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วิ ลเลี ยม เอช. คิ นเซด (William H.
Kincaid) ผูเ ชีย่ วชาญดานความปลอดภัยในการ
ทํางานในฐานะรองประธานและทีป่ รึกษาอาวุโส
ดานการควบคุมความเสียหายของกลุมบริษัท
Lockton Companies ซึ่งเปนบริษัทประกันภัย
และคุม ครองความเสียหายเอกชนใหญทสี่ ดุ ในโลก
มีสาํ นักงานใหญอยูแ คนซัสซิตี้ รัฐแคนซัส สหรัฐ
อเมริกา ผูมีประสบการณสอบสวนอุบัติเหตุที่
ทําใหเกิดการเสียชีวิตในสถานประกอบการมา
กวา 25 ป เขียนบทความเกีย่ วกับสาเหตุสําคัญ
ทีท่ าํ ใหเกิดอุบตั ริ า ยแรงถึงขัน้ ทําใหคนงานเสียชีวติ
มีเนือ้ หาสาระนาสนใจสําหรับใชเปนกรณีศกึ ษา

ดานความปลอดภัยในการทํางาน ดังตอไปนี้
จากประสบการณสอบสวนอุบตั เิ หตุรา ยแรง
ถึงแกชวี ิตในสถานประกอบการแหงหนึ่ง ผูเสีย
ชีวติ เปนคนงานทีล่ งไปในถังบดเนือ้ ควบคุมดวย
มอเตอรเพื่อทําความสะอาด แตไมไดปด เครือ่ ง
แลวล็อคสวิทชไวหรือที่เรียกวา Lock out ตอมา
มีคนงานอีกคนหนึ่งตองการเปดเครื่องบดเนื้อ
ทีอ่ ยูถ ดั ไป แตเนือ่ งจากสวิทชอยูใ นแผงควบคุม
เดียวกันจึงกดผิด ไปเปดสวิทชเครื่องที่มคี นอยู
ขางในแทนทีจ่ ะเปดสวิทชเครือ่ งทีต่ อ งการใชงาน
ทีอ่ ยูต ดิ กัน คนงานบอกวาเขาเคยทําแบบนีเ้ ปน
ประจําไมมอี ะไรเกิดขึน้ ซึง่ เขาก็สงสัยเหมือนกัน
ทําไมครัง้ นีม้ คี นตาย
โรงงานทําเนื้ อบดแห ง นี้ มี คนลงไปทํา
ความสะอาดเครือ่ งบดทุกวัน ไมไดทาํ Lock out
และยังมีการใชเครื่องบดเนื้อเครื่องอื่นในเวลา
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เดียวกันดวย อีกทั้งสวิทชควบคุมเครื่องบดเนือ้
แตละเครือ่ งก็ไมไดตดิ ปายบอกไวเปนของเครือ่ ง
ไหน นีค่ อื เงือ่ นไขการทํางานทีเ่ สีย่ งอันตรายทีส่ ดุ
แตพวกเขาก็ทาํ กันแบบนีม้ าตลอด ไมมีใครเจ็บ
ใครตายจนกระทั่ งถึงวันเกิดเหตุ โดยคนงาน
สวนใหญสามารถอธิบายไดวา สภาพการทํางาน
มีแนวโนมจะทําใหใครก็ไดบาดเจ็บหรือเสียชีวติ
แตเปนการพูดหลังจากเกิดเหตุรายขึ้นมาแลว
จึงเปนทีก่ งั ขา ทําไมพวกเขาไมยอมปริปากบอก
ความผิดปกติในเรื่องนี้ออกมา เพียงแคมีใคร

สักคนรายงานสถานการณเสี่ยงอันตรายที่เกิด
ขึน้ ใหฝา ยความปอลดภัยรับทราบเพือ่ เขามาทํา
การแกไขก็จะไมมีใครตายในเครื่องบดเนื้อ
ไมเพียงแตอบุ ตั เิ หตุทที่ าํ ใหคนตายครัง้ นี้
ยังมีอบุ ตั เิ หตุอกี หลายครัง้ เกิดจากความผิดพลาด
ในการทํางานทัง้ ๆ ทีค่ นงานก็รบั รูแ ลววาสถานที่
ทํางานมีความเสีย่ ง แตก็ยงั ทํางานตอไปโดยไม
แกไขปรับปรุงในทีส่ ดุ ก็เกิดเหตุรา ยขึน้ มาจนได
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในลักษณะนี้ นักวิชาการดาน
ความปลอดภัยในการทํางานเรียกวา “การขาด
จินตนาการถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา”
คนงานไดรบั การอบรมใหรจู กั วิธกี ารทํางาน
ทีป่ ลอดภัย การใชอุปกรณความปลอดภัย การ
แกไขปญหาเฉพาะหนา ฯลฯ แตสว นใหญไมได
ถูกสอนมาใหรจู กั การจินตนาการถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิด
ขึน้ ขางหนาจากผลของการกระทําของตนเอง
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Lock out

คนงานไมไดจนิ ตนาการวาเพือ่ นรวมงาน
จะเสียชีวติ เมือ่ เขาไปลางเครือ่ งบดเนือ้ โดยไมได
Lock out เครือ่ งจักรไวและไมไดแขวนปายกํากับ
สวิทชของเครือ่ งจักรแตละตัว ในสถานการณที่
เกิดความสับสน เปนไปไดทจี่ ะไปเปดเครือ่ งบด
เนือ้ ทีม่ คี นอยูข า งใน คนงานอาจแยงวาทําแบบนี้
มาตลอดไมเห็นจะมีปญหาอะไร นั่นเพราะวา
เขาไมเคยคิดวาจะเกิดเรื่องในลักษณะมากอน
พูดงายๆ เขาไมเคยจินตนาการถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้
อันเนือ่ งมาจากสภาพหรือเงือ่ นไขการทํางานที่
ลอแหลมหรือมีความเสี่ ยงสูงจะเกิดอุบัติเหตุ
รายแรงถึงขั้นทําใหมกี ารเสียชีวติ ของคนงาน
การซอมบํารุงหรือลางเครือ่ งจักรทีม่ กี าร
เคลือ่ นไหวทีเ่ ปนอันตรายตอคนงานโดยไมมกี าร

ปดเครือ่ งแลวล็อคไว (Lock out) และยังปลอย
ใหมกี ารใชงานเครือ่ งอืน่ ทีอ่ ยูต ดิ กันมีความเสีย่ ง
อยางยิง่ ทีจ่ ะเกิดอันตรายถึงชัน้ เสียชีวติ คนงาน
สามารถคาดการณไดวาอะไรจะเกิดขึ้นหากมี
การผิดพลาดเมือ่ มีคนไปเปดสวิทชใหเครือ่ งบด
เนือ้ ทีม่ ีคนอยูขา งในทํางานขึน้ มา มันเปนเรือ่ ง
ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ไดงา ยมากในเมือ่ มีเงือ่ นไขทีจ่ ะ
ทําใหเกิดรออยูแ ลว ทัง้ การไมมี Lock out สวิทช
อยู บนแผงควบคุมเดียวกับเครื่ องอื่ นและไมมี
ปายกํากับไววาเปนของเครื่องไหน

หากคนงาน (ใครก็ได) มีจินตนาการถึง
ความผิดพลาดทีม่ แี นวโนมจะเกิดขึ้น โอกาสจะ
เกิดอุบัติเหตุนาเศราสลดจะมีนอยลงหรือไมมี
ทางเกิดขึ้นมาเลยก็เปนได เพราะเราจะมีการ
แกไขขอผิดพลาดไดกอนเหตุรายจะอุบตั ขิ นึ้
การจินตนาการก็เหมือนการวิเคราะห
ความเสีย่ ง What-If ซึง่ เปนการคาดการณสงิ่ จะ
เกิดขึน้ ถามีเงือ่ นไขอยางใดอยางหนึ่ง เชน จะ
เกิดอะไรขึ้น ถาไมไดทํา Lock out เครื่องจักรที่
กําลังซอมบํารุงหรือทําความสะอาด

หลั ง เกิ ดอุ บั ติ เหตุ ขึ้ นมาแล ว คนงาน
สามารถระบุสาเหตุและลําดับเหตุการณไดอยาง
ชัดเจน เขารูว าการไมไดทํา Lock out ทีส่ วิทช
เครือ่ งจักรทีค่ นงานกําลังซอมบํารุงหรือทําความ
สะอาดเปนความเสีย่ งถึงทีส่ ดุ เมือ่ คนงานอีกคน
หนึ่งมาที่แผงควบคุมแลวเปดสวิทชของเครื่อง
นัน้ ดวยความเขาใจผิดหรือดวยสาเหตุใดก็ตาม
คนงานทีอ่ ยูใ นเครือ่ งบดมีแนวโนมเสียชีวติ สูงมาก
ผู เชี่ ยวชาญด านความปลอดภั ยยั งหา
คําตอบไมไดวา ทําไมคนงานโดยเฉพาะผูเ กีย่ วของ
กับการซอมบํารุงหรือทําความสะอาดเครือ่ งจักร
จึงไมมีจินตนาการถึงอุบัติเหตุรายแรงทั้งที่ได
รับรูแลววา เงื่อนไขการทํางานมีความเสี่ยงสูง
เกินกวาจะยอมรับได
ขอสันนิษฐานของสาเหตุ ทําไมคนงาน
ถึงไมมีจินตนาการถึงอันตรายรายแรงชีวิตเพื่อ
ยับยั้งมัน ทัง้ ทีร่ ับรูอยูแลววาสภาพและเงื่อนไข
การทํางานมีความเสีย่ งสูง นัน่ ก็คอื คนงานมีบาง
อย างที่ สําคั ญกว าซึ่ งได แก “เป าหมายของ
ภารกิจ” แมจะรูว า มีอนั ตรายแตเมือ่ ไดรบั คําสัง่
ใหทําบางอยางใหบรรลุเปาหมาย เขาหรือเธอ
จึงลงมือทันทีโดยไมคดิ วาจะเกิดอันตรายถึงตาย
กับเพื่อนคนงานหรือแมแตตัวเอง
คนงานอาจไดรับการอบรมใหมีความรู
เกี่ยวกับวิธีหรือขั้นตอนการทํางานที่ปลอดภัย
การปองกันอุบตั เิ หตุ รวมถึงการใชเครือ่ งมือหรือ
อุปกรณตางๆ แตไมเคยถูกสอนใหคาดการณ
หรือจินตนาการถึงอุบัติเหตุที่มีแนวโนมจะเกิด
ขึ้ นในสภาพการณที่ มี ความเสี่ ยงสูง พวกเขา
คิดวา อุบัตเิ หตุไมนา เกิดขึ้นไดงา ยๆ อีกทัง้ สิง่
ทีเ่ คยทํามาก็ไมมอี ะไรผิดปกติทงั้ ๆ ทีท่ กุ คนก็รวู า
มันมีอันตราย เมือ่ ไดรบั คําสัง่ ใหทํางานภายใต
เงือ่ นไขทีไ่ มปลอดภัยนัน้ คนงานก็จาํ เปนตองทํา
อยางหลีกเลีย่ งไมได
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เปรี ย บเที ย บกั บ มนุ ษ ย ใ นยุ ค น้ํ า แข็ ง
“โฮโมเซเปยนส” จะเก็บตัวเงียบอยูภายในถ้ํา
หลังจากเห็นเพือ่ คนหนึง่ เดินออกไปแลวถูกเสือ
เขีย้ วดาบกัดกิน โดยคิดวาอยูใ นถ้าํ ปลอดภัยทีส่ ดุ
แตเวลาผานไป การอยูแ ตในถ้าํ ใหอดอยากและ
หิวโหยซึง่ ไดกลายเปนแรงผลักดันใหโฮโมเซเปยนส
มองขามความเสี่ยงที่จะถูกเสือตะปบแลวเดิน
ออกจากถ้าํ ไปหาอาหารกิน นีค่ ือสัญชาตญาณ
การเอาตัวรอดของมนุษย มองขามอันตรายเพือ่
ตอบสนองความตองการเรื่องอาหารการกินที่
สําคัญกวา เพราะเปนเปาหมายในการอยูรอด
ของชีวติ
ดวยเหตุผลขางตนนีเ้ อง พลเมืองอเมริกนั
กวา 33,000 ราย ตองจบชีวติ ลงจากอุบตั ิเหตุ
รถยนตในแตละป ทั้ งๆที่ รู อยู วาการขับรถใน
ลักษณะใดจะทําใหเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ ได
แตหลายคนก็ไมสนใจความเสีย่ งเหลานัน้ และไม
เคยจินตนาการเลยวาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อขับรถ
ในลักษณะเสีย่ งตาย เหตุผลหนึง่ ก็คอื “พวกเขา
ตองการไปถึงจุดหมายโดยเร็วที่สดุ ” จึงยอม
ละทิ้ งกฎการขั บขี่ ปลอดภั ยแล วจบชี วิ ตลงไป
อยางนาเศราใจ
เปาหมายหรื อจุ ดหมายของคนงานคือ
อุปสรรคขัดขวางการจินตนาการถึงอุบตั เิ หตุ จาก
คําบอกเลาของคนงานรายหนึ่ ง เขาพยายาม
จินตนาการถึงอันตรายของเพือ่ นรวมงานเหมือน
กัน โดยคิดวาถาทําสิ่งหนึง่ ลงไปบนความเสีย่ ง
เพือ่ นอาจบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได แตเมือ่ ไดรับ

คําสัง่ จากหัวหนางาน เขาจําเปนตองทําตามเพือ่
ใหหัวหนางานพอใจ หรือตองการใหงานเสร็จ
ทันเวลา นัน่ คือเปาหมายที่เขามาแทรก ทําให
จินตนาการเลือนหายไป และเมือ่ “ลงมือทํา”
อุบตั ิเหตุกเ็ กิดขึ้น มีคนเจ็บ มีคนตาย งานหยุด
ชะงักเกิดความเสียหายหลายดาน หากตัดสินใจ
“ไมทํา” นาจะเกิดผลดีมากกวา

คนงานได เรี ยนรู อะไรคื อความเสี่ ยง
สภาพการณหรือเงื่อนไขใดที่อาจทําใหเกิดการ
เสียชีวิตได แตเนื่องจากพวกเขาไมไดคิดหรือ
จินตนาการวาอะไรจะเกิดขึน้ จากความเสีย่ งนัน้
พวกเขามองไปทีเ่ ปาหมายใหงานเสร็จ เจานาย
ชื่นชมและเพิ่มเงินเดือนให จึงคิดวาไมนาจะมี
อะไรเกิดขึ้น เมื่อลงมือทําครั้งหนึ่งแลวผานมา
ไดโดยไมมีอบุ ัตเิ หตุ ครัง้ ตอๆ ไปจึงมีการลงมือ
ทําเหมือนเชนปกติ จนบางคนลืมไปแลววามี
ความเสี่ยงรายแรงดํารงอยูต รงนั้น ซึ่งในความ
เปนจริงอันตรายยังคงมีอยู และอุบตั เิ หตุรา ยแรง
ทีจ่ ะทําใหเจ็บหรือตายตองเกิดขึน้ อยางแนนอน
ไมวนั ใดก็วนั หนึง่ เพียงแตไมรวู า จะเกิดขึน้ วันใด
หรือเมื่อใดเทานั้นเอง
จินตนาการสําคัญกวาความรู
นักวิทยาศาสตรคนสําคัญอยางอัลเบิรต
ไอนสไตน เคยกลาวไววา จินตนาการสําคัญกวา
ความรู หมายถึง เมือ่ เรามีความรูแ ลว เราตอง
รูจ กั เอามาคิดหรือจินตนาการเพือ่ ตอยอดความรู
ใหกลายเปนสิ่งที่เปนประโยชน ตองรูจักคิดวา
ความรูจ ะนํามาใชอะไรไดบา ง หากไมทาํ เชนนัน้
ความรูก็จะตกตะกอนอยูใตสมองหาประโยชน
อันใดไมไดเลย
ความรูด า นความปลอดภัยในการทํางาน
ทีไ่ ดจากการฝกอบรมหรือศึกษาคนควา ถาเรา
ไมใชจนิ ตนาการสรางภาพออกมาใหเห็นชัดเจน
วาเราจะไดอะไรจากกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ
แนวทางปฏิบัติ ถาทําตามจะเกิดผลดีอะไรบาง
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ถาหลีกเลียงไม
่ ทาํ ตามอะไรจะเกิดขึนตามมา
้
เหมือนเราจะขับรถผาไฟแดง ซึ่งแนนอน เปน
ความผิดและมีความเสี่ ยง ถามตัวเองกอนวา
คุม คาไหม จินตนาการใหเห็นภาพวา มีคนั หนึง่
วิง่ ไมพน แยกแลวรถเราพุง ชนกลางลํา คนขับรถ
คันนั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต เราตองถูก
ฟองศาล อาจติดคุกและจายคาเสียหายเปนลาน
ถาเราหยุด ความเลวรายในจินตนาการก็จะไม
เกิดขึ้น แตหากเราถูกแรงกระตุนที่จะไปใหถึง
จุดหมายโดยเร็วหรือไมยอมเสียเวลารอไฟเขียว
เราก็ตัดสินใจขับรถฝาไฟแดงแลวชีวิตเราก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมชัว่ นิรันดร
แนวทางการแกปญ
 หา
การใหความรูอ ยางเดียวอาจไมไดผลตาม
ตองการ เหมือนกันกรณีของบุหรี่ เราสือ่ สารให
ทุกคนรับรูวา บุหรี่มอี ันตรายมากขนาดไหน จะ
ทําใหเกิดโรครายชนิดใดบาง แตอัตราการสูบ
บุหรี่ของประชากรไมเคยลดลง เหตุผลหนึ่งคือ
ผูคนไมเคยคิดตามหรือจินตนาถึงอันตรายของ
บุหรี่ทมี่ ีตอ ตัวเองและคนรอบขาง ตราบทีย่ ังไม
เจ็บปวยหรือลมตาย เขาไมมที างรูซ ึ้งถึงโทษภัย
ของบุหรี่ จนกระทั่งมีการนําเอามาตรการดาน
ภาษีและการหามสูบบุหรีต่ ามสถานทีต่ างๆ มา
ใช อัตราการสูบบุหรีจ่ งึ เริม่ ลดลงอยางเห็นไดชดั
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากมาตรการเหลานัน้ คือ ผูค นรูสกึ
ว าต องจ ายแพงขึ้ นและมความยากลําบากใน
การสูบบุหรีท่ าํ ใหมแี รงจูงใจในการสูบบุหรีล่ ดลง
เชนเดียวกัน มาตรการความปลอดภัย
ในการทํางาน จะรอใหคนงานจินตนาการเรือ่ ง
อุบัติเหตุแลวหันมาปองกันตัวเองคงไมไดผล
ตองใชมาตรการบังคับตามกฎหมาย ในสหรัฐ
อเมริกาใชขอ บังคับ OSHA เปนหลัก ใครฝาฝน
จะถูกลงโทษซึง่ มีดว ยกัน 3 ระดับ ไดแก ตําหนิ
ดวยปากเปลา ตําหนิเปนลายลักษณอกั ษร และ
ลงโทษดวยใหหยุดงานโดยไมจา ยคาแรง แตตอ ง

แนใจวา คนงานทีถ่ ูกลงโทษเปนผูไ ดรบั การฝก
อบรมดานความปลอดภัยมาแลว แต ไม ยอม
ปฏิบตั ติ ามกฎขอบังคับหรือแนวทางทีก่ าํ หนดไว
ยกตัวอยาง ขอบังคับ Lockout/Tagout
เครื่ องจั ก รที่ ซ อ มบํารุ ง หรื อทําความสะอาด
OSHA ไดกําหนดวิธกี ารและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
ไวอยางครบถวน โดยนายจางจะตองจัดใหมกี าร
ฝกอบรมใหลูกจางเรียนรูและฝกปฏิบัติการทํา
Lockout/Tagout ที่จุดควบคุมการสงพลังงาน
ปอนเครือ่ งจักร โดยเฉพาะเมือ่ ลูกจางตองปฏิบตั ิ
งานเพียงลําพังกับเครือ่ งจักรนัน้ ซึง่ จําเปนตองมี
หัวหนางานคอยตรวจสอบและบังคับใหลูกจาง

ปฏิบตั ติ ามข อ กําหนดอยางเครงครัดเพือ่ ปองกัน
ความผิดพลาดทีอ่ าจทําใหเกิดอุบตั เิ หตุรา ยแรง
ถึงขัน้ เสียชีวติ
เมือ่ ลูกจางไมจนิ ตนาการถึงอุบตั เิ หตุทจี่ ะ
เกิดขึน้ กับเครือ่ งบดเนือ้ ทีม่ คี นอยูข า งใน ก็ตอ งใช
วิธบี ังคับใหทํา Lockout/Tagout กอนจะลงมือ
ปฏิบัตงิ าน เพราะถึงแมจะมีคนงานอีกคนหนึง่
ไดรบั คําสัง่ ใหบดเนือ้ เขาก็ไมมที างจะเปดเครือ่ ง
ที่มีคนอยูขางในไดและจะตองไปเปดเครื่องอื่น
โดยปริยาย
เขนเดียวกั บกฎการทํางานในพื้ นที่ อับ
อากาศที่ตองมีการอนุญาต (Permit-required

Confined Spaces) จะตองมีการฝกอบรมวิธี
ทํางานที่ ป ลอดภั ยและบั งคั บให มี ก ารปฏิ บั ติ
อยางจริงจังในทุกขัน้ ตอน
แตปญหาที่ใหญกวาก็คือ จะทําอยางไร
ใหคนงานไมละเลยความปลอดภัยเพียงเพื่อจะ
ใหตัวเองบรรลุเปาหมายโดยเร็ว กฎ ระเบียบ
แนวทางปฏิบตั แิ ละขอบังคับตางๆ อาจทําใหคน
งานยั้งคิดที่จะละเมิดกฎเพราะกลัวมีความผิด
แตหากบรรลุเปาหมายโดยเร็วแลวไดคา ตอบแทน
สูงกวา พวกเขาอาจเลือกทีจ่ ะมองขามความเสีย่ ง
แลวปฏิบตั งิ านตามทีต่ วั เองตองการแมมแี นวโนม
จะทําใหเกิดอันตรายตอคนเองหรือผูอ นื่ ก็ตามที
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ประเด็นสําคัญก็คอื การฝกอบรมและให
ความรูดานความปลอดภัยแกคนงานในสถาน
ประกอบกิจการ ไดมกี ารสอนใหพวกเขารูจ กั คิด
หรือจินตนาการไปถึงผลลัพธที่ จะเกิดขึ้ นเมื่ อ
“ทําตาม” หรือ “ไมทําตาม” แนวทางปฏิบตั ิ
เพื่ อความปลอดภัยหรื อไม หรือใชมาตรการ
บังคับและลงโทษเปนหลัก และเหนือสิ่งอื่นใด
หัวหนางานมีการเสนอผลประโยชนในการทํางาน
ทีข่ ดั แยงกับหลักการความปลอดภัย เชน เรงรัด
ผลผลิตทําใหมีการขามขั้นตอนในการปองกัน
อันตรายหรือไม เปนตน
หัวหนางานจะตองเขามามีสวนในการ
สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน ไมใชมุง
หวังผลงานดานการผลิตอยางเดียว แตจะตอง
ช วยสอดส องดู แลไม ให เกิ ดเงื่ อนไขอั นตราย
และในกรณีพบสภาพการณที่ เปนความเสี่ ยง
ตองไมสรางแรงจูงใจใดๆ ทําใหคนงานมองขาม
และละเลยการปฏิบตั เิ พือ่ หลีกเลีย่ งอันตรายนัน้
วากันตามความเปนจริง หัวหนางานใน
สายงานการผลิตมีบทบาทสําคัญที่ สุดในการ
สรางความปลอดภัยใหเกิดขึน้ ในสถานทีท่ าํ งาน
โดยจะตองตรวจสอบพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านทุกครัง้ กอน
ทํา งานว า มี ค วามปลอดภั ย เพี ย งพอหรื อไม
คนงานมี ความเขาในแนวทางการปฏิบัติเพื่ อ
ปองกันอุบตั เิ หตุมากนอยเพียงใด ฯลฯ ทีส่ าํ คัญ
หัวหนางานตองไดรับการฝกอบรมใหมีความ
เขาใจอยางลึกซึง้ เกีย่ วกับความปลอดภัยเพือ่ ใช
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติหลักในกระบวนการ
ผลิต จะตองทําใหหัวหนางานยอมรับใหไดวา
ความปลอดภัยของคนงานสําคัญกวาการเรงรัด
ผลผลิต เพราะหากมีการตายเกิดขึ้นตองหยุด
การผลิตไปหลายวันซึ่ งสรางความเสียหายให
กับสถานปรักอบการเปนจํานวนไมนอย (ใน
สหรัฐฯ สถานประกอบการใดเกิดอุบัตเิ หตุรา ย
แรงถึงขัน้ มีผูเสียชีวติ จะตองมีการหยุดสายการ
ผลิตเพื่อทําการสอบสวนอุบัติเหตุและปรับปรุง
สภาพและเงือ่ นไขการทํางาน)

หัวหนางานในสายงานการผลิตจะตอง
ประสานงานกับฝายความปลอดภัยในการทํางาน
เมือ่ มีการระบุอนั ตรายพรอมมีมาตรการปองกัน
ประกาศออกมา หัวหนางานในหองผลิตตองให
ความรวมมือในการบังคับใหคนงานปฏิบตั ติ าม
แนวทางความปลอดภัย ตรวจสอบและสอดสอง
ใหมีการขจัดสาเหตุที่จะทําใหเกิดอันตรายทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยปลูกฝงใหพวกเขามี
ทัศนคติทเี่ ปนบวกตองานความปลอดภัย แทนที่
จะมองวาทําใหงานเกิดความลาชา อธิบายให
พวกเขารูวา ถามองขามความปลอดภัยแลวมี
อุบตั เิ หตุรา ยทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวติ
จะทําใหงานหยุดชะงัก เพราะจะตองซอมแซม
เครือ่ งจักร ตองสงคนงานไปรักษาตัว หรือตอง
จัดงานศพคนงาน เกิดความเสียหายหลายดาน
ทีแ่ นๆ หองผลิตจะขาดคนงานไป ตองรีบหามา
เติมใหครบจํานวน ผลเสียจากการเจ็บการตาย
ของคนงานมีมากกวาที่คิดไว ตรงขามหากเรา
ทําใหงานมีความปลอดภัย ไรอนั ตราย แมจะมี
ความลาชาเกิดขึน้ มาบาง แตกไ็ มถงึ ขัน้ ตองหยุด
งาน กระบวนการผลิตยังดําเนินตอไปไดทุกวัน
โดยไมขาดตอน
ดังไดอธิบายไปตอนตน หัวหนางานมี
บทบาทสําคัญในสรางความปลอดภัยใหเกิดขึน้
ในสถานที่ทํางาน เพราะคนงานมีแนวโนมจะ
เชื่ อฟ งคําสั่ งของหัวหนางานแมวาพวกเขาจะ
ตระหนั กว าบางคําสั่ ง อาจทําให เกิ ดอั นตราย
เพราะมนุษยมเี ปาหมายอยูท คี่ วามสําเร็จของงาน
เสี่ยงแคไหนก็ตองทํา ไมเชนนั้นอาจถูกตําหนิ
หรือไมไดรับความดีความชอบ
จินตนาการในการปกปองตัวเองหรือเพือ่ น
รวมงานใหรอดพนอันตรายรายแรงตองเลือน
หายไป เมื่อหัวหนางานสั่งใหทํางานในสภาพ

ทีม่ ีความเสี่ยงนัน้ ครัง้ หรือสองครั้งอาจรอด แต
จะไมรอดไปทุกครัง้ วันหนึง่ ก็จะตองประสบกับ
อุบัติเหตุทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
หัวหนางานตองไมสรางแจงจูงใจใหคนงาน
ละเมิดขอบังคับความปลอดภัย แตตอ งย้าํ เตือน
ให ทุ ก คนเกิ ดความตระหนั ก ว า แท จ ริ งแล ว
เปาหมายในการทํางานคือ “ความปลอดภัย”
คูกับ “ผลผลิต” ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไมได และ
ผลผลิตที่ ไดมาแตเพื่ อนรวมงานบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต เปนสิง่ ไมพึงปรารถนาในสายการผลิต
อยางไรก็ตาม ไมใชเรือ่ งงายทีจ่ ะสรางจิต
สํานึกความปลอดภัยแบบเต็มรอยแกหวั หนางาน
เพราะหัวหนางานไดรบั การกระตุน จากผูบ ริหาร
มาอีกตอหนึ่ งในการทําใหงานการผลิตบรรลุ
เปาหมาย นัน่ คือ ตองไดผลผลิตมากทีส่ ุดเทาที่
จะทําได จึงเปนไปไดสูงที่จะมีการขามขั้นตอน
ความปลอดภัยเพื่ อเรงการผลิต สงผลใหเกิด
ความเสี่ ยงขึ้ นมาอีก ประเด็ นนี้ ต องออกเป น
นโยบายของผูบริหารระดับสูงเขียนออกมาเปน
ลายลักษรชัดเจนเลยวา การผลิตจะเนนความ
ปลอดภัยเปนหลัก อะไรก็ตามทีจ่ ะเปนอันตราย
ตอลูกจาง แมมกี ารเรงรีบในการผลิต ผูบ ริหาร
และหัวหนางานก็จะไมไปแทรกแซงหรือสั่งการ
ใหมีการปฏิบัติงานทามกลางความเสี่ยงที่มีอยู
นัน้ อยางเด็ดขาด
Reference: Preventing the Most Elusive
Cause of Fatal Accidents By William H. Kincaid,
http://ehstoday.com/safety-leadership/
preventing-most-elusive-cause-fatal-accidents
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