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ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม) 
จึงได้รับเชิญให้เข้าประชุม
ร่วมกับประเทศท่ีมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) 
ในหัวข้อน้ี   และได้รับค าตอบว่า 
IAEA  พยายามที่จะเผยแพร่
ความรู้ดา้น “วัฒนธรรมความ
ปลอดภัย”นี้ ให้กับประเทศท่ีมี
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(ปรมาณู) วิจัย หรือกิจกรรมอื่น 
(Other facilities)  เพื่อจะได้
น าไปประยุกต์ใช้  ซึ่งก็นับว่า
ความพยายามของ IAEA ประสบ
ผลส าเร็จเพราะขณะนี้ได้ขยาย
การใช้งานไปในแวดวงของรังสี
ด้วย  

International Nuclear 

Safety Advisory Group 

(INSAG) ไดเ้ริม่น าค า “Safety 

culture” หรือ “วัฒนธรรม

ความปลอดภัย” มาใช้ใน

รายงานสรุปของการประชุม  

The Post-Accident Meeting 

on the Chernobyl Accident 

ซึ่งทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศ (IAEA)  ได้

น ามาพิมพ์เป็นเอกสารชุดความ

ปลอดภัย Safety Series No. 

75-INSAG-1 ในปี ค.ศ. 1986  

(พ.ศ. 2529)   

หลังจากนั้นค านี้ก็ถูกน ามา 

ใช้เผยแพร่ในเอกสารอื่นๆเพิม่ขึ้น 

อาทิ  Basic Safety Principles 

for Nuclear   Power Plants, 

Safety Series No.75 – IN-

SAG – 3  ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 

1988  (พ.ศ. 2531) หรือ 

Safety Culture, Safety Series 

No.75 – INSAG – 4 ตีพิมพ์ใน

ปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)   

จะเห็นได้ว่าค าว่า 
“วัฒนธรรมความปลอดภัย”   
มีที่มาจากกรณีของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ เริม่ใช้และพัฒนาใน
แวดวงของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เป็นอันดับแรก  ข้อมูลนีเ้ป็นที่
ยืนยันจากการประชุมเชิงปฏิบตัิ 
การข้างต้น จากวิทยากรของ 
IAEA  เพราะผู้เข้าร่วมประชุม
ต่างมีข้อสงสัยว่า  เหตุใดประเทศ
ที่ไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ขณะนั้น (อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

    ในปี Millennium ค.ศ. 2000 ที่เป็นที่จดจ า เพราะมีเรื่องราวโด่งดังเกิดขึ้นมากมาย    
ค าว่า “Safety Culture” นับเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ส าหรับวงการนิวเคลียร์และรังสี  

     แนวคิดของวัฒนธรรมความปลอดภัยนั้น  ได้รับการนิยามไว้ใน International Nuclear Safety Advisory Group, 
Safety Culture, Safety Series No. 75- INSAG-4 ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) ไว้ดังน้ี 

            “Safety Culture is that assembly of characteristics and attitudes in organizations and individuals that, as 
an overriding priority, nuclear power plant safety issues receive the attention warranted by their significance.”   

       ขณะที่ IAEA Safety Glossary ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543)  ได้ระบไุว้ว่า   

“Safety Culture: The assembly of characteristics and attitudes in organizations and individuals which es-
tablishes that, as an overriding priority, protection and safety issues receive the attention warranted by their sig-
nificance.”   

สมบุญ จิรชาญชัย 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี 

Safety Culture 

      ผู้เขียนได้มโีอกาสไป
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Fourth 
Forum on Nuclear Co-
operation in Asia (FNCA) 
Workshop on Safety  
Culture ซึ่งจัดขึ้นในปีนั้น   
ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  โดยการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายของ   
Australian Nuclear     
Science & Technology 
Organisation (ANSTO) 
องค์กรด้านนิวเคลยีร์ของ
เครือรัฐออสเตรเลยี  

     ก็ต้องบอกว่า “Safety 
Culture” เป็นค าที่ใหม่กว่า 
“Safety” เฉยๆ ท่ีทุกคนรู้จัก
ทั่วไป เพราะมีการน าไปใช้ใน
ทุกสาขาอาชีพ 

ซึ่งหากน ามาเปรียบเทียบกัน จะเห็นความแตกต่างบ้างตรงที่ไมได้ใช้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เท่านั้น แต่มีการพัฒนาการให้ครอบคลุมการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
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 ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงาน
นิวเคลียร์และรังสี ย่อมรู้ดีว่าจะต้องใช้
อุปกรณ์ใดบ้างเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
เช่น ต้องติดมาตรบันทึกปริมาณรังสี 
ต้องใช้เครื่องมือหยิบจับสารกัมมันตรังสี 
มีวัสดุและอุปกรณ์ก าบังรังสีที่เพียงพอ 
รวมทั้งการสวมแว่นตาและหน้ากากกัน
ไอระเหย ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน  
เป็นต้น 

ส าหรับการใช้ในเอกสารฉบับภาษาไทยนั้น ค าว่า 
“Safety culture” แปลว่า “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ปรากฏ
อยู่ใน “ศัพทานุกรมนิวเคลียร์” ซึ่งส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้
จัดท าขึ้นและตีพิมพ์ เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2547  หมายถึง 
พฤติกรรมขององค์กรและบุคคลในองค์กร ที่สะท้อนการได้รับ
การปลูกจิตส านึกด้านความปลอดภัย ทั้งจากการอบรม การ
เรียนรู้และการถ่ายทอด จนเกิดเป็นนิสัยและเจตคติที่ให้
ความส าคัญต่อการระวังป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย    

1) ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศัพทานุกรมนิวเคลียร์ กรุงเทพฯ 2547 
2) Summary Report and Documents of 4th FNCA Workshop on Safety 

Culture, Shanghai, China, 2000 
3) International Atomic Energy Agency, Developing Safety Culture in 

Nuclear Activities, Safety Reports Series No.11, IAEA, Vienna, 1998 
4) International Atomic Energy Agency, IAEA Safety Glossary, Terminology 

used in Nuclear, Radiation, Radioactive Waste and Transport Safety, 
Version 1.0 , IAEA, Vienna, April 2000 

เอกสารอ้างอิง 

บรรณาธิการ  :   สุกัญญา  จันทรมงคล 

จึงขอสรุปให้ได้เข้าใจกันอย่างสั้นๆ ว่า  “Safety Cul-
ture” ก็คือ “Slogan = ค าขวัญ คติพจน์ ค าพาดหัว หรือค า
โฆษณา” เร่ืองหนึ่ง  เพื่อชักจูงให้ผู้ท างานในแวดวงนิวเคลียร์หรือ
รังสีได้ปฏิบตัิงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง องค์กร หรือ
สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันเมื่อมีการพัฒนาให้ วัฒนธรรมความ
ปลอดภัย สูงขึ้น หรือเข้มแข็งขึ้น การเกิดเหตุ  อุบัติเหตุ หรือการ
ได้รับรังสีที่สูงเกินไป ก็จะลดลงไป ซึ่งนั่นก็คือเป้าประสงค์ของค านี้ 

Safety Culture 


