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ธุรกิจทุกแขนง อุตสาหกรรมทุกประเภท
จําเปนอยางยิง่ ตองมีความปลอดภัยในการทํางาน
โดยตองใหความสําคัญในฐานะ “หัวใจหลัก”
ของการประกอบกิจการเลยก็วาได เพราะหาก
ปราศจากความปลอดภัยอาจสงผลใหประสบกับ
การขาดทุนหรือลมละลาย
ความปลอดภัยไมไดเปนเพียงคําทีส่ วยหรู
ทีใ่ ครๆ ก็ชอบเอาไปพูดเพือ่ สรางราคาใหตวั เอง
แตหมายถึงการกระทําในวิถีทางที่ถูกตองตาม
กฎหมายหรือมาตรฐานอยางตอเนื่อง ไมมกี าร
ขาดตอนหรือหยุดกระทํากลางคัน
ที่สําคัญ ความปลอดภัยไมใชแคการตั้ง
เปาหมายแลวเดินตาม แตตอ งเปนสวนหนึง่ ของ
การทํางานที่ ต องเดิ นไปพร อมกั น หมายถึ ง
ทุกวินาทีของการทํางานตองมีความปลอดภัยอยู
ในนั้นเหมือนเงาตามตัว ไมใชมีเพียงตัวอักษร
แตไรซึ่งการปฏิบัติใดๆ
ในทุ ก ขั้ นตอนของการทํางาน ไม ต อง
ถามวา ความปลอดภัยจะใหอะไรกับคุณ แตจง
ทํางานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยอยูต ลอดเวลา
อะไรก็ตามทีจ่ ะทําใหเกิดอุบตั เิ หตุหรืออันตราย
ตองหลีกเลี่ยงและละเวน
อยาตั้งขอสงสัย ปฏิบัติตามหลักความ
ปลอดภัยแลวไดอะไร เพราะไมเกิดประโยชน
ใดๆ สิง่ ทีค่ วรทําและตองทําคือ ปฏิบตั ติ ามหลัก
ความปลอดภัยโดยไมตองตั้งคําถาม ใหทําไป
ในลักษณะเปนสวนหนึ่งของงาน
การจะกระตุน จิตสํานึกใหยอมรับความ
ปลอดภัยเปนสวนหนึ่ งของการทํางาน ปจจัย
สําคัญคือ การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุและอันตรายทุกชนิดที่คนงานจะตอง
ประสบ จากนั้นบอกวิธีหลีกเลี่ยง ปองกัน และ
แกปญ
 หา ตามดวยการฝกอบรมเพือ่ ใหสามารถ
ปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตามหลักจิตวิทยา มนุษยกลัวการ
บาดเจ็บและโรคภัย ซึง่ สวนใหญมแี นวโนมจะทํา
ตามแนวทางความปลอดภัยอยางเต็มใจ
เปนหนาที่ของผูมสี วนเกี่ยวของทีจ่ ะตอง
นําหลักการความปลอดภัยมาผสานกับวิธีการ
ทํางานของลูกจางใหได ซึง่ กอนหนานัน้ วิธกี าร
ทํางานใชแนวทางสรางคุณภาพและความรวดเร็ว
ในการสรางผลิตภัณฑเปนหลักซึ่งมีสวนทําให
เกิดความผิดพลาดและมีอนั ตราย แนวความคิด
ใหมก็คือ ทําอยางไรจะใหผลิตภัณฑออกมาดี
และคนงานมีความปลอดภัยดวย
นักวิชาการดานความปลอดภั ยในการ
ทํางานจํานวนไมนอยยังยึดติดกับตัวปญหาที่
มองเห็นอยูเ ฉพาะหนากอนจะทําใหเกิดอุบตั เิ หตุ
แตจริงๆ แลว ตองมองลึกลงไปถึงตนตอปญหา
นัน่ คือ ตัวสาเหตุทที่ าํ ใหเกิดปญหาทีน่ าํ ไปสูก าร
อุบัติเหตุใหไดกอน จากนั้นจึงหาวิธีจัดการกับ
ปญหาใหลงตัว
กรณีศึกษาในประเด็นนี้ มีผลการวิจัย
ออกมา อุ บั ติ เหตุ หลั ก ที่ เกิ ดขึ้ นบ อยที่ สุ ดใน
สถานประกอบการในสหรัฐอเมริกาคือการลื่น
การสะดุด หรือการตก รวมแลวคิดเปน 15%
ของอุบัติทั้งหมดที่ทําใหเกิดการเสียชีวิต
ดังนัน้ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสวนใหญ
ในสหรัฐฯ จึงเนนไปทีก่ ารปองกันอันตรายทีเ่ กิด
จากสาเหตุการลื่น การสะดุด หรือการตก เปน
กรณีพิเศษเนื่องจากเกิดขึ้นบอยและทําใหเกิด
การบาดเจ็บสูงสุดในแตละป
นั ก วิ ช าการและผู เชี่ ยวชาญบอกว า
การลื่น การสะดุด หรือการตก เกิดขึ้นงายมาก
แคมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทํางาน หรือ
สภาพสถานที่ปฏิบัติงานเพียงเล็กนอยก็ทําให
เกิดขึน้ ไดแลว และอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ มา บอยครัง้
ทําใหบาดเจ็บสาหัสหรือเสีย่ งตอทุพพลภาพและ

ถึงขัน้ เสียชีวิตไดงา ยๆ
เมือ่ ฝายบริหารความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการลงมติใหการลื่น การสะดุด และ
การตก เปนภัยที่จะตองใหความใสใจและเฝา
ระวังเปนพิเศษ เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการ
ทํางานจึงนําทัง้ สามประเด็นบรรจุเขาไปในการ
วิเคราะหรายละเอียดงาน (Job Description)
แลวจัดทําขั้นตอนการทํางานขึ้นมาใหมโดยมี
แนวทางการปองกันอุบตั เิ หตุจากสามสาเหตุผสม
ผสานอยางกลมกลืน เชน เปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทํางานไปเปนวิธีที่สามารถปองกันอุบัติเหตุได
ภายในตัว
ขัน้ แรก ตัง้ สมมติฐานกอนวา การลืน่ มี
ตนกําเนิดมาจากคนงานทําน้าํ หกลงพืน้ ทางเดิน
ที่ลื่นอยูแลว แลวคนงานคนนั้นไมมีเวลาพอจะ
ตัง้ ปายตือนพืน้ ลืน่ หรือไมรวู า ปายเก็บไวทไี่ หน
ขัน้ ทีส่ อง วิเคราะหวา คนงานทีจ่ ะเกิดการ
ลืน่ คือผูท เี่ รงรีบหรือถือกลองขนาดใหญบงั หนาไว
ทําใหมองไมเห็น รวมไปถึงคนที่ สวมรองเทา
พืน้ สึกจนไมสามารถปองกันการลืน่ ไดอกี ตอไป
ขั้ นที่ สาม พิ จารณาจุ ดที่ พื้ นลื่ นมี แสง
สวางนอยและคนงานถูก ทําใหไขวเขวจากเสียง
ดังจึงขาดความระมัดระวังขณะเดินผาน
การแกปญหานี้ตองแกที่ตนเหตุ ในทาง
ทฤษฎีกค็ อื ใหคนงานสวมรองเทาทีม่ ีพนื้ กันลิน่
พรอมกับตั้งปายเตือนพื้นลื่นใหเห็นชัดเจน แต
เราตองมองลึกลงไปอีกขัน้ หนึง่ โดยตัง้ สมมติฐาน
หากไมมีปายเตือนพื้นลื่นและรองเทาทีค่ นงาน
สวมใสกแ็ ทบไมมคี ณ
ุ สมบัตปิ อ งกันการลืน่ เหลือ
อยู เราจะทําอยางไร?
แนวทางที่ ถูกตองตามคําแนะนําของผู
เชีย่ วชาญ ตองลงลึกไปถึงตนเหตุทที่ าํ ใหพนื้ ลืน่
แลวแกไขตรงนัน้ เชน เคลือบพืน้ ดวยวัสดุกนั ลืน่
เพิ่มไฟสองสวางบริเวณพื้นทางเดินเพื่อใหมอง
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เห็นคราบของเหลวได รวมถึง ลดเสียงรบกวนใน
บริเวณที่มแี นวโนมจะเกิดพืน้ ลื่นเพื่อใหคนงาน
มีสมาธิและระมัดระวังมากขึ้น
ในสวนของการนําความปลอดภัยมาเปน
สวนหนึ่งของงาน ตองเริ่มตนที่การสรางความ
ตระหนักใหกบั คนงานเกีย่ วกับอันตรายจากการ
ลื่น การสะดุด หรือการตก เมื่อตัวเองทําใหเกิด
พืน้ ลืน่ ตองนําปายเตือนมาตัง้ ไว ซึง่ คนงานตอง
ไดรบั การเรียนรูแ ละอบรมในเรือ่ งนี้ โดยใหเนน
การนําปายมาตั้งเปนสวนหนึ่งของการทํางาน
และตองเตรียมการไวกอนและรูวาปายอยูไหน
ไมใชมาคิดทําตอนเกิดปญหาแลว ทีส่ าํ คัญ ตอง
แนะนําใหคนงานปฏิบตั งิ านดวยวิธที มี่ กี ารปองกัน
อันตรายไปในตัว นั่นคือ ขณะเดินบนพื้นหรือที่
ตางระดับตองไมมสี งิ่ ใดมาขัดขวางหรือบดบังการ
มองเห็นสิ่งที่อยูบนพื้นทางเดิน
การนําประเด็นความปลอดภัยมาเปนสวน
หนึง่ ของการทํางาน หรือการใชวธิ กี ารทํางานที่
เปนการปองกันอันตรายไปในตัว เปนแนวโนม
ใหมของงานความปลอดภัยในอเมริกาและยุโรป
ซึง่ มีจดุ ประสงคเพือ่ ใหคนงานเตรียมพรอมทีจ่ ะ
แกปญหาทั้งการปองกันและขจัดอันตรายที่จะ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวติ ใหหมดไปใน
ขณะที่ตัวเองกําลังปฏิบัติงาน ไมใชมาคิดแกไข
หลังจากเหตุการณเกิดขึ้นแลว ดังที่ยกตัวอยาง
ขณะมีการเคลือ่ นยายของเหลวไปตามพืน้ ทางเดิน
คนงานตองเตรียมอุปกรณเช็ดพืน้ และปายเตือน
พื้นลืน่ ไปดวย หรืออยางนอยจะตองรูอยูแลววา
สิ่งเหลานั้นอยูไหน และจะตองทําอยางไรเมื่อ
ของเหลวหกราดพืน้ ในสวนของคนงานคนอืน่ ที่
ใชทางเดินทีอ่ าจเกิดการเปยกลืน่ ตองมีวธิ ที าํ งาน
ทีส่ ามารถปองกันอุบตั เิ หตุไดดว ย นัน่ คือ ทํางาน
ในลักษณะทีไ่ มมสี งิ่ ใดขัดขวางการมองเห็น การ
ไดยิน หรือการเคลื่อนไหวใดๆ อันจะทําใหเกิด
ความผิดพลาดนํามาซึง่ อุบตั เิ หตุเกิดการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต รวมถึงการสวมใสอุปกรณปองกัน
สวนบุคคล (PPE) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและใชงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตาม ในบางสถานประกอบการ
อาจมีขอโตแยงวา แมจะสวมใสอุปกรณปองกัน
ส วนบุ คคลแต ก็ ยั ง เกิ ดอุ บั ติ เหตุ ขึ้ นมาจนได
เรือ่ งนี้ตอ งกลับไปดูสภาพของอุปกรณวา อยูใ น
ชวงทายของอายุการใชงานหรือไม ดูเผินๆ อาจ
ยังดูดี แต ใกลหมดอายุการใชงานเต็มที หรือ
อุปกรณไมเหมาะสมกับสภาพงานหรือผูส วมใส
รวมถึงอุปกรณสวมใสไมพอดีกับคนงาน คับไป

หรือหลวมไป อุปกรณที่ สวมใสไมสบาย เชน
คั บไปมี แนวโน มที่ คนงานจะไม นํามาสวมใส
เพราะอึดอัดหรือถูกบีบรัดจนเจ็บ คาปองกันจึง
เทากับศูนย ในขณะอุปกรณหลวมเกินไปอาจจะ
สบายก็จริงแตมีความเสี่ยงจะหลุดออกไปขณะ
ปฏิบัติงาน คาปองกันก็เทากับศูนยเหมือนกัน
ทั้ งนี้ การสวมใส อุ ป กรณ ป องกั นส วน
บุคคลคุณภาพสูงบางครัง้ ก็ไมอาจรับประกันไดวา
คนงานจะไมเกิดอุบัติเหตุ เพราะตองสาวลึกลง
ไปถึงวิ ธีการทํางานของพวกเขาด วย มี ความ
ระมัดระวัง รอบคอบรัดกุม หรือมีทวงทาและ
รูปแบบที่ปลอดภัยเพียงพอหรือไม การสวมใส
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคลเปนแนวทางหนึง่ ของ
การทํางานทีใ่ หการปองกันอันตรายไปในตัว แต
การขจัดปญหาที่ตน เหตุกม็ คี วามสําคัญไมนอ ย
ซึ่ งเราตองสืบคนใหไดวาคืออะไร จากนั้ นหา
วิธกี ารเพือ่ นําไปรวมเปนขัน้ หนึง่ ของการทํางาน
หมายถึง แทนที่จะกําจัดอันตรายหลังจากเกิด
ขึน้ มาแลวก็ขจัดความเสีย่ งจะเกิดอุบตั ิเหตุขณะ
กําลังทํางานไปในตัว
ขอย้ํา ตองคิดลวงหนาไวตลอดเวลาวา
การทํางานทุกอยางยอมมีโอกาสเกิดอุบตั เิ หตุขนึ้
มาเสมอ สาเหตุมตี งั้ แตเรือ่ งเล็กนอยแคนา้ํ หยด
ลงพืน้ ไปจนถึงเรือ่ งใหญไฟฟาช็อตรุนแรง ดังนัน้
ตองเตรียมพรอมตลอดเวลาเพื่อแกไขปญหาที่
เกิดกอนจะกลายเปนสาเหตุ ทําใหคนอื่ นเกิด
อุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ตลอดเวลาขณะปฏิบตั งิ านตองนึกถึงความ
ปลอดภัยไวเสมอ ไมใชไปคิดตอนอุบัติเหตุเกิด
ขึน้ แลว สาวลึกถึงสาเหตุทจี่ ะทําใหเกิดอุบตั เิ หตุ
ที่เกิดขึ้นบอยในสถานที่ทํางานแลวขจัดสาเหตุ
นัน้ ออกไปกอนจะทําใหเกิดอุบตั เิ หตุซงึ่ อาจแกไข
ไมทันหรือไมสามารถแกไขได เหนือสิ่งอื่นใด

ขณะปฏิบตั งิ านจะตองอยูในท
 วงทาลักษณะที่
สามารถปองกันอันตรายไปในตัว ไดแก ปฏิบัติ
ตามแนวทางหรือขัน้ ตอนการทํางานทีป่ ลอดภัย
และ/หรือสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลทีม่ ี
คุณภาพและสามารถใชงานไดดี
ความปลอดภัยเปนเรือ่ งสําคัญทีส่ ดุ ในการ
ทํางานทุกประเภท เปนเปาหมายสูงสุดซึ่งตอง
อาศัยการปฏิบตั จิ ริงและแทรกอยูใ นทุกขัน้ ตอน
ของการปฏิบัติงานจึงจะบรรลุตามเปาประสงค
ลําพังแคการตัง้ เปาหมายและวิง่ ไลตามมักไมไดผล
ซึง่ ทุกคนตองตระหนักไววา การลงมือทําเทานัน้
ทีจ่ ะทําใหพบกับความสําเร็จและตองทําตลอดไป
ในลักษณะกาวล้าํ หนาอุบตั เิ หตุ มิใชกา วตามแต
แกไขไมทนั อะไรก็ตามทีป่ ระเมินวาเปนสาเหตุ
ที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บหรือเสีย
ชีวิตตอง “ตัดไฟแตตนลม” คือ ขจัดเหตุหรือ
ปองกันไวกอน หามรอใหเกิดเหตุแลวคอยคิด
แกไข เพราะอันตรายตางๆ จะไมมผี ลตอคนงาน
ตราบที่ยังไมเกิดขึ้น ดังนั้น วิธปองกันอันตราย
ทีไ่ ดผลก็คอื หาสาเหตุใหไดแลวไปแกไขตรงนัน้
พรอมกับใชวิธีปรับปรุงลักษณะการทํางานให
สอดคลองกับแนวทางความปลอดภัยและสามารถ
ปองกันอันตรายไปในตัวทัง้ ในแงของพฤติกรรม
หรือการกระทํา รวมไปถึงการใช อุปกรณที่ มี
ประสิทธิภาพและอยูในสภาพใชงานไดดี
ทุกครัง้ ทีล่ งมือทํางาน ตองเอาแนวคิด
ความปลอดภัยติดตัวไวตลอดเวลา มิใชนกึ ถึง
เมือ่ เกิดเหตุขนึ้ แลวซึง่ แทบไมมปี ระโยชนใดๆ
หากไมสามารถแกปญ
 หาไดหรือแกไมทนั การณ
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