
01/08/59

Safety Culture….. 
Episode II

สมบุญ จิรชาญชัย

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านความปลอดภยัทางรังสี

สํานักงานปรมาณูเพือ่สันติ 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียบเรียง
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ตามท่ีผูเ้ขียนได้เสนอบทความในหัวข้อ “วฒันธรรมความ

ปลอดภยั” ไปแลว้คร้ังหน่ึงนั้น  ขอเรียนในท่ีน่ีอีกคร้ังหน่ึงวา่ คาํน้ีมีท่ีมาจากคาํ

วา่ “Nuclear Safety Culture” เรียกสั้นๆวา่ “Safety Culture” ซ่ึงเร่ิมมี

การใชภ้ายหลงั เหตุการณ์ Chernobyl Accident หลงัจากท่ีทบวงการ

พลงังานปรมาณูระหวา่งประเทศ หรือ IAEA ไดส้อบสวนหาสาเหตุของ

การเกิดอุบติัเหตุท่ีขยายออกไปเป็นภยัพิบติั และมีผลช้ีชดัว่าเป็นการบกพร่อง

ของวฒันธรรมความปลอดภยัในการปฏิบติังานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์   คาํน้ี

จึงถกูใชน้บัจากนั้นเป็นตน้มา
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“What should be done to ensure the safety of nuclear power plants and how?” 

เป็นคาํถามยอดฮิตท่ีมีมาเน่ินนานตั้ งแต่ในยุคเร่ิมตน้

ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ไม่ว่าจะในกลุ่มของผู ้ปฏิบัติงาน 

กลุ่มผูบ้ริหาร หรือกลุ่มผูก้ ํากับดูแลก็ตาม ต่างก็มีจิตสํานึก

ในการยกระดบัความปลอดภยัใหม้ากข้ึน
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มีความพยายามร่วมกนัในการปรับปรุงมาตรการความปลอดภยั

ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง  การเดินเคร่ือง และการบาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตัวอย่างเช่น มีการก่อตั้ งสถาบนัความปลอดภัย 

พฒันาและสร้างระเบียบความปลอดภยั หรือประดิษฐ์อุปกรณ์ความ

ปลอดภยัใหม่ๆ  

แต่สุดทา้ยก็พบว่าทุกอย่างต้องเร่ิมต้นท่ี มต้นท่ี ““วัฒนวัฒนธรรมความ

ปลอดภัย

แตสุดทา้ยก

ปลอดภัย” ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัมาก
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“วฒันธรรมความ

ปลอดภยั”         
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง
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อันดับแรก คือ ตวัองคก์รและแต่ละบุคลากรจะตอ้งมี

ทศันคติในการให้ความสาํคญัต่อความปลอดภยัในเร่ืองต่างๆ

แต่ละดา้นสอดรับกบัผลท่ีจะตามมา

ต่อมา คือ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการความ

ปลอดภัย  ตอ้งไม่ลาํพองใจต่อความ สําเร็จของการป้องกัน

อุบติัเหตุท่ีผา่นมา

จากน้ัน ควรสร้างบรรยากาศสนับสนุนให้บุคลากรมี

ทศันคติในการแสดงความรับผิดชอบและความร่วมมือในเร่ือง

ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั
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บุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านความปลอดภัย ต้องมี ความเข้าใจ ท่ี
เหมาะสมในหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั ดว้ยความระมดัระวงั สุขุมรอบคอบ 

ด้วยความรู้ท่ีเพียงพอ มีความสามารถในการวินิจฉัย และความตระหนักใน

ภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีเพียงพอ หากมีความผิดพลาดเกิดข้ึนตอ้งมีการรายงาน

และตอ้งแบ่งปันประสบการณ์นั้นใหไ้ดรั้บทราบกนัไปทัว่ทั้งองคก์ร

ทา้ยสุดคือ การปฏิบัติการ ท่ีดีของแต่ละบุคคล เป็นปัจจยัสําคญัของ

วฒันธรรมความปลอดภยั แต่กระนั้นก็อาจไม่เพียงพอเพราะผูน้าํไปปฏิบติัอาจ

นาํไปใชอ้ย่างไม่เหมาะสม จึงมีความจาํเป็นตอ้งจาํแนกขอบเขตความเส่ียงและ

ปฏิบติัไปดว้ยความระมดัระวงั
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เคร่ืองบ่งช้ีถงึวัฒนธรรม

ความปลอดภยั 

สามารถแบ่งในลกัษณะต่างๆ ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เป็น ๓ ระดบั

ดงันี้
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๑. ในระดับบริหารคอื ภาวะผู้นํา

๑.๑  นโยบายระดบัสูง ตอ้งให้ความสําคญัสูงสุดต่อ “Safety 

first หรือ ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก” และความ

เก่ียวขอ้งดา้นความปลอดภยัจะตอ้งพิสูจน์ให้สมาชิกขององคก์ร

เห็นอยา่งชดัเจน 

๑.๒  ความรับผิดชอบขององค์กรท่ีเก่ียวกบักิจกรรมดา้นความ

ปลอดภยั  จะตอ้งให้สมาชิกขององค์กรเขา้ใจง่าย ความรู้ดา้น

ความปลอดภัยท่ีเก่ียวข้องกับงานและความสามารถในการ

ปฏิบัติงานท่ีจาํเป็นต้องผ่านกระบวนการศึกษาและฝึกอบรม 

สมาชิกตอ้งไดรั้บการกระตุน้อยา่งเหมาะสมในการร่วมกิจกรรม

เหล่าน้ี
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๑.๓  เม่ือแต่ละคนคน้พบความผิดพลาดของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

จะต้องทํารายงานส่งข้ึนไปด้วยซ่ึงรายงานผลนั้ นจะต้องผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์  ข้อเสนอในการปรับปรุง  สามารถใช้

ประเมินทั้งภายในและภายนอกไดด้ว้ย

๑.๔  จะตอ้งมีการตรวจสอบดา้นความปลอดภยัอย่างสมํ่าเสมอ

เป็นระยะ



๒. ในระดบัผู้จัดการ คอื การจัดตั้งหน่วยงานทีรั่บผดิชอบด้านความปลอดภัย

๒.๑  ตอ้งกาํหนดความรับผิดชอบท่ีมอบหมายต่อผูร่้วมงานด้าน

ความปลอดภยัแต่ละคนให ้ชดัเจน

๒.๒  การปฏิบติังานท่ีเขม้งวดท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความปลอดภยัจะตอ้ง

กาํหนดใหช้ดัเจน

๒.๓  ผูร่้วมงานด้านความปลอดภยัแต่ละคนตอ้งมีความสามารถ

เพียงพอท่ีจะทาํให้ความปลอดภยัคงอยู่  คนกลุ่มน้ีจะตอ้งมีความ

เขา้ใจอยา่งดีในความรับผิดชอบและความสําคญัของงานนั้นและผล

ผดิพลาดท่ีจะตามมา
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๒.๔  ความผิดพลาดในการปฏิบติัหน้าท่ีจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข

อยา่งมีประสิทธิภาพ

๒.๕  หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับความปลอดภยัจะตอ้งไดรั้บการเฝ้า

สังเกตและตรวจสอบเป็นระยะ

๒.๖  ผูร่้วมงานดา้นความปลอดภยัแต่ละคนตอ้งไดรั้บการกระตุน้

ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์
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๓. ในระดบับุคคล คอื การยอมรับความสําคญัของตาํแหน่งและบทบาทของ

แต่ละคน 

๓.๑  แต่ละคนควรมีคาํถามดงัน้ี

๓.๑.๑ ตนเองเข้าใจในเน้ืองานและความสัมพันธ์ท่ี

เก่ียวกบัความปลอดภยัหรือไม่

๓.๑.๒ ตนเองต้องมีความรู้เฉพาะเพ่ือทํางานต่อไป

หรือไม่

๓.๑.๓ ความรับผดิชอบของบุคคลอ่ืนๆ คืออะไร
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๓.๑.๔ ตนเองจาํเป็นตอ้งขอความช่วยเหลือในภาวะไม่ปกติ

หรือไม่

๓.๑.๕ อะไรท่ีสามารถผิดพลาดได้และอะไรจะเป็นส่ิงท่ี

ตามมาหลงัจากเกิดความขดัขอ้งหรือผิดพลาด

๓.๑.๖ ตนเองจะตอ้งทาํอะไรหากความขดัขอ้งเกิดข้ึน
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๓.๒ แต่ละคนควรยอมรับวิธีการท่ีเคร่งครัดและความระมดัระวงั 

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

๓.๒.๑ การทาํงานตามขั้นตอน

๓.๒.๒ การเตรียมพร้อมต่อส่ิงท่ีไม่คาดคิด

๓.๒.๓ กรณีเกิดปัญหาข้ึนมา ใหห้ยดุและคิด

๓.๒.๔ การแสวงหาความช่วยเหลือหากจาํเป็น
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๓.๒.๕ ความใส่ใจต่อระเบียบ  ความทนัเหตุการณ์ และ

การดูแลสถานท่ี

๓.๒.๖ การดาํเนินการดว้ยความรอบคอบ

๓.๒.๗ การไม่ขา้มขั้นตอน

๓.๒.๘ นาํวธีิการท่ีเคร่งครัดและความระมดัระวงัมาใช้
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๓.๓ แต่ละคนตอ้งยอมรับวา่การส่ือสารเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความ

ปลอดภยั และเก่ียวขอ้งกบั

๓.๓.๑ การรับขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์จากผูอ่ื้น

๓.๓.๒ การถ่ายทอดขอ้มูลใหก้บัผูอ่ื้น

๓.๓.๔ การทํารายงานและเอกสารหลักฐานว่าการ

ปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง

๓.๓.๕ การแนะนาํความริเร่ิมใหม่ๆ
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เหล่านี ้เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีจะบ่มเพาะความเขา้ใจใน 

วฒันธรรมความปลอดภยัใหแ้ก่ผูส้นใจและนาํไปใชป้ระโยชน์

ในมุมมองอีกมิติหน่ึง ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญจาก Australian 

Nuclear Science and Technology Organization (ANSTO) ให้

ขอ้มูลไวใ้นการบรรยายของการประชุมเชิงปฏิบติัการ Fourth 

FNCA Safety Culture Workshop in Shanghai, 4-7 September

2000 นัน่กคื็อ  ตวัช้ีวดั ๖ ตวัท่ีจะตอ้งพฒันาและนาํไปใชใ้น

ภูมิภาคน้ี มีดงัน้ี
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๑. มีการประชุมระหวา่งผูบ้ริหารและลูกจา้งเพื่อการ

ยกระดบัวฒันธรรมความปลอดภยัในองคก์ร

๒. มีระบบวิเคราะห์เหตุท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัมนุษยแ์ละ

จากบทเรียนท่ีเกิดข้ึนเพื่อปรับปรุงแกไ้ขวฒันธรรมความ

ปลอดภยั

๓. มีกิจกรรมการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง

แกไ้ขวฒันธรรมความปลอดภยั
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๔. มีการประชุมหรือกิจกรรมร่วมระหว่างผูก้าํกบัดูแล 

(regulator) และผูรั้บใบอนุญาต  (ไม่ว่าจะเป็น 

contractor, reactor users หรืออ่ืนๆ) เพื่อพดูคุยใน

ประเดน็วฒันธรรมความปลอดภยั

๕. การสาํรวจพฤติกรรมเพื่อดูทศันคติของลูกจา้ง

๖. มีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรม

วฒันธรรมความปลอดภยั  
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สรุป ในองคร์วมนั้น วฒันธรรมความปลอดภยั คือ 

การควบรวมคุณค่า มาตรฐาน จริยธรรม และบรรทดัฐานของ

พฤติกรรมท่ียอมรับได้  โดยมุ่งหมายให้เกิดการยึดมั่นใน

ระเบียบวินัยส่วนบุคคลเพื่อยกระดับเร่ืองความปลอดภัย ท่ี

นอกเหนือไปจากขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดของการกาํกับ

ดูแลวฒันธรรมความปลอดภยันั้น จะตอ้งผสานให้ความคิด

และการกระทาํของแต่ละบุคคลในทุกระดับขององค์กรไป

ดว้ยกนั
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