การปองกันอุบัติเหตุในการกอสราง
บทนํา
การกอสรางในประเทศไทยไดเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว สามารถทําการกอสรางอาคารสูง
หลายสิบชั้นและหองใตดินลึกมาก ๆ ไดมกี ารใชเทคนิคและอุปกรณทที่ ันสมัยอยางครบครัน แตสิ่งที่
ยังบกพรองอยูม ากก็คือ การปองกันอันตรายตาง ๆ แตอยางไรก็ดี ในปจจุบันจิตสํานึกในดานความ
ปลอดภัยในงานกอสรางไดดขี ึ้นกวาเกาพอสมควร โดยเฉพาะกับอาคารสูง จะเห็นวามีการหุมอาคารที่
กําลังกอสรางอยางมิดชิดเพือ่ ปองกันของและคนตกมีการใชปนจั่นชนิดมีแขนเดีย่ ว และการแตงกาย
ของคนงานก็รดั กุมขึ้น มีการสวมหมวกแข็งและรองเทาหุมสนกันมากขึ้น แตมาตรการในการปองกัน
อันตรายดังกลาวก็ยังไมสมบูรณ และใชกันเพียงบางงานเทานั้น บางงานแทบจะไมมกี ารปองกันเลย
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง “ความปลอดภัยในการทํางานกอสราง” ไดกําหนดมาตรฐาน
การปองกันอันตรายนับตั้งแตบุคคล นั่งราน และลิฟตขนของ เปนตน แมวาเปนกฎหมายที่จะตอง
ปฏิบัติตามแตก็ยังมีผูละเลยกันมากทําใหเกิดอุบัติเหตุอยางที่ไมนาจะเกิดขึ้นเสมอ ทั้งที่ควรจะปองกัน
ไดหากปฏิบัติตามกฎหมาย เคยมีผูประมาณการสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการกอสรางวาจะมีคนตาย
หนึ่งคนทุก ๆ มูลคาของการกอสราง 80 ลานบาท เมื่อคิดทางดานเศรษฐกิจแลวแตละปจะมีการ
สูญเสียอันเกิดจากอันตรายในการกอสรางนี้ปละหลายสิบลานบาท จึงควรที่ผูเกี่ยวของทุกฝาย
นับตั้งแตเจาของโครงการ ผูรับเหมากอสราง ผูควบคุมงาน ผูออกแบบ และเจาหนาทีบ่ านเมืองจะตอง
ตระหนักและเขมงวดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการกอสรางใหมาก
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รูปที่ 1 อาคารสิ่งกอสรางขนาดใหญ
การปองอุบัติเหตุในงานกอสราง นับวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิต
และทรัพยสินที่ตองสูญเสียไป ซึ่งถาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแลวจะมีผลกระทบหลาย ๆ ดาน เปนตนวา
ทํางานใหกอสราง ลาชาขาดแคลนแรงงาน เสียคาใชจายเพิ่มขน สูญเสียอวัยวะ เชน แขนหัก ขาหัก
พิการ เสียชีวติ ฯลฯ บั่นทอนขวัญและกําลังใจของคนงานเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ผูที่พอการจาก
อุบัติเหตุเหลานี้จะตองเปนภาระของสังคมของครอบครัวที่ตองการเลี้ยงดู ตองทนทุกขทรมานและ
ดํารงชีวิตตอไปดวยความหดหู กอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ติดตามขึ้นมาอีกเปนอันมาก ฉะนั้นถาไดมกี าร
จัดการจัดการปองกันอุบัติเหตุอยางมีระบบแบบแผน โดยเห็นความสําคัญของอุบัติเหตุดว ยกันทุกฝาย
แลว อุบัติเหตุในงานกอสรางจะตองลดลงไดอยางแนนอน
ลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ ในงานกอนสราง จําแนกไดดังนี้
1. อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของคนงานกอสราง
พอจะกลาวใหเห็นไดโดยสังเขปก็คือ ขณะทํางานอาจแตงกายไมรดั กุม รุมราม ใสรองเทา
แตะทําใหลื่นไถลไดงาย ไมสวมหมวกนิรภัย เดินบนไมที่พาดบนชองเปด หรืเกิดความสะเพราจาก
การทํางานโดยทิ้งเศษไมที่ตอกตะปูหงายขึน้ เกิดจากการทํางานติดเลน หรือที่เรียกวา “ทําไปเลนไป”
เยอแหยกันในขณะทํางานก็อาจจะพลาดพลั้งทําใหเกิดอุบัติเหตุที่ไมคาดคิดขึ้นได

รูปที่ 2 ความประมาทของคนงานกอสราง
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2. อุบัติเหตุที่เกิดจากลักษณะงาน
ลักษณะของอุบัติเหตุจะมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะของงานกอสราง เชน งาน
กอสรางถนน งานกอสรางอาคารสูง ลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดจากการกอสรางอาคารสูง จึงเปน
ลักษณะที่พลัดตกจากที่สูง วัตถุหลนใส ตะปูตําเทา เปนตน แตถาเปนงานกอสรางถนน ลักษณะของ
อุบัติเหตุจะเกีย่ วเนื่องกับการใชเครื่องจักรกล หรือการใชเครื่องทุนแรงเปนสวนมาก ดังนั้นลักษณะ
ของอุบัติเหตุทนี่ ํามาเสนอ ณ ที่นี้ สวนมากจึงเปนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับงานกอสรางอาคาร ซึ่งมี
ลักษณะดังตอไปนี้คือ
2.1 การพลัดตกจากที่สูง
2.1 วัสดุตกใส
2.3 การพังของโครงสรางชั่วคราว
2.4 การใชเครื่องทุนแรง และเครื่องจักรกล
2.5 การใชเครื่องมือไปฟาและอุปกรณไฟฟา
การพลัดตกจากที่สูงมักจะเกิดขึ้นอยูเสมอ เชน พลัดตกจากนั่งราน จากชองเปด บันได
ลิฟต หลุม เสาเข็มเจาะ หรือพลัดตกจากเครื่องจักรในขณะปฏิบัติหนาที่ การพลัดตกจากที่สูงไมอาจจะ
เกิดขึ้นได ถาคนงานมีความรอบคอบ ไมประมาท ไมสะเพราในขณะทํางาน จึงตองถือเปน
ภาระหนาที่ของทุกฝาย ตองชวยกันสอดสองดูแลกํากับใหงานบังเกิดความปลอดภัยมากที่สุด เชน ปด
ชองตาง ๆ ทําราวกันตก มีเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัย เปนตน ถาปลอยใหเปนหนาที่ของคนงานที่
จะตองระมัดระวังกันเองแลวก็จะไรผลโดยสิ้นเชิงเพราะความไมรูเทาถึงการณและวุฒิภาวะของเขา
นั่นเอง ดังนั้นผูควบคุมงานกอสรางตองถือเปนภาระหนาที่สําคัญประการหนึ่ง จะตองคอยสอดสอง
ดูแลสภาพการทํางานใหเกิดความปลอดภัยมากที่สุด ไมวาจะเปนการขนยายวัสดุกอสราง การใช
ปนจั่นหอสูงตองผูกหรือมัดวัสดุใหแนน หรือการกอสรางรานของคนงานก็ตองสังเกตดูวา จะรับ
น้ําหนักไดอยางปลอดภัยหรือไม หรือการตอกเสาเข็มพืด (Sheet Pile) ตองมีความเชือ่ มั่นวาสามารถ
รับแรงดันของดินได ตลอดจนการใชเครื่องมือไฟฟา เครื่องทุนแรง เครื่องจักรกลตาง ๆ ตองมีความ
ชํานาญเพียงพอ และตองแนใจดวยวา ใชไดอยางถูกตองกับลักษณะของงาน ดังนี้เปนตน
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รูปที่ 3 การพังทลายของโครงสราง
3. อุบัติเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน
ผูที่ทํางานกอสรางตองพบกับสภาพแวดลอมที่ไมพึงประสงคดวยกันทั้งนั้น เชน เสียงดัง
แสงที่จาหรือมัวจนเกินไป ความสะเทือน ฝุน ควัน กลิ่น เปนตน เสียงรบกวน เปฯตนวาการตอก
เสาเข็ม การขัดโลหะดวยเครื่องขัด หรือเสียงอื่น ๆ ที่ดังมากเกินไป ก็ทําใหเกิดอันตรายไดดังนั้นกรม
แรงงาน กระทรวงมหาดไทย จึงกําหนดมาตรฐานรองรับเสียงในสถานประกอบการดังนี้
เกณฑกําหนดระดับเสียงที่เปนอันตราย
3.1 ไดรับเสียงไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง ตองมีระดับเสียงติดตอกันไมเกิด 91 เดซิเบล
3.2 ไดรับเสียงวันละ 7-8 ชั่วโมง ตองมีระดับเสียงติดตอกันไมเกิด 91 เดซิเบล
3.3 ไดรับเสียงวันละ 8 ชั่วโมง ตองมีระดับเสียงติดตอกันไมเกิด 80 เดซิเบล
3.4 นายจางใหลูกจางทํางานในที่ ๆ มีระดับเสียง 140 เดซิเบลไมได
องคกรณอนัยโลกไดกําหนดระดับเสียงทีด่ ังเกินกวา 85 เดซิเบล ถือวาเปนอันตรายตอ
มนุษย และมาตรฐานการตอกเสาเข็มของประเทศญี่ปุน กําหนดไววา ระยะหาง 30 เมตรจากปนจัน่
ตอกเสาเข็ม ระดับเสียงจะตองไมสูงเกินกวา 75 เดซิเบล สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดไววา
เสียงรบกวนจะดังเกิน 140 เดซิเบลไมได ฉะนั้นการปองอกันอันตรายสําหรับคนงานอาจใชปลั๊กลด
เสียง (Ear Plug) ที่ทําดวยวัสดุตาง ๆ เชน พลาสติก ยาง ฯลฯ อุดหูในขณะที่มีเสียงดัง ซึ่งสามารถลด
เสียงลงได 15 เดซิเบล หรือใชครอบหูซึ่งลดเสียงไดไมนอ ยกวา 25 เดซิเบล
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รูปที่ 4 ชุดอุปกรณในการปองกันเสียงในงานกอสราง
แสงสวางในการทํางานก็เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะถาแสงแดดจามากเกินไปอาจ
ทําใหเกิดการระคายเคือง ทําใหตาพรามองไมชัด กอใหเกิดอันตรายไดงาย หรือการทํางานในที่ที่มี
แสงสวางไมเพียงพอ เชน การทํางานในเวลากลางคืน ถาแสงสวางไมเพียงพอแลวนอกจากจะได
ผลงานที่ไมเรียบรอย ยังเปนเหตุที่ทําใหเกิดอุบัตเิ หตุไดงา ยอีกดวย

รูปที่ 5 การทํางานในที่ที่มแี สงสวางไมเพียงพอ
ในเรื่องของการสั่นสะเทือนก็เชนกัน เนือ่ งจากสภาพการทํางานการกอสรางในปจจุบัน มี
การใชเครื่องทุนแรงและเครื่องจักรกลเขามาดําเนินการเปนจํานวนมาก เชน รถแทรกเตอร รถขุด รถ
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ตัก รถบดถนน รถเครน เครื่องตัด เครื่องเจาะ เปนตน เมือ่ ใชเครื่องทุนแรงหรือเครื่องจักรดังกลาว ยอย
มีความสั่นสะเทือนทั้งนั้น ความสั่นสะเทือนในขณะทีใ่ ชเครื่องทุนแรงเหลานั้นกอใหเกิดความเมื่อยลา
ออนเพลีย เกิดความรําคาญ เชนเดียวกับเรื่องฝุน ควัน กลิ่น ซึ่งถาคนงานกอสรางทนสภาพดังกลาว
ไมได ยอมเปนชองทางทําใหบั่นทอนประสิทธิภาพในการทํางาน และกอใหเกิดอุบัตเิ หตุเชนเดียวกัน

รูปที่ 6 การสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม
4. อุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน
เริ่มตั้งแตขั้นตอนแรกของการกอสราง คือ อุบัติเหตุจากการขุดดิน เชน ดินยุบตัว โครงสราง
ปองกันดินพัง เพราะมีแรงดันดานขาง ปญหาตาง ๆ เหลานี้ผูดําเนินการกอสรางตองคิดหาทางปองกัน
ไวทุกกรณี หรือในงานตอกเสาเข็ม จะพบเห็นอยูเสมอวาคนงานกอสรางมีความประมาทในการ
ทํางานเปนอยางมาก ซึ่งถาเกิดการผิดพลาดขึ้นมาก็จะเปนอันตรายถึงแกชีวิตแนนอน ดังนั้นลักษณะ
การทํางานดังกลาวนี้ไมสมควรกระทําโดยเด็จขาด อุบัตเิ หตุและอันตรายจากการตอกเสาเข็ม มีสิ่งที่
ตองระมัดระวังอีกหลายประการ เปนตนวาปญหาการสั่นสะเทือน ปญหาดินไหลเนือ่ งจากถูกเสาเข็ม
แทนที่ ปญหาการเกิดอันตรายแกผูปฏิบัติงานและสิ่งกอสราง ปนจั่นตอกเสาเข็มลม เปนตน
นอกจากนี้อุบตั ิเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานซึ่งตองระมัดระวัง เชน
1. อันตรายจากการใชปน จั่น
2. อันตรายจากการใชเครื่องทุนแรง และเครื่องจักรกล
3. อันตรายจากการใชนงั่ ราน
4. อันตรายจากการใชลฟิ ตชั่วคราว
5. อันตรายจากการใชเครื่องมือไฟฟา และอุปกรณไฟฟา
6. อันตรายจากไฟไหม
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7. อันตรายจากชองลิฟต และชองเปดลิฟต
8. ความประมาทของผูปฏิบัติงาน
9. การหยอกลอกันในขณะปฏิบัติงาน
10. ความมักงายของผูปฏิบัติงาน
11. เมาสุราแลวเขามาทํางาน
12. ไมเชื่อฟงคําสั่งของผูควบคุมงาน
13. คนงานไมใชอุปกรณปองกันอันตราย
14. นําอุปกรณกอสรางที่ชํารุดมาปฏิบัติงาน
15. จัดเรียงวัสดุที่ใชกอสรางไมเปนระเบียบ
16. ใชเครื่องมือไมถูกวิธี
17. บริษัทกอสรางไมบังคับใหคนงานปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัย

รูปที่ 7 การทํางานของผูปฏิบัติงานโดยประมาท ไมมีการปองกันภัย
การเตรียมงานกอสรางในดานความปลอดภัย
ในปหนึ่ง ๆ มีผูประสบอุบัติเหตุจากงานกอสรางนับตั้งแตเล็ก ๆ นอย ๆ จนถึงทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิตจํานวนไมนอย ทั้งผูที่ทํางานเองและผูที่สัญจรไปมาหรือผูที่พักอาศัยในอาคารขางเคียง
ฉะนั้นการใหความปลอดภัยควรจะกระทําตั้งแตเริ่มดําเนินการกอสรางเลยทีเดียว คือ นับตั้งแตการ
กั้นรั้ว ควบคุมการเขาออก การติดปายเตือนภัยตาง ๆ การใชอุปกรณใหความปลอดภัยแตละบุคคล
ตลอดจนสิ่งปองกันอันตรายตาง ๆ
กลุมที่ 10
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รูปที่ 8 การอบรมและใหความรูแกพนักงานในการกอสราง
1. เจาหนาที่ความปลอดภัย
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง “ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง” ขอ 6
กําหนดวา “ ใหนายจางที่มีลูกจางตั้งแตหนึง่ รอยคนขึ้นไป ในสถานประกอบกิจการแตละแหงจัดใหมี
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานอยางนอยแหงละหนึ่งคน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลาในการ
ทํางาน” เจาหนาที่ดานความปลอดภัยหรือเรียกยอ ๆ วา “จ.ป.” ที่ดีจะตองพยายามทุกวิถีทางที่จะลด
อุบัติเหตุใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เปนตนวาดูแลใหทุกฝายปฏิบัติตามกฎหมาย พยายามสราง
จิตสํานึกใหกบั ทุก ๆ คนนับตั้งแตคนงานกอสราง วิศวกร สถาปนิก ชางเทคนิค จนถึงเจาของโครงการ
ทั้งที่เปนหนวยราชการและเอกชนตลอดจนผูรับเหมากอสราง และผูที่เกี่ยวของ ใหเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยในการกอสรางเพื่อที่จะไมมกี ารตัดงบประมาณในดานนี้ลงไป
อยางไรก็ตาม ยังมีนอยคนนักที่เห็นความสําคัญในเรื่องนี้ เจาของโครงการมักจะถือวาเปน
หนาที่ของผูรับเหมากอสรางโดยตรง ทําไมจะตองผลักภาระใหมาตกกับตน ฝายผูรบั เหมาก็มกั จะคิด
วา ผูรับเหมาชวงจะตองเปนผูรับภาระหากเกิดอุบัติเหตุ และกองทุนเงินทดแทนก็มีอยูแ ลว การที่จะทํา
ตามที่ จ.ป. กําหนดทุกอยางยอมเปนการสิน้ เปลือง และถาบวกคาดําเนินการตามมาตรการใหความ
ปลอดภัยเขาไปในราคาประมูล ก็คงจะประมูลไมได หรือไมก็ถูกเจาของโครงการตอราคาจนในทีส่ ุด
จําเปนตองตัดคาใชจายตางๆดังกลาวออกไปจนเกือบหมดสิ้น
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รูปที่ 9 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
2. อุปกรณใหความปลอดภัยแกบุคคล
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยวาดวยเรื่องความปลอดภัยบุคคลระบุไววาผูเขาใน
บริเวณกอสรางจะตองสวมหมวกแข็งทุกคน แตในทางปฏิบัติกลับเปนขอที่ละลายกันมากที่สุด โย
เฉพาะกับคนงานกอสราง โดยอางวาไมสะดวกในการทํางานบาง คนงานไมยอมใชบาง จะมีใชกันก็
เพียงในระดับผูควบคุมงานและหัวหนางานตางๆเทานั้น ซึ่งเปนการฝาฝนกฎหมายมรบทลงโทษ
แนนอน อยางไรก็ดียังมรบริษัทกอสรางหลายบริษัทเหมือกันที่สามารถจัดใหคนงานของตนทุกคนทุก
ระดับไดใชหมวกแข็งเปนประจําซึ่งเปนสิง่ ที่นาสรรเสริญ อุบัติเหตุทพี่ บมากไดแก เศษไม ตะปู คอน
และอื่นๆตกใสศีรษะ ไมทอนเล็กๆทอนเดียวเคยทําใหคนดีๆกลายเปนคนไมสมประกอบมาแลว ทํา
ใหชีวติ สวนที่เหลือทั้งชีวิตเสียไป ซ้ํายังเปนภาระใหกับคนอื่นอีก ไมใชศีรษะอยางเดียวที่ตองปองกัน
อันตรายอวัยวะอยางอื่นก็ตองปองกันเชนกันเชน มือ เทา ตา ใบหนา ทุกสวนของรางกายก็วาได
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รูปที่ 10 อุปกรณปองกันภัยอันตรายจากงานกอสราง
3. การแตงกาย
นอกจากถุงมือ รองเทา หมวกแข็ง ซึ่งจะตองสวมใสตามที่กําหนดในประกาศที่
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ “ความปลอดภัยในการกอสราง” แลวการแตงกายของคนงานก็ควรจะ
ไดรับการดูแลเอาใจใสดว ย ที่จริงแลวในบริเวณกอสรางจะเต็มไปดวยสิ่งระเกะระกะ นับตั้งแตนั่งราน
ค้ํายัน เศษไม เศษเหล็ก ตะปู นอกจากนั้นยังมีอุปกรณกอสรางนานชนิด ฉะนั้นคนงานคนงานทุกคน
ไมวาจะเปนหญิงหรือชายไมควรแตงกายรุม ราม แตควรใหรัดกุมที่สุด

รูปที่ 11 การแตงกายอยางถูกตองในการทํางานกอสราง
4. เขตกอสราง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง “ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยเขต
กอสราง” กําหนดใหนายจางจัดทํารั้วหรือคอกกั้นและปดประกาศแสดง “เขตกอสราง” ในบริเวณที่
ดําเนินการกอสรางและใหกาํ หนดเขตอันตราย ในงานกอสรางโดยทําเปนรั้ว หรือคอกกั้นหรือแผนผัง
การตกและเขียนปาย “เขตอันตราย” ปดประกาศใหชัดเจนในเวลากลางคืนใหมีไฟสีแดงแสดง
ตลอดเวลาดวย
4.1 “เขตกอสราง” หมายความวาพื้นทีด่ ินบริเวณโดยรอบที่ดําเนินการกอสราง ซึ่ง
นายจางไดจดั ทํารั้วหรือคอกกั้นไวตามประกาศนี้
4.2 “เขตอันตราย” หมายความวา บริเวณทีก่ ําลังกอสรางหรือบริเวณทีใ่ ชปนจัน่ หรือ
บริเวณที่ตดิ ตั้งนั่งรานหรือลิฟทขนสง หรือสวนขอกการกอสรางอาคาร หรือลําเลียงวัสดุเพื่อการ
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กอสราง หรือสถานที่เก็บเชือ้ เพลิงหรือวัสดุเพื่อการกอสราง หรือบริเวณที่ใชเครื่องจักรกล หรือ
กระแสไฟฟาเพื่อการกอสรางรั้วที่ใชในเขตกอสรางนี้ นอกจากจะทําตามที่กําหนดในใบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยแลว แตถาทําใหสวยงามไดกย็ ิ่งดี ทีส่ ําคัญคือความมิดชิดและแข็งแรง หากหนวย
กอสรางอยูชิดถนนหรือทางเดินสาธารณะ จะตองจัดใหมหี ลังคากันวัสดุที่อาจจะตกลงมาถูกที่คนที่
สัญจรไปมาดวย รัว้ จะตองมีประตูที่สามารถควบคุมการเขาออกทั้งคนและรถทุกชนิด ผูที่จะเขาไปใน
บริเวณกอสรางจะตองเปนผูที่มีหนาที่ในหนวยกอสรางนัน้ ผูที่ไมมีหนาที่จะตองไดรับอนุญาตจึงจะ
เขาได และทุกคนจะตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในดานความปลอดภัยทุกประการ

รูปที่ 12 รูปแสดงบอกถึงขอบเขตการกอสราง
5. ปญหาเรื่องเด็ก
ดังที่กลาวไปแลววาการที่จะเขาไปในบริเวณกอสรางควรจะอนุญาตเฉพาะผูที่เกี่ยวของ
กับการกอสรางเทานั้น แตอยางไรก็ดีวิถีความเปนอยูของคนงานกอสรางสวนใหญมักจะปลูกบานพัก
ชั่วคราวในบริเวณทีก่ อสรางนั่นเอง เนื่องจากการขนสงคนงานจากที่อื่นมักไมคอยสะดวก จึงหลีกไม
พนที่จะตองมีเด็กเล็กๆจํานวนมาก ณ ทีพ่ ักนั้น วิธีที่ถูกถาไมสามารถแยกคนงานใหอยูค นละแหงกับ
สถานที่กอสราง จะตองทํารัว้ กั้นบริเวณทีพ่ ักกับสถานทีก่ อ สราง เพื่อปองกันไมใหเด็กเขาไปใน
บริเวณกอสราง เพราะอันตรายอาจเกิดไดงา ยกับเด็ก ซึ่งรูเทาไมถึงการณ

กลุมที่ 10

12

รูปที่ 13 ปญหาเรื่องเด็กเขาไปเลนในเขตกอสราง
ลักษณะของอุบัติเหตุ มีดงั นี้
1. ถูกตะปู หรือเศษเหล็กตําที่เทา
2. ถูกไฟฟาช็อต
3. เศษวัสดุกระเด็นเขาตา
4. ถูกตุมปนจั่นทับนิว้ ขาด
5. เดินสะดุดกองวัสดุ
6. วัสดุตกหลนใส
7. ตกจากนั่งราน
8. เดินชนนั่งราน และเหล็กเสียบ

รูปที่ 14 อุบัติเหตุจากการถูกไฟฟาชอตในระหวางการทํางานกอสราง
การจัดการปองกันอุบัติเหตุในงานกอสราง
1. การเตรียมงานกอนการกอสราง
โดยเริ่มวางแผนปองกันอุบัติเหตุตั้งแตการวางผังงานกอสราง หรือตั้งแตการกําหนด
ตําแหนงของสิ่งปลูกสรางชั่วคราว ซึ่งพื้นที่บริเวณกอสรางออกเปนสวน ๆ ทั้งนี้ตองใหเกิดความ
สะดวกในการกอสราง งายตอการควบคุม และใหเกิดความปลอดภัยมากที่สดุ เชน พืน้ ที่ที่ใชเก็บ
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น้ํามันเชื้อเพลิง ควรแยกใหหางจากวัสดุทไี่ วไฟ แยกบานพักของคนงานกอสรางไวเปนสวนตางหาก
มีประตูเขาออกโดยเฉพาะ ไมใชปะปนกับประตูที่ใชเขาออกสําหรับการกอสราง เพื่อเปนการปองกัน
มิใหคนงานกอสราง หรือผูที่พักอาศัยอยูเดินผานเขามาในบริเวณงานกอสราง ซึ่งนอกจากจะอํานวย
ความสะดวกใหกับคนงานเหลานั้นแลว ยังจะลดอุบัติเหตุลงได และสะดวกตอการควบคุมดูแล
ทรัพยสินอีกดวย นอกจากนีย้ ังตองมีการจัดเตรียมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1.1 การจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชในการกอสรางตองอยูในสภาพที่พรอมจะใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมใชเครื่องมือหรือเครื่องทุนแรงที่ชํารุด ใชเครื่องมือไมถูกวิธี และใช
เครื่องมือไมเหมาะสมกับลักษณะของงาน จึงตองอบรมใหคนงานตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนี้
1.2 การจัดการเตรียมเครือ่ งแตงกาย และอุปกรณปอ งกันอันตรายของคนงานกอสราง
ไดแก หมวกนิรภัย เครื่องปองกันใบหนา ทีค่ รอบหู ที่ปดจมูก ถุงมือ เข็มขัดนิรภัย และรองเทานิรภัย
ตองจัดเตรียมไวใหพรอม มีจํานวนพอเพียงกับจํานวนของคนงานกอสราง และอยูในสภาพที่พรอมใช
งานได
1.3 การจัดทําปายเตือน ปายหาม เกี่ยวกับการทํางาน เพื่อเปนสิ่งกระตุนใหคนงานเพิ่ม
ความระมัดระวังยิ่งขึ้น
2. การปองกันอุบัติเหตุในขณะกอสราง
ผูควบคุมงานกอสรางตองถือเปนภาระหนาที่สําคัญที่จะปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่ง
นอกจากจะกําชับคนงานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัดแลว จะตองอบรมคนงานใหตระหนัก
ถึงความสําคัญของอุบัติเหตุ เพราะการทํางานในทุกขั้นตอนยอมกอใหเกิดอุบัติเหตุไดงา ย ดังนัน้ จึง
ตองแนะนําการทํางานที่ปลอดภัย ควบคุมการทํางานอยางใกลชิด บรรดาเครื่องมือ เครื่องทุนแรง และ
เครื่องจักรกลที่ชํารุด ไมควรนํามาใชงานโดยเด็จขาด ตองซอมแซมใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพที่สุด
2.1 การปองกันอุบัติเหตุจากของตก การปองกันในเบื้องตนก็คือ การทําใหบริเวณที่
กอสรางสะอาดที่สุด จัดวางของวัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ตรงไหนที่เปนชองเปดตองมีตาขาย
รองรับเปนชั้น ๆ วัสดุที่ตกลงมาจะไดคางอยูบนตาขายนัน้ นอกจากนี้จะตองมีแผงกัน้ วัสดุ หรือผาใบ
ปองกันมิใหวสั ดุตกลงมาเปนอันตรายตอผูที่สัญจรไปมา
2.2 การปองกันคนงานพลัดตกจากทีส่ ูง อาจจะกระทําไดหลายลักษณะ เปนตนวาชองวาง
หรือชองเปดตาง ๆ ไมควรเปดทิ้งไว และทําราวกันตกในสวนที่เปนระเบียง หรือพื้นที่ที่ไมมีผนังกัน้
และการทํางานในที่สงู เชน การทาสีภายนอกของอาคาร คนงานตองมีเข็มขัดนิรภัยดวย
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รูปที่ 15 การปองกันความปลอดภัยในการทํางานในทีส่ ูง
แนวทางปฏิบตั ิสําหรับการปองอุบัติเหตุ
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
1.1 กอนทําการกอสรางไดมีการอบรมผูปฏิบัติงานกอสรางกอนทุกครั้ง เพื่อเปนการปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุ
1.2 บังคับใหคนงานทุกคนที่เขาไปในบริเวณทีก่ อสรางแตงกายใหรดั กุม และสวมหมวก
นิรภัยทุกครั้ง
1.3 จัดทํารั้วที่มีความสูงประมาณ 5.50 เมตร เปนการแสดงขอบเขตของพื้นที่กอสราง
ปองกันบุคคลภายนอกเขามาในบริเวณ และเพื่อปองกันเศษวัสดุหลนใสผูที่สัญจรไปมา
1.4 ติดปาย “ปลอดภัยไวกอ น” ไวรอบบริเวณทีก่ อสราง
1.5 จัดตั้งหนวยงานปฐมพยาบาลขึ้นในบริเวณที่กอสราง
1.6 สงพนักงานของบริษัทเขารับการอบรมการปฐมพยาบาลจากหนวยงานของรัฐ
1.7 สงตัวแทนของบริษัทไปอบรมการดับเพลิงจากกรมตํารวจ
1.8 จัดตั้งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
1.9 จัดทําปายเตือน ปายหาม และกฎระเบียบขอบังคับ
1.10 ทําประกันสังคม และทํากองทุนทดแทนกับคนงาน
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2. การปองกันอุบัติเหตุในขณะปฏิบัตงิ าน
2.1 การปองเกี่ยวกับคนงานกอสราง จากการสังเกตพบวา สวนมากจะแตงตัวกันตามสบาย
สวมรองเทาแตะ และไมเครงครัดเกี่ยวกับอุปกรณปองกันความปลอดภัย เชน หมวกนิรภัย รองเทา
นิรภัย ถุงมือ เข็มขัดนิรภัย เปนตน

รูปที่ 16 การแตงกายที่ไมถกู ระเบียบในการกอสราง
2.2 การปองกันวัสดุตก มีการปองกันดีพอสมควร
2.3 มีการปองกันคนตกจากที่สูง
2.4 ผูควบคุมงานกอสราง จะเปนผูสอดสองดูแลใหคนงานสวมใสเครื่องปองกันอันตราย
และบังคับใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
2.5 ระบบแสงสวางโดยติดตั้งสปอรตไลท และติดตั้งไวที่แขนของปนจั่นหอสูง
2.6 ลิฟตโดยสาร กําหนดใหน้ําหนักบรรทุกได 12 คน บรรทุกน้ําหนักไดไมเกิน 1,100
กิโลกรัม
2.7 การปองกันอุบัติเหตุจากไฟฟา โดยติดตั้งปาย “ระวังไฟฟาดูด” ไวดวย
2.8 การเก็บรักษาวัสดุทไี่ วไฟ โดยไดทําโครงเหล็กครอบไวเพื่อปองกันการกระแทก และ
เก็บไวในที่รมไมมีแสงแดด
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รูปที่ 17 ปายเตือนใหระวังไฟฟาดูด
2.9 มีการกําหนดกฎรักษาความปลอดภัย และขอปฏิบตั ิในการทํางานของคนงานกอสราง
ดังตัวอยางดังตอไปนี้
1. กฎรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติในการทํางาน
1.1 สวมหมวกนิรภัย และรองเทาที่ทนทานตลอดเวลาที่อยูในเขตการกอสราง
1.2 พนักงานทุกคนจะตองติดปายชื่อตลอดเวลาที่อยูในเขตการกอสราง
1.3 จะตองมีการบํารุงรักษาแผงไฟฟา-เครื่องมือ อุปกรณทุกชนิดใชงานดวยความ
ระมัดระวังและรับผิดชอบ รวมถึงการไมใชอุปกรณทุกชนิดเกินขีดจํากัดในสิ่งตอไปนี้
1.3.1 ปลั๊กตัวนําและแผงตอควบคุมไฟฟาจะตองควบคุมโดยชางไฟฟา
1.3.2 บริษัทจะควบคุมและดูแลรักษาเฉพาะแผงไฟฟาซึ่งใชในหนวยงานเทานั้น
1.3.3 อุปกรณและสายที่จะนํามาตอทั้งหมดจะตองมีปลั๊กนําอยางดี หามตอกันดวย
สายตอพวง
1.4 ตัวนําจะตองอยูห างจากพื้นดินในที่สามารถอยูไดและปราศจากน้ําตลอดเวลา
1.5 ชองเจาะทั้งหมดจะตองปองกันดวยไมอดั และราวกันตก อีกทัง้ ไมสามารถ
เคลื่อนยายไดโดยรอบ และมีเครื่องหมาย “หามเขา” ติดอยูที่ราวกันตก
1.6 ราวกันตกจะติดตัง้ รอบที่ขอบของพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่อยูเหนือหรือต่ํากวาตั้งแต 1 ชั้น
1.7 วัสดุทั้งหมดจะตองมีการกองเก็บรัด สงมายังหนวยงานดวยความเรียบรอยและ
ปลอดภัย
1.8 ไมอนุญาตใหนําแอลกอฮอลเขามาในสถานทีก่ อสรางโดยเด็จขาด
1.9 คนงานจะตองใชสายรัดนิรภัยเมือ่ ทํางานในทีท่ ี่ไมมีนั่งรานเพื่อเปนการรวงหลน
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2. ระเบียบปฏิบัติสําหรับพนักงานขับรถเครน และพนักงานบอกสัญญาณเครน
2.1 ในการปฏิบัติงานทุกครั้งจะตองสวมหมวกนิรภัยที่บริษัทจัดหาให
2.2 พนักงานขับรถเครน และพนักงานบอกสัญญาณเครน จะตองพรอมเสมอ
2.3 พนักงานบอกสัญญาณขับรถเครนจะตองอยูใ กลชิดกับวัสดุหรืออุปกรณที่จะยก
และจะตองอยูใ นเขตพืน้ ที่จะขนยายวัสดุดว ยความระมัดระวังปลอดภัยที่สุด
2.4 ขอใหพนักงานบอกสัญญาณรถเครนทุกคนใชวิทยุสื่อสารของบริษัท หามมิใหผูอื่น
ที่มิไดเกีย่ วของใชวิทยุสื่อสารแทนตัวทานเปนอันขาด

รูปที่ 18 การใชรถเครนในงานกอสราง
2.5 ทั้งพนักงานขับรถเครนและพนักงานบอกสัญญาณรถเครน จะตองใชดุลพินจิ อยาง
รอบคอบและปลอดภัยที่สุดในการที่จะขนยายวัสดุและอุปกรณเครื่องมือ ทุกอยางและจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากเจาหนาทีผ่ ูควบคุมงานที่เกี่ยวของดวย
2.6 หากพนักงานขับเครน หรือ พนักงานบอกสัญญาณเครนพิจารณาแลวเห็นวาไมมี
ความปลอดภัยหรือเกิดอันตรายใด ๆ ในการยกวัสดุอุปกรณแลว พนักงานขับเครนหรือพนังงานบอก
สัญญาณเครนทุกทานมีสิทธิเด็จขาดในการที่จะไมทําการนั้นโดยชอบไมวาการสั่งการนั้นจะมาจาก
ผูใดก็ตาม
2.7 ใหพนักงานขับรถเครนและพนักงานบอกสัญญาณรถเครน ดูแลบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณทุกประเภทที่เกี่ยวของกับเครน
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2.8 ทุกครั้งที่มีการขนยายวัสดุอุปกรณโดยทางกระเชา พนักงานบอกสัญญาณเครน
จะตองขึ้นไปกํากับดูแลดวยตนเองบนกระเชาทุกครั้ง
2.9 หามมิใหบุคคลอื่นบุคคลใดที่มิไดเกีย่ วของกับเครนขึ้นไปเลนบนเครนโดยเด็จขาด
2.10 พนักงานขับเครน และพนักงานบอกสัญญาณเครนถาจะลาปวย หรือลากิจจะตอง
แจงใหพนักงานคุมงานทราบลวงหนา 1 วัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.11 หามพนักงานขับเครนและพนักงานบอกสัญญาณเครนหยุดงานไมเกิน 3 วัน
ยกเวนลาปวย ซึ่งจะตองไดรบั ความเห็นชอบอนุมัติจากพนักงานควบคุมดูแล
2.12 หามพนักงานทุกทานดื่มสุรา เลนการพนัน ในขณะปฏิบัติงานโดยเด็จขาด

รูปที่ 19 ปนจั่นในงานกอสราง
3. ระเบียบปฏิบัติสําหรับพนักงานขับลิฟต
3.1 ตรวจดูความเรียบรอย ความสะอาจทุกครั้งกอนใชลิฟต และหลังใชลิฟต โดยเฉพาะ
พื้นทางเขาลิฟต
3.2 ทุกครั้งที่เลิกใชลิฟตจะตองปดสวิตชทุกครั้ง พรอมล็อกกุญแจประตูทางเขาลิฟตทุก
ชั้นโดยเฉพาะชั้นที่ 1
3.3 พนักงานขับลิฟต จะมี 2 ผลัด ๆ ละ 2 คน โดยคนที่หนึ่งจะเปนพนักงานขับลิฟต
ควบคุมคอนโทรลลิฟตขึ้น-ลง อีกหนึ่งคนจะเปนพนักงานเปด-ปดประตูทางเขาลิฟต
3.4 ประตูทางเขาลิฟตจะตองปดล็อกกุญแจทุกครัง้ เมื่อผูโดยสารผานเขาไป
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3.5 ลิฟตจะจอดรออยูชนั้ ที่หนึ่ง และชั้นสูงสุดประมาณ 2 นาที จากนั้นลิฟตจะเลื่อนขึ้น
ลงโดยคนขับลิฟตจะตองดูประตูทางเขาออกของแตละชั้นวามีคนทีใ่ ชลิฟตหรือไม และลิฟตจะไม
จอดอยูกบั ที่เฉย ๆ จะเลื่อนขึน้ ลงตลอดเวลา
3.6 ในกรณีที่พนักงานขับลิฟตหรือพนักงานเปด-ปดประตูลิฟตมคี วามจําเปนทีจ่ ะตอง
ทําธุระสวนตัวในหองน้ํา ใหผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหนาที่ ซึ่งจะตองมีพนักงานลิฟตอยูปฏิบัติหนาที่
ตลอดเวลา หามมิใหผูที่ไมมหี นาที่ปฏิบัตหิ นาที่แทน
3.7 จะตองตรวจดูความเรียบรอยโดยรอบ ๆ หองโดยสารลิฟตวาไมมีวัสดุอุปกรณที่จะ
บรรทุกขึ้น หรือลงเล็ดลอดออกนอกตาขายหองโดยสารขึ้นหรือลงทุกครั้ง
3.8 หามทุกคนออกจากนอกหองโดยสารลิฟตขณะที่ลิฟตกําลังทํางานอยู
การประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
แมวาการปองกันอันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกอสรางจะกระทําอยางรัดกุมเพียงใดแต
อุบัติเหตุยอมเกิดขึ้นไดเสมอ ฉะนั้นเพื่อเปนการปกปองผูเสียหายมิใหตองไดรับความ กระทบ
กระเทือนมากจนเกินไป และให ไดรับการชดเชยที่สมเหตุสมผล จึงควรอยางยิ่งทีจ่ ะตองมีการปองกัน
ชีวิตละคุณภาพและทรัพยสิน ถึงแมทางราชการจะมีกองทุนเพื่อชดเชยใหกับคนงานที่ไดรับอุบัตเิ หตุ
แลวก็ตาม กองทุนนี้หกั เงินจากผูรับเหมากอสรางคิดเปนเปอรเซ็นตของราตากอสราง เมื่อคนงาน
ไดรับอุบัติเหตุจะรับเงินชดเชยจากกรมแรงงานทันที แตจาํ นวนเงินอาจไมเปนการเพียง
อยางไรก็ดี เงินกองทุนนี้คุมครองเฉพาะผูที่ทํางานเกีย่ วกับงานกอสรางเทานั้น ไมรวมผูที่
อาศัยขางเคียงตลอดจนทรัพยสินอาคารบานเรือนที่อาจไดรับความเสียหายจากการกอสราง ฉะนั้นจึง
ควรมีการประกันภัยตางๆ ดังกลาวดวย มีอยูหลายโครงการที่เจาของโครงการเปนผูประกันเอง เปน
ประกันแบบรวมทุกชนิด นอกจากจะประกันความเสียหายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของผูรวม
ปฏิบัติงานกอสราง และบุคคลที่ 3 คือผูที่ไมไดเกี่ยวของ เชน ผูอยูอาศัยขางเคียงตลอดจนคนเดิน
สัญจรไปมารอบบริเวณทีก่ อ สรางแลว ยังประกันตอความเสียหายหากผูรับเหมากอสรางทําผิดพลาด
หรือแมออกแบบผิดพลาดดวย การประกันรวมแบบนี้ดที ี่สามารถครอบคลุมไดทั่วถึงอีกทั้งเบี้ยประกัน
จะนอยกวาแยกเปนรายการ ๆ
อยางไรก็ดีในการประกันควรอานกรมธรรมใหละเอียดมาก ๆ ทุกบรรทัดและทุกตัวอักษร
แมแตตวั เล็ก ๆที่ไมสําคัญ ขอความไดที่ไมชัดเจนจะตองทําความเขาใจเสียกอน เขน ในกรณีที่ประกัน
ความเสียหานที่ไดมาจากการกอสราง บริษัทประกันมักจะไมรับความเสียหายอันเนือ่ งมาจากความ
สั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวของดินเขาไวในกรมธรรม ทั้งนี้เพราะความเสียหายอันเกิดจากสอง
สาเหตุนั้นมักจะรุนแรงและยากในการซอมแซมใหดดี ั้งเดิม เพราะจะตองใชความรูทางวิศวกรรมเปน
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พิเศษทั้งในการวินิจฉัยและซอมแซมอาจเปนเพราะทางบริษัทประกันภัยขาดบุคลากร เชน วิศวกรที่
เชี่ยวชาญทางดานนี้ หรืออาจเห็นวาไมสามารถจะควบคุมการทํางานของผูรับเหมากอสรางได ซึ่งเห็น
วาจะเปนการเสี่ยงมากเกินไปที่จะรับประกันในเรื่องนี้กเ็ ปนไดเชน ในกรณีที่ตอกเสาเข็มและการขุด
ดิน เพื่อทําฐานรากดังไดกลาวแลวขางตน ฉะนั้นกอนจะลงนามขอตกลงใดๆ เกี่ยวกับการประกันนี้
จะตองซักซอมทําความเขาใจใหตรงกันเสียกันเสียกอนถึงขอบเขตและเนื้อหาการครอบคลุมของ
กรมธรรม เพื่อที่จะไดไมมีขอ ถกเถียงกันในภายหลัง ที่จริงแลวจะใหกรมธรรมคลุมความเสียหายทุก
ชนิดแมจะเสียเบี้ยประกันมากขึ้นก็ตาม
การจายคาทดแทนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
คาทดแทน หมายถึง เงินที่ลกู จางไดรับตามกฎหมายแรงงาน เปนการทดแทนทีไ่ ดจากการ
ประสบอันตรายจากการทํางานหรือเปนโรคที่เกิดขึ้นจากสภาพของงานตามที่กฎหมายกําหนด
วัตถุประสงคของกองทุนเงินทดแทน ก็เพือ่ เปนหลักประกันแกลูกจางวาจะไดรับเงินทดแทนอยาง
รวดเร็ว และตามสิทธิที่พึงจะไดตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว ดังนี้
1. กรณีที่ลูกจางจะไดรับเงินทดแทน
1.1 การเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานใหกับนายจาง
1.2 การที่ลูกจางไดรับอันตรายแกรางกาย จิตใจ และถึงแกความตายเนื่องจากการทํางาน
ใหกับนายจาง หรือปองกันผลประโยชนใหนายจางจนเกิดประสบภัยอันตรายระหวางการทํางาน
2. กรณีที่ลูกจางไมมสี ิทธิรับเงินทดแทน
2.1 ไมไดเปนลูกจางของนายจางผูมีหนาที่จายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน
2.2 ลูกจางนั้นไมไดประสบอันตรายเนือ่ งจากการทํางาน หรือโรคที่มิไดเกิดขึ้นจากการ
ทํางานใหนายจาง
2.3 ลูกจางเสพเครื่องดองของเมา จนไมสามารถควบคุมสติได จงใจใหตัวเองและผูอ ื่น
ประสบอันตราย หรือยอมใหผูอื่นทําใหตนประสบอันตราย
3. ชนิดของอุบัติเหตุ แบงไดดังนี้
3.1 ประสบอุบัตเิ หตุตองหยุดงานชั่วคราว
3.2 พิการบางสวนของรางกาย เชน แขนขาด ขาขาด เปนตน
3.3 ทุพพลภาพ อวัยวะของรางกายสูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน ไมสามารถจะทํางาน
ในอาชีพเดิมตอไปได
3.4 เสียชีวติ อาจเสียชีวติ ทันทีเมื่อประสบอุบัติเหตุ หรือหลังจากการพักรักษาตัวแลวก็
ตามโดยมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุนนั้ ๆ
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4. การประเมินการจายคาทดแทน
ความสูญเสียที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแตละครั้ง จะตองมีคาใชจายคือคารักษาพยาบาล คา
ทดแทนทีน่ ายจางตองจายใหเนื่องจากการหยุดงาน พิการ หรือทุพพลภาพ คาทําขวัญตาง ๆ ซึ่งมี
รายละเอียดอยูม าก การประเมินคาของการสูญเสียตามกรณีดังกลาวขางตน ทานที่สนใจศึกษาคนควา
เพิ่มเติมจากการประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดการจายคาทดแทน พ.ศ. 2524 และ
ตอไปนี้เปนตัวอยางการแสดงการบาดเจ็บกับระยะเวลาการจายเงินคาทดแทน
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