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ผูเ ชีย่ วชาญความปลอดภัยคนหนึง่ เคย
พูดวา ตราบใดทีโ่ ลกนีย้ งั มีมนุษย ปญหาดาน
ความปลอดภัยจะไมมวี ันหมดไป ทัง้ ไฟไหม
สารเคมีรวั่ ไหล อุบตั ภิ ยั ในโรงงาน อุบตั เิ หตุบน
ทองถนน ฯลฯ ดวยเหตุผล มนุษยคือสาเหตุ
หรือตัวการทําใหเกิดความไมปลอดภัยตางๆ
ขึน้ ทัง้ สิน้
ระบบปองกันไฟไหมมปี ระสิทธิภาพแคไหน
แตถามนุษยประมาทเลินเลอ ระบบทีว่ าแนๆ ก็
พังไดเหมือนกัน มนุษยยังเปนผูค วบคุมระบบที่
มีอปุ กรณ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักรเปนสวนประกอบ
มนุ ษ ย เ ป น ป จ จั ย หลั ก ที่ จะทําให เ กิ ด
ความปลอดภัยหรือไมปลอดภัยก็ได เครือ่ งมือมี
บทบาทรองลงไป
ตั วอย างเชน ระบบป องกั นอั คคี ภัยใน
อาคาร ถามนุษยไมใสใจในการบํารุงรักษาหรือ
คอยตรวจสอบระบบใหใชการไดดีตลอดเวลา
ระบบก็จะเสื่อมโทรมลงไปตามกาลเวลา เมื่อ
เกิดเหตุขึ้นมาก็ใชการไมได
กลาวกันวา ถามนุษยใสใจในเรื่องความ
ปลอดภัยอยางจริงจัง ก็แทบไมตองใชเครือ่ งมือ
อะไรมาปองกันหรือระงับเหตุ มนุษยไมทําให

เกิดเงื่อนไขที่จะเกิดไฟไหม ไฟก็ไมมีทางไหม
เชนเดียวกัน ถามนุษยมีความรอบคอบ ระมัด
ระวังในการจัดการสารเคมี ก็ไมมีแกสรั่วหรือ
สารเคมีแพรกระจายออกมาจากที่เก็บ
ประเด็นนีบ้ างคนเรียกวา “ปจจัยมนุษย”
(Human Factor) ที่ เชื่ อวามีผลตองานความ
ปลอดภัยมากกวาปจจัยอื่นใดทั้งหมด
ตราบใดที่ มนุ ษย ยั งเป นผู ควบคุ มและ
เปนผูตัดสินใจสั่งการ มนุษยสามารถจะทําให
สภาพแวดล อมการทํางานมี ความปลอดภั ย
สมบูรณหรือเต็มไปดวยอันตรายและความเสีย่ ง
ก็ไดทงั้ นัน้
โชคไม ดี นั ก ที่ ม นุ ษ ย ส ว นใหญ จ ะเป น
ปจจัยทําใหเกิดความไมปลอดภัยมากกวาจะ
ชวยรักษาสวัสดิภาพใหเกิดขึน้ ในการทํางาน ดัง
ทีก่ ลาวไปตัง้ แตตน ตราบใดทีย่ งั มีมนุษย ความ
ไม ปลอดภั ย อั นตราย และความเสี่ ยงต างๆ
นานาก็จะยังเกิดขึน้ และดํารงอยูต ลอดไป
สิ่งที่จะตองชวยกันคิดก็คือ ทําอยางจะ
ใหปจจัยมนุษยเปนตัวเกื้อหนุนทําใหเกิดความ
ปลอดภัยในการทํางาน แทนที่ จะเปนตัวการ
หรือสาเหตุของอุบตั เิ หตุ อุบตั ภิ ยั เชนในทุกวันนี้

ตองยอมรับ เมื่อเราเอยถึงคําวา “ปจจัย
มนุษย” จะเปนการสื่อถึงสิง่ ไมดีของมนุษย ทั้ง
ลักษณะนิสัย พฤติกรรม และการกระทําที่เปน
สาเหตุสําคัญทําใหเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ซึ่ง
บางครัง้ เราก็เรียก “ความผิดพลาดของมนุษย”
(Human Error)
แมวาหลายคนจะไดรับการศึกษาอบรม
ดานความปลอดภัยมาเปนอยางดี แตก็ไมใช
เครือ่ งการันตีวา พวกเขาจะไมทาํ ใหเกิดอุบตั เิ หตุ
เพราะเปนมนุษย เขาจึงมีจดุ ออนตามธรรมชาติ
เชน หลงลืม สับสน รางกายไมพรอม งวง เครียด
ฯลฯ ซึ่งถาเปนเครื่องจักรจะไมมีเรื่องเหลานี้
แตบางที เรื่องดีๆ ในความเปนมนุษย
อาจทําให ผู ปฏิ บั ติ เกิ ดความผิ ดพลาดจนเกิ ด
เปนอุบัติเหตุได เชน หลายปกอน พนักงาน
ควบคุมรถไฟฟาในกรุงโตเกียวกลัวรถไฟจะเขา
สถานีไมทันเวลาตามกําหนด จึงเรงความเร็ว
มากเกินไป สงผลใหรถไฟพลิกคว่ําตรงชวงทาง
โคงกอนจะถึงสถานีปลายทางไมกี่รอยเมตร มี
ผูบาดเจ็บหลายราย พนักงานใหการวา วันนั้น
เกิดความลาชาตัง้ แตสถานีตน สาย เนือ่ งจากมีผู
โดยสารมากกวาทุกวัน อีกทั้งตองจอดรถรับผู
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โดยสารนานขึน้ เล็กนอยเกือบทุกสถานีรายทาง
ซึ่งรวมๆ แลวทําใหรถไฟเสียเวลาไปหลายนาที
และจะถึงปลายทางชาไปประมาณ 7-10 นาที
เขายอมรับไมไดเพราะจุดขายของรถไฟสายนีค้ อื
ความตรงตอเวลาโดยเฉพาะเวลาทีถ่ งึ ปลายทาง
ดวยความรับผิดชอบในฐานะพนักงานบริษัทที่
ตองทําตามนโยบายของบริษัทอยางเครงครัด
พอใกลถึงสถานีปลายทางเขาจึงใชความเร็วสูง
ขึ้ นเพื่ อไมใหถึงจุดหมายชา การตัดสินใจบน
พืน้ ฐานของความรับผิดชอบของเขาครัง้ นีท้ าํ ให
เกิ ดอุ บั ติ เหตุ ทางรถไฟครั้ งแรกในรอบหลาย
สิบปของมหานครโตเกียว
อยางไรก็ตาม พนักงานบังคับรถไฟถูก
ตัดสิน “ไมมีความผิด” สิ่งที่เกิดขึ้นเปนความ
ผิดพลาดของมนุษยที่ มีเรื่ องสภาวะจิตใจและ

อารมณเขามาเกี่ยวของ และนับแตนั้น บริษัท
เดินรถไฟแหงนี้ไดเปลี่ยนนโยบายใหพนักงาน
ขับรถเขาสถานีปลายทางลาชาไดตามสมควร
หากการทําใหตรงตอเวลาทีก่ าํ หนดจะกอใหเกิด
อุบัติเหตุรายแรง โดยกอนหนานี้ พนักงานคน
ไหนนํารถเขาสถานีปลายทางลาชากวากําหนด
จะถูกตําหนิทันที
การตัดสินใจของมนุษยกอนเกิดเหตุก็
เปนเรื่องที่นาศึกษา ตัวแปรสําคัญคือเวลาที่ใช
หากมีเวลาคิดทบทวนมากพอสมควร การตัดสิน
ใจจะดีขึ้น แตถามีเวลานอยแคไมกี่วินาทีหรือ
เสี้ยววินาที การตัดสินใจก็อาจผิดพลาดได ใน
กรณีหลังจึงมีการฝกอบรมใหพนักงานมีทักษะ
ในการตัดสินในชวงเวลาสัน้ ๆ เพือ่ ปองกันความ
เสียหาย โดยเรียนรูล าํ ดับขัน้ ตอนการเกิดขึน้ ของ
อุบัติภัยแลวตัดสินใจกอนจะถึงขั้นตอนสุดทาย
ซึง่ เขาตองรูว า สิง่ บอกเหตุวา กําลังจะเกิดเหตุรา ย
ในอีกไมกวี่ นิ าทีขางหนาคืออะไร และมีลกั ษณะ

อยางไร เมื่อรับรูวามีสิ่งนั่นเกิดขึ้นจึงตัดสินใจ
ระงับเหตุหรือหยุดการกระทําทีจ่ ะกอใหเกิดเหตุ
รายทันที เชน มีเสียงเครือ่ งจักรดังผิดปกติ หรือ
มีกลิน่ ไหม ตองหยุดเครือ่ งเพือ่ ทําการตรวจสอบ
ทันที ไมเชนนั้นแลวเครื่องจักรอาจลุกไหมหรือ
เกิดการระเบิดได
อยางไรก็ตาม แมไดรับการศึกษาอบรม
มาเปนอยางดี แตก็มีหลายคนใชปจจัยมนุษย
ไปในทางทีผ่ ดิ หรือเพิกเฉยตอการตอบสนองเมือ่
มีสัญญาณเตือนเหตุรายตางๆ จากการศึกษา
วิจยั ของสถาบันความปลอดภัยชัน้ นําหลายแหง
พบวา คนงานมีแนวโนมจะไมปอ งกันตัวเอง เชน
ไมยอมใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล ไมปฏิบัติ
ตามขัน้ ตอนความปลอดภัยในการทํางาน ทําผิด
กฎความปลอดภัย ประมาทเลินเลอ ฯลฯ ทั้งที่
อุปกรณปอ งกันอันตรายก็จดั หาใหครบครันแลว
ระบบปองกันทางวิศวกรรมและการปฏิบัติงาน
ก็มพี รอม แตกย็ งั มีอบุ ตั เิ หตุเกิดขึน้ นัน่ หมายถึง

มนุษยเปนตัวการทําใหเกิดเหตุราย
เมือ่ คนงานไมใชอปุ กรณปอ งกัน อุปกรณ
ก็ไมสามารถปองกันคนงานได
เมื่อคนงานไมปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ทํางานที่ปลอดภัย อุบิตเหตุจึงเกิดขึ้นอยาง
หลีกเลีย่ งไมได
เมือ่ คนงานมีสภาพรางกายและจิตใจไม
พรอมจะทํางาน เชน งวง เครียด วิตกกังวล
คนงานจึงมีแนวโนมจะเกิดความผิดพลาด
ทําใหเกิ ดความเสี่ ยงตอการไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวติ ได
และอื่นๆ อีกหลายกรณี
เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยจํานวนมากเนน
ความสนใจไปที่อุปกรณ ระบบ และเทคโนโลยี
ตางๆ หวังใหงานความปลอดภัยประสบความ
สําเร็จ แตเขาอาจลืมไปอยางหนึ่ง “มนุษยคือ
ตัวแปรสําคัญที่สุด” หากคนงานไมใหความ
รวมมือในโครงการความปลอดภัย อัตราการ
เกิดอุบัติเหตุก็ไมลดลง มีแตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ดังนั้ นจึงตองหั นมาสนใจ “มนุษย ” ซึ่ งก็คื อ
คนงานใหมากขึ้น รูนิสัย พฤติกรรมและความ
ตองการของพวกเขา ปรับระบบและหลักการให
กลมกลืนหรือเขากันไดกับพวกเขา โอกาสจะ
ประสบความสําเร็จก็มีสูงขึ้น
สรุปมนุษยคือตัวการทําใหเกิดความไม
ปลอดภัย แตขณะเดียวกันมนุษยก็เปนปจจัย
ชี้ขาด “การทํางานนั้นจะปลอดภัยหรือความ
เสีย่ งอันตราย”
เขาใจมนุษยใหถอ งแทกอ นจะคิดเรือ่ ง
ความปลอดภัยในการทํางาน
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