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ธรุกจิทุกแขนง อุตสาหกรรมทุกประเภท
จาํเปนอยางยิง่ตองมีความปลอดภัยในการทํางาน
โดยตองใหความสําคัญในฐานะ “หัวใจหลัก”
ของการประกอบกิจการเลยก็วาได เพราะหาก
ปราศจากความปลอดภัยอาจสงผลใหประสบกบั
การขาดทุนหรือลมละลาย

ความปลอดภัยไมไดเปนเพยีงคําท่ีสวยหรู
ท่ีใครๆ กช็อบเอาไปพดูเพือ่สรางราคาใหตัวเอง
แตหมายถึงการกระทําในวิถีทางท่ีถูกตองตาม
กฎหมายหรือมาตรฐานอยางตอเนื่อง ไมมีการ
ขาดตอนหรือหยุดกระทํากลางคัน

ท่ีสําคัญ ความปลอดภัยไมใชแคการต้ัง
เปาหมายแลวเดินตาม แตตองเปนสวนหนึง่ของ
การทํางานท่ีตองเดินไปพรอมกัน หมายถึง
ทุกวินาทีของการทํางานตองมีความปลอดภัยอยู
ในนั้นเหมือนเงาตามตัว ไมใชมีเพียงตัวอักษร
แตไรซึ่งการปฏิบัติใดๆ

ในทุกข้ันตอนของการทํางาน ไมตอง
ถามวา ความปลอดภัยจะใหอะไรกับคุณ แตจง
ทํางานโดยคํานงึถงึความปลอดภัยอยูตลอดเวลา
อะไรกต็ามท่ีจะทําใหเกดิอุบติัเหตุหรืออันตราย
ตองหลีกเล่ียงและละเวน

อยาต้ังขอสงสัย ปฏิบัติตามหลักความ
ปลอดภัยแลวไดอะไร เพราะไมเกิดประโยชน
ใดๆ สิง่ท่ีควรทําและตองทําคือ ปฏิบติัตามหลัก
ความปลอดภัยโดยไมตองต้ังคําถาม ใหทําไป
ในลักษณะเปนสวนหนึ่งของงาน

     การจะกระตุนจติสาํนกึใหยอมรับความ
ปลอดภัยเปนสวนหนึ่งของการทํางาน ปจจัย
สําคัญคือ การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุและอันตรายทุกชนิดท่ีคนงานจะตอง
ประสบ จากนั้นบอกวิธีหลีกเล่ียง ปองกัน และ
แกปญหา ตามดวยการฝกอบรมเพือ่ใหสามารถ
ปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยไดอยางมี

ประสทิธภิาพ ตามหลักจติวิทยา มนษุยกลัวการ
บาดเจบ็และโรคภัย ซึง่สวนใหญมีแนวโนมจะทํา
ตามแนวทางความปลอดภัยอยางเต็มใจ

เปนหนาท่ีของผูมีสวนเกี่ยวของท่ีจะตอง
นําหลักการความปลอดภัยมาผสานกับวิธีการ
ทํางานของลูกจางใหได ซึง่กอนหนานัน้ วิธกีาร
ทํางานใชแนวทางสรางคุณภาพและความรวดเร็ว
ในการสรางผลิตภัณฑเปนหลักซึ่งมีสวนทําให
เกดิความผดิพลาดและมีอันตราย แนวความคิด
ใหมก็คือ ทําอยางไรจะใหผลิตภัณฑออกมาดี
และคนงานมีความปลอดภัยดวย

นักวิชาการดานความปลอดภัยในการ
ทํางานจํานวนไมนอยยังยึดติดกับตัวปญหาท่ี
มองเห็นอยูเฉพาะหนากอนจะทําใหเกดิอุบติัเหตุ
แตจริงๆ แลว ตองมองลึกลงไปถึงตนตอปญหา
นัน่คือ ตัวสาเหตุท่ีทําใหเกดิปญหาท่ีนาํไปสูการ
อุบัติเหตุใหไดกอน จากนั้นจึงหาวิธีจัดการกับ
ปญหาใหลงตัว

กรณีศึกษาในประเด็นนี้ มีผลการวิจัย
ออกมา อุบัติเหตุหลักท่ีเกิดข้ึนบอยท่ีสุดใน
สถานประกอบการในสหรัฐอเมริกาคือการล่ืน
การสะดุด หรือการตก รวมแลวคิดเปน 15%
ของอุบัติท้ังหมดท่ีทําใหเกิดการเสียชีวิต

ดังนัน้ภาคธรุกจิและอุตสาหกรรมสวนใหญ
ในสหรัฐฯ จงึเนนไปท่ีการปองกนัอันตรายท่ีเกดิ
จากสาเหตุการล่ืน การสะดุด หรือการตก เปน
กรณีพิเศษเนื่องจากเกิดข้ึนบอยและทําใหเกิด
การบาดเจ็บสงูสุดในแตละป

นักวิชาการและผู เชี่ ยวชาญบอกวา
การล่ืน การสะดุด หรือการตก เกิดข้ึนงายมาก
แคมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการทํางาน หรือ
สภาพสถานท่ีปฏิบัติงานเพียงเล็กนอยก็ทําให
เกดิข้ึนไดแลว และอุบติัเหตุท่ีเกดิข้ึนมา บอยคร้ัง
ทําใหบาดเจบ็สาหัสหรือเสีย่งตอทุพพลภาพและ

ถึงข้ันเสียชวิีตไดงายๆ
เม่ือฝายบริหารความปลอดภัยของสถาน

ประกอบการลงมติใหการล่ืน การสะดุด และ
การตก เปนภัยท่ีจะตองใหความใสใจและเฝา
ระวังเปนพเิศษ เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางานจงึนําท้ังสามประเด็นบรรจเุขาไปในการ
วิเคราะหรายละเอียดงาน (Job Description)
แลวจัดทําข้ันตอนการทํางานข้ึนมาใหมโดยมี
แนวทางการปองกนัอุบติัเหตุจากสามสาเหตุผสม
ผสานอยางกลมกลืน เชน เปล่ียนแปลงวิธีการ
ทํางานไปเปนวิธีท่ีสามารถปองกันอุบัติเหตุได
ภายในตัว

ขัน้แรก ต้ังสมมติฐานกอนวา การล่ืนมี
ตนกาํเนดิมาจากคนงานทําน้าํหกลงพืน้ทางเดิน
ท่ีล่ืนอยูแลว แลวคนงานคนนั้นไมมีเวลาพอจะ
ต้ังปายตือนพืน้ล่ืน หรือไมรูวาปายเกบ็ไวท่ีไหน

ขัน้ทีส่อง วิเคราะหวาคนงานท่ีจะเกดิการ
ล่ืนคือผูท่ีเรงรีบหรือถอืกลองขนาดใหญบงัหนาไว
ทําใหมองไมเห็น รวมไปถึงคนท่ีสวมรองเทา
พืน้สกึจนไมสามารถปองกนัการล่ืนไดอีกตอไป

ขั้นที่สาม พิจารณาจุดท่ีพื้นล่ืนมีแสง
สวางนอยและคนงานถกู ทําใหไขวเขวจากเสยีง
ดังจงึขาดความระมัดระวังขณะเดินผาน

การแกปญหานี้ตองแกท่ีตนเหตุ ในทาง
ทฤษฎีกคื็อใหคนงานสวมรองเทาท่ีมีพืน้กนัล่ิน
พรอมกับต้ังปายเตือนพื้นล่ืนใหเห็นชัดเจน แต
เราตองมองลึกลงไปอีกข้ันหนึง่โดยต้ังสมมติฐาน
หากไมมีปายเตือนพื้นล่ืนและรองเทาท่ีคนงาน
สวมใสกแ็ทบไมมีคุณสมบติัปองกนัการล่ืนเหลือ
อยู เราจะทําอยางไร?

แนวทางท่ีถูกตองตามคําแนะนําของผู
เชีย่วชาญ ตองลงลึกไปถงึตนเหตุท่ีทําใหพืน้ล่ืน
แลวแกไขตรงนัน้ เชน เคลือบพืน้ดวยวัสดุกนัล่ืน
เพิ่มไฟสองสวางบริเวณพื้นทางเดินเพื่อใหมอง
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เห็นคราบของเหลวได รวมถงึ ลดเสยีงรบกวนใน
บริเวณท่ีมีแนวโนมจะเกิดพืน้ล่ืนเพื่อใหคนงาน
มีสมาธิและระมัดระวังมากข้ึน

ในสวนของการนาํความปลอดภัยมาเปน
สวนหนึ่งของงาน ตองเร่ิมตนท่ีการสรางความ
ตระหนกัใหกบัคนงานเกีย่วกบัอันตรายจากการ
ล่ืน การสะดุด หรือการตก เม่ือตัวเองทําใหเกิด
พืน้ล่ืนตองนําปายเตือนมาต้ังไว ซึง่คนงานตอง
ไดรับการเรียนรูและอบรมในเร่ืองนี ้โดยใหเนน
การนําปายมาต้ังเปนสวนหนึ่งของการทํางาน
และตองเตรียมการไวกอนและรูวาปายอยูไหน
ไมใชมาคิดทําตอนเกดิปญหาแลว ท่ีสาํคัญ ตอง
แนะนาํใหคนงานปฏิบติังานดวยวิธท่ีีมีการปองกนั
อันตรายไปในตัว นั่นคือ ขณะเดินบนพื้นหรือท่ี
ตางระดับตองไมมีสิง่ใดมาขัดขวางหรือบดบงัการ
มองเห็นสิ่งท่ีอยูบนพื้นทางเดิน

การนาํประเด็นความปลอดภัยมาเปนสวน
หนึง่ของการทํางาน หรือการใชวิธกีารทํางานท่ี
เปนการปองกันอันตรายไปในตัว เปนแนวโนม
ใหมของงานความปลอดภัยในอเมริกาและยโุรป
ซึง่มีจดุประสงคเพือ่ใหคนงานเตรียมพรอมท่ีจะ
แกปญหาท้ังการปองกันและขจัดอันตรายท่ีจะ
ทําใหเกดิการบาดเจบ็หรือเสยีชวิีตใหหมดไปใน
ขณะท่ีตัวเองกําลังปฏิบัติงาน ไมใชมาคิดแกไข
หลังจากเหตุการณเกิดข้ึนแลว ดังท่ียกตัวอยาง
ขณะมีการเคล่ือนยายของเหลวไปตามพืน้ทางเดิน
คนงานตองเตรียมอุปกรณเชด็พืน้และปายเตือน
พื้นล่ืนไปดวย หรืออยางนอยจะตองรูอยูแลววา
สิ่งเหลานั้นอยูไหน และจะตองทําอยางไรเม่ือ
ของเหลวหกราดพืน้ ในสวนของคนงานคนอ่ืนท่ี
ใชทางเดินท่ีอาจเกดิการเปยกล่ืนตองมีวิธทํีางาน
ท่ีสามารถปองกนัอุบติัเหตุไดดวย นัน่คือ ทํางาน
ในลักษณะท่ีไมมีสิง่ใดขัดขวางการมองเห็น การ
ไดยิน หรือการเคล่ือนไหวใดๆ อันจะทําใหเกิด
ความผดิพลาดนาํมาซึง่อุบติัเหตุเกดิการบาดเจบ็
หรือเสียชวิีต รวมถึงการสวมใสอุปกรณปองกัน
สวนบคุคล (PPE) ท่ีมีคุณภาพและใชงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพ

อยางไรกต็าม ในบางสถานประกอบการ
อาจมีขอโตแยงวา แมจะสวมใสอุปกรณปองกัน
สวนบุคคลแตก็ยังเกิดอุบัติเหตุข้ึนมาจนได
เร่ืองนี้ตองกลับไปดูสภาพของอุปกรณวา อยูใน
ชวงทายของอายกุารใชงานหรือไม ดูเผนิๆ อาจ
ยังดูดีแตใกลหมดอายุการใชงานเต็มที หรือ
อุปกรณไมเหมาะสมกบัสภาพงานหรือผูสวมใส
รวมถงึอุปกรณสวมใสไมพอดีกับคนงาน คับไป

หรือหลวมไป อุปกรณท่ีสวมใสไมสบาย เชน
คับไปมีแนวโนมท่ีคนงานจะไมนํามาสวมใส
เพราะอึดอัดหรือถกูบบีรัดจนเจบ็ คาปองกันจึง
เทากบัศูนย ในขณะอุปกรณหลวมเกนิไปอาจจะ
สบายก็จริงแตมีความเสี่ยงจะหลุดออกไปขณะ
ปฏิบัติงาน คาปองกันก็เทากับศูนยเหมือนกัน

ท้ังนี้  การสวมใสอุปกรณปองกันสวน
บคุคลคุณภาพสงูบางคร้ังกไ็มอาจรับประกนัไดวา
คนงานจะไมเกิดอุบัติเหตุ เพราะตองสาวลึกลง
ไปถึงวิธีการทํางานของพวกเขาดวย มีความ
ระมัดระวัง รอบคอบรัดกุม หรือมีทวงทาและ
รูปแบบท่ีปลอดภัยเพียงพอหรือไม การสวมใส
อุปกรณปองกนัสวนบคุคลเปนแนวทางหนึง่ของ
การทํางานท่ีใหการปองกนัอันตรายไปในตัว แต
การขจดัปญหาท่ีตนเหตุกมี็ความสําคัญไมนอย
ซึ่งเราตองสืบคนใหไดวาคืออะไร จากนั้นหา
วิธกีารเพือ่นาํไปรวมเปนข้ันหนึง่ของการทํางาน
หมายถึง แทนท่ีจะกําจัดอันตรายหลังจากเกิด
ข้ึนมาแลวก็ขจัดความเสีย่งจะเกิดอุบติัเหตุขณะ
กําลังทํางานไปในตัว

ขอย้ํา ตองคิดลวงหนาไวตลอดเวลาวา
การทํางานทุกอยางยอมมีโอกาสเกดิอุบติัเหตุข้ึน
มาเสมอ สาเหตุมีต้ังแตเร่ืองเล็กนอยแคน้าํหยด
ลงพืน้ไปจนถงึเร่ืองใหญไฟฟาชอ็ตรุนแรง ดังนัน้
ตองเตรียมพรอมตลอดเวลาเพื่อแกไขปญหาท่ี
เกิดกอนจะกลายเปนสาเหตุทําใหคนอ่ืนเกิด
อุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ตลอดเวลาขณะปฏิบติังานตองนกึถงึความ
ปลอดภัยไวเสมอ ไมใชไปคิดตอนอุบัติเหตุเกิด
ข้ึนแลว สาวลึกถงึสาเหตุท่ีจะทําใหเกดิอุบติัเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนบอยในสถานท่ีทํางานแลวขจัดสาเหตุ
นัน้ออกไปกอนจะทําใหเกดิอุบติัเหตุซึง่อาจแกไข
ไมทันหรือไมสามารถแกไขได เหนือสิ่งอ่ืนใด

ขณะปฏิบติังานจะตองอยูในทวงทาลักษณะท่ี
สามารถปองกนัอันตรายไปในตัว ไดแก ปฏิบัติ
ตามแนวทางหรือข้ันตอนการทํางานท่ีปลอดภัย
และ/หรือสวมใสอุปกรณปองกันสวนบคุคลท่ีมี
คุณภาพและสามารถใชงานไดดี

ความปลอดภัยเปนเร่ืองสาํคัญท่ีสดุในการ
ทํางานทุกประเภท เปนเปาหมายสูงสุดซึ่งตอง
อาศัยการปฏิบติัจริงและแทรกอยูในทุกข้ันตอน
ของการปฏิบัติงานจึงจะบรรลุตามเปาประสงค
ลําพงัแคการต้ังเปาหมายและว่ิงไลตามมักไมไดผล
ซึง่ทุกคนตองตระหนกัไววา การลงมือทําเทานัน้
ท่ีจะทําใหพบกบัความสาํเร็จและตองทําตลอดไป
ในลักษณะกาวลํ้าหนาอุบติัเหตุ มิใชกาวตามแต
แกไขไมทัน อะไรกต็ามท่ีประเมินวาเปนสาเหตุ
ท่ีจะทําใหเกิดอุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บหรือเสีย
ชีวิตตอง “ตัดไฟแตตนลม” คือ ขจัดเหตุหรือ
ปองกันไวกอน หามรอใหเกิดเหตุแลวคอยคิด
แกไข เพราะอันตรายตางๆ จะไมมีผลตอคนงาน
ตราบท่ียังไมเกิดข้ึน ดังนั้น วิธปองกันอันตราย
ท่ีไดผลกคื็อ หาสาเหตุใหไดแลวไปแกไขตรงนัน้
พรอมกับใชวิธีปรับปรุงลักษณะการทํางานให
สอดคลองกบัแนวทางความปลอดภัยและสามารถ
ปองกนัอันตรายไปในตัวท้ังในแงของพฤติกรรม
หรือการกระทํา รวมไปถึงการใชอุปกรณท่ีมี
ประสิทธิภาพและอยูในสภาพใชงานไดดี

ทกุครัง้ทีล่งมอืทาํงาน ตองเอาแนวคดิ
ความปลอดภยัตดิตวัไวตลอดเวลา มใิชนกึถงึ
เมือ่เกิดเหตขุึน้แลวซึง่แทบไมมปีระโยชนใดๆ
หากไมสามารถแกปญหาไดหรอืแกไมทนัการณ 
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