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ที่มา: เอกสารสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติคร้ังที่ 32 โดยนายณัฏฐพัฒน ปตตายะโก รองประธานสภาองคการลูกจางแรงงานแหงประเทศไทย

สาเหตหุลกัๆ ของการเกิดอบัุตเิหตจุาก
การทํางาน 3 สาเหตุ คือ

 เกดิจากการกระทําของบคุคล (Human
cause) 88 %

 เกดิจากความผดิพลาดของเคร่ืองจกัร
(Mechanical Failure) 10 %

 เกิดจากสิ่งแวดลอม (Environment)
หรือดวงชะตา (Act of God) 2 %

กลยุทธ  4As สูวฒันธรรมความปลอดภยั
 Awarenessการเพิม่ความตระหนักรู
 Attention เพิ่มชองทางการรับรูใสใจ
 Action กระตุนการปฏิบัติ

 Attitude สรางเสริมทัศนคติในเชงิบวก
Awareness การเพิม่ความตระหนกัรู
พยายามหาคําตอบประเด็นตอไปนีใ้หได
 ทําไมจึงไมใสใจความปลอดภัย
 แลวฉันจะสรางความตระหนกัอยางไร
 เกิดแตปญหา แลวจะตองแกอยางไร
ความตระหนกัในความปลอดภัย หมายถงึ

หลักการสรางความตระหนกัใหพนกังานมีความ
เขาใจสถานะปจจุบันอยางถูกตอง ไดแก

 รูถงึอัตราสวนของสิง่บกพรอง
 รูถึงความเสี่ยงและสาเหตุ
 รูถงึความสามารถ กระบวนการ ข้ันตอน

และวิธีการทํางาน
สาเหตุท่ีคนงานไมใสใจความปลอดภัย

เนื่องจากไมรูไมเขาใจในสถานะปจจุบันของสิ่ง
ตางๆ ขางตน ดังนัน้ จงึตองสรางความตระหนกั
ในประเด็นตางๆ ดังกลาว ดวยวิธีการตอไปนี้

 จัดประชุมเปนประจํา
 สรางความเชือ่ม่ัน และทราบถงึสถานะ

ของความเสีย่ง
 พนกังานมีสวนรวม ท้ังวิธีปองกนัและ

ลดปญหาท่ีจะเกิดความไมปลอดภัย
 พัฒนาระบบการปองกันไมใหความ

เสี่ยงนั้นไปสูกระบวนการข้ันตอไปได
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 มีกิจกรรมสงเสริมความตระหนักใน
เร่ืองความปลอดภัยเสมอ

สาํหรับแนวทางในการสรางความตระหนกั
ความปลอดภัยแกคนงาน ไดแก

 การใหการอบรมศึกษาแกพนักงาน
 พนักงานเขาใจบทบาทและมีสํานึก

เสมอ
 ไดรับการฝกใหมีความชาํนาญท่ีจาํเปน

ตอการปฏิบัติงานดวยความเคยชิน
 ใชทุกโอกาสเพือ่ใหพนกังานเกดิความ

ตระหนัก ประชุม ปรับปรุงแกไข รางวัล
 ทบทวน ทดสอบความสามารถ ความ

ชํานาญ จัดทํามาตรฐาน อบรมใหมซ้ําอีก
Attention เพิม่ชองทางการรบัรูใสใจ
ทฤษฎีการรับรูประกอบดวยกระบวนการ

สามดานคือ การรับสมัผสั การแปลความหมาย
และอารมณ โดยธรรมชาติของมนุษยใชอวัยวะ
รับสัมผัสท้ัง 5 ชนิด คือ

 ตา: การมองเห็น 75 %
 หู: การไดยิน 13 %
 กาย: การสัมผัส 6 %
 จมูก: การดมกล่ิน 3 %
 ล้ิน: การรับรูรสชาติ 3 %
ดังนัน้ทฤษฎีของการเพิม่ความรับรู ใสใจ

ในเร่ืองของความปลอดภัยจะตองทําใหคนงาน
เห็นดวยตาตัวเองวาความปลอดภัยมีความสาํคัญ
ตอชวิีตและสขุภาพของพวกเขาอยางไร มีการให
การศึกษาดวยตัวอักษร รูปภาพ สญัลักษณตางๆ
เพือ่ใหเกดิความคิดและจดจํา รวมท้ังใหความรู

ความเขาใจดวยประสาทรับรูท่ีเหลือท้ังการไดยนิ
การสัมผัส การดมกล่ิน และการรับรูรสชาติ
กระท่ังทําใหคนงานไดตระหนกัถงึความปลอดภัย
อยางสมบูรณ

Action กระตุนการปฏบัิติ
คําถามท่ีเกดิข้ึนโดยท่ัวไป ทําไมพนกังาน

จึงไมเห็นความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัย
คําตอบ เชน
 ไมทราบถึงอันตรายท่ีแทจริง
 ไมรูถงึผลลัพธของเหตุการณอันตราย

ท่ีจะสงผลตอการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิตของ
ผูปฏิบัติงาน

 การไมมีความรูท่ีเพียงพอ
ตองยอมรับ คนงานจํานวนไมนอยท่ีไม

ทราบจริงๆ วา งานท่ีทําอยูมีอันตรายแฝงอยูซึง่
เปนอันตรายท่ีเกิดข้ึนไดจริงและทําใหบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตจริง เนื่องจากไมเคยไดรับ
การศึกษาอบรมจนคิดวางานท่ีทําไมมีอะไรเปน
อันตรายสงผลใหเกิดความไมระวัง ประมาท

เลินเลอ ซึง่เปนสาเหตุของการเกดิอันตรายจาก
การทํางาน

ดวยเหตุผลดังกลาวนีจ้งึจาํเปนตองมีการ
กระตุนและปลูกฝงใหพนกังานเห็นความสาํคัญ
ของความปลอดภัย ดังตอไปนี้

 ตองใหความรูพรอมชีใ้หเห็นถงึอันตราย
ท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือไมสวมใสอุปกรณเซฟต้ีในการ
ปฏิบัติงาน

 การแสดงใหเห็นถึงอันตรายท่ีเกิดข้ึน



3SAFET Y LIFE

จริงเม่ือเราไมใสใจในความปลอดภัย พรอมผล
กระทบเม่ือพนกังานเกดิอันตราย สญูเสยีอวัยวะ
พิการ เสียชีวิต

 กอนการปฏิบัติงาน ตองเนนย้ําให
พนกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎขอบังคับเสมอ

 หม่ันย้ําเตือนใหพนักงานทุกคนชวย
เปนหูเปนตา ดูแลเพื่อนๆ ท่ีปฏิบัติงานดวยกัน
เพื่อสรางความปลอดภัยรวมกัน

 การเพิ่มแรงจูงใจในความปลอดภัย
ดวยผลตอบแทน หรือรางวัลตางๆ

การปลูกฝงใหคนงานเห็นความสาํคัญของ
ความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายท่ีมีอยู
ในสถานท่ีปฏิบัติงาน ตองเร่ิมตนต้ังแตคนงาน
เขามาเปนหนกังานของบริษทั ปลูกฝงทันทีท่ีเขา
ทํางานใหมๆ และทําอยางตอเนื่องตลอดระยะ
เวลาการทํางาน มีการเนนย้าํการปฏิบติัจนเปน
นิสัย พรอมกับใหผลตอบแทนหรือรางวัลท่ีได
ปฏิบติัตามกฎความปลอดภัยเสมอมาเพือ่จงูใจ
และสรางความภาคภูมิใจซึ่งคนงานจะทําอยาง
ตอเนื่องพรอมกับกระตุนและชักชวนเพื่อนรวม
งานใหทําตามขอบังคับความปลอดภัยดวย

กลยุทธในการกระตุนการปฏบัิตงิานให
เกิดความปลอดภยั

 Action ทันทีท่ีเจอพฤติกรรมเสีย่ง เพือ่
ทําใหการกระทําท่ีไมปลอดภัยนั้นๆ หายไป
และปองกันไมใหเกิดซ้ํา หมายความวา ตองมี
การกระตุนใหคนงานลงมือปฏิบติัตามแนวทาง
ความปลอดภัยทันทีท่ีประสบกับความเสี่ยง
โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายของตัวเอง

และเพื่อนรวมงาน จะตองหยุดการกระทําหรือ
พฤติกรรมนั้น ทําใหเปนนิสัยซึ่งจะกลายเปน
พฤติกรรมความปลอดภัยเขามาแทนท่ี ความ
เสีย่งอันตรายจะคอยๆ หายไปและไมกลับมาอีก

Attitude สรางเสรมิทศันคตใินเชิงบวก
 ใหความสาํคัญ (Focus) หรือใจจดใจจอ
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กับงานท่ีกาลังทํา แมวาคุณอยากจะไปทํางาน
อ่ืนก็ตาม

 ใหเวลา (Take Time) กับการทํางาน
ท่ีถกูตองตามข้ันตอน แมวาบางคร้ังอาจใชเวลา
ท่ีมากกวา

 มีความรับผดิชอบ (Take Responsibility)
ตอความปลอดภัย แมวาจะไมใชหนาท่ีโดยตรง

 กระทําในสิ่งท่ีถูกตอง(Do The Right
Thing) แมวาจะมีใครมาขอใหคุณทําลัดข้ันตอน

 รูความเสี่ยง (Know The Risks) ของ
งานท่ีไมปลอดภัย และพยายามหลีกเล่ียง หรือ
หาทางปองกัน

 เลือก (Take option) วิธกีารปฏิบติังาน
ท่ีปลอดภัยกวาแมวาจะตองใชเวลาในการกระทํา
ท่ีมากกวา

หลกัการเสรมิสรางทศันคตใินเชิงบวก
 เนนย้าํถงึอันตรายท่ีอาจจะเกดิข้ึนจาก

การทํางาน หากพนกังานประมาทหรือไมปฏิบติั
ตามกฎการทํางาน

 การชีใ้หเห็นถงึอันตรายในการทํางาน
แตละประเภท ตัวอยางการบาดเจบ็ การเสยีชวิีต
เพือ่ใหทุกคนไดตระหนกัถงึผลลัพธจากอันตราย
จะไดระมัดระวังมากยิง่ข้ึน

 การตรวจสุขภาพประจาปพนกังานทุกคน
 การชวยกันสังเกตเพื่อนรวมงาน เพื่อ

คอยตักเตือนหากไมปฏิบติังานอยางถกูตอง

 ใหรางวัลหากไมมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนใน
การปฏิบติังานเลย เพือ่เปนแรงจงูใจใหพนกังาน
ยังคงปฏิบัติงานโดยเล็งเห็นถึงความปลอดภัย
เปนอันดับแรก

ผลลพัธทีไ่ดจากการสรางทศันคตคิวาม
ปลอดภยั

 พนกังานท่ีปฏิบติังานจะเกดิการบาดเจบ็
หรือเสียชีวิตจากการทํางานนอยมาก

 พนักงานทุกคนจะรูสึกปลอดภัยใน
การทํางาน

 ผลประกอบการดีข้ึน
 ลดภาระคาใชจายในการบาดเจบ็ทําให 

สามารถนาเอาคาใชจายบางสวนในดานนีไ้ปจดั
ซื้ออุปกรณเซฟต้ี หรือจัดอบรม

วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety
Culture)

วัฒนธรรมคือ สิง่ท่ีบคุคลหรือกลุมคนใน
สถานนัน้ๆ ยึดถอื และปฏิบัติตามๆ กนัมาตาม
คานิยม ความคิด ความเชื่อ และความรูสึกมี
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ผลลัพธท่ีไดก็ยอม
แตกตางกนั

วัฒนธรรมความปลอดภัย กเ็ชนเดียวกนั
ถาองคกรใดมีวัฒนธรรมความปลอดภัยท่ีดี
พนกังานในองคกรนั้นกจ็ะมีขวัญกาลังใจท่ีดีใน
การทํางาน ซึง่สงผลใหการผลิตสงูข้ึน สนิคาดี มี
คุณภาพ มีตนทุนในการผลิตท่ีตํ่า อันเนื่องมา
จากอุบัติเหตุท่ีลดนอยลง ไมตองเสียคารักษา
พยาบาล หรือซอมแซมเคร่ืองจักร

ดังนัน้การสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย
จงึเปนสิง่สาํคัญท่ีนาํไปสูหลักการ “งานก็ไดผล
คนก็ปลอดภยั”

วัฒนธรรมดานความปลอดภัย (Safety
Culture) หมายถงึ พฤติกรรมของคนในสงัคมท่ี
แสดงถงึลกัษณะและทศันคติเก่ียวกับความปลอดภยั

วิธีสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยให
เกิดขึน้ในสถานประกอบกิจการ

1. ผูนําตองทํา และนโยบายตองชัดเจน
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2. สรางความตระหนักของบคุลากร
3. ทดลองทํา ถาดีจะออกมาเปนนโยบาย
4. ดูตัวอยางท่ีดีจากสถานประกอบกจิการ

ใกลเคียง
5. การลงไปกระตุนใหทํา และการเขียน

รายงานปญหา Feedback
6. มีขวัญกาลังใจในการทํางาน เชน ไม

กลาวโทษคนทํา
7. มีทีมปฏิบัติท่ีชัดเจน
8. มีการสื่อสารในวงกวาง
9. ปรับทัศนคติถึงความดีท่ีจะไดรับจาก

การสรางความปลอดภัย
ขอควรจํา
 การสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย

(Safety Culture) นัน้ สาํคัญตองเนนท่ีพฤติกรรม
คน และไมมีประนีประนอมหากไมปลอดภัย

 การสรางวัฒนธรรมนัน้ไมงาย ตองใช
เวลานาน คอยๆ เปล่ียนไป สรางไดบางสราง
ไมไดบาง ตองใชความละเอียดออน

 การลดพฤติกรรมเสีย่งเพือ่ลดอุบติัเหตุ
 การแกท่ีสภาพงาน โดยการใสการดใส

อุปกรณปองกนั เคร่ืองจักรนัน้แกงาย แต “การ
แกพฤตกิรรมนัน้ยาก”

ภาคผนวก: ระดบัของวฒันธรรมความ
ปลอดภยั

ท่ีมา: ระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัย
สมาคมนวิเคลียรแหงประเทศไทย http://www.
nst.or.th/article/article142/article1432.htm

วัฒนธรรมดานความปลอดภัย (Safety
Culture) หมายถึง พฤติกรรมของคนในสังคม
ท่ีแสดงถึงลักษณะและทัศนคติท่ีเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย โดยลักษณะของวัฒนธรรมดานความ
ปลอดภัย (Characteristic of Safety Culture)
แบงออกเปน 3 ระดับ

1. ระดับรูปธรรม (Artifact level) หมายถงึ
สิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของคนสามารถมอง

เห็นไดจากการสังเกต เชน สถาปตยกรรม การ
แตงตัว ฯลฯ ซึ่งประกอบดวย Characteristic of
Safety Culture ดังนี้

 ผูบริหารสงูสดุมีสวนรวมในเร่ืองความ
ปลอดภัย (Top management commitment to safety)

 มีผูนาํอยางชดัเจน (Visible leadership)
 ใชระบบ 5 ส (Good housekeeping)
 มีกลยุทธทางธุรกิจท่ีใหความสําคัญ

ดานความปลอดภัย (Strategic business
importance of safety)

 มีกระบวนการผลิตท่ี ไม ขัดแยงกับ
ความปลอดภัย (Absence of safety versus

production conflict)
 มีความสัมพันธท่ีดีระหวางหนวยงาน

ควบคุมกั บหน วยงานอ่ื นๆ จากภายนอก
(Relationship to regulator and other exter-
nal groups)

 มีวิสัยทัศนยาวไกลและมีแผนระยะ
ยาว (Proactive and long-term perspective)

 มี การบริ หารการเป ล่ี ยนแปลง
(Management of change)

 มีระบบเอกสารและคูมือการปฏิบัติ
งานท่ีมีคุณภาพ(Quality of documentation and

procedures)
 มี ความสอดคล องกั นระหว างกฎ

ระเบียบกับวิธีการปฏิบัติงาน (Compliance
withregulations and procedures)

 ผู ปฏิบัติงานมีความสามารถและมี
จาํนวนพยีงพอ (Sufficient and competent staff)

 มีการจัดการความรู ของบุคลากร
เทคโนโลยี และองคกร (Man, technology and
organization knowledge)

 มีการจูงใจและสรางความพึงพอใจ
ในงาน (Motivation and job satisfaction)

 มีบรรยากาศในการทํางานท่ีดี ท้ังดาน
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วัฒนธรรมความปลอดภัยท่ีทบวงการพลังงาน
ปรมาณรูะหวางประเทศ (IAEA)ไดกาํหนดใหเปน
องคประกอบของวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
องคกร (Safety Culture) ประกอบดวยมิติตางๆ
5 มิติ (5 IAEA Safety Culture Dimensions) ดังนี้

 Accountability for safety is clear
หมายถึง ความชัดเจนในหนาท่ีรับผิดชอบดาน
ความปลอดภัยของบคุลากร

 Safety is a clearly recognized value
หมายถึง มีการตระหนักถึงคุณประโยชนของ
ความปลอดภัย

 Safety is integrated into all activities
หมายถึง การบูรณาการความปลอดภัยเขากับ

เวลา ความกดดัน ปริมาณงาน และความเครียด
(Good working conditions with regard to time
pressure workload and stress)

 มีการวัดระดับความสามารถดานความ
ปลอดภัย (Measurement of safety performance)

 มีมุมมองในการตัดสินใจท่ีเปดกวาง
(Decision - making breadth of perspective)

 สามารถรั บมื อกั บความขั ดแย ง
(Handing of conflict)

 มีความสมัพนัธท่ีดีระหวางผูบริหารกบั
พนักงาน (Relationship between managers
and employees)

 ใหความสาํคัญกบักระบวนการทํางาน
(Awareness of work process)

 มีการพจิารณาคาตอบแทนและหนาท่ี
ความรับผดิชอบตามความสามารถ (Perform-
ance accountability and reward)

2. ระดบัหลกัการสนบัสนนุ (Espoused
value level) หรือคานยิมของสังคม หรือองคกร
เชน ยทุธวิธ ีกาํหนดจดุมุงหมาย ฯลฯ ซึง่ประกอบ
ดวย Characteristic of Safety Culture ดังนี้

 ใหความสาํคัญกบัความปลอดภัยเปน
อันดับตน (High priority to safety)

 มีการสื่ อสารท่ี ดีและรับฟ งความ
คิดเห็น (Openness and communications)

 เปนองคกรแหงการเรียนรู (Organi-
zational learning)

3. ระดับสามัญสํานึก (Basic assumption
level) หรือความคิดพืน้ฐานซึง่ประกอบไปดวย
Characteristic of Safety Culture ดังนี้

 ใหความสําคัญกับเวลา (Time focus)
 มุมมองในเร่ืองความผิดพลาด (View

of mistakes)
 บทบาทของผูบริหาร (Role of managers)
 ทัศนคติของบคุลากร (View of People)
การประเมนิระดับวฒันธรรมความปลอดภยั

(Safety Culture) ควรทําการประเมินตามมิติของ

ทุกกจิกรรมการทํางาน
 Safety leadership is clear หมายถึง

การมีผูนําในเร่ืองของความปลอดภัยท่ีชัดเจน
 Safety is learning driven หมายถึง

การจัดใหความปลอดภัยเปนตัวขับเคล่ือน
กระบวนการเรียนรูขององคกร

วธิกีารประเมนิระดบัวฒันธรรมความ
ปลอดภยั

ความยากในการวัดระดับ Safety Culture
คือ ไมมีตัวชีวั้ดแบบงายๆ ท่ีใชในการวัด  หลายๆ
สวนไมไดมาจากการสงัเกตโดยตรง หลายๆ สวน
ไดเพียงแคอธิบายแตไมสามารถวัดได (เชน
ความคิด ความรู สึก) และความมีอคติของ
ผูท่ีใหความเห็น ดังนั้นจึงควรใชการผสมผสาน
หลายๆ วิธีรวมกัน ดังนี้

 การสมัภาษณ/การพดูคยุ (Interviews)
 การทําแบบสอบถาม (Questionnaires)
 การเฝาสังเกต (Observations)
 ประเมินจากเอกสาร (Review of

documentation)
การพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย

(Safety Culture Develop ment ) ขององคกรใดๆ
มีลําดับข้ันตามท่ีทบวงการพลังงานปรมาณ ู
ระหวางประเทศ (IAEA) กาํหนดเปน 3 ระดับคือ

ระดบัท่ี 1 ความปลอดภัยตองอยูบนพืน้ฐาน
ของกฎระเบยีบและการควบคุม (Safety is based
on rules and regulations)

ระดับท่ี 2 ความปลอดภัยถูกกําหนด
ใหเปนสวนหนึง่ของเปาหมายองคกร (Safety is
considered an organizational goal)

ระดับท่ี 3 ความปลอดภัยขององคกร
มีการพฒันาปรับปรุงอยูตลอดเวลา (Safety can
always be improved)


