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หน่วยที ่8 
จติวทิยาในการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง 

 
8.1. ความส าคัญและความจ าเป็นในการใช้จิตวทิยาในการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง 

จิตวิทยาเป็นเร่ืองท่ีจะช่วยเสริมให้เราท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจริง ๆ แลว้เร่ืองของเหตุผล
เป็นเร่ืองท่ีส าคญั แต่บางทีมีบางเร่ืองท่ีมนัเป็นเร่ืองของความสุขซ่ึงเราเรียกวิธีการท างานอย่างมี
ความสุขและเป็นตวัท่ีจะท าใหค้นท างานมีความสบายใจตรงน้ีวา่จะมีหลกัการท างานยงัไงตวัน้ีคือเร่ือง
ของจิตวทิยา  

 
8.2. จิตวทิยาความสัมพนัธ์ระหว่างเพือ่นร่วมงาน 

บุคคลทุกคนมกัตอ้งมีกลุ่มมีพวก ตวัอยา่งกลุ่มหรือพวกของกลุ่มบุคคล ประกอบดว้ยคนจ านวน
มากมาอยูร่่วมกนัและท างานร่วมกนัในบทบาทหนา้ท่ีต่างๆ กนัไป ซ่ึงแต่ละคนมกัมีเพื่อนฝงูร่วมงาน
ทั้งท่ีอยูใ่นระดบัท่ีเหนือกวา่ เท่ากนั และเพื่อนร่วมงานท่ีต ่ากวา่ ซ่ึงไม่วา่จะอยูใ่นต าแหน่งใด บุคคล
เหล่าน้ีตอ้งท างานเก่ียวขอ้ง และติดต่อสัมพนัธ์กนั ถา้หากบรรยากาศของความสัมพนัธ์เป็นไปดว้ยดี
มกัส่งผลให้บุคคลนั้นเป็นสุข ดงันั้นเพื่อให้มีความสุขในการอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืน และท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น บุคคลจึงควรเรียนรู้และปรับปรุงตนเองในเร่ืองจิตวิทยาของความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 
อนัไดแ้ก่มนุษยสัมพนัธ์ในหน่วยงานนัน่เอง 

การสร้างมนุษยสัพนัธ์ใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มคนไม่วา่จะเป็นกลุ่มใด จะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบของ
มนุษยสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นปัจจยัสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคของความสัมพนัธ์ของกลุ่มแล้วด าเนินการ
สร้างเสริมพฒันา และปรับปรุงปัจจยัต่างๆ เหล่านั้นให้เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีให้ได ้
ส าหรับองค์ประกอบของมนุษยส์ัมพนัธ์น้ี พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย ์มีความเห็นว่ามี 3 ประการ
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ การรู้จกัตน การเขา้ใจผูอ่ื้น และการมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี อาจกล่าวไดว้า่องคป์ระกอบ
ของมนุษยสัมพนัธ์ในองค์การประกอบด้วยการรู้จกัตน  การเขา้ใจเพื่อนร่วมงานและการสร้าง
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานให้ดี ซ่ึงอาจจะเขียนเป็นองคป์ระกอบของมนุษยสัมพนัธ์ในหน่วยงานได้
ดงัน้ี 
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มนุษยสัมพนัธ์ 
-------------------------------------------------------------------------------- 

รู้จกัตน      เขา้ใจผูอ่ื้น      สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
วเิคราะห์ตน      วเิคราะห์ความแตกต่างของผูอ่ื้น      วเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม 

ปรับปรุงตน      ยอมรับความแตกต่าง      ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม 
พฒันาคนให้เขา้กบัผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม 

 
มนุษยสัมพนัธ์ 

-------------------------------------------------------------------------------- 
ตนสุข      ผูอ่ื้นสุข      ส่ิงแวดลอ้มดี 

องคป์ระกอบของมนุษยสัมพนัธ์ 
 

          จากองคป์ระกอบซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน จะเห็นไดว้า่บุคคลควรตอ้งวิเคราะห์
ตนเพื่อใหรู้้จกัตวัเองอยา่งแทจ้ริงทั้งลกัษณะท่ีดีและไม่ดี แลว้ปรับปรุงตนในส่วนท่ีเป็นลกัษณะท่ีไม่ดี
ซ่ึงอาจสร้างปัญหาและอุปสรรคในการท างานและการสร้างสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น นอกจากจะเป็นแนวทาง
ให้วิเคราะห์เพื่อนร่วมงานและเขา้ใจเพื่อนร่วมงานให้มากข้ึนแล้ว ยงัช่วยยอมรับความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลและพฒันาตนให้เขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดดี้ จึงเห็นไดว้า่ การศึกษาในเร่ืององคป์ระกอบ
ของมนุษยสัมพนัธ์ดงักล่าว จะช่วยใหบุ้คคลเกิดความเขา้ใจและเกิดแรงกระตุน้ในการประพฤติปฏิบติั
ใหเ้กิดองคป์ระกอบดงักล่าวอนัน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์อนัดีในองคก์าร 

8.2.1. แนวปฏิบัติที่ส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้อื่น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
เพือ่นร่วมงานด้วยกนัมีดังนี ้

1) ให้ความสนใจเพื่อร่วมงาน คือบุคคลส่วนใหญ่ชอบให้ผูอ่ื้นสนใจ เช่น ผลงานท่ีได้รับ
ความส าเร็จ ครอบครัวท่ีอบอุ่น ลูกๆ ท่ีเจริญกา้วหนา้ ฯลฯ ซ่ึงจะช่วยให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกพอใจและ
เป็นสุข 

2) ยิม้แย้ม คือการยิม้ของบุคคลท่ีให้แก่อีกฝ่ายหน่ึง มกัแสดงให้เห็นถึงความนิยมชมช่ืน จึงเห็น
ไดว้า่การยิม้เป็นหวัใจส าคญัของการสร้างสัมพนัธภาพโดยไม่จ  ากดัสถานะ เช้ือชาติ เพศ หรือวยั แต่
ขณะเดียวกนัก็ควรใชก้ารยิ้มให้เหมาะสมกบักาละเทศะดว้ย เช่น เพื่อนก าลงัมีความทุกข์แต่เรายิ้ม 
เพื่อนก าลงัถูกสั่งพกังาน เช่นน้ีเรียกวา่ยิม้ผดิเวลา 
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3) แสดงการจ าได้วิธีการแสดงการจ าได้ เช่น จ าช่ือ จ าเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีดีๆ ท่ีเคย
เก่ียวขอ้งกนั ฯลฯ ซ่ึงเม่ือมีโอกาสก็ทกัทายหรือคุยเร่ืองเก่าท่ีเก็บไวใ้นความทรงจ า ซ่ึงจะช่วยสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีต่อกนัไดม้ากข้ึน 

4) เป็นคู่สนทนาทีด่ี การแสดงตนเป็นคู่สนทนาท่ีดีของเพื่อนร่วมงานนั้น อาจโดยท าตวัเป็นผูฟั้ง
ท่ีดี ปล่อยใหอี้กฝ่ายไดพ้ดูคุยตามความตอ้งการของเขา  

5) รับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ คือไม่ผกูขาดอยูก่บัความคิดของตนเองขา้งเดียว ผูท่ี้ผกูขาดความ
คิดเห็นของตนมกัเป็นคนท่ีชอบเอาชนะเม่ือแสดงความคิดเห็น  การแสดงต่อผูอ่ื้นโดยวิธีน้ีมกัท าให้
ขาดเพื่อน ไม่มีใครอยากคบหาสมาคม หวัหนา้งานก็มกัไม่อยากมอบหมายงานให้ท างานส าคญั เพราะ
มีลกัษณะ “เขา้ท่ีไหนวงแตกท่ีนัน่” จึงควรท าในส่ิงตรงขา้ม คือ พยายามรับฟังและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 

6) แสดงการยอมรับนับถือผู้อืน่ตามสถานภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากเพื่อนร่วมงานของเรานั้น บางคนมี
อาวุโสดา้นอายุ อาจสูงส่งดว้ยชาติตระกูล ฯลฯ ควรให้เกียรติและเคารพในศกัด์ิศรีของเพื่อนร่วมงาน
ตามสถานภาพนั้นๆ  

7) แสดงความมีน ้าใจ ซ่ึงการมีน ้าใจต่อผู้อื่น อาจแสดงออกไดห้ลายแนวทาง เช่นการเป็นผูใ้ห ้
ให้ความรัก ให้ความห่วงใย แบ่งปัน ช่วยเหลือ ให้อภยั ให้ก าลงัใจ คุณลกัษณะต่างๆ เหล่าน้ีเป็น
เอกลกัษณ์ของคนไทย ซ่ึงจะช่วยใหส้ัมพนัธภาพเป็นไปดว้ยดี 

8) แสดงความช่ืนชมยินดี เน่ืองจากเพื่อนร่วมงานแต่ละคนในหน่วยงาน มกัมีวนัพิเศษหรือ
เหตุการณ์ส าคญัของชีวติดว้ยกนัทั้งนั้น  ความพิเศษดงักล่าวเหล่าน้ีบุคคลควรหาโอกาสแสดงความช่ืน
ชมยนิดีต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยความจริงใจ  

8.2.2. ติดต่อส่ือสารกบัผู้อืน่ในที่ท างาน ซ่ึงช่วยให้เกดิสัมพนัธภาพทีด่ีกล่าวได้โดยสังเขป
ได้ดังต่อไปนี ้ 

1) สนใจ เอาใจใส่ ให้ความส าคัญกบัผู้ทีต่ิดต่อส่ือสารด้วย 
2) หลกีเลีย่งการพูดพงิถึง “คน” เมื่อสนทนาเร่ืองภายนอกตัว  

ตัวอย่างที่ 1 
การพดูพาดพิงถึงคน “คุณสมศรีท างานผดิพลาด เขาจะตอ้งแกไ้ขใหม่” 
การพดูท่ีหลีกเล่ียงการพาดพิงถึงคน “งานส่วนนั้นผิดพลาดไปบา้ง คงจะตอ้งแกไ้ขใหม่” 

ตัวอย่างที่ 2 
การพดูพาดพิงถึงคน “สมชายผมวา่ความคิดของคุณยงัแกปั้ญหาเร่ืองน้ีไม่ได”้ 
การพูดท่ีหลีกเล่ียงการพาดพิงถึงคน “ความคิดเช่นนั้นอาจจะยงัแกปั้ญหาเร่ืองน้ีไม่ไดม้าก

นกั” 
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3) ตั้งค าถามไม่เจาะจง  
ตัวอย่าง 

ค าถามเจาะจง “คุณภา..คุณจะจดัการอยา่งไรกบัเร่ืองน้ี” 
ค าถามไม่เจาะจง “เร่ืองน้ีจะจดัการอยา่งไรดี” 

4) ค าถามเชิงอธิบายแทนการส่ังสอนหรือแนะน า  
ตัวอย่าง  

การอบรมสั่งสอน “คุณไม่ควรท าอยา่งนั้น” 
ค าถามเชิงอธิบาย “การท าอยา่งนั้นอาจไม่สมควรใช่หรือไม่” 

5) ใช้ประโยคที่เร่ิมต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่สองเมื่อพูดถึงส่ิงดี ดว้ยสรรพนามบุรุษท่ีสองเช่น
ท่าน หรือ คุณ หรือ พี่ หรือ เธอ 

6) ใช้ค าว่า “เรา” เมื่อต้องการให้เกดิความรู้สึกเป็นกลุ่มเป็นพวก  
7) ใช้ประโยคที่เร่ิมต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่หน่ึง สรรพนามบุรุษท่ีหน่ึง หมายถึงว่าผูพู้ด

ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบส่วนตัวในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้อ่ืนใช้ในการแสดงออกซ่ึง
ประสบการณ์หรือแนวคิดส่วนตวั  

8) ใช้สรรพนามบุรุษทีส่อง-บุรุษทีห่น่ึง หรือ คุณ-ฉัน เมื่อต้องการแสดงความใกล้ชิด 
9) ใช้ค าว่า อย่างไร เมื่อต้องการข้อเทจ็จริง  
10) ใช้ค าว่า ท าไม ให้เหมาะสมตามจุดประสงค์  
11) ใช้วิธีสะท้อนความรู้สึกสะท้อนเนื้อหาค าพูดของคู่สนทนาเพื่อแสดงความเข้าใจ เป็นวิธีการ

ของนกัจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิ์ยมท่ีใช้แสดงความเขา้ใจอีกฝ่ายหน่ึงโดยไม่ตอ้งพูดค าวา่ ฉันเขา้ใจคุณ 
ทั้งน้ีเพราะค าวา่ ฉนัเขา้ใจคุณ ท่ีใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไปนั้น บางทีก็เป็นเพียงค าพูดทั้งๆ ท่ีไม่เขา้ใจอีกฝ่าย
หน่ึงอยา่งแทจ้ริง 

12) ใช้ค าพูดเปิดเผยตนเองเพื่อแสดงความจริงใจและพร้อมเป็นมิตร คือผูท่ี้ขาดทกัษะในการ
พดูคุยกบัผูอ่ื้นบางคร้ังก็เป็นอุปสรรคต่อการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท าให้คบคนยาก ไม่มีเพื่อน หรืออาจ
สร้างความเขา้ใจผดิแก่ผูอ่ื้นวา่เป็นคนไม่อยากคบหาสมาคมกบัใคร  

8.2.3. การพฒันาการวางตนตามสถานะและบทบาทในองค์การ 
 ในท่ีท างานหน่ึงๆ จะมีผูท้  างานในต าแหน่งและระดบัต่างๆ กนัไป ซ่ึงแบ่งไดก้วา้งๆ เป็น 3 

ระดบั คือผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา บุคคลในแต่ละระดบัดงักล่าวจะมีสถานะและ
บทบาทต่างๆ กนัไป ผูท่ี้วางตนในการท างานร่วมกบับุคคลระดบัต่างๆ ไดโ้ดยเหมาะสม มกัช่วยให้
การท างานเป็นไปโดยราบร่ืนและอยู่กนัได้ด้วยความสุข แนวทางในการวางตนตามสถานะและ
บทบาทในองคก์าร มีโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 
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8.2.4. การวางตนในการท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยผูบ้งัคบับญัชา ไม่ว่าจะอยู่ใน
ระดบัใด ตอ้งถือว่าเป็นผูน้ าในการปฏิบติังานและเป็นผูต้อ้งรับผิดชอบงานในท่ีท างานเหนือกว่า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงันั้น ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัผูบ้งัคบับญัชา  

1) ยกยอ่งผูบ้งัคบับญัชาตามควรแก่ฐานะ  
2) รับค าวพิากษว์จิารณ์จากผูบ้งัคบับญัชา ความสงบ หลีกเล่ียงการแสดงอารมณ์ หรือโตเ้ถียง  
3) ปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจและเตม็ความสามารถ เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาเช่ือถือ  
4) ปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละค าสั่งขององคก์ร เพื่อเป็นการใหเ้กียนติและยอมรับผูบ้งัคบับญัชา  
5) เสนอขอ้คิดเห็นโดยสุภาพอ่อนนอ้ม เม่ือผูบ้งัคบับญัชาถามความเห็น  
6) หลีกเล่ียงการรบกวนผูบ้งัคบับญัชาดว้ยเร่ืองเล็กนอ้ยหยมุหยมิ  
7) หลีกเล่ียงการบ่นเร่ืองงานท่ียากล าบากใหผู้บ้งัคบับญัชาฟัง เพราะอาจสร้างความเขา้ใจผดิต่อ

วา่ตอ้งการความดีความชอบ หรือแสดงถึงการขาดความอดทน  
8) หลีกเล่ียงการนินทาผูบ้งัคบับญัชาลบัหลงั ถา้มีปัญหาเร่ืองงานเกิดข้ึน ควรหาโอกาสพดูกบั

ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงดว้ยความอ่อนนอ้มถ่อมตน  
9) หลีกเล่ียงการตอบรับหรือปฏิเสธตลอดเวลา การท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธความเห็นของ

ผูบ้งัคบับญัชา ควรใหเ้ป็นไปดว้ยเหตุดว้ยผล ถา้เห็นวา่ถูกก็ตอบรับ ถา้เห็นวา่ผิดก็ปฏิเสธ ทั้งน้ี ให้
เป็นไปตามขอ้มูลท่ีปรากฏ ไม่มีการประจบประแจง  

10) หลีกเล่ียงการท าตวัแข่งกบัผูบ้งัคบับญัชา การเอาชนะหรือท าตวัเด่นกวา่ผูบ้งัคบับญัชานั้น 
โดยวฒันธรรมไทยแลว้อาจดูเป็นการขาดมารยาทท่ีเหมาะสม 

8.2.5. การวางตนในการท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการค านึงอยู่เสมอว่า 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคือฝ่ายปฏิบติังานในหน่วยงาน เปรียบเสมือนมือและเทา้ของผูบ้ริหาร ถา้ผูป้ฏิบติัขาด
ความสุขในการท างานก็มกัส่งผลเสียต่องาน และมีผลกระทบทางลบมาถึงผูบ้งัคบับญัชาไดใ้นท่ีสุด 
นอกจากนั้น  

 
 

8.3. จิตวทิยาในการส่ังงาน 
การสั่งงานเป็นภาระหนา้ท่ีของนกับริหารทุกระดบัท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการสั่งบุคคลภายใน

องคก์ารของตนใหท้ างานวนัต่อวนั มนุษยเ์รานั้นไม่สามารถจะล่วงรู้ทุกส่ิงทุกอยา่งไดห้มด ปัญหาหาร
ท างานจึงเกิดข้ึนทุกวนั นกับริหารโรงงานจะตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลของปัญหาเฉพาะหนา้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
แลว้วินิจฉัยสั่งงานไปยงัผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาของตนให้ราบถึงแนวทางส าหรับแกไ้ขขอ้บกพร่องใน
การปฏิบติังาน ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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นกับริหารหรือหัวหน้างานนั้นไดช่ื้อว่าเป็นผูท่ี้ตอ้งอาศยัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือลูกน้องท่ีมี
ความรู้ นกับริหารท่ีดีจะตอ้งมีความรู้เร่ืองศิลปของการเป็นผูน้ า รู้หลกัมนุษยสัมพนัธ์  รู้เร่ืองเก่ียวกบั
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กรและประการสุดทา้ยคือ ตอ้งรู้หลกัจิตวิทยาในการสั่งงานดว้ย จึงจะ
สามารถท างานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ 

ลกัษณะของการสั่งงานท่ีดีมีหลกัอยูว่่า ถา้ผูรั้บค าสั่งเขา้ใจตามค าสั่งถูกตอ้งและปฏิบติัตาม
ค าสั่งดว้ยความเต็มใจ งานท่ีสั่งไปนั้นก็จะส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดงันั้นลกัษณะของค าสั่งท่ีดีจึงตอ้ง
ค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1) ค าสั่งตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
2) งานท่ีสั่งจะตอ้งมีลกัษณะท่ีเป็นไปได ้ 
3) ค าสั่งจะตอ้งมีความสมบูรณ์  
4) ค าสั่งจะตอ้งมีลกัษณะชดัเจนและไม่คลุมเครือ 
5) ถอ้ยค าท่ีใชใ้นค าสั่งควรใชถ้อ้ยค าท่ีชวนใหผู้รั้บค าสั่งเตม็ใจปฏิบติัตามค าสั่งลกัษณะของ

ค าสั่งตอ้งไม่แฝงการวางอ านาจของผูบ้งัคบับญัชา  
6) ค าสั่งควรมีลกัษณะเป็นการแนะน ามากกวา่ค าสั่งท่ีมีลกัษณะแบบเผด็จการ 
7) การอธิบายเหตุผลประกอบการสั่งงาน  

8.3.1.  ประเภทของการส่ังงาน 
1) การสั่งงานโดยตรง มกัใชใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

- มีเหตุฉุกเฉิน 
- เม่ือตอ้งการใหมี้การควบคุมอยา่งเขม้งวดกวดขนั 
- เม่ือตอ้งปฏิบติัเป็นการฉบัพลนั 

ตวัอยา่งเช่น “คุณศกัด์ิสิทธ์ิครับ ช่วยกลึงเกลียวท่อช้ินน้ีใหผ้มด่วนนะครับ” 
2) การสั่งโดยวธีิขอร้อง พึงใชใ้นกรณี 

- ในงานปกติ 
- เม่ือมอบหมายงานใหเ้ขาท าโดยใชดุ้ลยพินิจเองบา้ง 

ตวัอยา่งเช่น “คุณนิติครับ วนัน้ีเม่ือมีเวลาวา่ง คุณช่วยตรวจสอบจ านวนเคร่ืองมือชนิดต่างๆ ในส
โตร์ใหผ้มทีไดไ้หมครับ” 
3) การสั่งงานโดยใหก้ารเสนอแนะหรือเป็นท่ีรู้กนั การสั่งงานโดยวธีิน้ีก็เพื่อ 

- ส่งเสริมความคิดริเร่ิม 
- ใชก้บัคนรู้งานดีในหนา้ท่ีดีอยูแ่ลว้ 
- ใชก้บัคนท่ีมีความรู้สึกรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีดีอยูแ่ลว้ 
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8.4. กฏระเบียบและข้อก าหนด 
กฏระเบียบและขอ้ก าหนดในการควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างในหน่วยงานหรือองคก์ร

ท่ีมีกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายนั้น จ  าเป็นตอ้งมีการวางแผนการท างานหรือก าหนด
กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบติังาน ในหน่วยงานก่อสร้างก็เช่นเดียวกนั จ าเป็นตอ้งมีกระบวนการ
บริหารจดัการให้งานก่อสร้างบรรลุจุดมุ่งหมาย กระบวนการจดัและบริหารงานก่อสร้างนั้นจดัเป็น
วิชาการท่ีต้องมีการเรียนรู้ ซ่ึงจะมีวิชาท่ีเก่ียวกับเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ  ส่วนในเร่ืองการควบคุมและ
ตรวจสอบงานก่อสร้านั้น เป็นการน าผลส าเร็จท่ีไดมี้การทดลองแลว้น ามาใชป้ฏิบติัการ ดงันั้นเราจึง
น าผลสัมฤทธ์ิท่ีไดมี้การทดลองแลว้มาใชป้ฏิบติัการ ในขั้นแรกเราจะท าความรู้จกักบัหน่วยงานยอ่ยใน
หน่วยงานก่อสร้างและระเบียบปฏิบติัในการท างาน ซ่ึงจะมีหัวขอ้และวิธีปฏิบติัให้เป็นไปตามกฏ
ระเบียบไดด้งัน้ี 
8.4.1 การท างานก่อสร้างในหน่วยงาน 

1) เตรียมตวัท างานและสั่งงานในเวลาท าการของหน่วยงานหรือองคก์ร 
2) เตรียมเอกสารและแบบก่อสร้างเพื่อจ่ายงาน 
3) เรียกผูป้ฏิบติังานและอธิบายใหเ้ขา้ใจการท างาน 
4) สอบถามฝ่ายต่างๆ วา่มีงานหรือมีปัญหาหรือไม่ 
5) ออกตรวจงานหนา้ SITE และสอบถาม + อธิบายงาน 
6) ถา้พบงานท่ีไม่เรียบร้อยใหห้วัหนา้ชุดงานแกไ้ขทนัที 
7) ถา้พบงานท่ีผดิจากแบบก่อสร้างหรือท าผดิหลกัการท างานใหส้ั่งหยดุและเรียกผูรั้บผดิชอบมา

แกไ้ขทนัที 
8) ใหต้รวจสอบเร่ืองของงานสถานท่ีใหส้ะอาดเรียบร้อย 
9) วสัดุและเคร่ืองมือจะตอ้งจดักองใหถู้กตอ้งตามลกัษณะของวสัดุและเคร่ืองมือนั้นๆ 
10) ใหดู้แลเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน 
11) สอบถามปัญหาและพดูคุยกบัผูป้ฏิบติังานเพื่อทราบในรายละเอียดของงาน 
12) ใหป้ระเมินผลงานเทียบกบัแผนงานท่ีวางไว ้
13) ถา้งานล่าชา้หรือมีปัญหาใหแ้จง้ ผูจ้ดัการโครงการทนัที 
14) ติดตามงานท่ีมีปัญหาเป็นพิเศษและปรับแผนงานใหส้อดคลอ้ง 
15) รับรายงานจากหวัหนา้งานฝ่ายต่างๆ เพื่อท าเป็นรายงานประจ าวนั 
16) ประเมินผลงานกบัแผนงาน 
17) จดัท ารายงานประจ าสัปดาห์และประจ าเดือน 
18) ใหจ้ดัท าสมุดบนัทึกปัญหางานท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั + DETAIL 
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8.4.2 วธีิการจัดการวสัดุ 
1) รับใบขอเบิกวสัดุ ตอ้งมีรายละเอียดครบถว้น + ลายเซ็น 
2) จดัวสัดุโดยใหมี้การขนยา้ยท่ีถูกตอ้ง 
3) แจง้ใหเ้ก็บรักษาวสัดุและจดัเรียงใหเ้รียบร้อยหา้มเสียหายเด็ดขาด 
4) แนบวธีิการใชแ้ละเก็บรักษาวสัดุใหก้บัผูรั้บผดิชอบ 
5) จ่ายวสัดุเป็น Lot ท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัความเสียหาย 
6) ออกตรวจสอบการใชว้สัดุ + การกองเก็บเป็นประจ า 
7) ในกรณีท่ีมีปัญหาใหแ้จง้ Project 
8) การเบิกวสัดุเกินหรือวสัดุเสียหายผูเ้บิกวสัดุจะตอ้งรับผิดชอบทั้งหมด 
9) ใหแ้จง้ผูรั้บผดิชอบสั่งวสัดุล่วงหนา้ทุกวนั 
10) รวบรวมรายการขออนุมติัสั่งเขา้ออกออฟฟิสโดยก าหนดรายละเอียดใหค้รบถว้น 
11) ใหบ้นัทึก Book วสัดุ 

8.4.3 การรับวสัดุทีส่่งเข้าหน่วยงาน 
1) รับใบส่งสินคา้ ถา้ไม่มีใหผู้ส่้งเขียนเอกสารแทน 
2) ตรวจสอบรายการวสัดุ + เคร่ืองมือ 
3) แจง้ผูใ้ชว้สัดุและผูเ้ก่ียวขอ้งมาตรวจสอบร่วมกนั 
4) ควรนบัและขอรายละเอียดประกอบวสัดุ + วธีิการใช ้(เอาเขา้แฟ้ม) 
5) จดัสถานท่ีลงของใหต้รงกบัสถานท่ีใชง้าน – ท่ีจดัเก็บ 
6) ติดป้ายหา้มน าวสัดุไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
7) ตรวจสอบ Book และติดตามวสัดุก่อนถึงเวลาเพื่อไม่ใหง้านเสียหาย 
8) น าใบส่งของมาลง Book แจง้ Project 
9) ลง Stock และทรัพยสิ์น 
10) ในกรณีท่ีไม่มีรายการสั่งของใหส้อบถาม Project หรือ Office 
11) ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองวสัดุใหแ้กไ้ขทนัที หา้มงานเสียหายเด็ดขาด 

8.4.4 งานสถานที ่
1) จดัเตรียมสถานท่ีต่างๆ ตามผงัท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
2) ใหจ้ดัถนนชัว่คราว+ ท าทางลงวสัดุใหส้ะดวกกบังานนั้นๆ 
3) ใหดู้แลทรัพยสิ์น, ร้ัว, วสัดุ, เคร่ืองมือ, เคร่ืองจกัร ใหเ้รียบร้อยตลอดเวลา 
4) จดัหน่วยงานเฉพาะกิจพร้อมช่วยงานทุกดา้นทนัที ประมาณ 4-8 คน 
5) สรุปรายงานประจ าวนั+ สั่งวสัดุ – เคร่ืองมือท่ีตอ้งใช ้
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6) ในกรณีท่ีเกิดปัญหาใหแ้จง้ Project 
7) หา้มน าส่ิงของออกนอก Site โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเด็ดขาด 
8) จดัใหมี้ ร.ป.ภ. ท่ีรับผดิชอบไดดี้และท ารายงานเสนอทุกวนั 
9) ถา้เกิน 18.00 น. วนัหยุดห้ามขนส่ิงของออก Site งานเด็ดขาด แต่ถา้จ าเป็นตอ้งตรวจคน้อยา่ง

ละเอียด โดยไม่ละเวน้ผูห้น่ึงผูใ้ด 
8.4.5 งานบุคคล 

1) ตอ้งเขา้แถวตามชุดงาน + ตรวจสอบจ านวนคนงานเวลา 07.30 น. 
2) ดูการแต่งกายและเคร่ืองมือประจ าตวั 
3) ถา้มีปัญหาใหล้งช่ือ + จดัการแกไ้ขและหา้มเกิดข้ึนซ ้ า 
4) แจง้ส่ิงท่ีพนกังานควรรู้ในแต่ละวนั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและตอ้งช่วยกนั 
5) สอบถามพนกังานถึงเร่ืองปัญหาใหญ่ๆ และแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ ณ บดันั้น 
6) ใหเ้บิกเคร่ืองมือและเร่ิมการท างาน 
7) แจง้จ านวนคนงานทั้งหมดใหก้บั Project 
8) ใหอ้อกหนา้งานดุการท างานของพนกังานให ้Safety และอุปกรณ์ช่วยงาน 
9) ดูแลพนกังานท่ีเจบ็ป่วย ตอ้งมีตูย้าประจ า 
10) ในกรณีเกิดอุบติัเหตุ ให้รีบน าส่งโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุดและแจง้ผูรั้บผิดชอบ ห้ามเกิดซ ้ าอีก 

(แจง้ปัญหาในแถวตอนเชา้) 
11) รับปรึกษาปัญหาทุกเร่ืองดว้ยความเป็นเพื่อนและช่วยเหลือ 
12) ในกรณีมี O.T. ใหจ้ดัไฟฟ้าแสงสวา่งและตอ้งดูแลพนกังานตลอดเวลา 
13) บนัทึกปัญหาและสวสัดิการของคนงานท่ีควรไดรั้บ 
14) พนกังานท่ีมีปัญหาและไม่สามารถแกไ้ขตวัเองได้ให้ออกและตอ้งมีบตัรประชาชนและใบ

สมคัรงาน 
15) ใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
16) ในกรณีใหเ้งินพิเศษใหร้ะบุเหตุผลและจ านวนเงิน 
17) ในกรณีเบิกเงินฉุกเฉินใหเ้บิกไดไ้ม่เกิน 60 % หรือตามเหมาะสม 
18) ใหร้วบรวมค่าแรงงานตามก าหนด + รายละเอียดค่าแรงงาน 
19) กรณีลาออกใหแ้จง้ล่วงหนา้ 1 Week 
20) การเบิกวสัดุ- ชุดฟอร์ม ใหถื้อเป็นความรับผดิชอบของพนกังาน 
21) การหกัเงินใหต้ั้งลูกหน้ีพนกังานและหกัเงินตามความสมควร 
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8.4.6 เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
1) รับใบจองในแต่ละวนั – ลง Book 
2) จดัเคร่ืองมือให ้+ เซ็นรับ 
3) แจง้วธีิการใชพ้ร้อมอธิบาย 
4) ควบคุมและติดตามใหท้ างานถูกตอ้งและ Safety 
5) แกไ้ขปัญหาหนา้งานทนัที 
6) จดัการอบรมผูใ้ชเ้คร่ืองมือ – เคร่ืองจกัร ตลอดเวลา 
7) สอบถามปัญหาและส่ิงท่ีพนกังานอยากจะไดข้ณะท างาน 
8) ใหผู้รั้บผดิชอบท ารายงานการใชเ้คร่ืองจกัรประจ าวนั 
9) ใหท้ าความสะอาด + ตรวจเช็คประจ าวนั 
10) สรุปการใชเ้คร่ืองจกัรประจ าวนั 
11) ใหมี้การซ่อมบ ารุงตามก าหนด 
12) ถา้เกิดปัญหาระหวา่งงานใหแ้จง้ผูรั้บผดิชอบแกไ้ขทนัที หา้มเกิดซ ้ า 
13) ใหจ้ดัเก็บเคร่ืองมือ – เคร่ืองจกัรใหเ้ป็นระเบียบ 

8.4.7 การเงิน 
1) จดัท าสมุดบญัชีรายรับรายจ่าย 
2) ขอเงินส ารองตามท่ี Office ก าหนด 
3) ใหรู้้อ านาจหนา้ท่ีในการใชจ่้ายเงิน 
4) ในการรับเงินจะตอ้งตรวจนบัและบนัทึก 
5) ในการจ่ายเงินจะตอ้งจ่ายใหก้บัผูมี้ความรับผดิชอบเท่านั้น 
6) จะตอ้งมีใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้งน ามาเบิกเงินเท่านั้น 
7) ถา้ไม่มีใบเสร็จรับเงินใหแ้กไ้ขและไปขอออกใหถู้กตอ้ง 
8) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูรั้บผดิชอบหรือไม่ให้เบิกเงิน 
9) ถา้ส ารองเงินเหลือประมาณ 50 % ใหรี้บท าเร่ืองขอเบิกชดเชย 
10) หา้มน าเงินส ารองไปใชส่้วนตวัเด็ดขาด 
11) ใหล้งบญัชีประจ าวนั + แนบเอกสารใหส้มบูรณ์ 
12) ใหคื้นหรือพร้อมคืนเงินส ารองทุกวนัท่ี 12 และ 27 ของทุกเดือน 
13) ในกรณีท่ีมีปัญหาเร่ืองเงินใหป้รึกษา Project + Office 
14) ของบประมาณค่าใชจ่้ายหน่วยงานและควบคุมส่วนเกินเฉล่ียกนั 
15) ถา้เป็นบิล Vat ใหส่้ง Office ทนัที 
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16) การรับวางบิลท่ีหน่วยงานใหข้อรายละเอียดจาก Office 
17) ถา้จ่ายเงินท่ีหน่วยงานจะตอ้งมีรายละเอียดการรับเงินครบถว้น 

8.4.8 ผู้รับเหมาช่วง (หุ้นส่วน) 
1) ใหรู้้กฎระเบียบของบริษทั 
2) ควบคุมพนกังานของตนเอง 
3) รับผดิชอบความเสียหายทั้งหมดร่วมกนั 
4) ในกรณีไม่มีจิตใจท่ีดี สามคัคี และช่วยเหลือกนั ใหต้ดัจากการเป็นหุน้ส่วนหรือตดังาน 
5) ตอ้งมาประชุมประจ าวนั 
6) ใหจ้ดัหวัหนา้งานท่ีมีความรู้และตดัสินใจได ้1 ต่อ 6 
7) แจง้รายช่ือพนกังานทุกคน+เอกสารครบถว้น 
8) หา้มพนกังานท่ียงัไม่ไดแ้จง้รายช่ือเขา้ท างานโดยเด็ดขาด 
9) ดูแลความเป็นอยูข่องพนกังาน 
10) จดัพนกังานดูแลสถานท่ีพกัอาศยัใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
11) ใหท้  างานตามความรับผดิชอบ ตามค าสั่งท่ีไดรั้บ 
12) ใหอ้อกออก Order Sheet ทุกคร้ังท่ีสั่งงาน 
13) รักษาวสัดุ – อุปกรณ์- เคร่ืองมือ ท่ีเบิกจาก Office ใหเ้รียบร้อย 
14) ถา้เกิดความเสียหายเก่ียวกบังานหรือวสัดุ- เคร่ืองมือ จะตอ้งรับผดิชอบความเสียหายทั้งหมด 
15) จะตอ้งท าความสะอาดบริเวณงานก่อสร้างท่ีรับผดิชอบตลอดเวลา 
16) ตรวจสอบงานกบัแผนงาน 
17) ศึกษางานล่วงหนา้+ปรึกษางานทุกวนั 
18) ใหส้ั่งสั่งวสัดุ-อุปกรณ์ใชล่้วงหนา้ 3-7 วนั ทุกวนั 
19) ท าใบจองเคร่ืองจกัรล่วงหนา้ 
20) ถา้มีปัญหางานใหแ้จง้ Project ทนัที 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8.1 การท างานในหน่วยงานตอ้งมีการ
ประชุมทุกเพื่อแกปั้ญหาและสรุปความกา้วหนา้
ของงาน 

รูปท่ี 8.2 ตอ้งมีการจดัเตรียมพื้นท่ีและแบ่งโซน
ใหเ้ด่นชดัเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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8.5. การควบคุมและตรวจสอบงานส่ิงแวดล้อมขณะก่อสร้าง  

เน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศไทยได้ต่ืนตวัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มทั้งภาครัฐและเอกชน 
การควบคุมส่ิงแวดล้อมขณะปฏิบัติงานก่อสร้างนั้ น มุ่ ง ท่ีจะไม่ให้งานก่อสร้างนั้ น ท าให้
สภาพแวดล้อมเกิดมลพิษและส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผูค้นท่ีอยู่รอบบริเวณก่อสร้างรวมทั้ ง
สภาพแวดลอ้มภายในท่ีก่อสร้างอยูใ่นสภาพเหมาะสม ซ่ึงในปัจจุบนักฏหมายเร่ืองส่ิงแวดลอ้มไดถู้ก
ประกาศใชแ้ละเพิ่มความเขม้ขน้ข้ึนอยูต่ลอดเวลา เราจึงสมควรท่ีจะตอ้งเรียนรู้ถึงวิธีการควบคุมและ
ตรวจสอบในเร่ืองน้ี อยา่งเช่น การควบคุมและตรวจสอบมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ ส่ิงปฏิกูล
และขยะ ในพื้นท่ีก่อสร้างซ่ึงสามารถรวบรวมออกมาเป็นหวัขอ้การควบคุมและตรวจสอบส่ิงแวดลอ้ม
ไดด้งัน้ี 

1) ควบคุมฝุ่ นละอองจากเศษวสัดุ เช่น ฝุ่ นปูน ฝุ่ นทราย ในการก่อสร้างมิใหส่้งผลกระทบกบั
ชุมชนรอบขา้งเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การกั้นสแลนรอบอาคารสูง เพื่อลดหรือ
ป้องกนัฝุ่ นละอองในการปฏิบติังานก่อสร้าง 

2) ควบคุมระยะเวลาการท างานท่ีเกิดเสียงดงั เช่น การตอกเสาเขม็ การใชแ้ยก๊คอนกรีต อ่ืนๆ ท่ี
อาจท าใหเ้กิดเสียงดงั ให้อยูใ่นเวลากลางวนัหรือหากตอ้งท างานในเวลากลางคืนตอ้งไม่เกิน
เวลาท่ีกฏหมายก าหนดและตอ้งท าหนงัสือแจง้ชุมชนรอบขา้งใหท้ราบ 

3) ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบริเวณต าแหน่งของโครงการและพื้นท่ีใตล้ม 
4) ตรวจวดัเสียงวา่ดงัเกินท่ีก าหนดหรือไม่ในบริเวณต าแหน่งของโครงการและพื้นท่ีใตล้ม 

รูปท่ี 8.3 ในหน่วยงานตอ้งมีการจดัระบบ
การจราจร 

รูปท่ี 8.4 ชุดนิรภยัตอ้งใหพ้นกังานในหน่วยงาน
สวมใส่ทุกคร้ังท่ีตอ้งท างาน 
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5) ควบคุมความปลอดภยัในการขนส่งพนกังานและวสัดุท่ีจะน าไปก่อสร้างและเศษวสัดุท่ีมีการ
ขนทิ้งมิใหเ้กิดอนัตรายกบัผูท้  างานหรือผูผ้า่นไปมารวมถึงชุมชนท่ีอยูใ่กลบ้ริเวณก่อสร้าง 

6) ตรวจสอบใหมี้การติดป้ายพื้นท่ีอนัตรายใหบุ้คคลภายนอกทราบ 
7) ตรวจสอบใหมี้การป้องกนัส่ิงของหรือผูป้ฏิบติังานตกจากท่ีสูง โดยการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด

อยา่งเคร่งครัด 
8) ควบคุมยานพาหนะมิใหมี้ส่ิงสกปรกติดออกมาท าความสกปรกนอกสถานท่ี เช่น เศษดินท่ีติด

กบัลอ้รถขนวสัดุ 
9) ควบคุมให้มีสุขอนามยัส าหรับพนกังานท่ีท างานอยูใ่นหน่วยงานก่อสร้าง เช่น จดัน ้ าสะอาด

ส าหรับด่ืมและน ้ าใช้บริการและจดัห้องน ้ าท่ีถูกสุขอนามยัให้กบัพนักงาน ตามจ านวนท่ี
กฏหมายก าหนด 

10) ตรวจสอบปริมาณส ารองน ้าด่ืมและน ้าใช ้หอ้งน ้า ใหมี้จ านวนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
11) ควบคุมใหมี้หน่วยพยาบาลและตรวจสอบให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
12) ควบคุมไม่ใหมี้การเผาขยะจนเกิดควนัไฟ เศษเขม่าหรือข้ีเถา้รบกวนชุมชนรอบขา้ง 
13) ควบคุมใหมี้การจดัเก็บวสัดุท่ีเป็นสารเคมีหรือสารไวไฟในท่ีท่ีมีความปลอดภยัตามท่ี

กฏหมายก าหนด 
14) ตรวจสอบใหมี้ระบบดบัเพลิงและมีพื้นท่ีเผาขยะท่ีมีการควบคุมควนัไฟและข้ีเถา้ 
15) ควบคุมบ่อเกราะบ่อซึมส าหรับหอ้งส้วมของหน่วยงานมิใหล้น้ออกมาส่งกล่ินและไหลนอง

สร้างความเดือดร้อนกบัชุมชนหรือเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคใหก้บับุคคลในหน่วยงาน 
16) ตรวจคุณภาพและความสะอาดของน ้าผิวดินตอ้งมีค่าความสะอาดตามเกณฑท่ี์กฏหมาย

ก าหนด ในบริเวณต าแหน่งของโครงการและพื้นท่ีใตล้ม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 8.5 สแลนกนัฝุ่ นและเศษวสัดุท่ีจะลอย
ออกไปท าความเดือนร้อนแก่บริเวณใกลเ้คียง
หน่วยงานก่อสร้าง 

รูปท่ี 8.6 ลิฟตบ์รรทุกพนกังานและขนวสัดุตอ้ง
มีความมัน่คง และมีอุปกรณ์ใหค้วามปลอดภยั 
มีกฎระเบียบในการใช ้
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รูปท่ี 8.7 แผงป้องกนัพนกังานหรือวสัดุตกหล่น
ไปดา้นล่าง ซ่ึงอาจก่อให้อนัตรายกบัทรัพยสิ์น
และบุคคลท่ีอยูด่า้นล่างได ้

รูปท่ี 8.8 ลิฟทท่ี์ช ารุดตอ้งมีป้ายบอกเตือนหรือ
หา้มใชง้านเพราะอาจเกิดอนัตรายขณะอยูบ่นท่ี
สูง 

รูปท่ี 8.9 ราวกนัตกบริเวณบนัไดท่ียงัไม่ไดท้  า
ราวบนัไดถาวรภายนอกอาคาร เพื่อมิให้
พนกังานตกลงไป 

รูปท่ี 8.10 ราวกนัตกบริเวณบนัไดภายในอาคาร 

รูปท่ี 8.11 การติดป้ายแสดงขอบเขตบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้าง ซ่ึงอาจเกิดอนัตรายหากไม่ปฏิบติัตามกฏ
ระเบียบของความปลอดภยัในงานก่อสร้าง 

รูปท่ี 8.12 มีการติดป้ายย  ้าเตือนเร่ืองความปลอดภยั
และมีร้ัวรอบเพื่อเป็นขอบเขตมิใหบุ้คคลภายนอก
ร่วงล ้าเขา้ไปซ่ึงอาจเกิดอนัตราย 
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รูปท่ี 8.17 ตอ้งมีการท าความสะอาดลอ้ยานพาหนะ
ก่อนออกจากหน่วยงานเพื่อไม่ไหเ้กิดความสกปรก
ในท่ีสาธารณะ 

รูปท่ี 8.18 เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพอากาศตั้งไวใ้น
บริเวณโครงการและบริเวณใตล้มโดยหน่วยงาน
ส่ิงแวดลอ้มของรัฐ 

รูปท่ี 8.13 จดัใหมี้น ้าสะอาดส าหรับบริโภคใน
หน่วยงานเป็นจ านวนท่ีเพียงพอตามท่ีกฏหมาย
ก าหนด 

รูปท่ี 8.14 มีการจดัส ารองน ้าสะอาดส าหรับการ
อุปโภคในหน่วยงานท่ีมีคนงานพกัอาศยัอยูใ่หมี้
ปริมาณมากพอส าหรับการใชต้ามท่ีกฏหมาย
ก าหนด 

รูปท่ี 8.15 การท างานกลางคืนตอ้งอยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนด ไม่รบกวนชุมชนรอบขา้งและตอ้งมีแสง
สวา่งเพียงพอ 

รูปท่ี 8.16 หอ้งน ้าชัว่คราวท่ีใชส้ าหรับคนงาน 
ควรใชสุ้ขภณัฑท่ี์ท าความสะอาดง่าย 
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รูปท่ี 8.20 การเก็บตวัอยา่งน ้าผวิดินเพื่อน าไป
ตรวจวดัคุณภาพของน ้าวา่สะอาดพอหรือไม่ 
โดยหน่วยงานส่ิงแวดลอ้มของรัฐ 

รูปท่ี 8.19 การตรวจวดัเสียงตอ้งท าการวดัเป็น
เวลาอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง โดยหน่วยงาน
ส่ิงแวดลอ้มของรัฐ 
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