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ความปลอดภัยในสถานที่
 สถานที่กอสราง หมายถึงอาณาบริเวณท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการกอสราง มิใชเฉพาะบริเวณที่กำลังดำเนิน
การกอสรางเทานั้น แตรวมไปถึงบริเวณท่ีจัดเก็บวัสดุ โกดังเก็บเครื่องมือ เครื่องจักร และอ่ืน ๆ เปนตน 
จึงควรมีขอกำหนดและแนวปฏิบัติในสถานท่ีกอสรางข้ึนเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับคนงานดังนี้
 - การทำร้ัวกั้นโดยรอบบริเวณกอสรางท้ังหมด เพ่ือปองกันผูไมเกี่ยวของเขามาในเขตกอสราง ถาเปน 

อาคารสูงอยูใกลชุมชนนอกจากการทำรั้วกันแลวควรทำหลังคาคลุมทางเดินที่ติดร้ัวกั้นน้ันดวยเพื่อปอง
กันเศษวัสดุตกใสผูสัญจรไปมาภายนอก

 - ในสถานท่ีกอสรางตองมีการแบงเขตกอสรางอยางชัดเจน โดยแบงเขตที่พักอาศัยออกจากบริเวณ 
กอสรางที่จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องจักร ที่เก็บวัสดุและอุปกรณที่ใชแลวหรือยังไมใช ออกเปนระเบียบ

 - สถานท่ีที่อันตรายทุกแหงในเขตกอสราง ตองมีปายสัญลักษณ หรือปายเตือนภัยตางๆ หรือขอควร 
ปฏิบัติสำหรับผูจะเขาไปในบริเวณดังกลาวซึ่งปายสัญลักษณนี้ตองมีขนาดพอเหมาะและเห็นไดชัดเจน 
ภาพแสดงและตัวอักษรตองเปนสื่อสากลท่ีทุกคนสามารถเขาใจไดงาย

 - รอบตัวอาคารมีแผนกั้นกันวัตถุตกลงมาและมีตาขายคลุมอีกชั้น
 - อาคารขณะกอสรางในท่ีมีชองเปด หรือที่ไมมีแผงกั้นควรทำราวกั้น และมีตาขายเสริม เพื่อปองกันการตก 

ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือเครื่องจักร
        เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในงานกอสรางมีจำนวนมากมายต้ังแตขนาดใหญมาก เชน ปนจ่ัน รถยก 
เครื่องตอกเสาเข็ม จนถึงขนาดเล็ก เคร่ืองเจียร สวานไฟฟา คอน เปนตน อันตรายที่เกิดจากการใช 
เครื่องมือหรือเครื่องจักร จึงมีมากตามจำนวนอุปกรณและจำนวนผูใช ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือเครื่องจักร 
จึงเปนสิ่งสำคัญซึ่งผูปฏิบัติงานควรใชอยางถูกตอง ดังเชน
 - การใชตองไมผิดวัตถุประสงคของอุปกรณ หรือเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรน้ัน ในทางปฏิบัติการใชอุปกรณ 

เครื่องมือเครื่องจักรอยางเหมาะสม และถูกตองตามประเภทของงาน จะทำใหเกิดประสิทธิผล และไม 
ประสบอันตรายจากการใชอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรน้ัน

 - เคร่ืองมือ เครื่องจักรที่ใชไฟฟา ขอควรปฏิบัติเครื่องมือ เคร่ืองจักรที่ตองใชไฟฟานั้น ตองมีการเดิน 
สายไฟอยางปลอดภัย มีฉนวนหุมโดยตลอด และหากตองทำงานใกลกับบริเวณที่มีไฟฟาแรงสูง 
ภายในรัศมี 3 เมตร ตองแจงใหหนวยงานของการไฟฟาทราบทุกคร้ัง เพ่ือจัดการปองกันอันตราย 
ซึ่งอาจเกิดขึ้น หรือบริเวณที่มีการเก็บเชื้อเพลิง หามจุดไฟ หรือสูบบุหรี่อยางเด็ดขาด

 - กอนและหลังการใชเครื่องมือ เคร่ืองจักร ทุกคร้ังตองมีการตรวจสอบ และซอมแซมแกไขกอน 
หรือหลังการใชทุกครั้ง



ความปลอดภัยสวนบุคคล
        สาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุในงานกอสรางนั้นมาจากผูปฏิบัติงาน การควบคุมและการปองกัน 
ไมใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้น จำเปนตองใหผูปฏิบัติงานในบริเวณทำการกอสรางปฏิบัติใหถูกตองตามกฎเกณฑและ 
ระเบียบที่กำหนดข้ึนโดยเฉพาะแนวการปฏิบัติในงานกอสรางในเร่ืองของ
 - การแตงกายของผูปฏิบัติงานหรือคนงานควรเปนชุดที่รัดกุมไมปลอยชายเสื้อหรือแขนเสื้อหลุดลุย 

การใสผาถุง (คนงานหญิง) ซ่ึงอาจกอใหเกิดการเก่ียวสะดุด หรือการดึงเขาไปในเครื่องจักรได 
รวมทั้งการไมใสรองเทาหรือใสอยางไมเหมาะสม เชนรองเทาแตะ เปนตน

 - การละเลยหร ือการไม สวมใส อ ุปกรณ ค ุ มครองความปลอดภ ัยส วนบ ุคคลให  เหมาะสม 
ในงานกอสรางผู ปฏิบัติงานทุกคนควรสวมใสอุปกรณคุ มครองความปลอดภัยสวนบุคคลอยาง 
เหมาะสม เชน หมวกนิรภัย ทุกคนควรจะสวมอยูเปนประจำ เข็มขัดนิรภัยเมื่อคนงานทำงานบนที่สูง 
สวมรองเทายางหุมแข็งและใสถุงมือยางในการผสมคอนกรีต เปนตน

 - หามดื่มสุรา หรือเสพเคร่ืองดองของมึนเมา ส่ิงเสพติด หามเลนหรือหยอกลอกันหามเลนหรือหยอกลอ 
กันในระหวางการปฏิบัติงานอยางเด็ดขาดผูฝาฝนควรไดรับการลงโทษ เพราะเปนสาเหตุหน่ึงที่ทำให 
เกิดอุบัติเหตุอยางคาดไมถึง

 - จัดใหมีการอบรมผูปฏิบัติงานใหตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอยางปลอดภัย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
และขอปฏิบัติที่ควรทราบ และสิ่งที่สำคัญยิ่ง คือการสรางจิตสำนึกความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในคนงาน 
ทุกคนไมวาจะปฏิบัติงานอะไรก็ตาม ความปลอดปลอดภัยในการทำงานตองมาเปนอันดับแรกเสมอ

 - ตรวจสุขภาพคนงาน ชางสาธิตประจำปเพื่อทดสอบความพรอมของรางกายคนงานเพ่ือเปนการ 
สกัดกั้นโรคจากการทำงานซ่ึงอาจเกิดขึ้นได สำหรับผูที่ตองปฏิบัติงานภายใตความกดอากาศสูง ตองให 
แพทยทำการตรวจวินิจฉัยวาแข็งแรงสมบูรณ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกอนเขาปฏิบัติงานทุกคร้ัง

การทํางานบนที่สูงหรือท่ีตางระดับ
การปองกันการตกหลนของวัสดุ และเคร่ืองมือ เชน 
 - พื้นบริเวณที่ทํางานใหเรียงชิดติดกัน ไมใหมีชองวางและทําโทบอรดเพื่อกันของตก
 - เก็บวัสดุที่มีขนาดเล็กไวในภาชนะที่แข็งแรง 
 - พื้นที่ทํางานตองสะอาดเรียบรอยตลอดเวลา 
 - วัสดุที่ถูกตัดออกหรือถอดออกตองใสในภาชนะทันที 
 - เครื่องมือตองเก็บใสกลองหรือลังเครื่องมือทันทีที่ใชเสร็จ 
 - ใชสายเชือกที่แข็งแรงผูกเคร่ืองมือไวขณะใชงาน 
 - การดึงเครื่องมือหรือวัตถุขึ้นที่สูงตองทราบการผูกเชือกท่ีถูกตอง 
 - ไมเดินถอยหลังระหวางการทำงานทุกพื้นที่ทั้งบนท่ีสูงหรือที่ตางระดับ 
 -  ติดต้ังขอบกั้นบนพื้นที่นั่งรานทุกความสูงอยางนอย 2 เมตร
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การใชนั่งรานอยางปลอดภัย
นั่งรานติดประจำท่ี
 - นั่งรานที่ปลอดภัยจะตองมีแท็กสีเขียว ติดอยูตรงทางข้ึนลง 
 - ราวกันตกมาตรฐานจะตองมีโดยรอบ ยกเวนทางเขาออกหรือขึ้นลงเทานั้น 
 - ค้ำยันจะตองมีโดยรอบตลอดความสูงของน่ังราน 
 - บันไดต้ังเอียง 65-75 องศา, และ ปลายบันได ตองยื่นพนพื้นที่ทํางาน อยางนอย 1 เมตร หรือสามข้ันบันได 
 - เสาทุกตนตองมีแผนรองตีนเสาและตองมีแผนไมรองทุกเสา 
 - พื้นที่ทํางานจะตองวางชิดติดกันไมมีชองวางและไมวางซอนกัน
นั่งรานเคล่ือนท่ี
 - ตองต้ังบนพื้นที่แข็งแรงบดอัดแนน 
 - ความสูงจะตองไมมากกวา 4 เทาของความกวางของฐานท่ีเล็กที่สุด
 - “ลอทุกลอตองล็อคไดและตองล็อคทุกคร้ังกอนขึ้นใชงาน” 
 - หามใชในขณะท่ีมีลมแรงเกิน 35 กม/ชม 
 - รับน้ำหนักไดสูงสุด 150 กก/ตารางเมตร 

**หามมิใหบุคคลใดอยูบนน่ังรานขณะท่ีทําการเคลื่อนยาย อุปกรณที่อาจตกลงมาไดตองผูกยึดแนนหรือนําลงมากอน

ขอแนะนำดานความปลอดภัย
              กิจกรรม          อุปกรณ PPE ท่ีตองใช                             เครื่องมือ
 1. ขนวัสดุเขาหนางาน 1. หมวกนิรภัยพรอมสายรัดคาง รถเข็น
  2. รองเทานิรภัย
  3. ถุงมือผา
 2. การตัดเศษอิฐ Q-CON และการตัดแผน RLC 1. หมวกนิรภัยพรอมสายรัดคาง เลื่อยมือ,เลื่อยวงเดือน,ตลับเมตร
  2. ถุงมือผา
  3. รองเทานิรภัย
  4. ผาปดจมูก
  5. แวนตานิรภัย 
 3. การดูแลและทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ 1. หมวกนิรภัยพรอมสายรัดคาง สวานไฟฟา,เลื่อยมือ,เลื่อยวงเดือน,
  2. ถุงมือผา เกรียงกอ,คอนยาง,ตลับเมตร,
  3. รองเทานิรภัย ระดับน้ำ,เกรียงฟนปลา.หัวปนปูน
  4. ผาปดจมูก

ขอแนะนำในการกำจัดเศษผลิตภัณฑอิฐมวลเบา
 เศษผลิตภัณฑอิฐมวลเบาจัดเปนเศษวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนอันตราย และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
การกำจัดสามารถนำไปปรับพื้นที่ไดตามความเหมาะสม 
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