตรายจากไฟฟ้ าเพื่อเป็ นการบริ หารความปลอดภัยประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

มีการเรี ยนรู้ทฤษฎีทางไฟฟ้ า
มีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า
มีการกาหนดมาตรการในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า
มีแผนการซ่อมบารุ งและตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้ า
มีการทากิจกรรมตรวจสอบความปลอดภัยในหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ

 การเรี ยนรู้ทฤษฎีทางไฟฟ้ า
การเรี ยนรู้ ทฤษฎี ทางไฟฟ้ าจะช่ วยให้อุบตั ิเหตุ ทางไฟฟ้ าที่ เกิ ดจากความรู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ ลดลงได้
มาก ทาให้คนงานเกิ ดความรอบคอบระมัดระวังในการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ ไฟฟ้ ามากขึ้นเริ่ มจากการ
อบรมของผูท้ ี่ เข้ามาทางานใหม่ทุกคนโดยให้มีการเรี ยนรู้เพื่อความปลอดภัยในการทางานและเข้าใจแนว
ทางการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าและการปฏิบตั ิการที่มีความเสี่ ยงภัย
สิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ประกอบด้วย
1. กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างของการทางานในหน่วยงานก่อสร้าง
2. ข้อกาหนดต่างๆเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า
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การให้ความรู ้กบั ตัวแทนของบริ ษทั ผูร้ ับเหมาช่วงแต่ละบริ ษทั ให้มีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
1. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า
2. การบารุ งรักษา
3. การตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้ าให้พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
ทั้งนี้ มีการกาหนดให้ผอู ้ บรมเป็ นผูน้ าในการตรวจสภาพอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าของบริ ษทั ด้วยตนเอง เปิ ด
โอกาสให้ตวั แทนแต่ละบริ ษทั สามารถนาความรู ้ไปใช้ตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้ าของตนเองได้ในเบื้องต้นก่อนที่จะ
นาอุปกรณ์เข้ามาใช้ในหน่วยงานโดยสามารถซ่ อมแซมเครื่ องมือ อุปกรณ์ ไฟฟ้ าบางอย่างได้ เช่น สามารถ
ตรวจสอบสายไฟพ่วงที่ใช้งานว่าสภาพยังใช้งานได้หรื อไม่ เป็ นต้น
รู ปที่ 4.15 และ 4.16 แสดงสภาพการอบรมผูเ้ ข้าทางานใหม่ และการอบรมตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้ า
เบื้องต้น

รู ปที่ 4.15 การอบรมของผูท้ ี่เข้ามาทางานใหม่
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รู ปที่ 4.16 การอบรมตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้ าเบื้องต้น
การให้ความรู ้กบั พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน ในเรื่ องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า เป็ นการใช้เวลา
ในช่วงประชุมเช้าเพียงเล็กน้อย เช่น ความรู ้เกี่ยวกับสายไฟพ่วงที่ใช้ในหน่วยงาน เป็ นต้น

รู ปที่ 4.17 การให้ความรู ้เรื่ องสายไฟพ่วงในตอนประชุมเช้า
การจัดทาบอร์ ด Visual Control เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขโดยผูอ้ านวยการฝ่ ายและ
สื่ อสารให้พนักงานรับทราบ ดังรู ปที่ 4.18
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รู ปที่ 4.18 บอร์ด Visual Control สถิติอนั ตรายที่ตรวจพบแต่ละสัปดาห์
 การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า
ในการเลื อกใช้อุป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ต้องเลื อกอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าที่ มี คุ ณภาพ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าจะไม่ ท าหรื อ
ปรับแก้อุปกรณ์ข้ ึนมาใช้เอง แต่ตอ้ งเป็ นอุปกรณ์ที่ทาสาเร็ จมาแล้ว ถ้าไม่มีคุณภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมดังแสดงในรู ปที่ 4.19 อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ได้มาตรฐาน

รู ปที่ 4.19 อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ได้มาตรฐาน
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 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า
มาตรการการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าประกอบด้วย
ขนาดสายไฟฟ้ า สวิตซ์ และอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้ าจะต้องถูกต้องตามมาตรฐาน
อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่จะต้องสัมผัสด้วยมือโดยตรง จะต้องมีสายดินในเครื่ องมือ ในเครื่ องมือซึ่งเป็ น
สายหุ ม้ ฉนวนสองชั้น
- อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ไม่คลุมด้วยฉนวนอย่างมิดชิด ต้องอยูใ่ นห้องหรื อรั้วกั้นสามารถล็อคกุญแจ
จะเปิ ดได้โดยผูม้ ีหน้าที่เท่านั้นเช่นตูไ้ ฟชัว่ คราว หม้อแปลง ชัว่ คราว เป็ นต้น
 การซ่อมบารุ งและตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ในการซ่อมบารุ งและตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้ า จะต้องทาเป็ นประจาสม่าเสมอ โดยผูม้ ีความรู ้ความชานาญ
ดี พ อ โดยให้ผูร้ ั บ เหมาตรวจสอบอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าก่ อนนาเข้า มาในหน่ วยงาน และทุ ก วันจันทร์ จะมี ก าร
ตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้ าโดยใช้ใบตรวจเช็ค หลังจากตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องมื อไฟฟ้ า จะติ ดสติ๊กเกอร์
อนุญาตและวันหมดอายุการใช้งานบนอุปกรณ์เครื่ องมือไฟฟ้ า

รู ปที่ 4.20 การตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่ องมือไฟฟ้ า
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รู ปที่ 4.21 บอร์ดตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ผา่ นการตรวจและอนุญาตให้ใช้งาน
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รู ปที่ 4.22 ใบตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้ า
 ทากิจกรรมตรวจสอบความปลอดภัยในหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
ในทากิ จกรรมตรวจสอบความปลอดภัยในหน่ วยงานอย่างสม่ าเสมอเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยใน
หน่วยงานจะทาการสารวจความปลอดภัยรายวัน ในแต่ละสัปดาห์จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจาพื้นที่
และ ประจาสานัก งานใหญ่มาร่ วมท ากิ จกรรมด้วยอย่างน้อยสัปดาห์ ละ 2 ครั้ง เพื่อป้ องปรามไม่ ให้เกิ ด
อันตราย หรื อลดการเกิดอันตรายจากไฟฟ้ าได้
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รู ปที่ 4.23 การชี้แจงก่อนเริ่ มกิจกรรมตรวจสอบความปลอดภัย

รู ปที่ 4.24 กิจกรรมตรวจสอบความปลอดภัยในหน่วยงาน

46

4.3

การสรุปผลการใช้ มาตรการป้ องกันและแก้ไขอันตราย

หลังจากมีการใช้มาตรการป้ องกันและแก้ไขอันตรายจากกระแสไฟฟ้ า สถิติของอันตรายหรื อสาเหตุ
ของการเกิดอุบตั ิเหตุ จากการสารวจตรวจสอบความปลอดภัยในการทางานของบริ ษทั กรณี ศึกษาตั้งแต่เดือน
มิถุนายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีผลดังรู ปที่ 4.25 โดยมีสถิติเปรี ยบเทียบช่วงก่อนและหลังการใช้มาตรการ
การป้ องกันอุบตั ิเหตุแสดงตามรู ปที่ 4.26

รู ปที่ 4.25 สถิติของอันตรายหรื อสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2558
จานวนครั้งที่สารวจเจออันตรายจากไฟฟ้ า
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กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม

กันยายน

รู ปที่ 4.26 จานวนครั้งที่สารวจพบว่าเกิดจากอันตรายจากไฟฟ้ า
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จากการใช้กิจกรรมค้นหาอันตรายและประเมินอันตราย จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ตุลาคม ปี 2558
โดยรวมแยกตามประเภทของอันตรายได้ผลที่เกิดขึ้นดังรู ปที่ 4.27

รู ปที่ 4.27 จานวนครั้งของอันตรายหรื อสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุแยกตามประเภทของอันตราย
สรุ ปการใช้กิจกรรมค้นหาอันตรายและประเมิ นอันตราย จากเดื อนกุมภาพันธ์ ถึ ง ตุล าคม ปี 2558
โดยรวมแยกตามความรุ นแรงของอันตราย ได้ผลดังรู ปที่ 4.28

รู ปที่ 4.28 จานวนครั้งของอันตรายหรื อสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุแยกตามความรุ นแรง

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาการจัดการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมตามข้อมูลสถิติ
ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2558 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และกาหนดแนวทางการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต่อจากมิถุนายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2558 มีผลการศึกษาและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการการดาเนินงาน
จากการศึกษาปั ญหาและอันตรายที่ เกิ ดขึ้นในการก่อสร้ างอาคารโรงงานของบริ ษทั ในกรณี ศึกษา
โดยการใช้กิจกรรมค้นหาและประเมินอันตรายที่เรี ยกว่า Completely Check Completely Find-out (CCCF)
ที่ ไ ด้ดาเนิ นการปรั บ ปรุ ง ระบบความปลอดภัย ในหน่ ว ยงานก่ อ สร้ า งมาใช้เ พื่ อ ให้ ก ารท างานปราศจาก
อุบตั ิ เหตุ สามารถบริ หารจัดการความปลอดภัย ได้อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐานและสนอง
นโยบายขององค์กร มีประเด็นสรุ ปดังนี้
1. ประเภทของอันตรายที่จะก่อให้อุบตั ิเหตุ สามารถแบ่งได้ดงั นี้







อันตรายจากเครื่ องจักร
อันตรายจากวัตถุหนักตกใส่
อันตรายจากยานพาหนะ
อันตรายจากการตกจากที่สูง
อันตรายจากกระแสไฟฟ้ า
อันตรายจากไฟไหม้, อื่นๆ

2. จากกลยุทธ์การจัดการด้านความปลอดภัย ที่กาหนดมาตรการการป้ องกันและแก้ไขอันตรายจาก
ไฟฟ้ า จากการสารวจพบมากที่สุดในเดือนมิถุนายน 15 ครั้ง และเดือนตุลาคม4 ครั้ง สามารถ
ลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้ าได้ 11ครั้ง ในระยะเวลา 4 เดือน คิดเป็ น 73.33%
3. ปั จจัยที่ มีส่วนทาให้การส ารวจความปลอดภัยในหน่ วยงาน พบอันตรายจากกระแสไฟฟ้ า
น้อยลงในเดื อนกันยายนถึ งเดื อนตุ ลาคมจาก 5 ครั้ งเหลื อ 4 ครั้ง ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจาก
แผนการก่ อสร้ างซึ่ งในเดื อนเมษายนถึ งสิ งหาคมมี งานโครงสร้ างหลักของตัวอาคารมี การใช้
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าที่ ม ากกว่า เดื อนตุ ล าคมที่ เหลื อแต่ ง านสถาปั ตยกรรมจึ งมี โอกาสพบอันตราย
มากกว่า
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษามีดงั นี้
1. ในงานก่ อสร้ าง สภาพแวดล้อมบริ เวณที่ทางาน และกิ จกรรมที่ ทาเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
กิจกรรมด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างควรมีการแก้ไขและปรับปรุ งอยูต่ ลอดเวลาเพื่อให้ทนั
ต่อสถานะงานปั จจุบนั ที่ทาอยู่
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิ ติการตรวจพบอันตรายในหน่ วยงานก่อสร้ าง เป็ นข้อมูลหน่ วยงาน
ก่อสร้างหนึ่ง ของบริ ษทั กรณี ศึกษาเท่านั้น หน่วยงานอื่นๆอาจมีปัญหาไม่เหมือนกัน แต่สามารถ
นาแนวทางป้ องกันอันตรายไปปรับกลยุทธ์ เพื่อให้เข้ากับหน่วยงานอื่นได้
3. ให้ความสาคัญกับปั ญหาทุกเรื่ อง ทุกระดับ ที่พนักงานค้นหามาได้ และดาเนิ นการแก้ไขโดยเร็ ว
ที่สุด กาหนดผูร้ ับผิดชอบเพื่อติดตามผลการดาเนินการแก้ไข
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