หนวยที่ 10 ความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
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ประเภทของงานกอสราง สามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภทหลักๆ ไดแก ที่พักอาศัย อาคารสาธารณะ งานโยธา งาน
อุตสาหกรรม และงานกอสรางดานพลังงาน
ลักษณะเฉพาะของงานกอสราง ที่สําคัญๆ มีดังนี้ เชน งานกอสรางเปนงานที่ตองทําในที่โลงแจง การปฏิบัติงานมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ใชบุคลากรที่มีความชํานาญและฝมือจํานวนมาก สถานที่กอสรางอยูหางจากสํานักงานที่ตั้ง การ
แกไข เปลี่ยนแปลงกระทําไดยาก และเปนงานที่มีความเสี่ยงสูง
ปจจัยพื้นฐานในการเตรียมงานกอสราง เปนสิ่งจําเปนที่จะตองพิจารณาเพื่อใหโครงการกอสรางนั้นๆ สําเร็จตามวัตถุประสงค
1. วัตถุประสงคของโครงการ ถือเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหโครงการเกิดขึ้น เชน ตองการกอสรางที่พักอาศัย อาคาร
สํานักงาน
2. ประเภทและจํานวนเครื่องมือเครื่องจักรที่จะใชในหนวยงาน
3. ประเภทและจํานวนวัสดุที่ใชในงานกอสราง
4. จํานวนผูปฏิบัติงาน เชน คนงาน หัวหนางาน และวิศวกร
5. ขั้นตอนการทํางาน
6. การแบงพื้นที่ในหนวยงานกอสราง
7. การจัดสวัสดิการและมาตรการการปองกันอันตราย
ขั้นตอนหลักของงานกอสราง สามารถแบงขั้นตอนหลักๆ ของการทํางานกอสรางได 4 ขั้นตอน คือ
1. การศึกษาและวิจัยเบื้องตน
2. การออกแบบและรายละเอียด
3. การประกวดราคาหรือการจางเหมา
4. การกอสราง
ขั้นตอนที่สําคัญในงานกอสราง ขึ้นอยูกับประเภทของงานกอสรางเปนหลัก ทั้งนี้ ประเภทของอาคารกอสรางทั่วไปสามารถ
ดําเนินตามขั้นตอนที่สําคัญ เชน การปรับเตรียมพื้นที่ การวางผังและเตรียมงานการใชเสาเข็ม การทําฐานราก การหลอเสา พื้น
คาน การกออิฐฉาบปูน งานหลังคา การติดตั้งวงกบ ประตูหนาตาง และการตกแตงและเก็บงาน
กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับงานกอสราง
1. กลุมเจาของโครงการ กลุมผูลงทุน 2 ประเภทคือ เจาของโครงการภาครัฐ และเจาของโครงการภาคเอกชน
2. กลุมที่ปรึกษาโครงการ ชวยกําหนดนโยบาย และ วัตถุประสงค จัดหาแหลงทุน จัดหาผูออกแบบ
3. กลุมออกแบบ บางกลุมที่ปรึกษาก็เปนกลุมเดียวกับผูออกแบบ
4. กลุมผูกอสราง คือกลุมผูรับเหมากอสราง แบงเปน 3 ประเภท คือ
- ผูรับเหมาใหญ (General Contractor) ทําสัญญาโดยตรงกับเจาของโครงการ หรือผูวาจาง
- ผูรับเหมาชวง ( Sub Contractor) รับงานบางสวนจากเจาของโครงการ หรือผูรับเหมาใหญ
- ผูรับเหมายอย (Sub Nominated Contractor) รับงานบางสวนจากเจาของโครงการอาจจะเปนงานชํานาญ
เฉพาะดาน ทําสัญญาโดยตรงกับผูรับเหมาใหญ เชน งานไฟฟา งานปรับอากาศ งานโครงสราง

ลักษณะอุบัติเหตุในงานกอสรางสามารถจําแนกตามประเภทงานกอสรางที่สําคัญๆ ได 3 ประเภท คือ
1. ประเภทงานอาคาร
2. ประเภทงานโยธา
3. ประเภทงานอุตสาหกรรม
อุบัติเหตุและอันตรายจากงานกอสราง
1. อันตรายจากการทํารูเจาะขนาดใหญ
2. อันตรายจากงานตอกเสาเข็ม
3. อันตรายจากปนจั่นสําหรับยกของ
4. อันตรายจากรถขุดดินและรถแทรกเตอร
5. อันตรายจากนั่งราน
6. อันตรายจากลิฟตชั่วคราว
7. อันตรายจากของตกหลน
8. อันตรายจากคนตกจากที่สูงและพฤติกรรมของคน
9. อันตรายจากไฟฟา
10. อันตรายจากไฟไหม
11. อันตรายจากการกอสรางผิดวิธีและหลักวิชา
12. อันตรายจากการขนสงและอุปกรณการกอสราง
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การใชเครื่องจักรกลในงานกอสราง ปจจุบันเปนที่นิยมและแนวโนมมีความจําเปนคอนขางมากดวยเหตุผลที่สําคัญๆ คือ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน และตองการรักษามาตรฐานที่กําหนดไวในรายการกอสราง
ปจจุบันเครื่องจักรกลในงานกอสราง มีหลายประเภท หลายชนิด แตละชนิดก็มีความเหมาะสมกับการใชงานแตละอยาง
แตกตางกัน
โดยสามารถแบงประเภทของเครื่องจักรกลในงานกอสราง ที่สําคัญไดดังนี้
1. เครื่องจักรกลที่ใชยกและขนถายวัสดุ เชน รถตัก
2. เครื่องจักรกลที่ยกในงานดิน เชน รถเกลี่ย
3. เครื่องจักรกลที่ยกในงานคอนกรีต เชน ปนจั่น
4. เครื่องจักรกลที่ใชในงานถนน เชน รถแทรกเตอร
5. เครื่องจักรกลที่ใชในงานฐานราก เชน เครื่องตอกเสาเข็ม
6. เครื่องจักรกลที่ใชในงานขุดเจาะ เชน รถ ขุดตัก
ประเภทของเครื่องจักรมีหลายชนิดใหเลือกใช จึงจําเปนตองมีหลักการพิจารณาเลือกใชเครื่องจักรใหเหมาะสมกับลักษณะ
ของงานและสภาพของงาน เพื่อสามารถใชเครื่องจักรกลไดเต็มความสามารถ และมีอายุการใชงานไดยาวนาน
ชนิดของปนจั่นในงานกอสราง มี 2 ชนิด คือ ชนิดอยูกับที่ และชนิดเคลื่อนที่ สวนขอบังคับที่สําคัญมีดังนี้ เชน ผูควบคุม
ปนจั่นหรือคนขับตองมีความรู ประสบการณ ตอง ปฏิบัติตามคูมือและกฎเกณฑการใชปนจั่นดวยความปลอดภัย
โครงสรางของรถขุดตัก สามารถแบงออกไดเปน 3 สวนหลักๆ คือ สวนที่หมุนได สวนที่รองรับสวนที่หมุน และสวนที่ทํางาน
ขุดตัก สําหรับกฎขอบังคับเชน ตองคํานึงถึงขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยอยางเครงครัด
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กระบวนการบริหารความปลอดภัยในงานกอสรางมี 6 ประการคือ
1. การวางแผนงาน 2. การจัดองคกร 3. การควบคุม 4.การประสานงาน 5. การประเมินผล 6. การจูงใจ
กิจกรรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง มี 2 ลักษณะคือ กิจกรรมพื้นฐาน และ กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการ
ทํางาน
กิจกรรมพื้นฐาน เปนการบริหารความปลอดภัยในการทํางานแบบงายๆ เสียคาใชจายนอย ตามขอกําหนดของกฎหมาย ความ
ปลอดภัยในการทํางาน ไดแก
- การกําหนดนโยบายความปลอดภัย
- การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ
- การกําหนดหนาที่รับผิดชอบ ของผูมีหนาที่เกี่ยวของ เชน พนักงาน ผูรับเหมาคาแรง
- การแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน หนวยงานที่มีลูกจาง
50 คนขึ้นไป
- ลูกจาง 200 คนขึ้นไป ตองมี หนวยงานความปลอดภัย ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุด
กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน เปนกิจกรรมที่เสริมสรางความรูและทัศนคติดานความปลอดภัย สรางจุดสนใจ
ในการรับรู กอใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน เชน
- การจัดนิทรรศการ
- การบรรยายพิเศษ
- การสนทนาความปลอดภัย - การประกวดคําขวัญความปลอดภัย
- การประกวดภาพโปสเตอร - การตอบปญหาชิงรางวัล
- การกระจายเสียงบทความ - การเผยแพรบทความในวารสาร
- การทัศนศึกษาในหนวยงานกอสรางอื่นๆ
การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน (Safety Inspection) เปนหัวใจของการปองกันและการคุมครองความปลอดภัย และ
สุขภาพอนามัยในการทํางาน เพื่อขจัดสภาพการณตางๆ ที่อาจนําไปสูอุบัติเหตุ การเจ็บปวย หรือโรคเนื่องจากการทํางาน โดย
สามารถแยกเปน 2 รูปแบบ คือ
1. การตรวจโดยผูชํานาญการ เปนการตรวจโดยเนนเฉพาะเรื่อง ลักษณะการตรวจจะเนนเพื่อการบํารุงรักษาระบบ มี
การกําหนดการตรวจและมีแบบฟอรมที่ชัดเจน หรือคูมือการตรวจ เชน
- การตรวจปนจั่นอยูกับที่ การตรวจปนจั่นเคลื่อนที่ โดยวิศวกรเครื่องกล ทุก 3 เดือน/ ครั้ง
- การตรวจปนจั่นตอกเสาเข็ม ตาม๕มือการใชงาน กอนใชทุกครั้ง
2. การตรวจโดยหัวหนางาน เปนการตรวจสภาพพื้นที่ ปฎิบัติงานจริงเปนประจํา เชน การตรวจดานบริหารความ
ปลอดภัยทั่วไป ตามตัวอยางแบบฟอรมการตรวจความปลอดภัย
การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน เปนการตรวจสภาพการทํางานและวิธีการทํางานวาปลอดภัยหรือไม โดยมุงเนนเฉพาะ
ในแตละเรื่อง
สวนการตรวจประเมินดานความปลอดภัยในการทํางานเปนการประเมินประสิทธิภาพของการตรวจสภาพการทํางานในแตละ
เรื่องวาไดผลมากนอยเพียงใด มีปญหา/อุปสรรค หรือไม
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