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บทที ่1 
 

บทน ำ 

 
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมงานก่อสร้างในประเทศไทยไดเ้พิ่มปริมาณมากข้ึน และเจริญกา้วหนา้ไปอยา่ง

รวดเร็ว ไดน้ าเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใชอ้ยา่งแพร่หลาย เพื่อลดตน้ทุน ลดระยะเวลาในการท างาน แต่ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนตามมาการปฏิบติังานในงานก่อสร้าง คืออุบติัเหตุซ่ึงการเกิดอุบติัเหตุในแต่ละคร้ังก่อให้เกิดความ
สูญเสียทั้งชีวิต และทรัพยสิ์นอย่างประมาณค่ามิได ้ความสูญเสียจากงานก่อสร้างในปัจจุบนัไดท้วีความ
รุนแรงเพิ่มข้ึนทุกขณะ พบวา่สถิติการเกิดอุบติัเหตุในงานก่อสร้างมีแนวโนม้ท่ียงัสูงอยูทุ่กปี ซ่ึงจากสถิติการ
ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน ส านกังานกองทุนทดแทน ปี 2557 ตงัตารางท่ี 1.1 พบว่า
กิจการงานก่อสร้าง มีผูป้ระสบอนัตรายท่ีระดบัรุนแรงถึงขั้นเสียชีวติ จ  านวน 105 ราย  

 
ตำรำงที ่1.1   สถิติการประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน  ปี 2557 

 
ประเภทกิจการ 

 ความร้ายแรง 

ตาย ทุพพลภาพ 
สูญเสีย
อวยัวะ
บางส่วน 

ท างานไม่ไดช้ัว่คราว 
หยดุงาน
เกิน 3 วนั 

หยดุงาน 
ไม่เกิน 3 วนั 

การก่อสร้าง 105 4 67 2,455 6,999 
การขนส่งการคมนาคม 113 2 38 1,372 2,238 
การคา้ 101 - 112 4,065 8,867 
ผลิตประกอบยานพาหนะ 10 - 111 1,546 5,364 
ผลิตภณัฑจ์ากโลหะ 29 2 342 4,466 12,128 
ผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ การพิมพ ์ 9 - 41 878 1,530 
การผลิตส่ิงทอถกั เคร่ืองประดบั 10 - 86 1,262 2,722 
การผลิตอาหาร เคร่ืองด่ืม 43 1 134 2,681 5,777 
การส ารวจการท าเหมืองแร่ 5 - 9 172 225 
กิจการอ่ืนๆ 103 2 51 3,834 9,374 

ท่ีมา : ส านกังานกองทุนเงินทดแทน   ส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน [6] 
 
 



2 

 

ส่ิงท่ียงัละเลยและบกพร่องอยู่คือการป้องกนัอุบติัเหตุต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในงานก่อสร้างได้
ตลอดเวลา นอกจากน้ียงัมีคนงานจ านวนมากท่ีเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายจากงานก่อสร้าง คนงานยงัขาด
ความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกความปลอดภัยในการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม อุบัติเหตุและ
โศกนาฏกรรมจึงยงัคงเกิดซ ้ าอยู่เช่นน้ี  จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งรีบเร่งและให้มีการปฏิบติัอย่างจริงจงัทั้งน้ีเพื่อลด
ความสูญเสียทั้งชีวติและทรัพยสิ์นท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ดงันั้นเพื่อเป็นการป้องกนัและลดการเกิดอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง จากปัญหาและเหตุผลดงักล่าว จึง
เป็นท่ีมาของการศึกษาเร่ืองปัญหาและวิธีบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในการก่อสร้างอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรม น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาแนวทางและวางแผนอย่างมีระบบในการป้องกันไม่ให้เกิด
อุบติัเหตุข้ึนได ้ 
 

 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

เน่ืองจากปัจจุบนัทางบริษทัไทยทาเคนาคา สากล ก่อสร้าง ท่ีเป็นในกรณีศึกษาเป็นองคก์รท่ีท าธุรกิจ

เก่ียวกบัให้บริการลูกคา้ในดา้นการออกแบบและการก่อสร้างอาคารต่างๆ มีการขยายสาขาเพิ่มเพื่อรองรับ

การเจริญเติบโตของบริษทัไปยงัภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย เช่น สาขาบางปะกง (นิคมอุตสาหกรรม 

อมตะนคร จ.ชลบุรี) สาขาระยอง (นิคมอุตสาหกรรม อีสเทริน์ซีบอร์ด จ.ระยอง) สาขานวนคร (สวน

อุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี)  สาขาเชียงใหม่ (นิคมอุตสาหกรรมล าพนู จ.ล าพนู) สาขากรุงเทพ เป็นตน้ 

ผลงานการก่อสร้างหลาย ๆ ประเภทท่ีทางบริษทัได้ท าสร้างข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นประเภทอาคารสูง 
อาคารโรงงาน ห้างสรรพสินคา้ ท่ีผ่านมางานก่อสร้างอาคารโรงงานจะมีมากท่ีสุด  และส่วนมากจะรับงาน
จากกลุ่มทุนท่ีมาจากประเทศญ่ีปุ่น  ทั้งน้ีในการด าเนินการก่อสร้างมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรฐานในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งมาตรฐานทางคุณภาพงาน มาตรฐานทางส่ิงแวดลอ้ม และ มาตรฐานทางดา้นความ
ปลอดภัย และปัจจุบันลูกค้าไม่ได้ต้องการอาคารท่ีคุณภาพงานดี งานเสร็จตามก าหนดเท่านั้ น แต่ให้
ความส าคญัการก่อสร้างท่ีมีการควบคุมความปลอดภยัดว้ย เน่ืองดว้ยสภาพปัญหาการบริหารจดัการความ
ปลอดภยั ท่ียงัพบปัญหา อนัตราย หรือความไม่ปลอดภยัในการท างานท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ อยู่
บ่อยคร้ัง  

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจน าปัญหาดงักล่าวมาท าการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการ

ปรับปรุง และศึกษาการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั เพื่อให้การจดัการดา้นความปลอดภยัหน่วยงาน

บริษทั ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 วตัถุประสงคข์องการศึกษามีดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาประเภทปัญหา และสาเหตุ การเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างในงาน     
ก่อสร้างอาคารอาคารโรงงานอุตสาหกรรม 

2. เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและเสนอแนวทางในการป้องกนัอุบติัเหตุใน
งานก่อสร้างอาคารโรงงาน 

3. เพื่อน าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา การเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในงานก่อสร้างอาคารโรงงาน 
 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

 การศึกษาในคร้ังน้ี ไดก้  าหนดขอบเขต และเน้ือหาส าคญัของงานศึกษาไวด้งัน้ี 
 1.ศึกษาหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุของแต่ละกิจกรรม ประเภทของงานก่อสร้างท่ี
ท าการศึกษาศึกษาคือ ประเภทงานก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม 
 2.ศึกษาการป้องกนัอุบติัเหตุในการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีท าการก่อสร้างโดย
บริษทัไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จ ากดั   หน่วยงาน A&M FACTORY PHASE-1   สถานท่ีก่อสร้าง นิคม
อุตสาหกรรมราชบุรี 
 3. การเก็บขอ้มูล ใชเ้วลาตั้งแต่ กุมภาพนัธ์ ถึง ตุลาคม ในปี พ.ศ.2558 
 4. การเก็บขอ้มูล จากการส ารวจความปลอดภยัในหน่วยงาน กิจกรรมการคน้หา และประเมิน
อนัตราย หรือท่ีเรียกวา่  COMPLETELY CHECK COMPLETELY FIND OUT ( CCCF )  
 

1.4 ขั้นตอนการศึกษา 
 ขั้นตอนการศึกษามีดงัน้ี 

1. ศึกษาทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบั การเกิดอุบติัเหตุในงานก่อสร้างอาคารโรงงาน 
2. ศึกษาความถ่ีของความไม่ปลอดภยัประเภทต่างๆในการก่อสร้างอาคารโรงงาน  เพื่อศึกษา

ประเภทของอนัตรายท่ีสูงท่ีสุด ปัญหาและวธีิการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในงาน
ก่อสร้างของบริษทักรณีศึกษา 

3. ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจดัการปัญหาความไม่
ปลอดภยัในการท างาน 

4. ศึกษาผลการเปรียบเทียบความถ่ีของความไม่ปลอดภยั เม่ือมีมาตรการปรับปรุง แกไ้ขปัญหา 

5. สรุปผลการศึกษา 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมีดงัน้ี 
 

1. ท าใหท้ราบถึง ปัญหาและวธีิการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในงานก่อสร้างอาคาร
โรงงาน 

2. ท าใหท้ราบถึง กลุ่มประเภทของอนัตรายท่ีสูงท่ีสุด ในการก่อสร้างอาคารโรงงาน 

3. ช่วยในการวางแผนงานป้องกนัอนัตรายในงานก่อสร้างใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 

1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 ค านิยามศพัทเ์ฉพาะมีดงัต่อไปน้ี 

1. สถานท่ีก่อสร้าง  หมายถึง อาณาบริเวณทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง มิใช่เฉพาะบริเวณท่ี
ก าลังด าเนินการก่อสร้างเท่านั้ น แต่รวมไปถึงบริเวณท่ีจัดเก็บวสัดุ โกดังเก็บเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร 

2. คนงานก่อสร้าง หมายถึง บุคคลท่ีทางานเก่ียวกบัการก่อสร้างส่ิงก่อสร้างประเภทอาคาร ซ่ึง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูท่ี้ใชฝี้มือในการท างาน และผูท่ี้ไม่ใชฝี้มือในการท างานคือ กรรมกรท่ีใช้
แรงงานทัว่ไป 

3. ความปลอดภยัในการท างาน หมายถึง การท างานโดยปราศจากอุบติัเหตุหรืออนัตรายท่ีมี
โอกาสเกิดข้ึน 

4. อุบติัเหตุจากการท างาน หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดค้าดคิดในขณะท างานไม่วา่จะ
เกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในสถานท่ีอ่ืน ๆ แต่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีผลสืบ
เน่ืองมาจากงานท่ีท า ผลของอุบติัเหตุจากการท างานน้ี อาจท าให้งานหยุดชะงกั ก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บพิการ ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต และนอกจากน้ียงัอาจท าให้เกิดความเสียหายในรูป
ทรัพยสิ์น เวลา 

5. อนัตราย (Danger) หมายถึงระดบัความรุนแรงท่ีเป็นผลเน่ืองมาจากภยั (Hazard) อนัตราย จาก
ภายอาจจะมีระดบัสูงหรือมาก นอ้ยก็ได ้ข้ึนอยูก่บัมาตรการในการป้องกนั เช่น การท างานบนท่ี
สูงสภาพการณ์เช่นน้ีถือไดว้า่เป็นภยั (Hazard) ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บถึงตายไดห้ากมีการ
พลดัตกลงมาในกรณีถือไดว้า่มีอนัตรายอยูร่ะดบัหน่ึง หากแต่ระดบัอนัตรายจะลดนอ้ยลง ถา้
ผูป้ฏิบติังานใช้ สายนิรภยั (Harness) ขณะท างานเพราะโอกาสของการพลดัตกและก่อให้เกิด
ความบาดเจบ็ลดนอ้ยลง 



บทที ่2 
ทฤษฏีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาด้านการจดัการความปลอดภยัในการก่อสร้างอาคาร
โรงงานอุตสาหกรรมครอบคลุมการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

1. แนวคิดและแนวคิดเร่ืองอุบติัเหตุและความปลอดภยั 

2. กิจกรรมคน้หาและประเมินอนัตราย 

3. งานศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1  แนวคดิและแนวคดิเร่ืองอบัุติเหตุและความปลอดภัย 

 ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของค าท่ีเก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 

อุบติัการณ์ หรือ เหตุการณผิดปกติ (Incident)  หมายถึง เหตุการณท่ีไม่พึงประสงค ์แต่เกิดข้ึนแลว้มี
ผลใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ (Near Miss) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงคแ์ต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้มี
แนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
 อุบติัเหตุ  หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคท่ี์อาจเกิดจากการไม่คาดคิดไวล่้วงหนา้ไม่ทราบ
ล่วงหนา้ หรือขาดการควบคุม แต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้มีผลใหเ้กิดการบาดเจบ็ เจบ็ป่วยจากการท างานหรือเสียชีวติ 
หรือความสูญเสียต่อทรัพยสิ์นหรือความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2.1.1สาเหตุของอุบัติเหตุ 
 

จากคู่มือการฝึกอบรมหลกัสูตรเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัหัวหน้างาน ของกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน[7] แสดงการศึกษาของ H.W. Heinrich ซ่ึงศึกษาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ
อยา่งจริงจงัในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ   ผลการวจิยัสรุปสาเหตุของอุบติัเหตุ มี 3 ประการคือ 

 

1) สาเหตุท่ีเกิดจากคน (Human Causes) มีจ านวนสูงสุด คือ 88% ของการเกิดอุบติัเหตุทุกคร้ัง 
2) สาเหตุเกิดจากความผดิพลาดของเคร่ืองจกัร (Mechanical Failure) มี  01%ของการเกิดอุบติัเหตุ

ทุกคร้ัง 
3) สาเหตุท่ีเกิดจากดวงชะตา (Acts of God) มีประมาณ  2% เป็นสาเหตุท่ีเกิดข้ึนโดธรรมชาติ 

นอกเหนือการควบคุมได ้เช่น พาย ุน ้าท่วม ฟ้าผา่ แผน่ดินไหว เป็นตน้  
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สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุสรุปไว ้2 ประการ คือ 
 

1)  สาเหตุท่ีจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Acts) เป็นสาเหตุใหญ่ท่ีก่อให้อุบติัเหตุ 88%ของ
อุบติัเหตุทั้งหมด เช่น การท างานไม่ถูกวธีิ ความประมาท ความไม่เอาใจใส่ในการท าเป็นตน้ 

2) สาเหตุท่ีจากสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Condition) เป็นสาเหตุรองคิดเป็น 08% เท่านั้น 
เช่นเคร่ืองมืออุปกรณ์ช ารุด  พื้นท่ีขรุขระ แสงสวา่งไม่เพียงพอ 

  

H.W. Heinrichไดน้ าเสนอทฤษฎีโดมิโน (Domino theory) เป็นทฤษฎีเก่ียวขอ้งและพฒันามาจาก
หลกัความจริงเก่ียวกบัความปลอดภยัในอุตสาหกรรมไวด้งัน้ี 

 

1. ในขอ้แรกทฤษฎีน้ีสามารถเช่ือมโยงกบัแนวความคิดและปรัชญาด้านความปลอดภยัเก่ียวกบั

สาเหตุและล าดบัขั้นตอนของขบวนการเกิดอุบติัเหตุ 

2. เขาไดแ้สดงแนวความคิดเก่ียวกบัสาเหตุและการเกิดอุบติัเหตุไวว้า่ “เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดการ

บาดเจบ็ท่ีสามารถป้องกนัได ้เป็นผลสืบเน่ืองมาจากองคป์ระกอบต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวโยงต่อเน่ืองกนั

เป็นล าดบัเป็นขั้นเป็นตอน  

3. องคป์ระกอบตวัสุดทา้ยก็คือการบาดเจบ็ท่ีตอ้งประสบอนัเป็นผลเน่ืองจากองคป์ระกอบท่ีติดกนั

ในล าดับก่อนน้ีคืออุบัติเหตุ และอุบัติเหตุท่ีก่อให้เกิดการบาดเจ็บก็เช่นเดียวกัน เป็นผล

เน่ืองมาจากการกระท าไม่ปลอดภยัของคน และภยัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรหรือสภาพการณ์ หรือ

ทางกายภาพ 

องค์ประกอบและล าดบัขั้นตอนการเก่ียวโยงกนัขององค์ประกอบเหล่าน้ีนั้น ตามทฤษฎีโดมิโนซ่ึง
แสดงสาเหตุและการเกิดของอุบติัเหตุสามารถอธิบายไดด้ว้ยอนุกรมของตวัโดมิโนท่ีตั้งอยูบ่นขอบของตวั5 
ตวัดว้ยกนั และรายละเอียดขององคป์ระกอบของอุบติัเหตุแต่ละตวั คือ 

 

โดมิโนตัวที่ 1 : ส่ิงถ่ายทอดจากบรรพชนและสภาพแวดลอ้มทางสังคม(Ancestry andsocial environment)ส่ิงท่ี
ถ่ายทอดจากบรรพชนและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง ความใจร้อน ด้ือร้ัน การป้องกนัอุบติัเหตุ
และการบาดเจ็บท่ีจะเกิดข้ึนนั้ น วิธีดีท่ีสุดคือ ป้องกันมิให้เกิดการกระท า และ หรือ
สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัเกิดข้ึนซ่ึงสามารถอธิบายไดด้ว้ยความสัมพนัธ์ของตวัโดมิโนต่าง ๆ  

โดมิโนตัวที่ 2 :ความผิดปรกติหรือความบกพร่องส่วนบุคคล(Fault of person)ความผิดปกติหรือความ
บกพร่องส่วนบุคคล หมายถึง การท่ีมีคุณลกัษณะทางสันดานและความประพฤติท่ีไม่ดี อาจ
กลายเป็นบุคคลท่ีชอบละเลย ไม่สนใจต่อหลกัปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัซ่ึงจะท าให้เกิดการ
กระท าท่ีไม่ปลอดภยั หรือมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัข้ึนมา 
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โดมิโนตัวที่ 3 : การกระท า และ/หรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe act and ormechanical or physical 
hazard)การกระท า และหรือ สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั ตวัอยา่งเช่น การยืนอยูใ่ตข้องหนกั
ท่ีแขวนอยู ่การสตาร์ทเคร่ืองจกัรโดยขาดการตรวจสอบท่ีดี การชอบวิ่งในสถานท่ีท างาน 
การถอดเคร่ืองก าบงัป้องกนัภยัออกจากเคร่ืองจกัรฯลฯ ลว้นเป็นการกระท าท่ีไม่ปลอดภยั
อาจน ามาซ่ึงอุบติัเหตุได้ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของเคร่ืองจกัรและสภาพเป็น
อนัตรายอ่ืน ๆ  เช่น เกียร์ท่ีไม่มีฝาครอบ แสงสว่างท่ีไม่เพียงพอนับว่าเป็นสาเหตุโดยตรง
ของอุบติัเหตุ 

โดมิโนตัวที่4: อุบติัเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ เช่นการหกลม้ การกระแทกโดยวตัถุลอยมาจากท่ีอ่ืน 
เป็นอุบติัเหตุท่ีน ามาซ่ึงการบาดเจบ็โดมิโนตวัท่ี 5 

โดมิโนตัวที่5:การบาดเจ็บ (Injury)การบาดเจ็บ เช่น ขาหัก หัวแตก สูญเสียอวยัวะหรือพิการ ฯลฯเป็นการ
บาดเจบ็ท่ีมีผลโดยตรงมาจากอุบติัเหตุ 

 
รูปที่ 2.1 โดมิโน 5 ตวัในกระบวนการเกิดอุบติัเหตุ[7] 

 

 สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุมีดงัน้ี 
 

1. สาเหตุน าของการเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน 

2. สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบติัเหตุ 

สาเหตุน าของการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานเกิดข้ึนจาก 
 

1) ความผดิพลาดของการจดัการเช่น 
 ไม่มีการสอนหรืออบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั 
 ไม่มีการบงัคบัใหป้ฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยั 
 ไม่มีการวางแผนและเตรียมงานดา้นความปลอดภยั 
 ไม่มีการแกไ้ขจุดอนัตรายต่าง ๆ  
 ไม่มีการจดัหาอุปกรณ์ความปลอดภยั 



8 

2) สภาวะทางดา้นจิตใจของคนงานไม่เหมาะสมเช่น 
 ขาดความระมดัระวงั 
 มีทศันคติไม่ถูกตอ้ง 
 สมองมีปฏิกิริยาชา้  
 ไม่มีการแกไ้ขจุดอนัตรายต่าง ๆ  
 เกิดความรู้สึกหวาดกลวั ขวญัอ่อน ตกใจง่าย 

3) สภาวะทางดา้นร่างกายของคนงานไม่เหมาะสมเช่น 
 อ่อนเพลียมาก 
 สายตาไม่ดี 
 มีร่างกายไม่เหมาะสมกบังานท่ีท ามีความพิการ 
 เป็นโรคหวัใจ 
 หูหนวก 

สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบติัเหตุในงานก่อสร้างเกิดจาก 
 
 

1) การปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยั เกิดจากการปฏิบติังานของคนงานโดยไม่ค  านึงถึงความปลอดภยั  
ซ่ึงทั้งผูค้วบคุมงาน หัวหน้างาน และตัวคนต่างก็มีส่วนรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนใน
หน่วยงานก่อสร้างทั้งส้ินอุบติัเหตุลกัษณะน้ีส่วนใหญ่จะเกิดความประมาทของผูป้ฏิบติังาน 
ไดแ้ก่การไม่สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคล เช่น  

 

 ไม่สวมหมวกนิรภยั  การแต่งกายไม่รัดกุม  ใส่รองเทา้แตะท าใหล่ื้นไถลไดง่้าย 
 ความสะเพร่า เช่น ไม่ถอนตะปูออกจากไมแ้ละวางทิ้งไว ้คนงานเหยยีบตะปูนั้น เป็นตน้ 
 การใชเ้คร่ืองจกัร เคร่ืองมือหรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ  โดยพลการ หรือโดยไม่ไดรั้บมอบหมาย 
 ถอดอุปกรณ์ความปลอดภยัจากเคร่ืองจกัรโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
 ไม่ใส่ใจต่อการหา้มเตือนต่าง ๆ  
 เล่นคะนองในขณะท างาน 

2) สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยั อุบติัเหตุจากสาเหตุน้ีสามารถแยกออกเป็น2กรณี คือ 
 

ก. อุบติัเหตุท่ีเกิดจากลกัษณะของงาน และ 

ข. อุบติัเหตุท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 

อุบติัเหตุท่ีเกิดจากลกัษณะของงาน จะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของงานก่อสร้างเช่น งานก่อสร้าง
อาคารสูง ลกัษณะอุบติัเหตุอาจเป็นเร่ืองการพลดัตกจากท่ีสูง การยกและขนยา้ยวสัดุดว้ยรอก กวา้น หรือ
ป้ันจัน่หอสูง และการพงัของโครงสร้างชัว่คราว เป็นตน้ ส าหรับงานถนนหรืองานทาง ลกัษณะของการเกิด
อุบติัเหตุอาจเก่ียวเน่ืองกบัการใชเ้คร่ืองจกัรกล หรือการใชเ้ร่ืองทุ่นแรงต่อไปน้ี 
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 การพลดัตกจากท่ีสูง ซ่ึงนบัเป็นปัญหาท่ีรุนแรงท่ีสุด ปัญหาน้ีเกิดจากการขาดอุปกรณ์
ป้องกนัทั้งอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัจากส่วนบุคคล 

 การยกวสัดุดว้ยรอก กวา้น หรือป่ันจัน่หอสูง ในหน่วยงานก่อสร้างนั้นเป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
ขนส่งวสัดุก่อสร้างเข้าไปใช้งานจ านวนมาก ดังนั้นการท างานจึงควรท าด้วยความ
รอบคอบ โดยเฉพาะผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ควรถือเป็นภาระส าคญัท่ีจะตอ้งตรวจสอบ
สภาพการท างาน การขนยา้ยวสัดุก่อสร้าง หรือช้ินส าเร็จรูปดว้ย รอก กวา้น หรือป้ันจัน่
หอสูงอย่างระมดัระวงั ตอ้งผูกหรือมดัวสัดุอยา่งแน่นหนา หากใชภ้าชนะรองรับก็ควร
ตรวจสอบความสามารถในการรับน ้ าหนกัของภาชนะดงักล่าวดว้ย เป็นตน้ นอกจากน้ีผู ้
ควบคุมงานท่ีมีความรู้คอยควบคุมการท างาน รวมทั้งมีการเรียนรู้การใชส้ัญญาณมือเพื่อ
ใชส่ื้อสารระหวา่งผูท่ี้อยูด่า้นล่างกบัผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรดว้ย 

 การพงัของโครงสร้างชัว่คราว โครงสร้างชัว่คราวประเภทนัง่ร้านฐานรองรับป้ันจัน่หอ
สูง ก าแพงกั้นดินนั้น จะตอ้งมีวศิวกรรับผดิชอบการออกแบบใหร้องรับน ้าหนกัในการ
ท างานไดอ้ยา่งปลอดภยัและผูค้วบคุมงานจะตอ้งควบคุมใหมี้การก่อสร้างโครงสร้าง
ชัว่คราวดงักล่าวให้เป็นตามท่ีออกแบบไวด้ว้ย 

 การใชเ้คร่ืองแท่นทุ่นแรง เคร่ืองจกัรกล ผูใ้ชง้านเคร่ืองทุ่นแรง หรือเคร่ืองจกัรกลควรมี
ความรู้และความช านาญในการควบคุมเคร่ืองจกัรกลอยา่งเพียงพอและมัน่ใจวา่สามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งกบัลกัษณะงานไม่ควรใชเ้คร่ืองจกัรกลผดิประเภท รวมทั้งไม่ควร
ท าการเปล่ียนแปลงสภาพของเคร่ืองจกัรกล 

 

อุบติัเหตุท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน หน่วยงานก่อสร้างเป็นพื้นท่ีท่ีมีสภาพการท างานท่ี
ไม่พึงประสงคห์ลายดา้น ทั้งสภาพท่ีมีเสียงดงั มีการสั่นสะเทือนจากการท างาน มีแสงท่ีจา้หรือมวัเกินไป มี
ฝุ่ นและกล่ินต่าง ๆ รบกวนต่อสุขภาพของผูท่ี้ปฏิบติังานก่อสร้าง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 เสียง เสียงรบกวนอาจเกิดข้ึนจากการท างาน เช่นการตอกสาเขม็ การขดัโลหะดว้ยเคร่ือง
ขดั ฯลฯ 

 การส่ันสะเทอืน ในการท างานก่อสร้างนั้นมีการใชง้านเคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์จ านวน
มาก ซ่ึงเม่ือมีการใช้เคร่ืองจกัรจะมีการสั่นสะเทือนเกิดข้ึนอาจส่งผลกระทบต่อสภาพ
การท างานของคนงาน และอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

 แสงสว่างแสงสว่างในการท างานหากแสงจา้มากเกินไปจะท าให้เกิดการระคายเคือง
สายตาท าให้ตาพร่ามวั และถ้าแสงสว่างไม่เพียงพอท าให้หารมองเห็นไม่ชัดเจน ส่ิง
เหล่าน้ีต่างมีผลท าใหเ้กิดอุบติัเหตุในการท างานไดท้ั้งส้ิน 
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 การขาดความเป็นระเบียบในหน่ายงานก่อสร้าง สภาพหน่วยงานก่อสร้างท่ีมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยจะแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานท่ีดีท่ีจะควบคุมดูแลเร่ืองการรักษาความ
ปลอดภยั 

 การมีเด็กเล็กซ่ึงเป็นลูกหลานของคนงานในหน่วยงานก่อสร้างปัญหาน้ีจะนบัเป็นประเด็น
ปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานก่อสร้างของไทย เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุไดง่้าย 
และยากต่อการควบคุมดูแล 

 บริเวณพื้นท่ีท างาน ล่ืน ขรุขระ 
 

2.1.2 การสูญเสียเน่ืองจากการเกดิอุบัติเหตุ 

การเกิดอุบติัเหตุในแต่ละคร้ัง ย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียมากมาย นอกจากจะเกิดการบาดเจ็บ การ
เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต หรือแม้แต่ทรัพย์สินเสียหาย อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีเกิดความเสียหาย 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงแล้ว ยงัรวมถึงการสูญเสียเวลาในการผลิตท่ีตอ้งหยุดและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  หรือ
แม้แต่เสียภาพพจน์ของบริษัทความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายอันเน่ืองมาจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  ดงัน้ีคือ 

 

1. ความสูญเสียทางตรง 

2. ความสูญเสียทางออ้ม 

ความสูญเสียทางตรง หมายถึง จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไปอนัเก่ียวเน่ืองกบัผูไ้ดรั้บบาดเจ็บโดยตรงจาก
การเกิดอุบติัเหตุ หรือเป็นค่าเสียหายท่ีแสดงใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดั ไดแ้ก่ 

1) ค่ารักษาพยาบาล 
2) ค่าทดแทนจากการไดรั้บบาดเจบ็ 
3) ค่าท าขวญั 
4) ค่าท าศพ 
5) ค่าประกนัชีวติ 

 

ความสูญเสียทางออ้ม หมายถึง ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  (ซ่ึงส่วนใหญ่จะค านวณเป็นตวัเงินได(้
ไดแ้ก่ นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายทางตรงส าหรับการเกิดอุบติัเหตุในแต่ละคร้ัง 

 

1) การสูญเสียเวลาในการท างานของ 
 

 คนงานหรือผูบ้าดเจบ็ เพื่อรักษาพยาบาล 
 คนงานอ่ืนหรือเพื่อนร่วมงานท่ีตอ้งหยุดชะงกัชัว่คราวเน่ืองจากช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บโดย

การปฐมพยาบาล หรือน าส่งโรงพยาบาล อยากรู้อยากเห็น การวิพากษว์ิจารณ์ ความต่ืน
ตกใจ 
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 หวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชา เน่ืองจากช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ สอบสวน หาสาเหตุของ
การเกิดอุบติัเหตุ บนัทึกและจดัท ารายงานการเกิดอุบติัเหตุ จดัหาคนงานอ่ืนและฝึกสอน
ใหเ้ขา้ท างานแทนผูบ้าดเจบ็ หาวธีิแกไ้ขและป้องกนัอุบติัเหตุไม่ใหเ้กิดซ ้ าอีก 

2) ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ท่ีไดรั้บความเสียหาย 
3) วตัถุดิบหรือสินคา้ท่ีไดรั้บความเสียหายตอ้งทิ้ง ท าลายหรือขายเป็นเศษ 
4) ผลผลิตลดลง เน่ืองจากกระบวนการผลิตขดัขอ้ง ตอ้งหยุดชะงกั 
5) ค่าสวสัดิการต่าง ๆ ของผูบ้าดเจบ็ 
6) ค่าจา้งแรงงานของผูบ้าดเจ็บซ่ึงโรงงานยงัคงตอ้งจ่ายตามปกติ แมว้า่ผูบ้าดเจ็บจะท างานยงั

ไม่ไดเ้ตม็ท่ีหรือตอ้งหยดุงาน 
7) การสูญเสียโอกาสในการท าก าไร เพราะผลผลิตลดลงจากการหยุดชะงกัของกระบวนการ

ผลิต และการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของตลาด 
8) ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า น ้ าประปา และโสหุ้ยต่าง ๆ ท่ีโรงงานยงัคงตอ้งจ่ายตามปกติ แมว้า่โรงงาน

จะตอ้งหยดุหรือปิดกิจการหลายวนัในกรณีเกิดอุบติัเหตุร้ายแรง 
9) การเสียช่ือเสียงและภาพพจน์ของโรงงาน 

 

นอกจากน้ีผูบ้าดเจบ็จนถึงขั้นพิการหรือทุพพลภาพ จะกลายเป็นภาระของสังคมซ่ึงทุกคนมีส่วนร่วม
รับผดิชอบดว้ย ความสูญเสียทางออ้มจึงมีค่ามหาศาลกวา่ความสูญเสียทางตรงมากซ่ึงปกติเรามกัจะคิดกนัไม่
ถึง จึงมีผูเ้ปรียบเทียบวา่ ความสูญเสียหรือค่าใชจ่้ายของการเกิดอุบติัเหตุเปรียบเสมือน “ภูเขาน ้ าแข็ง” ส่วนท่ี
โผล่พน้น ้ าให้มองเห็นไดมี้เพียงเล็กน้อย เม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ า ในท านองเดียวกนัค่าใช้จ่าย
ทางตรงเม่ือเกิดอุบติัเหตุ จะเป็นเพียงส่วนนอ้ยของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ซ่ึงผูบ้ริหารโรงงานจะมองขา้ม
มิได ้

 
 

รูปที่ 2.2 ภูเขาน ้าแขง็ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสูญเสียทางตรงและทางออ้ม[7] 
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2.1.3 การสอบสวนอุบัติภัย 
  

การสอบสวนอุบติัภยั เป็นการคน้หาสาเหตุของอุบติัภยัท่ีเกิดข้ึนจากสภาพการณ์ท่ีเป็นอนัตรายและ
วธีิการท างานท่ีไม่ปลอดภยัอนัเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดอุบติัภยันั้นข้ึน ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการป้องกนัไม่ให้
อุบติัภยัเกิดข้ึนอีก 

 

การด าเนินการสอบสวนตามขั้นตอนดงัน้ี 
 

1. เม่ือเกิดอุบติัภยัข้ึน ผูเ้ห็นเหตุการณ์ตอ้งรีบแจง้หวัหน้าเพื่อแจง้ให้ผูมี้หนา้ท่ีสอบสวนตามระดบั

ความรุนแรงของอุบติัภยัท่ีเกิดข้ึน 

2. เม่ือหัวหน้าได้รับแจ้งอุบัติภัย  ให้รีบไปสถานท่ีเกิดเหตุ (พร้อมปากกา บอร์ด แบบบันทึก

สอบสวนอุบติัภยัและกลอ้งถ่ายรูป( ตรวจสถนท่ีเกิดเหตุและใหผู้รู้้เห็นเล่าเหตุการณ์ใหฟั้ง 

3. เม่ือท าการสอบสวน/สอบสัมภาษณ์ จากพนกังาน่ีไดรั้บอุบติัภยั ผูท่ี้พบเห็นเหตุการณ์ และบุคคล

อ่ืน ๆ  ท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ การสอบสวนจะยดึหลกั 8W และ 0H ดงัน้ี 

 WHAT     เกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน 

 WHY      ท  าไมจึงเกิดเหตุการณ์ข้ึน 

 WHEN     เหตุการณ์เกิดข้ึนเม่ือไร เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ 

 WHERE    เหตุการณ์เกิดข้ึนท่ีไหน สถานท่ีเกิดเหตุการณ์ 

 WHO ผูท่ี้อยูใ่นเหตุการณ์ ผูรู้้เห็นเหตุการณ์ ผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ 

 HOW ไดรั้บบาดเจบ็อยา่งไร จะป้องกนัเหตุอยา่งไร 

4. มีการถ่ายภาพหรือเขียนภาพ สถานท่ีเกิดเหตุโดยละเอียด เพื่อใช้ประกอบการสอบสวนการ

ตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม เช่น มาตรฐานการท างาน รายงานการตรวจสอบ  ความปลอดภยั การ

ซ่อมบ ารุงต่าง ๆ  แลการฝึกอบรม 

5. มีการบนัทึกผลการสอบสวนในแบบสอบสวนอุบติัภยั 

6. มีการน าผลการสอบสวนไปท าการวเิคราะห์อุบติัภยัต่อไป 
 

2.1.4   การวเิคราะห์อุบัติภัย 
  

การวิเคราะห์อุบติัภยัท่ีเกิดจากการท างาน เป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการสอบสวนอุบติัภยัในการ
วิเคราะห์ดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของอุบติัภยั ซ่ึงจะเป็นแนวทางไปสู่การหาวิธี
ป้องกนัและปรับปรุงแกไ้ขมิให้อุบติัภยัในท านองน้ีเกิดข้ึนมาอีก การวิเคราะห์อุบติัภยัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละราย
นั้นจะท าการวเิคราะห์ขอ้เทจ็จริงในขอบเขต 8 หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
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1. ลกัษณะของการบาดเจบ็ ไดแ้ก่ สภาพการบาดเจบ็ทางร่างกายท่ีเกิดข้ึน 

2. ส่วนของร่างกายท่ีบาดเจบ็ ไดแ้ก่ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีไดรั้บบาดเจบ็ 

3. ตน้ตอท่ีท าใหเ้กิดบาดเจบ็ ไดแ้ก่ วตัถุ ส่ิงของต่าง ๆ  ท่ีท าใหร่้างกายบาดเจบ็ 

4. ประเภทหรือชนิดของอุบติัภยั ไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่ีท าใหเ้กิดการบาดเจบ็เสียหายโดยตรง 

5. สภาพท่ีเป็นอนัตราย ไดแ้ก่ สภาพร่างกายหรือสภาวะแวดลอ้มท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัภยั 

6. ตน้เหตุแห่งอุบติัภยั ไดแ้ก่ ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเป็นตน้เหตุของอุบติัภยั 

7. การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั ไดแ้ก่ การละเมิดกฎเกณฑว์ธีิปฏิบติังานท่ีปลอดภยั 

2.1.5 การเสริมสร้างความปลอดภัย 

วฑูิรย ์สิมะโชคดี และ วรีพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์.2548. เสนอในหนงัสือวิศวกรรมและการบริหารความ
ปลอดภยัในโรงงาน เป็นหลกัการ 3E เพื่อความปลอดภยั 

 

การเสริมสร้างความปลอดภยัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุในโครงกรก่อสร้างต่าง ๆ นั้น สามารถท่ีจะปรับใช้
จากหลกัการป้องกนัอุบติัภยัโดยทัว่ไปได ้ในการป้องกนัอุบติัภยัท่ีมีประสิทธิภาพและการเสริมสร้างความ
ปลอดภยัไดผ้ลอยา่งเห็นไดช้ดั จะอาศยัการน าหลกัการ 3E ไปใชไ้ดอ้ยา่งจริงจงั หลกัการ 3E มีความหมาย
ดงัน้ี 

1) ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  (Engineering (  เป็นการใช้ความรู้และวิทยาการทางด้าน

วิศวกรรมมาท าการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท างาน การใช้เคร่ืองจักรกลและ

เคร่ืองมือต่าง ๆ  ส าหรับการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน 

2) การศึกษา (Education) เป็นการให้การศึกษา การแนะน า หรือการฝึกอบรมให้แก่ผูป้ฏิบติังานได้

ทราบและเขา้ใจเก่ียวกบัอุบติัภยั หลกัการท างานและแนวทางการด าเนินงานท่ีมีความปลอดภยั

รวมทั้งการเริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อระบบการท างานท่ีปลอดภยั 

3) การออกฎข้อบงัคบั (Enforcement)เป็นการออกกฎและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  การก าหนด

แนวทาง มาตรการควบคุมบงัคบั ข้อห้ามและวิธีปฏิบติัส าหรับพนักงานเพื่อป้องกันการเกิด

อุบติัภยั และเสริมสร้างความปลอดภยัใหเ้กิดข้ึนในการท างานของหน่วยงาน 
 

การเสริมสร้างความปลอดภยัเพื่อป้องกนัอุบติัภยัตามหลกักา 3E น้ี จ  าเป็นตอ้งกระท าควบคู่กนัไปทั้ง 
3 ดา้น จึงจะท าใหก้ารป้องกนัอุบติัภยัและเสริมสร้างความปลอดภยัให้กบัหน่วยงาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงสุด การให้การศึกษาและฝึกอบรมนั้นควรกระท าอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานฝ่ายต่าง ๆ  เกิดความ
ส านึกและมีความรับผดิชอบต่อมาตรการความปลอดภยัร่วมกนั 
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รูปที ่2.3 การเสริมสร้างความปลอดภยัเพื่อป้องกนัอุบติัภยัตามหลกัการ 3E[8] 
 

การศึกษาทางดา้นความปลอดภยั (Safety Education) จะเป็นการพฒันาความรู้และจิตส านึกในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั สามารถท าการศึกษาภาวะแวดล้อมการท างานท่ีอนัตราย และคน้หาวิธีการ
ปรับปรุงแกไ้ขการท างานใหมี้ความปลอดภยั ส่วนการฝึกอบรมทางดา้นความปลอดภยั (Safety Training) จะ
เป็นการฝึกฝน พฒันาทกัษะ มีขีดความสามารถความช านาญของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถท างานได้ อยา่ง
ถูกวธีิและมีความปลอดภยั 

2.1.6 กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง 

กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างประกอบดว้ย 

1. กฎหมายความปลอดภยัในการท างานอยู่ในรูปของประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  เร่ือง ความปลอดภยัในการท างาน จ านวน 17 ฉบบั มี

รายละเอียดดงัน้ี 

1) ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร 

2) ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัภาวะแวดลอ้ม 

3) ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัภาวะแวดลอ้ม(สารเคมี(  

4) ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า 

5) ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัภาวะแวดลอ้ม (ประดาน ้า( 

6) ความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างวา่ดว้ยลิฟตข์นส่งวสัดุชัว่คราว 

7) ความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างวา่ดว้ยนัง่ร้าน 

Education

Accident Prevention

Engineering Enforcement
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8) ความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างวา่ดว้ยเขตก่อสร้าง 

9) ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัป้ันจัน่ 

10) ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองตอกเสาเขม็ 

11) ความปลอดภยัในการท างานในสถานท่ีอบัอากาศ 

12) ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย 

13) ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัหมอ้น ้า 

14) ความปลอดภยัในการท างานในสถานท่ีท่ีมีอนัตรายจากการตกจากท่ีสูง  วสัดุกระเด็น ตก

หล่นและการพงัทลาย 

15) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภยัในการท างาน

ส าหรับลูกจา้ง 

16) คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

17) ความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง 
 

2. กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ไดอ้อกกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ

จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบังานก่อสร้าง 

พ.ศ.2551 มีรายละเอียด 15 หมวดดงัน้ี 

1) บททัว่ไป 

2) เขตก่อสร้าง 

3) ไฟฟ้าและการป้องกนัอคัคีภยั 

4) งานเจาะและงานขดุ 

5) งานก่อสร้างท่ีมีเสาเขม็และก าแพงพืด 

6) ค ้ายนั 

7) เคร่ืองจกัรและป้ันจัน่ 

8) ลิฟตข์นส่งวสัดุชัว่คราวและลิฟตโ์ดยสารชัว่คราว 

9) เชือก ลวดสลิง และรอก 

10) ทางเดินชัว่คราวยกระดบัสูง 

11) การท างานในสถานท่ีท่ีมีอนัตรายจากการตกจากท่ีสูงการพงัทลาย และการกระเด็นหรือตก

หล่นของวสัดุ 
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12) งานอุโมงค ์

13) งานก่อสร้างในน ้า 

14) การร้ือถอนท าลาย 

15) การคุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 
 

3. มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับงานก่อสร้างอาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2808ไดแ้บ่งมาตรฐานความปลอดภยั ออกเป็น มีดงัน้ี ซ่ึงรายละเอียด หมวด 03 

1) งานนัง่ร้าน 

2) งานตอกเขม็ 

3) บนัไดไต่ 

4) งานขดุดินลึก 

5) การร้ือถอนท าลาย 

6) ป้ันจัน่ 

7) กวา้นและลิฟต ์

8) การเช่ือมและการตดั 

9) การปฏิบติังานภายใตค้วามกดอากาศสูง 

10) การระเบิด 

11) การขนยา้ยและการเก็บวสัดุ 

12) พื้นท่ีชัว่คราว,ขอบกนัตก,ราวกั้น,บนัไดถาวร 

13) ความสะอาดและความมีระเบียบ หอ้งสุขา การเดินสายไฟและการใหแ้สงสวา่งชัว่คราว 
 

2.2 กจิกรรมค้นหาและประเมนิอนัตราย 

แนวคิดในเร่ืองกิจกรรมการคน้หาและประเมินอนัตราย  เป็นกิจกรรมท่ีถูกจดัท าข้ึน ตามแนวทาง
Completely Check Completely Find-out Activity: CCCF(Proceedings of The 10th Symposium on TQM-
Best Practices in Thailand)[9]โดยการเปล่ียนกรอบความคิดเร่ืองความปลอดภยั  กล่าวคือ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีดูแล
และท ากิจกรรมความปลอดภยัจะไม่ใช่หน่วยงานความปลอดภยัเท่านั้น  แต่ความปลอดภยัเป็นหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของทุกคนในบริษทั ทุกหน่วยงานตอ้งเขา้ร่วมกนัท ากิจกรรม เพื่อคน้หาอนัตรายและท าการแกไ้ข
เร็วท่ีสุด  โดยจุดประสงคห์ลกัของกิจกรรมน้ีคือ 
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1. ตรวจสอบสถานท่ีและงานทั้งหมดซ่ึงอาจจะเกิดอนัตราย และ  แกไ้ขใหอ้นัตรายหมดไป 

2. สร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัย โดยยึดหลัก “Genchi-Genbutsu” (คือ การไปดูและวิเคราะห์

ปัญหาจากสถานท่ีท างานจริง( 

3. ปรับเปล่ียนวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัจากการป้องกนัเชิงรับ (Passive) เป็นการป้องกนัท่ีสาเหตุ

ก่อนเกิดอุบติัเหตุ (Pro action) 

แผนการด าเนินกิจกรรมคน้หาและประเมินอนัตราย  โดยหลกัการ PDCA  เพื่อก าหนดแผนการด าเนิน
กิจกรรม CCCF  แบ่งออกเป็นเป็น 7 ขั้นตอน ดงัรูปท่ี 2.4 

 

 

รูปที2่.4 การด าเนินกิจกรรมคน้หาและประเมินอนัตราย[9] 

 ขั้นตอนการด าเนินการตามกิจกรรม CCCF  ประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอนหลกั ๆ ตงัตารางท่ี 2.0 
 

ตารางที2่.1 ขั้นตอนกิจกรรมคน้หาและประเมินอนัตราย[9] 
 

 

1  ก  ำหนดนโยบำยและจดัตั้งองคก์รดำ้นควำมปลอดภยั
2  จดัท ำแผนงำนของกิจกรรม คน ้หำและประเมินอนัตรำย
3 ด ำเนินกิจกรรมคน้หำและประเมินอนัตรำย
4  ติดตำมผล
5  ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่อง
6  แกไ้ขขอ้บกพร่อง และท ำเป็นมำตรฐำน
7  ขยำยผลไปสู่ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

ขั้นตอน

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม เคร่ืองมือ ผูรั้บผิดชอบ
1. คน้หำอนัตรำย  แบบฟอร์ม A ผูป้ฏิบติังำน

โดยอำศยัหลกักำร "Genchi - Genbutsu" ทุกคน
2. ประเมินระดบัอนัตรำย แบบฟอร์ม B หวัหนำ้งำน

โดยแยกอุบติัเหตุเป็น 6 ประเภท วิศวกร
3. กำรก ำหนดมำตรกำรแก้ไขและป้องกนั แบบฟอร์ม ผูอ้  ำนวยกำร
4. กำรจดัท ำบอร์ดแสดงจุดอนัตรำย บอร์ดแสดง ทุกคน

และติดตำมควำมคืบหนำ้ จุดอนัตรำย



18 

ขั้นตอนที ่1 เป็นการระบุอนัตรายโดยใหพ้นกังานทุกคน ท าการคน้หาอนัตรายโดยการไปดูสถานท่ีจริง โดย 

จะใชแ้บบฟอร์มดงัรูปท่ี 2.8 

 

รูปที ่2.5 ตวัอยา่งแบบฟอร์มAท่ีใชบ้นัทึกส าหรับผูป้ฏิบติังานทุกคน 

ขั้นตอนที่ 2เป็นการน าผลการคน้หาอนัตรายมาสรุปรวมและระบุประเภทของอนัตรายและประเมินความ
รุนแรงของอนัตราย เป็น 3 ระดบั คือ A B และ C โดยมารวมกนัใน Form B  และระบุประเภท
ตามชนิดใน STOP 6 ดงัรูปท่ี 2.6 

 

รูปที ่2.6 ตวัอยา่งแบบฟอร์มBท่ีใชบ้นัทึกส าหรับผูป้ฏิบติังานทุกคน 

 โดยระบุหมายเลขท่ีช่องประเภทของอุบติัเหตุดงัน้ี 
 

  หมายเลข 0 อุบติัเหตุจากเคร่ืองจกัร 
  หมายเลข 2 อุบติัเหตุจากการชน  กระแทก โดยวตัถุท่ีมีน ้าหนกัมาก 
  หมายเลข 3 อุบติัเหตุจากยานพาหนะ 
  หมายเลข 4 อุบติัเหตุจากการตดจากท่ีสูง 
  หมายเลข 8 อุบติัเหตุจากไฟฟ้า 
  หมายเลข 6 อุบติัเหตุอ่ืน ๆ  

                                 วนัท่ี...............................................

ช่ือ .............................................................. .....หน่วยงำน........................................ฝ่ำย...............................................

ล ำดบัท่ี งำน / พ้ืนท่ี / กิจกรรม เคร่ืองจกัร / อุปกรณ์ อนัตรำยท่ีอำจเกิด / อวยัวะท่ีได้รับบำดเจ็บ ขอ้เสนอแนะ
1. งำนขดัสปริง Convenyor  ล ำเลียง ตวั Convenyor ไม่มีกำร์ดป้องกนั ท ำฝำครอบ

ช้ินงำนเขำ้เคร่ืองขดั อำจหนีบขำพนกังำนได้

ฟอร์ม A

    

                             วนัท่ี..................................

ช่ือ ...สมชำย.......................................หน่วยงำน...สปริง.........................ฝ่ำย.......ผลิต..............

ล ำดบั เคร่ืองจกัร อนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึน ประเภทของ ระดบั
ท่ี / อุปกรณ์ อุบติัเหตุ ควำมรุนแรง
1. เคร่ืองขดั Convenyor  ล ำเลียง ตวั Convenyor 

สปริง 2 ช้ินงำนเขำ้เคร่ืองขดั อำจหนีบขำพนกังำนได้

กำรแก้ไขถำวร

ท ำกำร์ด

ป้องกนั 

ผูรั้บผิดชอบ

สมชำย

ฟอร์ม B

พ้ืนท่ี 

1 A อบรมพนกังำน

กำรแก้ไขชัว่ครำว
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 การประเมินระดบัความรุนแรงของอนัตรายเป็น  3 ระดบัประกอบดว้ย 
 
 

  ระดบั A : เสียชีวติ  ทุพพลภาพ  พิการ  หรือสูญเสียอวยัวะ 
  ระดบั B : บาดเจบ็  หรือ หยดุงาน 
  ระดบั C : บาดเจบ็เล็กนอ้ย (ไม่หยดุงาน) 
  

โดยสามารถแบ่งระดบัความรุนแรงของอนัตรายไดจ้ากตารางท่ี 2.2 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่2.2 ระดบัความรุนแรงของอนัตราย 

 
 

ขั้นตอนที ่3เป็นการก าหนดวิธีการแกไ้ขส าหรับอนัตรายระดบั A ซ่ึงมีหลายประเภทไดแ้ก่ 
 

 1. การแกไ้ขเบ้ืองตน้  เช่นการติดตั้งเคร่ืองหมายเตือน 
 2. การแกไ้ขถาวร ประกอบดว้ย 
 - การแกไ้ขดา้น Hardware เช่นท าร้ัวกั้น ท าฝาครอบเคร่ืองจกัร 

- การแกไ้ขดา้น Software ไดแ้ก่ ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบติังาน  
จดัอบรมและติดตามผลการปฏิบติั 

ขั้นตอนที ่4  เป็นการจดัท าบอร์ด Visual Control เพื่อใชติ้ดตามความกา้วหนา้ในการแกไ้ขโดยผูอ้  านวยการ
ฝ่ายและส่ือสารใหพ้นกังานรับทราบ ดงัรูปท่ี 2.7 

 

เคร่ืองจกัร วตัถุหนกั ยำนพำหนะ ท่ีสูง กระแสไฟฟ้ำ อ่ืนๆ
 - อวยัวะท่ีบำดเจ็บ   - วตัถุหนกักว่ำ สมัผสัยำนพำหนะ  - ควำมสูงจำกพ้ืน ขนำดกระแสไฟ ระดบัควำมรุนแรง
 - ประเภทของกำร      100 กก.  - ลกัษณะของพ้ืน

บำดเจ็บ   - อวยัวะท่ีบำดเจ็บ
ระดบั A   - ทั้งร่ำงกำย   - ทั้งร่ำงกำย สูงมำกกว่ำ 2 เมตร กระแสไฟมำกกว่ำ

บำดเจ็บร้ำยแรง  - ร่ำงกำยทอ่นบน  - ร่ำงกำยท่อนบน 25 โวลต์
  - ตำย , พิกำร   - มือ , แขน
  -  สูญอวยัวะ   - ขำ , น้ิวมือ
ระดบั B บำงส่วนของ บำงส่วนของ - ควำมสูง 1- 2 เมตร - แขน , ขำ
บำดเจ็บ ร่ำงกำย ร่ำงกำย

 หยดุกำรผลิต
ระดบั C ปลำยน้ิว - - ควำมสูง - บำดเจ็บเล็กนอ้ย

บำดเจ็บเล็กนอ้ย ต ่ำกว่ำ 1เมตร
 ไมห่ยดุกำรผลิต

ระดบัควำมรุนแรง
ประเภทของอุบติัเหตุ

ปัจจยัในกำร
ตดัสินใจ

ทกุส่วนท่ีไดรั้บ
กำรสมัผสั
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รูปที2่.7 ตวัอยา่งการจดับอร์ดVisual Control [9] 

2.3งานศึกษาวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

งานศึกษาการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความปลอดภยัในงานก่อสร้างพอสรุปไดด้งัน้ี 
 

อรุณ ชยัเสรี(2542)[1] ลกัษณะของอุบติัเหตุในงานก่อสร้างแบ่งตามประเภทงานก่อสร้างท่ีส าคญั ๆ 
ไดแ้ก่อุบติัเหตุในการก่อสร้างงานอาคารงานโยธาและงานอุตสาหกรรมโดยสังเขปดงัน้ี 

 

1. ประเภทงานอาคารไดแ้ก่บา้นพกัอาศยัอาคารท่ีท าการศูนยก์ารคา้โรงแรมแฟลตโรงเรียนเป็นตน้
เป็นงานซ่ึงประกอบดว้ยโครงสร้างส าคญัเช่นงานฐานรากคานพื้นก าแพงและเหล็กนอกจากน้ี
งานอาคารบางโครงการซ่ึงเป็นโครงการใหญ่อาจมีโครงสร้างท่ีสลบัซบัซ้อน (Complex) สาเหตุ
ของอุบติัเหตุในการก่อสร้างงานอาคารสามารถจ าแนกตามลกัษณะอาคารไดด้งัน้ี 

1) อาคารสูงลกัษณะของอุบติัเหตุมีดงัน้ี 

 ดินถล่มในขณะก่อสร้างชั้นใตดิ้น 
 วสัดุตกจากท่ีสูง 
 คนงานตกจากท่ีสูง 
 นัง่ร้านพงัหรือคา้ยนัพงั 
 อุบติัเหตุท่ีเกิดจากการไม่ไดจ้ดัส่ิงป้องกนัเช่นราวกนัตกเป็นตน้ 
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2) อาคารส าเร็จรูปอนัตรายจากการติดตั้งช้ินส่วนโดยการใชป้ั้นจัน่ยกมีดงัน้ี 

 หมุนแขนเหวีย่งไปกระทบถูกคนหรือส่ิงของ 
 ลวดสลิงขาด 
 ช้ินงานเก่ียวถูกสายไฟฟ้าแรงสูง 
 ช้ินส่วนหกั 
 ป้ันจัน่ลม้ 

3) อาคารพกัอาศยัอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนมีดงัน้ี 

 การพลดัตก 
 นัง่ร้านพงั 
 โครงสร้างพงั 
 อนัตรายอ่ืน ๆ เช่นเหยยีบตะปูวสัดุตกใส่เป็นตน้ 

4) อาคารชัว่คราวเป็นอาคารท่ีไม่ค่อยมีความแขง็แรงเท่าท่ีควรซ่ึงมกัเกิดอุบติัเหตุเช่น 

 พื้นยบุลง 
 ถูกลมพดัพงั 
 เกิดไฟฟ้าลดัวงจร 

5) อาคารนอกเขตควบคุมไดแ้ก่อาคารพกัในเขตชนบทนอกเขตควบคุมของกฎหมายก่อสร้างมกั

เกิดอุบติัเหตุท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์เช่น 

 - พงัทลายเพราะต่อเติมมากเกินไป 
 - โครงสร้างคอนกรีตไม่ไดมี้การออกแบบท่ีถูกตอ้ง 
 - อาคารทรุดเน่ืองจากถมดินใหม่ 

2. ประเภทงานโยธาไดแ้ก่งานถนนสะพานงานวางท่องานอุโมงคเ์ข่ือนระบบน ้าเสียท่าเรือสนามบิน
เป็นตน้เป็นงานซ่ึงส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองทุ่นแรงเป็นหลกัในการทางานเขตการก่อสร้างมีบริเวณ
กวา้งท าให้มีโอกาสเกิดอนัตรายไดค้่อนขา้งมากนอกจากนั้นยงัมาจากภยัธรรมชาติเช่นเกิดน ้ า
ท่วมฝนตกหนกัดินถล่มเป็นตน้ 

3. ประเภทงานอุตสาหกรรมได้แก่การก่อสร้างส่วนขยายของโรงงานการต่อเติมอาคารและการ
ติดตั้งเคร่ืองจกัรหนกัเป็นตน้ซ่ึงปกติแลว้สถานประกอบการจะวา่จา้งผูรั้บเหมาเป็นผูด้  าเนินการ
ก่อสร้างจึงจ าเป็นต้องมีการให้ความรู้และท าความเข้าใจกับผู ้ปฏิบัติงานทุกคนก่อนการ
ปฏิบติังาน 

 นคร อินทร์สุข (2555)[2] ในการป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุในงานก่อสร้างอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรมสามารถสรุปมาตรการในการป้องกนัในเบ้ืองตน้คือ 
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1. แนวทางในการป้องกนัอุบติัเหตุเก่ียวกบัสถานท่ีก่อสร้างมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ก่อนเขา้ท างานสถานท่ีก่อสร้างผูป้ฏิบติังานตอ้งมีการอบรมเก่ียวกบักฎระเบียบในการท างาน

ก่อสร้างและป้องกนัอุบติัเหตุ 

  ก าหนดกฎระเบียบในการท างานและควบคุมงานท่ีเขา้ไปในสถานท่ีก่อสร้างตอ้งแต่งกายให้

รัดกุมและสวมใส่อุปกรณ์ PPE (Personal Protective Equipment) ทุกคร้ัง 

  จดัท าเขตก่อสร้างเพื่อแสดงขอบเขตสถานท่ีก่อสร้างและป้องกนับุคคลภายนอกเขา้มาใน

บริเวณสถานท่ีก่อสร้างและเพื่อป้องกนัวสัดุหล่นใส่ผูส้ัญจรไปมา 

  ติดตั้งป้าย “เขตก่อสร้าง”, “เขตอนัตรายหา้มเขา้” ใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 

  จดัตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในบริเวณท่ีก่อสร้าง 

 จดัใหมี้การอบรมการปฐมพยาบาลแก่ผูท้  าหนา้ท่ีประจ าหน่วยพยาบาล 

 จดัการอบรมดบัเพลิงขั้นตน้และการป้องกนัระงบัอคัคีภยั 

 จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั (ร.ป.ภ.( คอยดูแล 

 ติดตั้งป้ายเตือนป้ายหา้มและกฎระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน 

2.  แนวทางในการป้องกนัอุบติัเหตุในขณะปฏิบติังานมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ควบคุมคนงานใหแ้ต่งกายใหรั้ดกุมสวมใส่อุปกรณ์ PPE (Personal Protective Equipment) 

เช่นหมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั ถุงมือ เขม็ขดันิรภยั เป็นตน้ 

  การออกแบบและการควบคุมการสร้างนั่งร้านตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่

คนงานท่ีข้ึนไปปฏิบติังานบนนัง่ร้านหรือค ้ายนั ตอ้งมีการตรวจสอบสภาพของนัง่ร้านหรือค ้า

ยนัอยา่งสม ่าเสมอ ถา้พบวา่นัง่ร้านส่วนใดเกิดช ารุดเสียหายตอ้งรีบด าเนินการซ่อมแซมทนัที 

และหา้มมิใหผู้ป้ฏิบติังานใชน้ัง่ร้านจนกวา่จะไดซ่้อมแซมเสร็จเรียบร้อย 

 จดัท าราวกนัตก ตาข่ายนิรภยั และเขม็ขดันิรภยัใหค้นงานสวมใส่เพื่อป้องกนัการตกจากท่ีสูง 

  จดัให้มีผูค้วบคุมงานก่อสร้าง เพื่อสอดส่องดูแลให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE (Personal 

Protective Equipment) และใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้

 จดัใหมี้ระบบแสงสวา่งใหเ้พียงพอต่อการปฏิบติังาน 

 มีการป้องกนัอุบติัเหตุจากระบบไฟฟ้า มีระบบป้องกนัอนัตรายกรณีท างานใกลส้ายไฟฟ้าเช่น

ใชฉ้นวนหุม้สายไฟฟ้า 
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 การเก็บรักษาสารเคมีและก๊าซไวไฟ จะต้องจัดท าโครงเหล็กครอบไว้ เพื่อป้องกันการ

กระแทกและควรเก็บไวใ้นร่ม จดัแยกประเภทสารเคมีใหช้ดัเจน 

 การปฏิบติัเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรประเภทต่าง  ๆ  ตอ้งมีวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัประเภทของเคร่ืองจกัร

นั้น  ๆ  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความปลอดภยั 

 อนัตรายจากเพลิงไหม้จากงานท่ีก่อให้เกิดประกายไฟ ต้องมีระบบป้องกันอนัตรายและ

ปฏิบติังานไปตามกฎระเบียบความปลอดภยั 

3. แนวทางในการป้องกนัอุบติัเหตุและเทคนิคความปลอดภยัอ่ืน  ๆ  ท่ีมีประสิทธิภาพในการ

น ามาใชง้านมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  การสร้างนิสัยความปลอดภยัใหก้บัคนงานและท าอยูเ่สมอจนกลายเป็นกิจวตัร 

  การอบรมพนกังานเป็นรายบุคคลส าหรับงานเฉพาะทาง 

  สร้างจิตส านึกต่อคนทุกระดบัใหมี้ความรับผดิชอบต่อตนเองและผูร่้วมงาน 

 การสร้างแรงจูงใจให้พนกังานเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการ

ท างาน 

 เทคนิค3E (ENGINEERING, EDUCATION, ENFORCEMENT)  

 การบริหารค่าใชจ่้ายในการป้องกนัอุบติัเหตุโดยเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

  การไม่มีอภิสิทธ์ิในการปฏิบติัเร่ืองความปลอดภยั 

 การแบ่งเวลาใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการท างาน 

 ขอ้ก าหนดทางกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั 

  การตรวจสุขภาพประจ าปี 

  การประเมินจุดเส่ียงในการท างาน 

  มีบทลงโทษต่อผูก้ระท าผดิอยา่งชดัเจน 
 

ภูษิตเกียรติคุณ (2535) [3]ศึกษาพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัของคนงานก่อนและหลงัการส่งเสริม
กิจกรรม 5 ส. และการอบรมดา้นความปลอดภยัในการท างานในสถานประกอบการพบวา่คนงานท่ีผา่นการ
อบรมเร่ืองกฎระเบียบความปลอดภยัในการท างานจะท าให้พฤติกรรมด้านความปลอดภยัของคนงาน
เปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึนส่งผลท าใหค้วามถ่ีของการเกิดอุบติัเหตุลดลง 
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ฟ้ารัตน์ แสนสม (2535) [4]ลกระทบต่อพฤติกรรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผ
  โดยศึกษาในกลุ่มคนงานก่อสร้างจ านวน  ท างานของคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร270 คน พบว่า
คนงานมีความรู้ความเขา้ใจ มีทศันคติและการปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานอยูร่ะดบัสูงร้อยละ 
51.9 โดยคนงานมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองอุบติัเหตุ ความเสียหายจากการเกิดอุบติัเหตุรวมทั้งมีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองการป้องกนัอุบติัเหตุ เช่น การหยุดงานกรณีเจ็บป่วย ไม่ด่ืมสุราหรือของมึนเมาขณะท างาน 
เป็นตน้  นอกจากน้ีคนงานก่อสร้างยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ   และ
พฤติกรรมของคนงานก่อสร้างยงัอยูใ่นระดบัต ่าอีกดว้ย 

 

จารุณี วงศก์นัตา(2535) [8]ศึกษาการประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการท ากิจกรรมCCCF 
ไดอ้ธิบายเก่ียวกบักิจกรรม CCCF  วา่เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการคน้หาอนัตราย มีท่ีมาจากบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์
รายใหญ่แห่งหน่ึงของ ประเทศญ่ีปุ่น ดว้ยแนวคิดท่ีตอ้งการลดอุบติัเหตุจากการท างาน โดยถือวา่คนเป็นส่วน
หน่ึงของธุรกิจหากก าลงัคนไดรั้บบาดเจบ็หรือหยดุงาน ก็จะกระทบกบักระบวนการผลิตท่ีตอ้งมีการส่งมอบ
ให้ตรงต่อเวลา (Just In Time) กิจกรรม CCCF เขา้มาในประเทศไทยเม่ือปี 2548 ในการน ามาเป็นกิจกรรม
เง่ือนไขบงัคบัทางการคา้ในดา้นความปลอดภยั กบัโรงงานผูส่้งมอบช้ินส่วน (Supplier) ในปี 2551 ได้มี
บริษทัผูส่้งมอบช้ินส่วน เขา้มาเป็นคู่ค้ากับบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ญ่ีปุ่นรายใหญ่แห่งน้ี จ  านวนมากถึง 167 
บริษทั และ ทางบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ได้มีการสนับสนุนให้ตั้ งกลุ่มความร่วมมือส าหรับบริษทัผูส่้งมอบ
ช้ินส่วน ท่ีมีความมุ่งมัน่ในการพฒันากิจกรรม CCCFหรือ Toyota Co-operation Club CCCF (TCC-CCCF) 
ซ่ึงในปี 2551 ไดมี้สมาชิกเขา้ร่วมถึง จ านวน 92 บริษทัขั้นตอนการท ากิจกรรมCCCF เร่ิมจากการคน้หา
อนัตราย และ สังเกตทุกวนั โดยใชห้ลกัการตรวจสอบในสถานท่ีจริง (Genchi - Genbutsu) จากพนกังานและ
ผูบ้ริหารทุกระดบั แลว้ท าการประเมินอนัตรายโดยแบ่งอุบติัเหตุออกเป็น 6 ประเภท (Stop 6) และ ความ
รุนแรงเป็น 3 ระดบั จากนั้นจึงก าหนดแผนการแกไ้ขปรับปรุง ตามล าดบัความส าคญั แลว้ท าการแกไ้ข และ
ติดตามผล สุดทา้ยตอ้งจดัท าบอร์ดแสดงผลการด าเนินการ (Visual Control Board) ให้พนกังานไดรั้บทราบ
สถานะ การด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหา ท่ีบริษทัไดด้ าเนินการให้ 



บทที ่3 
 

ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
 

 

 

 

การศึกษาน้ีเสนอแนวทางการพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยัในการก่อสร้างอาคารโรงงาน 

โดยน าระบบการจดัการความปลอดภยัมาใช้ในบริษทักรณีศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจะกล่าวถึง

ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบั กฎหมายความปลอดภยัในการก่อสร้าง   ความถ่ีของ

ความไม่ปลอดภยัหรืออนัตรายประเภทต่าง ๆ  ในการก่อสร้างอาคารโรงงาน  เพื่อศึกษาประเภทอนัตรายท่ี

สูงท่ีสุด  วธีิการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในงานก่อสร้าง  ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล  และการสรุปผล 
 

3.1 การศึกษาปัญหาและสาเหตุการเกดิอบัุติเหตุของบริษทั กรณศึีกษา 
 

การศึกษาปัญหาและสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุของบริษทั กรณีศึกษาเป็นการพิจารณาความถ่ีของความ
ไม่ปลอดภยัประเภทต่าง ๆ ในการก่อสร้างอาคารอาคารโรงงาน   ผูท้  าการศึกษาท าการวจิยัในรูปแบบของ
การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีตรวจพบจากการท างานก่อสร้าง ดงัน้ี 

 

1. ท าการตรวจสอบความปลอดภยัในการท างานประจ าวนัระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น.  
ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558    

2. เม่ือพบความไม่ปลอดภยัจะท าการเก็บขอ้มูล  พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัของ
ผูรั้บเหมาท าการแกไ้ข  

3.  เม่ือท าการแกไ้ขแลว้ จะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลการแกไ้ข เพื่อรวบรวมเป็นสถิติความไม่
ปลอดภยัประเภทต่างๆ 

 

การแยกประเภทและความรุนแรงของอนัตรายท่ีเกิดข้ึน จากการเก็บขอ้มูลในช่วง 2 เดือนแรก ได้
รวบรวมสถิติความไม่ปลอดภยั  แลว้ระดมความคิดจากการประชุมหารือ ประกอบกบัการศึกษา ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั Completely Check Completely Find-out Activity (CCCF) 

 

เม่ือคน้หาอนัตรายไดแ้ลว้ น ามาสรุปรวบรวมขอ้มูลของอนัตรายท่ีพบในแต่ละกิจกรรมงานก่อสร้าง 
และระบุประเภทของอนัตราย ประเมินความรุนแรงของอนัตราย จะเก็บในรูป แบบฟอร์มการระบุอนัตราย 
และมาตรการแกไ้ขป้องกนั)Hazard Identification and Counter measure Registration Form) ดงัแสดงในรูป
ท่ี 3.1 
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รูปที ่3.1 ตวัอยา่งแบบฟอร์มการระบุอนัตราย และมาตรการแกไ้ขป้องกนั 

 

3.2 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ของบริษทั กรณศึีกษา 
 

การศึกษาระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั ของบริษทักรณีศึกษา ในการป้องกนัอุบติัเหตุของแต่
ละกิจกรรมงานก่อสร้างอาคารโรงงานโดยวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลเพื่อหาอนัตรายท่ีสูงท่ีสุด ปัญหาและ
ก าหนดแนวทางแก้ไขและวิธีการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัในงานก่อสร้างท่ีจะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่มความปลอดภยัและลด
ความสูญเสียจากอุบติัเหตุได ้
 

Form : B

ชือ่บรษิทั: ทีอ่ยู:่ 

หนว่ยงาน : แผนก: 

วนัทีอ่อกเอกสาร : วนัทีม่ผีลบงัคบัใช:้  

1

2

3

4

หมายเหต:ุ ประเภทของอันตรายจ าแนกเป็น      1. ถกูเครืง่จักรหนีบหรอืกดทับ2. ถกูวัตถตุกใสห่รอืกระแทก 3. ถกูชน กระแทกโดยยานพาหนะ 4. ตกจากทีส่งู 5. ถกูไฟฟ้าดดู 6. อันตรายจากไฟไหม,้ วัตถรุอ้น ɑ อืน่ๆ

      แบบฟอรม์การระบอุนัตราย และมาตราการแกไ้ขป้องกนั                                                                 

    (Hazard Identification and Countermeasure Registration Form)

ระดบั

รนุแร

ง

มาตรการแกไ้ขป้องกนั
มาตราการ

แกไ้ขเฉพาะหนา้
ผูร้บัผดิชอบ ก าหนดเสร็จ

การตดิตามผล

ผลทีไ่ด ้ ผูต้รวจสอบ วนัที่

ล าด ั

บที่
พืน้ทีป่ฏบิตังิาน

เครือ่งมอื/

เครือ่งจกัร
ระบอุนัตราย/เกดิไดอ้ยา่งไร/อวยัวะใด

ผูส้ ารวจ

ปญัหา

ประเภท

ของ

อบุตัเิหตุ

Area mgr. Dept. Mgr. Site Mgr. Safety  Officer

Approved Approved Checked Checked
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3.3 การสรุปผลแนวทางการแก้ไข 
 

ผลจากการศึกษารวบรวมขอ้มูลการตรวจสอบความปลอดภยัในการท างานจะน ามาวิเคราะห์และ

สรุปผลเพื่อหาลกัษณะอนัตรายท่ีสูงท่ีสุด   และผลจากการใชแ้นวทางปรับปรุงพฒันาระบบจดัการดา้นความ

ปลอดภัยในการก่อสร้าง โดยแสดงผลก่อนและหลังของการปรับปรุงพฒันาเพื่อเปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานในการปรับปรุงพฒันาระบบจดัการดา้นความปลอดภยั  โดยจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินการใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานและเหมาะสมกบัสถานการณ์ซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดในบทต่อไป 

ผูศึ้กษาก าหนดแนวทางการศึกษาการจดัการความปลอดภยัในการก่อสร้างอาคารโรงงาน เป็นขั้นตอน

ต่าง ๆ   แสดงดงัรูปท่ี 3.2 
 

 
 

รูปที ่3.2 Flow Chart แนวทางการศึกษาการจดัการดา้นความปลอดภยั 
 

 

                                                      
                                                    

                                     
                              (CCCF)

                      
                                    

                                
                                          

                                             

              



 

 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 
ในบทน้ีเป็นการน าเสนอผลการศึกษา การจดัการความปลอดภยัในการก่อสร้างอาคารโรงงาน

อุตสาหกรรม ซ่ึงน ามาใชใ้นบริษทักรณีศึกษาส าหรับกรณีพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จ.ราชบุรี โดยท า

การตรวจสอบความปลอดภยัในหน่วยงานตามการด าเนินการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาปัญหาและสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ  
2. ก าหนดและใชม้าตรการป้องกนัและแกไ้ขอนัตราย 
3. สรุปผลการใชม้าตรการป้องกนัและแกไ้ขอนัตราย 

 

4.1 การศึกษาปัญหาและสาเหตุการเกดิอบัุติเหตุ 
 

ในการศึกษาปัญหาและสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุในโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม

ของบริษทัในกรณีศึกษาจะท าการรวบรวมปัญหาดา้นความปลอดภยั  สรุปและน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด  

มาก าหนดแนวทางป้องกนัแกไ้ข และน ามาเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานก่อนและหลงัการก าหนดแนวทาง

ป้องกนัแก้ไขโดยมีการเก็บขอ้มูล ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2558 ระยะเวลา  

9 เดือน 

4.1.1 ปัญหาการเกดิอุบัติเหตุภายในโครงการ 
 

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมในกรณีศึกษาน้ี  เป็นโครงการก่อสร้างโรงงาน

กระบวนการหล่อข้ึนรูปเหล็ก มีส านกังานในโรงงาน 2ชั้น ส านกังานภายนอกตวัโรงงาน 1 ชั้น โครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลงัคาเป็นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ  หลงัคาเมททอลชีท ความสูง 22 เมตรผนงั

โดยทัว่ไปก่ออิฐฉาบปูน มีพื้นท่ีใช้สอยประมาณ 6,200 ตารางเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 290 วนั  มูลค่า

โครงการ 168,000,000 บาท   จ  านวนคนงานก่อสร้างโดยเฉล่ีย 100 คนต่อวนั ในระยะด าเนินการโครงการ

ช่วงแรกมีขอ้สังเกตวา่มีการเกิดอุบติัเหตุข้ึนเหตุเพราะการขาดการใส่ใจในดา้นการบริหารความปลอดภยัใน

งานท าใหเ้กิดความจ าเป็นเร่งด่วนในการศึกษาปัญหาความปลอดภยัและก าหนดมาตรการดา้นการจดัการเพื่อ

การบริหารความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิผลเพื่อควบคุมและลดปริมาณการเกิดข้ึนของอุบติัท่ีจะมีผลเสียหาย

ต่อชีวติและทรัพยสิ์นภายใตโ้ครงการการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมแห่งน้ี 



29 
 

 
 

 

รูปที ่4.1โครงการก่อสร้างโรงงานหล่อข้ึนรูปเหล็ก 

รูปท่ี 4.1 แสดงสถานท่ีตั้งและโครงการก่อสร้างโรงงานหล่อข้ึนรูปเหล็กซ่ึงด าเนินงานไปไดร้ะยะ

หน่ึงแลว้และจ าเป็นตอ้งรีบเร่งศึกษาวางมาตรการเพื่อการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัให้สามารถลด

จ านวนคร้ังของการเกิดอุบติัให้น้อยลงอย่างทนัการ จากขอ้มูลอุบติัเหตุในระยะเวลา 5 เดือนท่ีผ่านมาของ

การด าเนินการก่อสร้างอาคารพบว่ามีจ านวนคร้ังของอุบติัเหตุถึง46คร้ัง ปัญหาการเกิดอุบติัเหตุน้ีสามารถ

ประมวลไดว้า่เป็นผลมาจากการขาดการบริหารจดัการความปลอดภยัท่ีดี เช่น 

1. ไม่มีการบนัทึกและตรวจสอบอนัตรายท่ีเกิดข้ึน 

2. ไม่มีการประเมินสภาพและผลกระทบของอนัตรายท่ีเกิดข้ึน 

3. ขาดกิจกรรมตรวจสอบความปลอดภยัในหน่วยงาน หรือ ขณะท างานท่ีพบเจออนัตราย 

4. ขาดการจ าแนกประเภทของอนัตรายและสาเหตุท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

5. ขาดการก าหนดและใชม้าตรการป้องกนัและแกไ้ขอนัตราย 
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4.1.2 การศึกษากจิกรรมการค้นหาและประเมินอันตราย 
 

การด าเนินการศึกษาจะใช้กิจกรรมการคน้หาและประเมินอนัตรายหรือท่ีเรียกว่า COMPLETETY 
CHECK COMPLETELY FIND OUT(CCCF) เป็นกิจกรรมท่ีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัและตวัแทนผูรั้บเหมา
ทุกเจา้ร่วมกนัตรวจสอบอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงานท่ีท างานอยูร่่วมกนัท ากิจกรรมคน้หาอนัตราย ดงั
รูปท่ี 4.2 

รูปที ่4.2 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัพร้อมตวัแทนผูรั้บเหมา 

ในกิจกรรมการคน้หาอนัตราย จะครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีทีการท าในหน่วยงาน ไม่วา่จะเป็นระบบ
การจดัการความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยัในหน่วยงาน เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ส่วนบุคคล การ
จดัเก็บวสัดุ และทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง  ดงัรูปท่ี 4.3  ถึง รูปท่ี 4.6 

 

รูปที ่ 4.3 การตรวจหาอนัตรายในสโตร์ผูรั้บเหมา 
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รูปที ่4.4  การตรวจหาอนัตรายในบา้นพกัคนงาน 
 

 

รูปที ่4.5  การตรวจหาอนัตรายในหน่วยงานก่อสร้างโรงงาน 

 

 

รูปที ่4.6 อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเป็นอนัตราย ไม่ไดม้าตรฐาน 
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จากการท างานก่อสร้างอาคารโรงงานของบริษทักรณีศึกษา ไดค้น้หาอนัตราย ท่ีจะก่อให้เกิดอุบติัเหตุผู ้

ศึกษาไดท้  าการบนัทึกขอ้มูลไวใ้นรูปแบบ ตาราง มีรูปภาพประกอบ ดงัรูปท่ี 4.7 

 

รูปที ่4.7 แบบฟอร์มการระบุอนัตราย 

การเก็บขอ้มูลอนัตราย หรือสาเหตุท่ีจะก่อให้เกิดอุบติัเหตุนั้นจะท าการบนัทึกทุกคร้ังท่ีท ากิจกรรม
ตรวจสอบความปลอดภยัในหน่วยงาน หรือ ขณะท างานไดพ้บเจออนัตรายนั้น รวบรวมเป็นรายสัปดาห์ก่อน
จะน าขอ้มูลมาแยกประเภทและความรุนแรงต่อไป 
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จากการส ารวจตรวจสอบความปลอดภยัในการท างานของบริษทักรณีศึกษาตั้งแต่เร่ิมโครงการก่อสร้าง

จนถึงจบโครงการ(กุมภาพนัธ์ ถึง ตุลาคม 2558)โดยใช้กิจกรรมการคน้หา และประเมินอนัตราย หรือท่ี

เรียกวา่ COMPLETELY CHECK COMPLETETY FIND OUT( CCCF )พบเจอสาเหตุ ปัญหา หรือ อนัตราย ท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ โดยไดแ้บ่งตามประเภทของอนัตรายและสาเหตุท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุดงัน้ี 
 

1. อนัตรายจากเคร่ืองจกัร 

2. อนัตรายจากวตัถุหนกัตกใส่ 

3. อนัตรายจากยานพาหนะ 

4. อนัตรายจากการตกจากท่ีสูง 

5. อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า 

6. อนัตรายจากไฟไหม ้และอ่ืนๆ 

รูปท่ี 4.8 ถึง 4.13 แสดงประเภทของอนัตรายและสาเหตุท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
 

 

รูปที ่4.8 ตวัอยา่งอนัตรายหรือสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากเคร่ืองจกัร 
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รูปที ่4.9 ตวัอยา่งอนัตรายหรือสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากวตัถุหนกัตกใส่ 
 
 

 

รูปที ่4.10 ตวัอยา่งอนัตรายหรือสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากยานพาหนะ 
 



35 
 

 
 

 

รูปที ่4.11 ตวัอยา่งอนัตรายหรือสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากการตกจากท่ีสูง 
 

 

รูปที ่4.12 ตวัอยา่งอนัตรายหรือสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากการกระแสไฟฟ้า 
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รูปที ่4.13 ตวัอยา่งอนัตรายหรือสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากไฟไหม ้และอ่ืนๆ 
 

 ในการศึกษาได้แบ่งระดับความรุนแรงของอนัตราย(Severe Level)และสาเหตุท่ีจะก่อให้เกิด
อุบติัเหตุดงัน้ี 

 

ระดับ Aการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระดบั รุนแรง ท่ีท าให้ตาย พิการ เช่น สูญเสียอวยัวะบางส่วน, กระดูก
แตกหัก, ทรัพยสิ์นเสียหายท่ีมีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท ข้ึนไป หรือ Line stop มากกว่า 4 
ชัว่โมง และตวัผูป้ระสบเหตุ ตอ้งหยดุงานเพื่อนพกัฟ้ืน หรือรักษาตวัไม่นอ้ยกวา่ 3วนั 

ระดับ  Bการบาดเจบ็ระดบัปานกลาง ไม่รุนแรงมาก แต่ตอ้งเขา้โรงพยาบาล หรือ ไดรั้บการรักษาจากแพทย ์
เช่น บาดแผลฉีกขาด, แผลไฟไหมเ้ล็กนอ้ย, ถูกกระแทก, หนีบ, อาการขอ้เคล็ดอยา่งรุนแรง โรค
ผิวหนงัอกัเสบ, โรคหืด, อาการผิดปกติขอ้มือและแขน, การบาดเจ็บท่ีตอ้งเยบ็แผลหรือเขา้เฝือก, 
ทรัพยสิ์นเสียหายท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 -100,000บาท  

ระดับ  C บาดเจบ็เล็กนอ้ย ไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้โรงพยาบาลหรือไดรั้บการรักษาจากแพทยห์รือไม่จ  าเป็นตอ้ง
หยดุการท างาน เช่น การระคายเคืองตาจากฝุ่ น, มีดบาด, ส่ิงรบกวนท่ีท าใหเ้กิดความร าคาญ, ความ
เจบ็ป่วยท่ีท าใหไ้ม่สบายเป็นคร้ังคราว, ทรัพยสิ์นเสียหายเล็กนอ้ยมีมูลค่าไม่เกิน10,000 บาท 
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4.1.3  ผลการศึกษาการเกบ็ข้อมูลสถิติความปลอดภัย 
 

รูปท่ี4.14 แสดงสถิติของอนัตรายหรือสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ จากการส ารวจตรวจสอบความ
ปลอดภยัในการท างานของบริษทักรณีศึกษาในช่วงแรก เวลาตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2558  

 

 

 รูปที ่4.14 สถิติของอนัตรายหรือสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุเดือน กุมภาพนัธ์ ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2558   

 

จากรูปท่ี 4.14 พบว่า อนัตรายหรือสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากกระแสไฟฟ้าซ่ึงแสดงสถิติของ
สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจากกระแสไฟฟ้าดงัตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที ่4.1 สถิติของสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจากกระแสไฟฟ้า 

 

เดือน กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวม 
จ านวนคร้ังท่ีเกิด 5 7 9 10 15 36 
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จาก สถิติของอนัตรายหรือสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ เดือน กุมภาพนัธ์ ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2558 ท่ี
แยกตามประเภทของสาเหตุอุบติัเหตุ จะเห็นไดว้า่สถิติของอนัตรายหรือสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุมีแนวโนม้ท่ี
เพิ่มมากข้ึนทุกเดือน โดยเป็นผลมาจากสถิติของอนัตรายประเภทกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน และระดบัความ
รุนแรงมีแนวโนม้ไปในระดบั A ส่วนสถิติของอนัตรายจากการเกิดอุบติัเหตุประเภทอ่ืนๆ มีทั้งการเพิ่มข้ึน
และลดลงสลบักนัไป  มีระดบัความรุนแรงมีแนวโนม้ไปในระดบั B และ C ดงัน้ีการศึกษาน้ีจึงเลือกศึกษา
แนวทางการป้องกนัและแกไ้ข อนัตรายหรือการเกิดอุบติัเหตุจากประเภทกระแสไฟฟ้า เพื่อท่ีจะควบคุม และ
ลดปัญหาดงักล่าว 

 

4.2 การก าหนดและใช้มาตรการป้องกนัและแก้ไขอนัตราย 
 

จากการศึกษาท่ีพบว่าอนัตรายหรือสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ ในหน่วยงานก่อสร้างกรณีศึกษาเป็น 
อนัตรายจากกระแสไฟฟ้ามากท่ีสุด จึงไดก้ าหนดกลยุทธ์ แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายหรือปัญหา
ดงักล่าว 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายจากไฟฟ้าเพื่อเป็นการบริหารความปลอดภยัประกอบดว้ย 
 

1. มีการเรียนรู้ทฤษฎีทางไฟฟ้า  
2. มีการเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า      
3. มีการก าหนดมาตรการในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า     
4. มีแผนการซ่อมบ ารุงและตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า   
5. มีการท ากิจกรรมตรวจสอบความปลอดภยัในหน่วยงานอยา่งสม ่าเสมอ 

 

 การเรียนรู้ทฤษฎีทางไฟฟ้า  
 

การเรียนรู้ทฤษฎีทางไฟฟ้าจะช่วยให้อุบติัเหตุทางไฟฟ้าท่ีเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ลดลงได้
มาก ท าให้คนงานเกิดความรอบคอบระมดัระวงัในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ไฟฟ้ามากข้ึนเร่ิมจากการ
อบรมของผูท่ี้เขา้มาท างานใหม่ทุกคนโดยให้มีการเรียนรู้เพื่อความปลอดภยัในการท างานและเขา้ใจแนว
ทางการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าและการปฏิบติัการท่ีมีความเส่ียงภยั 

 

ส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ประกอบดว้ย 
 

1. กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างของการท างานในหน่วยงานก่อสร้าง  
2. ขอ้ก าหนดต่างๆเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า 
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การใหค้วามรู้กบัตวัแทนของบริษทัผูรั้บเหมาช่วงแต่ละบริษทัใหมี้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

1. การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า  

2. การบ ารุงรักษา   

3. การตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ  

ทั้งน้ีมีการก าหนดให้ผูอ้บรมเป็นผูน้ าในการตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าของบริษทัดว้ยตนเอง เปิด

โอกาสใหต้วัแทนแต่ละบริษทัสามารถน าความรู้ไปใชต้รวจอุปกรณ์ไฟฟ้าของตนเองไดใ้นเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะ

น าอุปกรณ์เขา้มาใชใ้นหน่วยงานโดยสามารถซ่อมแซมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอยา่งได ้  เช่น สามารถ

ตรวจสอบสายไฟพว่งท่ีใชง้านวา่สภาพยงัใชง้านไดห้รือไม่   เป็นตน้ 

รูปท่ี 4.15 และ 4.16 แสดงสภาพการอบรมผูเ้ขา้ท างานใหม่ และการอบรมตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า

เบ้ืองตน้ 

 

รูปที ่4.15 การอบรมของผูท่ี้เขา้มาท างานใหม่ 
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รูปที ่4.16 การอบรมตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

การใหค้วามรู้กบัพนกังานท่ีปฏิบติังานในหน่วยงาน ในเร่ืองการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า เป็นการใชเ้วลา

ในช่วงประชุมเชา้เพียงเล็กนอ้ย เช่น ความรู้เก่ียวกบัสายไฟพว่งท่ีใชใ้นหน่วยงาน เป็นตน้ 

 

รูปที ่4.17 การใหค้วามรู้เร่ืองสายไฟพว่งในตอนประชุมเชา้ 

การจดัท าบอร์ด Visual Control  เพื่อใชติ้ดตามความกา้วหนา้ในการแกไ้ขโดยผูอ้  านวยการฝ่ายและ

ส่ือสารใหพ้นกังานรับทราบ ดงัรูปท่ี 4.18 
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รูปที ่4.18 บอร์ด Visual Control  สถิติอนัตรายท่ีตรวจพบแต่ละสัปดาห์ 

 การเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า        

ในการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้าจะไม่ท าหรือ

ปรับแกอุ้ปกรณ์ข้ึนมาใชเ้อง แต่ตอ้งเป็นอุปกรณ์ท่ีท าส าเร็จมาแลว้ ถา้ไม่มีคุณภาพอาจก่อให้เกิดอนัตรายทั้ง

ทางตรงและทางออ้มดงัแสดงในรูปท่ี 4.19 อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไดม้าตรฐาน 

 

รูปที ่4.19 อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไดม้าตรฐาน 
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 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า      
 

มาตรการการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบดว้ย 
 

 -  ขนาดสายไฟฟ้า   สวติซ์   และอุปกรณ์ป้องกนัทางไฟฟ้าจะตอ้งถูกตอ้งตามมาตรฐาน  
 - อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีจะตอ้งสัมผสัดว้ยมือโดยตรง จะตอ้งมีสายดินในเคร่ืองมือ ในเคร่ืองมือซ่ึงเป็น 

สายหุม้ฉนวนสองชั้น 
 - อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่คลุมดว้ยฉนวนอยา่งมิดชิด  ตอ้งอยูใ่นหอ้งหรือร้ัวกั้นสามารถล็อคกุญแจ 

จะเปิดไดโ้ดยผูมี้หนา้ท่ีเท่านั้นเช่นตูไ้ฟชัว่คราว หมอ้แปลง ชัว่คราว เป็นตน้ 
 

 การซ่อมบ ารุงและตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า      
 

ในการซ่อมบ ารุงและตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า จะตอ้งท าเป็นประจ าสม ่าเสมอ โดยผูมี้ความรู้ความช านาญ
ดีพอ โดยให้ผูรั้บเหมาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนน าเข้ามาในหน่วยงาน และทุกวนัจันทร์ จะมีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ใบตรวจเช็ค หลงัจากตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือไฟฟ้า จะติดสต๊ิกเกอร์
อนุญาตและวนัหมดอายกุารใชง้านบนอุปกรณ์เคร่ืองมือไฟฟ้า 
 

 

รูปที ่4.20 การตรวจเช็คอุปกรณ์เคร่ืองมือไฟฟ้า 
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รูปที ่4.21 บอร์ดตวัอยา่งอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีผา่นการตรวจและอนุญาตใหใ้ชง้าน 
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รูปที ่4.22 ใบตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 ท ากิจกรรมตรวจสอบความปลอดภยัในหน่วยงานอยา่งสม ่าเสมอ 
 

ในท ากิจกรรมตรวจสอบความปลอดภยัในหน่วยงานอย่างสม ่าเสมอเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัใน
หน่วยงานจะท าการส ารวจความปลอดภยัรายวนั ในแต่ละสัปดาห์จะมีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัประจ าพื้นท่ี 
และ ประจ าส านักงานใหญ่มาร่วมท ากิจกรรมด้วยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 คร้ัง  เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิด
อนัตราย หรือลดการเกิดอนัตรายจากไฟฟ้าได ้
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รูปที ่4.23 การช้ีแจงก่อนเร่ิมกิจกรรมตรวจสอบความปลอดภยั 

 

 

รูปที ่4.24 กิจกรรมตรวจสอบความปลอดภยัในหน่วยงาน 
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4.3 การสรุปผลการใช้มาตรการป้องกนัและแก้ไขอนัตราย 
 

หลงัจากมีการใชม้าตรการป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า สถิติของอนัตรายหรือสาเหตุ
ของการเกิดอุบติัเหตุ จากการส ารวจตรวจสอบความปลอดภยัในการท างานของบริษทักรณีศึกษาตั้งแต่เดือน
มิถุนายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีผลดงัรูปท่ี 4.25 โดยมีสถิติเปรียบเทียบช่วงก่อนและหลงัการใชม้าตรการ
การป้องกนัอุบติัเหตุแสดงตามรูปท่ี 4.26 

 

รูปที ่4.25 สถิติของอนัตรายหรือสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2558  
 

 

รูปที ่4.26 จ  านวนคร้ังท่ีส ารวจพบวา่เกิดจากอนัตรายจากไฟฟ้า 
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กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 

จ านวนคร้ังท่ีส ารวจเจออนัตรายจากไฟฟ้า 
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จากการใชกิ้จกรรมคน้หาอนัตรายและประเมินอนัตราย จากเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง ตุลาคม  ปี 2558 
โดยรวมแยกตามประเภทของอนัตรายไดผ้ลท่ีเกิดข้ึนดงัรูปท่ี 4.27 

 

 

รูปที ่4.27 จ านวนคร้ังของอนัตรายหรือสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุแยกตามประเภทของอนัตราย 
 

สรุปการใช้กิจกรรมค้นหาอนัตรายและประเมินอนัตราย จากเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง ตุลาคม  ปี 2558 

โดยรวมแยกตามความรุนแรงของอนัตราย ไดผ้ลดงัรูปท่ี 4.28 

 

รูปท่ี 4.28 จ านวนคร้ังของอนัตรายหรือสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุแยกตามความรุนแรง 

 
 



 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาการจดัการดา้นความปลอดภยัในการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมตามขอ้มูลสถิติ

ระหวา่ง เดือนกุมภาพนัธ์ ถึง มิถุนายน 2558 เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์และก าหนดแนวทางการป้องกนัอุบติัเหตุ
ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงต่อจากมิถุนายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2558 มีผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

5.1  สรุปผลการการด าเนินงาน 

จากการศึกษาปัญหาและอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในการก่อสร้างอาคารโรงงานของบริษทัในกรณีศึกษา 

โดยการใชกิ้จกรรมคน้หาและประเมินอนัตรายท่ีเรียกวา่ Completely Check Completely Find-out (CCCF) 

ท่ีได้ด าเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้างมาใช้เพื่อให้การท างานปราศจาก

อุบติัเหตุ สามารถบริหารจดัการความปลอดภยัได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานและสนอง

นโยบายขององคก์ร มีประเด็นสรุปดงัน้ี 
 

1. ประเภทของอนัตรายท่ีจะก่อใหอุ้บติัเหตุ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

 อนัตรายจากเคร่ืองจกัร 

 อนัตรายจากวตัถุหนกัตกใส่ 

 อนัตรายจากยานพาหนะ 

 อนัตรายจากการตกจากท่ีสูง 

 อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า 

 อนัตรายจากไฟไหม,้ อ่ืนๆ 

2. จากกลยทุธ์การจดัการดา้นความปลอดภยั ท่ีก าหนดมาตรการการป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายจาก

ไฟฟ้า จากการส ารวจพบมากท่ีสุดในเดือนมิถุนายน 15 คร้ัง   และเดือนตุลาคม4 คร้ัง   สามารถ

ลดอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าได ้11คร้ัง ในระยะเวลา 4 เดือน คิดเป็น    73.33%  

3. ปัจจยัท่ีมีส่วนท าให้การส ารวจความปลอดภยัในหน่วยงาน พบอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า
น้อยลงในเดือนกนัยายนถึงเดือนตุลาคมจาก 5 คร้ังเหลือ 4 คร้ัง  ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก
แผนการก่อสร้างซ่ึงในเดือนเมษายนถึงสิงหาคมมีงานโครงสร้างหลกัของตวัอาคารมีการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมากกว่าเดือนตุลาคมท่ีเหลือแต่งานสถาปัตยกรรมจึงมีโอกาสพบอนัตราย
มากกวา่ 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการศึกษามีดงัน้ี 

1. ในงานก่อสร้าง สภาพแวดล้อมบริเวณท่ีท างาน และกิจกรรมท่ีท าเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

กิจกรรมดา้นความปลอดภยัในงานก่อสร้างควรมีการแกไ้ขและปรับปรุงอยูต่ลอดเวลาเพื่อให้ทนั

ต่อสถานะงานปัจจุบนัท่ีท าอยู ่

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติการตรวจพบอนัตรายในหน่วยงานก่อสร้าง เป็นขอ้มูลหน่วยงาน

ก่อสร้างหน่ึง ของบริษทักรณีศึกษาเท่านั้น  หน่วยงานอ่ืนๆอาจมีปัญหาไม่เหมือนกนั แต่สามารถ

น าแนวทางป้องกนัอนัตรายไปปรับกลยทุธ์ เพื่อใหเ้ขา้กบัหน่วยงานอ่ืนได ้

3. ใหค้วามส าคญักบัปัญหาทุกเร่ือง ทุกระดบั ท่ีพนกังานคน้หามาได ้และด าเนินการแกไ้ขโดยเร็ว

ท่ีสุด ก าหนดผูรั้บผดิชอบเพื่อติดตามผลการด าเนินการแกไ้ข 
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