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วิลเลียม เอช. คินเซด (William H.
Kincaid) ผูเชีย่วชาญดานความปลอดภัยในการ
ทํางานในฐานะรองประธานและท่ีปรึกษาอาวุโส
ดานการควบคุมความเสียหายของกลุมบริษัท
Lockton Companies ซึ่งเปนบริษัทประกันภัย
และคุมครองความเสยีหายเอกชนใหญท่ีสดุในโลก
มีสาํนกังานใหญอยูแคนซสัซต้ีิ รัฐแคนซสั สหรัฐ
อเมริกา ผูมีประสบการณสอบสวนอุบัติเหตุท่ี
ทําใหเกิดการเสียชีวิตในสถานประกอบการมา
กวา 25 ป เขียนบทความเกีย่วกบัสาเหตุสําคัญ
ท่ีทําใหเกดิอุบติัรายแรงถงึข้ันทําใหคนงานเสยีชวิีต
มีเนือ้หาสาระนาสนใจสาํหรับใชเปนกรณศึีกษา

เดียวกนัดวย อีกท้ังสวิทชควบคุมเคร่ืองบดเนือ้
แตละเคร่ืองกไ็มไดติดปายบอกไวเปนของเคร่ือง
ไหน นีคื่อเงือ่นไขการทํางานท่ีเสีย่งอันตรายท่ีสดุ
แตพวกเขากทํ็ากันแบบนีม้าตลอด ไมมีใครเจบ็
ใครตายจนกระท่ังถึงวันเกิดเหตุ โดยคนงาน
สวนใหญสามารถอธบิายไดวาสภาพการทํางาน
มีแนวโนมจะทําใหใครกไ็ดบาดเจบ็หรือเสยีชวิีต
แตเปนการพูดหลังจากเกิดเหตุรายข้ึนมาแลว
จงึเปนท่ีกงัขา ทําไมพวกเขาไมยอมปริปากบอก
ความผิดปกติในเร่ืองนี้ออกมา เพียงแคมีใคร

สักคนรายงานสถานการณเสี่ยงอันตรายท่ีเกิด
ข้ึนใหฝายความปอลดภัยรับทราบเพือ่เขามาทํา
การแกไขก็จะไมมีใครตายในเคร่ืองบดเนื้อ

ไมเพยีงแตอุบติัเหตุท่ีทําใหคนตายคร้ังนี้
ยงัมีอุบติัเหตุอีกหลายคร้ังเกดิจากความผดิพลาด
ในการทํางานท้ังๆ ท่ีคนงานกรั็บรูแลววาสถานท่ี
ทํางานมีความเสีย่ง แตก็ยงัทํางานตอไปโดยไม
แกไขปรับปรุงในท่ีสดุกเ็กดิเหตุรายข้ึนมาจนได

สิง่ท่ีเกดิข้ึนในลักษณะนี ้นกัวิชาการดาน
ความปลอดภัยในการทํางานเรียกวา “การขาด
จินตนาการถงึสิง่ทีจ่ะเกิดขึน้ตามมา”

คนงานไดรับการอบรมใหรูจกัวิธกีารทํางาน
ท่ีปลอดภัย การใชอุปกรณความปลอดภัย การ
แกไขปญหาเฉพาะหนา ฯลฯ แตสวนใหญไมได
ถกูสอนมาใหรูจกัการจนิตนาการถงึสิง่ท่ีจะเกดิ
ข้ึนขางหนาจากผลของการกระทําของตนเอง

ดานความปลอดภัยในการทํางาน ดังตอไปนี้
จากประสบการณสอบสวนอุบติัเหตุรายแรง

ถึงแกชวิีตในสถานประกอบการแหงหนึ่ง ผูเสีย
ชวิีตเปนคนงานท่ีลงไปในถงับดเนือ้ควบคุมดวย
มอเตอรเพื่อทําความสะอาด แตไมไดปดเคร่ือง
แลวล็อคสวิทชไวหรือท่ีเรียกวา Lock out ตอมา
มีคนงานอีกคนหนึ่งตองการเปดเคร่ืองบดเนื้อ
ท่ีอยูถดัไป แตเนือ่งจากสวิทชอยูในแผงควบคุม
เดียวกนัจึงกดผิด ไปเปดสวิทชเคร่ืองท่ีมีคนอยู
ขางในแทนท่ีจะเปดสวิทชเคร่ืองท่ีตองการใชงาน
ท่ีอยูติดกนั คนงานบอกวาเขาเคยทําแบบนีเ้ปน
ประจาํไมมีอะไรเกดิข้ึน ซึง่เขากส็งสยัเหมือนกนั
ทําไมคร้ังนีมี้คนตาย

โรงงานทําเนื้อบดแหงนี้ มีคนลงไปทํา
ความสะอาดเคร่ืองบดทุกวัน ไมไดทํา Lock out
และยังมีการใชเคร่ืองบดเนื้อเคร่ืองอ่ืนในเวลา
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คนงานไมไดจนิตนาการวาเพือ่นรวมงาน
จะเสยีชวิีตเม่ือเขาไปลางเคร่ืองบดเนือ้โดยไมได
Lock out เคร่ืองจกัรไวและไมไดแขวนปายกาํกบั
สวิทชของเคร่ืองจกัรแตละตัว ในสถานการณท่ี
เกดิความสบัสน เปนไปไดท่ีจะไปเปดเคร่ืองบด
เนือ้ท่ีมีคนอยูขางใน คนงานอาจแยงวาทําแบบนี้
มาตลอดไมเห็นจะมีปญหาอะไร นั่นเพราะวา
เขาไมเคยคิดวาจะเกิดเร่ืองในลักษณะมากอน
พดูงายๆ เขาไมเคยจนิตนาการถงึสิง่ท่ีจะเกดิข้ึน
อันเนือ่งมาจากสภาพหรือเงือ่นไขการทํางานท่ี
ลอแหลมหรือมีความเสี่ยงสูงจะเกิดอุบัติเหตุ
รายแรงถงึข้ันทําใหมีการเสยีชีวิตของคนงาน

การซอมบาํรุงหรือลางเคร่ืองจกัรท่ีมีการ
เคล่ือนไหวท่ีเปนอันตรายตอคนงานโดยไมมีการ

หากคนงาน (ใครก็ได) มีจินตนาการถึง
ความผิดพลาดท่ีมีแนวโนมจะเกิดข้ึน โอกาสจะ
เกิดอุบัติเหตุนาเศราสลดจะมีนอยลงหรือไมมี
ทางเกิดข้ึนมาเลยก็เปนได เพราะเราจะมีการ
แกไขขอผดิพลาดไดกอนเหตุรายจะอุบติัข้ึน

การจินตนาการก็เหมือนการวิเคราะห
ความเสีย่ง What-If ซึง่เปนการคาดการณสิง่จะ
เกดิข้ึน ถามีเงือ่นไขอยางใดอยางหนึ่ง เชน จะ
เกดิอะไรข้ึน ถาไมไดทํา Lock out เคร่ืองจักรท่ี
กําลังซอมบํารุงหรือทําความสะอาด

หลังเกิดอุบัติเหตุ ข้ึนมาแลว คนงาน
สามารถระบสุาเหตุและลําดับเหตุการณไดอยาง
ชัดเจน เขารูวาการไมไดทํา Lock out ท่ีสวิทช
เคร่ืองจกัรท่ีคนงานกาํลังซอมบาํรุงหรือทําความ
สะอาดเปนความเสีย่งถงึท่ีสดุ เม่ือคนงานอีกคน
หนึ่งมาท่ีแผงควบคุมแลวเปดสวิทชของเคร่ือง
นัน้ ดวยความเขาใจผดิหรือดวยสาเหตุใดกต็าม
คนงานท่ีอยูในเคร่ืองบดมีแนวโนมเสยีชวิีตสงูมาก

ผู เชี่ ยวชาญดานความปลอดภัยยังหา
คําตอบไมไดวาทําไมคนงานโดยเฉพาะผูเกีย่วของ
กบัการซอมบาํรุงหรือทําความสะอาดเคร่ืองจกัร
จึงไมมีจินตนาการถึงอุบัติเหตุรายแรงท้ังท่ีได
รับรูแลววา เงื่อนไขการทํางานมีความเสี่ยงสูง
เกนิกวาจะยอมรับได

ขอสันนิษฐานของสาเหตุทําไมคนงาน
ถึงไมมีจินตนาการถึงอันตรายรายแรงชีวิตเพื่อ
ยับยั้งมัน ท้ังท่ีรับรูอยูแลววาสภาพและเงื่อนไข
การทํางานมีความเสีย่งสงู นัน่กคื็อ คนงานมีบาง
อยางท่ีสําคัญกวาซึ่ งไดแก “เปาหมายของ
ภารกิจ” แมจะรูวามีอันตรายแตเม่ือไดรับคําสัง่
ใหทําบางอยางใหบรรลุเปาหมาย เขาหรือเธอ
จงึลงมือทันทีโดยไมคิดวาจะเกดิอันตรายถงึตาย
กับเพื่อนคนงานหรือแมแตตัวเอง

คนงานอาจไดรับการอบรมใหมีความรู
เกี่ยวกับวิธีหรือข้ันตอนการทํางานท่ีปลอดภัย
การปองกนัอุบติัเหตุ รวมถงึการใชเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณตางๆ แตไมเคยถูกสอนใหคาดการณ
หรือจินตนาการถึงอุบัติเหตุท่ีมีแนวโนมจะเกิด
ข้ึนในสภาพการณท่ีมีความเสี่ยงสูง พวกเขา
คิดวา อุบัติเหตุไมนาเกดิข้ึนไดงายๆ อีกท้ัง สิง่
ท่ีเคยทํามากไ็มมีอะไรผดิปกติท้ังๆ ท่ีทุกคนกรู็วา
มันมีอันตราย เม่ือไดรับคําสัง่ใหทํางานภายใต
เงือ่นไขท่ีไมปลอดภัยนัน้ คนงานกจ็าํเปนตองทํา
อยางหลีกเล่ียงไมได

                Lock out

ปดเคร่ืองแลวล็อคไว (Lock out) และยังปลอย
ใหมีการใชงานเคร่ืองอ่ืนท่ีอยูติดกนัมีความเสีย่ง
อยางยิง่ท่ีจะเกดิอันตรายถงึชัน้เสียชวิีต คนงาน
สามารถคาดการณไดวาอะไรจะเกิดข้ึนหากมี
การผดิพลาดเม่ือมีคนไปเปดสวิทชใหเคร่ืองบด
เนือ้ท่ีมีคนอยูขางในทํางานข้ึนมา มันเปนเร่ือง
ท่ีสามารถเกดิข้ึนไดงายมากในเม่ือมีเงือ่นไขท่ีจะ
ทําใหเกดิรออยูแลว ท้ังการไมมี Lock out สวิทช
อยูบนแผงควบคุมเดียวกับเคร่ืองอ่ืนและไมมี
ปายกํากับไววาเปนของเคร่ืองไหน
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เปรียบเทียบกับมนุษย ในยุคน้ําแข็ง
“โฮโมเซเปยนส” จะเก็บตัวเงียบอยูภายในถ้ํา
หลังจากเห็นเพือ่คนหนึง่เดินออกไปแลวถกูเสอื
เข้ียวดาบกดักนิ โดยคิดวาอยูในถ้าํปลอดภัยท่ีสดุ
แตเวลาผานไป การอยูแตในถ้าํใหอดอยากและ
หิวโหยซึง่ไดกลายเปนแรงผลักดันใหโฮโมเซเปยนส
มองขามความเสี่ยงท่ีจะถูกเสือตะปบแลวเดิน
ออกจากถ้าํไปหาอาหารกิน นีคื่อสญัชาตญาณ
การเอาตัวรอดของมนษุย มองขามอันตรายเพือ่
ตอบสนองความตองการเร่ืองอาหารการกินท่ี
สําคัญกวา เพราะเปนเปาหมายในการอยูรอด
ของชีวิต

ดวยเหตุผลขางตนนีเ้อง พลเมืองอเมริกนั
กวา 33,000 ราย ตองจบชีวิตลงจากอุบติัเหตุ
รถยนตในแตละป ท้ังๆท่ีรูอยูวาการขับรถใน
ลักษณะใดจะทําใหเกดิอุบติัเหตุถงึข้ันเสยีชวิีตได
แตหลายคนกไ็มสนใจความเสีย่งเหลานัน้และไม
เคยจินตนาการเลยวาจะเกิดอะไรข้ึนเม่ือขับรถ
ในลักษณะเสีย่งตาย เหตุผลหนึง่กคื็อ “พวกเขา
ตองการไปถึงจุดหมายโดยเร็วที่สดุ” จงึยอม
ละท้ิงกฎการขับข่ีปลอดภัยแลวจบชีวิตลงไป
อยางนาเศราใจ

เปาหมายหรือจุดหมายของคนงานคือ
อุปสรรคขัดขวางการจนิตนาการถงึอุบติัเหตุ จาก
คําบอกเลาของคนงานรายหนึ่ง เขาพยายาม
จนิตนาการถงึอันตรายของเพือ่นรวมงานเหมือน
กัน โดยคิดวาถาทําสิ่งหนึง่ลงไปบนความเสีย่ง
เพือ่นอาจบาดเจ็บหรือเสียชวิีตได แตเม่ือไดรับ

คําสัง่จากหัวหนางาน เขาจาํเปนตองทําตามเพือ่
ใหหัวหนางานพอใจ หรือตองการใหงานเสร็จ
ทันเวลา นัน่คือเปาหมายท่ีเขามาแทรก ทําให
จินตนาการเลือนหายไป และเม่ือ “ลงมือทํา”
อุบติัเหตุกเ็กิดข้ึน มีคนเจ็บ มีคนตาย งานหยุด
ชะงกัเกดิความเสยีหายหลายดาน หากตัดสนิใจ
“ไมทํา” นาจะเกดิผลดีมากกวา

คนงานไดเรียนรู  อะไรคือความเสี่ยง
สภาพการณหรือเงื่อนไขใดท่ีอาจทําใหเกิดการ
เสียชีวิตได แตเนื่องจากพวกเขาไมไดคิดหรือ
จนิตนาการวาอะไรจะเกดิข้ึนจากความเสีย่งนัน้
พวกเขามองไปท่ีเปาหมายใหงานเสร็จ เจานาย
ชื่นชมและเพิ่มเงินเดือนให จึงคิดวาไมนาจะมี
อะไรเกิดข้ึน เม่ือลงมือทําคร้ังหนึ่งแลวผานมา
ไดโดยไมมีอุบัติเหตุ คร้ังตอๆ ไปจงึมีการลงมือ
ทําเหมือนเชนปกติ จนบางคนลืมไปแลววามี
ความเสี่ยงรายแรงดํารงอยูตรงนั้น ซึ่งในความ
เปนจริงอันตรายยงัคงมีอยู และอุบติัเหตุรายแรง
ท่ีจะทําใหเจบ็หรือตายตองเกดิข้ึนอยางแนนอน
ไมวันใดกวั็นหนึง่ เพยีงแตไมรูวาจะเกดิข้ึนวันใด
หรือเม่ือใดเทานั้นเอง

จินตนาการสาํคญักวาความรู
นักวิทยาศาสตรคนสําคัญอยางอัลเบิรต

ไอนสไตน เคยกลาวไววา จนิตนาการสาํคัญกวา
ความรู หมายถึง เม่ือเรามีความรูแลว เราตอง
รูจกัเอามาคิดหรือจนิตนาการเพือ่ตอยอดความรู
ใหกลายเปนสิ่งท่ีเปนประโยชน ตองรูจักคิดวา
ความรูจะนาํมาใชอะไรไดบาง หากไมทําเชนนัน้
ความรูก็จะตกตะกอนอยูใตสมองหาประโยชน
อันใดไมไดเลย

ความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน
ท่ีไดจากการฝกอบรมหรือศึกษาคนควา ถาเรา
ไมใชจนิตนาการสรางภาพออกมาใหเห็นชดัเจน
วาเราจะไดอะไรจากกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ
แนวทางปฏิบัติ ถาทําตามจะเกดิผลดีอะไรบาง
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ถาหลีกเล่ียงไมทําตามอะไรจะเกดิข้ึนตามมา
เหมือนเราจะขับรถผาไฟแดง ซึ่งแนนอน เปน
ความผิดและมีความเสี่ยง ถามตัวเองกอนวา
คุมคาไหม จนิตนาการใหเห็นภาพวา มีคันหนึง่
ว่ิงไมพนแยกแลวรถเราพุงชนกลางลํา คนขับรถ
คันนั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต เราตองถูก
ฟองศาล อาจติดคุกและจายคาเสยีหายเปนลาน
ถาเราหยดุ ความเลวรายในจินตนาการก็จะไม
เกิดข้ึน แตหากเราถูกแรงกระตุนท่ีจะไปใหถึง
จดุหมายโดยเร็วหรือไมยอมเสยีเวลารอไฟเขียว
เราก็ตัดสินใจขับรถฝาไฟแดงแลวชีวิตเราก็จะ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมชัว่นิรันดร

แนวทางการแกปญหา
การใหความรูอยางเดียวอาจไมไดผลตาม

ตองการ เหมือนกันกรณขีองบุหร่ี เราสือ่สารให
ทุกคนรับรูวาบหุร่ีมีอันตรายมากขนาดไหน จะ
ทําใหเกิดโรครายชนิดใดบาง แตอัตราการสูบ
บุหร่ีของประชากรไมเคยลดลง เหตุผลหนึ่งคือ
ผูคนไมเคยคิดตามหรือจินตนาถงึอันตรายของ
บุหร่ีท่ีมีตอตัวเองและคนรอบขาง ตราบท่ียังไม
เจบ็ปวยหรือลมตาย เขาไมมีทางรูซึ้งถึงโทษภัย
ของบหุร่ี จนกระท่ังมีการนาํเอามาตรการดาน
ภาษีและการหามสบูบหุร่ีตามสถานท่ีตางๆ มา
ใช อัตราการสบูบหุร่ีจงึเร่ิมลดลงอยางเห็นไดชดั
ผลท่ีเกดิข้ึนจากมาตรการเหลานัน้คือ ผูคนรูสกึ
วาตองจายแพงข้ึนและมความยากลําบากใน
การสบูบหุร่ีทําใหมีแรงจงูใจในการสบูบหุร่ีลดลง

เชนเดียวกัน มาตรการความปลอดภัย
ในการทํางาน จะรอใหคนงานจินตนาการเร่ือง
อุบัติเหตุแลวหันมาปองกันตัวเองคงไมไดผล
ตองใชมาตรการบังคับตามกฎหมาย ในสหรัฐ
อเมริกาใชขอบังคับ OSHA เปนหลัก ใครฝาฝน
จะถกูลงโทษซึง่มีดวยกนั 3 ระดับ ไดแก ตําหนิ
ดวยปากเปลา ตําหนเิปนลายลักษณอักษร และ
ลงโทษดวยใหหยดุงานโดยไมจายคาแรง แตตอง

แนใจวา คนงานท่ีถูกลงโทษเปนผูไดรับการฝก
อบรมดานความปลอดภัยมาแลว แตไมยอม
ปฏิบติัตามกฎขอบงัคับหรือแนวทางท่ีกาํหนดไว

ยกตัวอยาง ขอบังคับ Lockout/Tagout
เคร่ืองจักรท่ีซอมบํารุงหรือทําความสะอาด
OSHA ไดกําหนดวิธกีารและข้ันตอนการปฏิบติั
ไวอยางครบถวน โดยนายจางจะตองจดัใหมีการ
ฝกอบรมใหลูกจางเรียนรูและฝกปฏิบัติการทํา
Lockout/Tagout ท่ีจุดควบคุมการสงพลังงาน
ปอนเคร่ืองจกัร โดยเฉพาะเม่ือลูกจางตองปฏิบติั
งานเพยีงลําพงักบัเคร่ืองจกัรนัน้ ซึง่จาํเปนตองมี
หัวหนางานคอยตรวจสอบและบังคับใหลูกจาง

Confined Spaces) จะตองมีการฝกอบรมวิธี
ทํางานท่ีปลอดภัยและบังคับใหมีการปฏิบัติ
อยางจริงจงัในทุกข้ันตอน

แตปญหาท่ีใหญกวาก็คือ จะทําอยางไร
ใหคนงานไมละเลยความปลอดภัยเพียงเพื่อจะ
ใหตัวเองบรรลุเปาหมายโดยเร็ว กฎ ระเบียบ
แนวทางปฏิบติัและขอบงัคับตางๆ อาจทําใหคน
งานยั้งคิดท่ีจะละเมิดกฎเพราะกลัวมีความผิด
แตหากบรรลุเปาหมายโดยเร็วแลวไดคาตอบแทน
สงูกวา พวกเขาอาจเลือกท่ีจะมองขามความเสีย่ง
แลวปฏิบติังานตามท่ีตัวเองตองการแมมีแนวโนม
จะทําใหเกดิอันตรายตอคนเองหรือผูอ่ืนกต็ามที

ปฏิบติัตามข  อกาํหนดอยางเครงครัดเพือ่ปองกนั
ความผดิพลาดท่ีอาจทําใหเกดิอุบติัเหตุรายแรง
ถงึข้ันเสยีชวิีต

เม่ือลูกจางไมจนิตนาการถงึอุบติัเหตุท่ีจะ
เกดิข้ึนกบัเคร่ืองบดเนือ้ท่ีมีคนอยูขางใน กต็องใช
วิธบีังคับใหทํา Lockout/Tagout กอนจะลงมือ
ปฏิบัติงาน เพราะถึงแมจะมีคนงานอีกคนหนึง่
ไดรับคําสัง่ใหบดเนือ้ เขากไ็มมีทางจะเปดเคร่ือง
ท่ีมีคนอยูขางในไดและจะตองไปเปดเคร่ืองอ่ืน
โดยปริยาย

เขนเดียวกับกฎการทํางานในพื้นท่ีอับ
อากาศท่ีตองมีการอนุญาต (Permit-required
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ประเด็นสาํคัญกคื็อ การฝกอบรมและให
ความรูดานความปลอดภัยแกคนงานในสถาน
ประกอบกจิการ ไดมีการสอนใหพวกเขารูจกัคิด
หรือจินตนาการไปถึงผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือ
“ทําตาม” หรือ “ไมทําตาม” แนวทางปฏิบติั
เพื่อความปลอดภัยหรือไม หรือใชมาตรการ
บังคับและลงโทษเปนหลัก และเหนือสิ่งอ่ืนใด
หัวหนางานมีการเสนอผลประโยชนในการทํางาน
ท่ีขัดแยงกบัหลักการความปลอดภัย เชน เรงรัด
ผลผลิตทําใหมีการขามข้ันตอนในการปองกัน
อันตรายหรือไม เปนตน

หัวหนางานจะตองเขามามีสวนในการ
สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน ไมใชมุง
หวังผลงานดานการผลิตอยางเดียว แตจะตอง
ชวยสอดสองดูแลไมใหเกิดเงื่อนไขอันตราย
และในกรณีพบสภาพการณท่ีเปนความเสี่ยง
ตองไมสรางแรงจงูใจใดๆ ทําใหคนงานมองขาม
และละเลยการปฏิบติัเพือ่หลีกเล่ียงอันตรายนัน้

วากันตามความเปนจริง หัวหนางานใน
สายงานการผลิตมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการ
สรางความปลอดภัยใหเกดิข้ึนในสถานท่ีทํางาน
โดยจะตองตรวจสอบพืน้ท่ีปฏิบติังานทุกคร้ังกอน
ทํางานวามีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม
คนงานมีความเขาในแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ปองกนัอุบติัเหตุมากนอยเพยีงใด ฯลฯ ท่ีสาํคัญ
หัวหนางานตองไดรับการฝกอบรมใหมีความ
เขาใจอยางลึกซึง้เกีย่วกบัความปลอดภัยเพือ่ใช
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติหลักในกระบวนการ
ผลิต จะตองทําใหหัวหนางานยอมรับใหไดวา
ความปลอดภัยของคนงานสาํคัญกวาการเรงรัด
ผลผลิต เพราะหากมีการตายเกิดข้ึนตองหยุด
การผลิตไปหลายวันซึ่งสรางความเสียหายให
กับสถานปรักอบการเปนจํานวนไมนอย (ใน
สหรัฐฯ สถานประกอบการใดเกิดอุบัติเหตุราย
แรงถึงข้ันมีผูเสียชีวิตจะตองมีการหยดุสายการ
ผลิตเพื่อทําการสอบสวนอุบัติเหตุและปรับปรุง
สภาพและเงือ่นไขการทํางาน)

หัวหนางานในสายงานการผลิตจะตอง
ประสานงานกบัฝายความปลอดภัยในการทํางาน
เม่ือมีการระบอัุนตรายพรอมมีมาตรการปองกนั
ประกาศออกมา หัวหนางานในหองผลิตตองให
ความรวมมือในการบงัคับใหคนงานปฏิบติัตาม
แนวทางความปลอดภัย ตรวจสอบและสอดสอง
ใหมีการขจัดสาเหตุท่ีจะทําใหเกิดอันตรายท้ัง
ทางตรงและทางออม โดยปลูกฝงใหพวกเขามี
ทัศนคติท่ีเปนบวกตองานความปลอดภัย แทนท่ี
จะมองวาทําใหงานเกิดความลาชา อธิบายให
พวกเขารูวา ถามองขามความปลอดภัยแลวมี
อุบติัเหตุรายทําใหเกดิการบาดเจบ็หรือเสยีชวิีต
จะทําใหงานหยุดชะงัก เพราะจะตองซอมแซม
เคร่ืองจักร ตองสงคนงานไปรักษาตัว หรือตอง
จดังานศพคนงาน เกดิความเสยีหายหลายดาน
ท่ีแนๆ หองผลิตจะขาดคนงานไป ตองรีบหามา
เติมใหครบจาํนวน ผลเสยีจากการเจบ็การตาย
ของคนงานมีมากกวาท่ีคิดไว ตรงขามหากเรา
ทําใหงานมีความปลอดภัย ไรอันตราย แมจะมี
ความลาชาเกดิข้ึนมาบาง แตกไ็มถงึข้ันตองหยดุ
งาน กระบวนการผลิตยงัดําเนินตอไปไดทุกวัน
โดยไมขาดตอน

ดังไดอธิบายไปตอนตน หัวหนางานมี
บทบาทสาํคัญในสรางความปลอดภัยใหเกดิข้ึน
ในสถานท่ีทํางาน เพราะคนงานมีแนวโนมจะ
เชื่อฟงคําสั่งของหัวหนางานแมวาพวกเขาจะ
ตระหนักวาบางคําสั่งอาจทําใหเกิดอันตราย
เพราะมนษุยมีเปาหมายอยูท่ีความสาํเร็จของงาน
เสี่ยงแคไหนก็ตองทํา ไมเชนนั้นอาจถูกตําหนิ
หรือไมไดรับความดีความชอบ

จนิตนาการในการปกปองตัวเองหรือเพือ่น
รวมงานใหรอดพนอันตรายรายแรงตองเลือน
หายไป เม่ือหัวหนางานสั่งใหทํางานในสภาพ

ท่ีมีความเสี่ยงนัน้ คร้ังหรือสองคร้ังอาจรอด แต
จะไมรอดไปทุกคร้ัง วันหนึง่ก็จะตองประสบกับ
อุบัติเหตุทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

หัวหนางานตองไมสรางแจงจงูใจใหคนงาน
ละเมิดขอบงัคับความปลอดภัย แตตองย้าํเตือน
ใหทุกคนเกิดความตระหนักวา แทจริงแลว
เปาหมายในการทํางานคือ “ความปลอดภยั”
คูกับ “ผลผลิต” ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไมได และ
ผลผลิตท่ีไดมาแตเพื่อนรวมงานบาดเจ็บหรือ
เสยีชวิีต เปนสิง่ไมพึงปรารถนาในสายการผลิต

อยางไรกต็าม ไมใชเร่ืองงายท่ีจะสรางจติ
สาํนกึความปลอดภัยแบบเต็มรอยแกหัวหนางาน
เพราะหัวหนางานไดรับการกระตุนจากผูบริหาร
มาอีกตอหนึ่งในการทําใหงานการผลิตบรรลุ
เปาหมาย นัน่คือ ตองไดผลผลิตมากท่ีสุดเทาท่ี
จะทําได จึงเปนไปไดสูงท่ีจะมีการขามข้ันตอน
ความปลอดภัยเพื่อเรงการผลิต สงผลใหเกิด
ความเสี่ยงข้ึนมาอีก ประเด็นนี้ตองออกเปน
นโยบายของผูบริหารระดับสูงเขียนออกมาเปน
ลายลักษรชัดเจนเลยวา การผลิตจะเนนความ
ปลอดภัยเปนหลัก อะไรกต็ามท่ีจะเปนอันตราย
ตอลูกจาง แมมีการเรงรีบในการผลิต ผูบริหาร
และหัวหนางานก็จะไมไปแทรกแซงหรือสั่งการ
ใหมีการปฏิบัติงานทามกลางความเสี่ยงท่ีมีอยู
นัน้อยางเด็ดขาด
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