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วิฑูรย สิมะโชคด

1. บทนํา
การพัฒนากาวไปขางหนาอยางไมหยุดยัง้
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT : Information
Technology) และภาวะการแขงขันทีร่ ุนแรงเชน
ทุกวันนี้ ทําใหนักธุรกิจอุตสาหกรรมตองปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศนและการจัดองคกรใหมให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอด
การปรับเปลี่ยนตางๆ ไดสงผลกระทบ
กระเทือนตอวิธี การบริหารจัดการแบบเดิมๆ
ในทุกๆ ดานขององคกร ไมเวนแมแตการบริหาร
ความปลอดภัย
2. เราจะไปทางไหนกันดี?
คําถามทีว่ า “เราจะไปทางไหนกันดี?”
เปนคําถามยอดฮิตของยุคสมัยที่มีการแขงขัน
รุนแรงในปจจุบนั และเปนคำถามแรกๆ ทีอ่ งคกร
จะตองตอบใหไดสาหรับการบริหารงานยุคใหม
(Modern Management)
เราจะไปทางไหนกันดี? เปนคําถามทีช่ นี้ าํ
ใหผบู ริหารและพนักงานในทุกองคกรจะตองรูต วั
อยูเ สมอวา “พวกเขาควรจะทุมความพยายามไป
ทางไหน” (คือตองรูว า จุดหมายอยูท ใี่ ด) องคกร
จึงจะอยูร อดและเติบโตตอไปไดในอนาคต
ในการบริหารความปลอดภัยใหสมั ฤทธิผล
ก็เชนเดียวกัน เราจําเปนตองมีวิสัยทัศนแหง
ความปลอดภัย (Safety Vision) นัน่ คือ นักบริหาร
ความปลอดภัยควรจะตองรูว า ระบบความปลอดภัย
ในอนาคต องคกรของพวกเราจะมีลกั ษณะหรือ
รูปรางหนาตาอยางไร และรูว า มีหลักการเบือ้ งตน
(Basic Principle) อะไรบางที่จะสนับสนุนและ
ค้าํ จุนระบบความปลอดภัยนัน้ หรือรูว า พวกเขา
ตองบริหารจัดการความปลอดภัยใหไดมาตรฐาน
ระดับใดบางจึงจะไดองคกรแหงความปลอดภัย
(Safety Organization) องคกรทีม่ คี วามปลอดภัย

ตอการทางานอยางสมบูรณแบบ
การกําหนดวิสยั ทัศนแหงความปลอดภัย
ไมใชเรือ่ งทีจ่ ะทําไดงา ยๆ เพราะผูบ ริหารจะตอง
รูอยางลึกซึ้งในจุดแข็งจุดออนของระบบความ
ปลอดภัยขององคกรในปจจุบนั และมีทศั นะหรือ
ความเชื่อในเรื่องความปลอดภัยใน 2 ประเด็น
คําถามที่สําคัญ ไดแก
2.1 อะไรที่เราเชื่อวาเปนสาเหตุที่ทําให
เกิดอุบตั ิเหตุ
2.2 อะไรที่เราเชื่อวาจะตองดําเนินการ
ตอไปในองคกรเพือ่ ปองกันและควบคุมอุบตั เิ หตุ
ใหไดผลอยางแทจริง
นั บ ตั้ งแต บั ด นี้ ไป ป ญ หาด า นความ
ปลอดภั ย และการบริ หารความปลอดภั ยจะ
เปลี่ ยนแปลงอย า งรวดเร็ ว มากขึ้ น เพราะ
เทคโนโลยีกาวหนาไปเร็วมากและปญหาทาง
เศรษฐกิจการแขงขันที่สูงยิ่งขึ้น ดังนั้น สวนที่
สําคัญของปญหาการบริหารความปลอดภัยก็คอื
ทัศนคติหรือความเชือ่ มัน่ ของเราในระบบความ
ปลอดภัยทีเ่ กีย่ วกับ “สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุ”
กับ “การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ” ซึ่งเปน
ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเรากําหนดวิสัยทัศนแหง

ความปลอดภัยในป ค.ศ. 2010 ได
3. สาเหตุของอุบตั เิ หตุในยุคแรกๆ
ตนแบบของทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุใน
ยุคแรกๆ ของวิชาความปลอดภัยก็คือ “ทฤษฎี
โดมิโน” (Domino Theory)
แตเดิมนัน้ เราตระหนักกันวาสภาพการณ
หรือสิง่ แวดลอมทางกายภาพ (Physical Conditions)
เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้น ดังนั้น
เมื่อเราไมมีปญหาทางเศรษฐกิจ หรือเมื่อเรา
พิจารณาดูแลววาคุม คา เรา(ผูท รี่ ับผิดชอบดาน
ความปลอดภ ยั ) ก็จะเริม่ แกไขปรับปรุงทีส่ ภาพ
แวดลอมทางกายภาพที่อันตรายๆนั้นทันที
จนกระทัง่ ป พ.ศ. 2474 ไฮนรชิ (Heinrich)
ไดเสนอแงมุมใหมของสาเหตุที่ทําใหอุบัติเหตุ
เกิดขึน้ โดยกลาววา มนุษยเปนสาเหตุหลัก ไมใช
สภาพแวดลอมหรือสิง่ ของที่เชื่อกันมานานแลว
ไฮน ริ ชกล าวว า “อุ บั ติ เหตุ ที่ ทําให คน
บาดเจ็บจะเกิดจากปจจัยตอเนื่ องหลายอยาง
(Sequence of Factors) ปจจัยสุดทายก็คือ
สิ่งที่ทําใหบาดเจ็บ สาเหตุโดยตรงเกิดจากการ
กระทําทีไ่ มปลอดภัย (Unsafe Act) ของผูป ฏิบตั ิ
งานและหรือเครือ่ งจักรหรือสภาพแวดลอมทีเ่ ปน
อันตราย (Mechanical or Physical Hazard)”
ไฮน ริ ชได แสดงถึ ง ป จ จั ยต อเนื่ องของ
สาเหตุทที่ าํ ใหเกิดอุบตั เิ หตุในรูปของตัวโดมิโน 5
ตัวที่ตงั้ เรียงกันไป ดังนี้
โดมิ โนตั วที่ 1 คื อภู มิ หลั ง และสภาพ
แวดลอมทางสังคม
โดมิโนตัวที่ 2 คือความบกพรองสวนบุคคล
โดมิโนตัวที่ 3 คือการกระทําทีไ่ มปลอดภัย
หรือสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย
โดมิโนตัวที่ 4 คืออุบัติเหตุ
โดมิโนตัวที่ 5 คือความบาดเจ็บ
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เมื่อโดมิโนตัวที่ 1 ลม ก็จะทําใหโดมิโน
ตัวตอๆ ไปลมตามกันไป นอกจากจะมีการหยิบ
เอาโดมิโนตัวหนึง่ ตัวใดออกไปเพือ่ ตัดวงจรความ
ตอเนื่อง และเพื่อไมใหโดมิโนตัวถัดไปลม
เมือ่ พิจารณาแลวจะพบวา การหยิบโดมิโน
ตัวกลาง (ตัวที่ 3) ออกไป จะเปนวิธีที่งายที่สุด
และมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ คือ ตัดการกระทําทีไ่ ม
ปลอดภัยหรือสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยทิ้ง
ไป โดมิโนตัวที่ 4 และตัวที่ 5 ก็จะไมลม (คือ
ไมเกิดอุบัติเหตุและไมมีการบาดเจ็บ)
ทฤษฎีโดมิโนของไฮนรชิ นีจ้ งึ เขาใจไดงา ย
และเปนพืน้ ฐานในการปฏิบตั ขิ องวิชาการควบคุม
ความสูญเสีย (Loss Control) ซึ่งกลาวโดยสรุป
ไดวา “ถาตองการปองกันหรือลดความสูญเสีย
ก็ตอ งกําจัดการกระทําทีไ่ มปลอดภัยของพนักงาน
หรือกาจัดสภาพแวดลอมทีไ่ มปลอดภัยใหหมด
ไปหรือใหเหลือนอยที่สุด”
ทฤษฎีโดมิโนมีประโยชนมากในทางปฏิบตั ิ
แตการตีความอยางแคบๆ อาจทําใหเกิดปญหา
ภายหลังได เชน ถาเราสอบสวนอุบัติเหตุโดย
พิจารณาเพียงทีก่ ารกระทา หรือ สภาพแวดลอม
ที่ไมปลอดภัย เราก็อาจจะมองขามขอเท็จจริง
อืน่ ๆ ทีเ่ ปนสาเหตุของอุบตั เิ หตุนนั้ ๆ ไป เมือ่ เรา
กําจั ดสภาพแวดล อ มทางกายภาพตั วที่ เ ป น
ตนเหตุใหหมดไป เราแนใจหรือไมวา สภาพ
แวดลอมตัวอืน่ ๆ จะไมทาใหอุบตั เิ หตุเกิดขึน้ อีก
4. ทฤษฎีหลายสาเหตุหลายปจจัย
ปจจุบนั ตระหนักดีวา อุบตั เิ หตุเกิดขึน้ จาก
หลายป จ จั ย เกิ ดจากหลายสาเหตุ หลั ก และ
หลายสาเหตุรองตามทฤษฎีหลายสาเหตุหลาย
ปจจัย (Multiple Causation) ซึ่งกลาววา ปจจัย

หลายๆ ปจจัยรวมกันกอใหเกิดอุบัตเิ หตุ ดังนัน้
เมื่ อเชื่ อวาทฤษฎี นี้ เป นจริง ในการสอบสวน
อุบตั เิ หตุทกุ ครัง้ เราก็จะตองคนหาและรวบรวม
สาเหตุ ตางๆ ใหไดมากที่ สุ ดเพื่ อการควบคุม
ปองกันอุบตั เิ หตุในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ
เมือ่ เราพิจารณาที่การกระทําหรือสภาพ
แวดลอม เราจะพิจารณาไดเพียงอาการ (Symptoms)
ซึ่งไมใชสาเหตุ (Causes) ของอุบัติเหตุ ดังนั้น
การตีความทฤษฎีโดมิโนอยางแคบๆ เพียงปจจัย
หนึง่ ปจจัยเดียวจะทําใหทราบเพียงอาการเทานัน้
เมื่อเราแกไขหรือกําจัดที่อาการใหหมดไป แต
สาเหตุทแี่ ทจริงหรือรากเหงาของสาเหตุ (Root
Causes) อาจจะยังอยูซ งึ่ อาจทำใหเกิดอุบตั เิ หตุ
ไดอีก
นั่ นคื อ เพื่ อที่ จะแกไขปรับปรุ งอย างมี
ประสิทธิผล และสามารถปองกันอุบัติเหตุได
อยางถาวร เราจะตองจัดการกับสาเหตุทแี่ ทจริง
โดยการพยายามกาจัดสาเหตุทแี่ ทจริงตางๆ ให
หมดไปเทานั้น
5. อุบตั เิ หตุและระบบการบริหาร
สาเหตุทแี่ ทจริงทีก่ อใหเกิดอุบัตเิ หตุและ
การบาดเจ็บ (Accident Root Causes) ของ
องคกรมักจะเกีย่ วของกับ
5.1 นโยบายดานการบริหารความปลอดภัย
5.2 วิธคี ิดวิธปี ฏิบตั ิ

5.3 การควบคุมดูแล
5.4 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.5 การฝกอบรม
และอื่นๆ
ตัวอยางเชน การขาดวิธกี ารตรวจสอบทีม่ ี
ประสิทธิภาพ การไมมีนโยบายความปลอดภัย
การไมกาหนดผูร บั ผิดชอบอยางชัดเจน การขาด
การควบคุ มดู แลอย างจริ งจั งจากหั วหนางาน
(Supervisor) การขาดการฝกอบรม เปนตน
สาเหตุที่แทจริง หมายถึง สาเหตุที่เมื่อ
ไดรับการแกไขแลว จะทําใหเกิดผลลัพธถาวร
คือ ไมทําใหอุบัติเหตุเดิมเกิดขึ้นอีก และหมาย
รวมถึงขอบกพรองตางๆ ที่มีผลอาจทําใหเกิด
อุบตั เิ หตุอนื่ ๆ หรือเกิดปญหาในการปฏิบตั งิ าน
ตางๆ อีกดวย
สาเหตุทแี่ ทจริงจึงมักหมายถึงขอบกพรอง
ตางๆ ของระบบการบริหารในองคกรหนึง่ ๆ ซึง่
กอใหเกิดปญหาในการปฏิบตั งิ านตางๆ รวมทัง้
ปญหาอุบตั เิ หตุดว ย การสรุปเชนนีแ้ มจะเห็นได
ไมชดั แจง แตหากเราพิจารณาใหดแี ลวจะเขาใจ
ไดชดั เจนยิง่ ขึน้
ตัวอยางเชน ปญหาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิด
จากการฝกอบรมพนักงานไมพอเพียง มีหรือไม
และบอยครั้งเพียงใด ปญหาเรื่องคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทเี่ กิดจากการฝกอบรมไมเพียงพอ มี
บอยครั้งดวยใชหรือไม การคัดเลือกพนักงาน
อยางไมเหมาะสมใหปฏิบตั งิ านทําใหเกิดปญหา
ดานความปลอดภัยและปญหาในการทํางานดวย
หรือไม เปนตน
จากตัวอยางขางตนนี้ เราคงจะบอกไมได
วาความปลอดภัยเปนเรือ่ งทีแ่ ยกออกไดเด็ดขาด
จากระบบการบริหารขององคกร
ดังนัน้ สาเหตุทแี่ ทจริงทีเ่ ปนสาเหตุพนื้ ฐาน
ของการเกิดอุบตั เิ หตุจะเปนสาเหตุทแี่ ทจริงทีเ่ ปน
พื้นฐานของปญหาทางการบริหารการจัดการ
และการปฏิบัติงานในองคกรหนึ่งๆ ดวย
6. บุคคลทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือใคร?
บุคคลทีม่ คี วามสําคัญตอการปองกันอุบตั เิ หตุ
และสรางเสริมความปลอดภัยในทุกองคกรอยาง
ไดผลทีส่ ดุ คือหัวหนางาน (Supervisor) จริงหรือ?
หัวหนางานคือผูท อี่ ยูใ นระดับบังคับบัญชา
ระดับแรก ซึง่ เปนผูท ถี่ า ยทอดหรือแปลนโยบาย
ของฝายบริหารไปสูก ารปฏิบตั ิ เปนผูท อี่ ยูใ กลชดิ
กับพนักงานและควบคุมดูแลผูป ฏิบตั งิ านไดมาก
ทีส่ ดุ จึงเปนผูท มี่ บี ทบาทสําคัญยิง่ ตอการปองกัน
อุบตั ิเหตุอยางไดผล
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อยางไรก็ตาม แมวา หัวหนางานจะสําคัญ
ที่สุดตอการไดผลในเรื่องปองกันอุบัติเหตุและ
สรางเสริมความปลอดภัย แตทกุ สิง่ ทุกอยางก็ยงั
ขึ้นอยูกับฝายบริหาร หากผูบริหารยึดมั่นและ
เอาจริงในเรือ่ งนี้ หัวหนางานก็จะปฏิบตั ติ ามอยาง
จริงจัง เพราะหัวหนางานจะทําตามที่ผูบังคับ
บัญชาโดยตรงตองการ มากกวาที่จะทําตามผู
เชี่ยวชาญดานความปลอดภัยไดสั่งสอนไว
7. หลักการพืน้ ฐานสูว สิ ยั ทัศน
การที่ เรา (ผู บริ หารที่ รั บผิ ดชอบด าน
ความปลอดภั ย ในการทางาน) จะกํ า หนด
“วิสยั ทัศนแหงความปลอดภัย” (Safety Vision)
ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น เราจะตองเริ่มจาก
หลักการพื้นฐานดานความปลอดภัย (ที่ขยาย
ความจากทฤษฎีของไฮนริช) เพื่อใชยึดถือเปน
หลักในการกําหนดวิสยั ทัศนแหงความปลอดภัย

เพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารและระบบตางๆ ทีจ่ ะลดสถิติ
อุบัติเหตุจนได “องคกรแหงความปลอดภัย”
(Safety Organization) ตามที่ตั้งเปาหมายไว
8. หลักการพืน้ ฐาน 10 ประการ
“หลักการพืน้ ฐานแหงความปลอดภัย (Basic
Principles of Safety) 10 ประการ” ตามทีเ่ สนอโดย
ผูเ ชีย่ วชาญดานความปลอดภัย แดน ปเตอรเสน
(Dan Petersen) ในหนังสือทีเ่ ขียนเมือ่ ป พ.ศ. 2539
อันเปนประโยชนตอ ระบบ TQSM (Total Quality
and Safety Management) ไดแก
8.1 การกระทําที่ ไม ปลอดภั ย สภาพ
แวดลอมที่ไมปลอดภัย และอุบัติเหตุ ลวนเปน
อาการที่ แสดงถึ งความผิดพลาดในระบบการ
บริหารขององคกร
8.2 เราสามารถคาดการณลว งหนาไดวา
สภาพแวดลอมหรือสภาพการณใดบางที่จะกอ
ใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงได เราสามารถตรวจ
พบสภาพการณเหลานั้ น และทําการควบคุม
ปองกันลวงหนาได

8.3 ความปลอดภัยจะตองไดรบั การบริหาร
จัดการเชนเดียวกับหนาทีอ่ นื่ ๆ ขององคกร โดยที่
ฝายบริหารตองตัง้ เปาหมายดานความปลอดภัย
ที่สามารถบรรลุถึงได และดําเนินการดวยการ
วางแผน การจัดองคการ และการควบคุมเพือ่ ให
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
8.4 ปจจัยสําคัญสูค วามสําเร็จของความ
ปลอดภัยในสายการผลิตเกิดจากการปฏิบตั กิ าร สมควรแกไขปองกันเพือ่ ใหระบบความปลอดภัย
ตางๆ ของฝายบริหารและมีการกําหนดผูม หี นาที่ โดยรวมมีประสิทธิผลไดแกระบบยอยทีเ่ กีย่ วกับ
8.8.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ
8.8.2 การบริหารงาน และ
8.8.3 พฤติกรรม
8.9 ระบบความปลอดภัยทีไ่ ดผลจะตอง
สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรดวย
8.10 การบรรลุผลดานความปลอดภัยมี
อยูด ว ยกันหลายวิธี แตระบบความปลอดภัยทีม่ ี
ประสิทธิผลจะตองเปนไปตามมาตรฐานทีย่ อมรับ
กันตลอดจนกฎหมายดวย
หลักการพืน้ ฐานทัง้ 10 ประการนีจ้ ะเปน
สิง่ ทีท่ าํ ใหผบู ริหารสามารถกําหนดวิสยั ทัศนเพือ่
สรางองคกรแหงความปลอดภัยในป ค.ศ. 2020 ได
และความรับผิดชอบอยางชัดเจนแลว
9. บทสรุป
8.5 หนาที่ของงานดานความปลอดภัย
วิสัยทัศนแหงความปลอดภัยในป ค.ศ.
คือ การคนหาและระบุถงึ ขอบกพรองตางๆ ของ
การปฏิบัติงานที่อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้ นได 2020 คื อ สภาพการทํางานหรือองคกรที่ ผู
บริหารความปลอดภัยตองการทีจ่ ะไปใหถงึ หรือ
หนาที่นี้จะดําเนินการได 2 แนวทาง คือ
8.5.1 ด วยการถามว า ทําไมถึ ง เกิ ด “องคกรแหงความปลอดภัย” ซึง่ หมายถึง องคกร
อุบตั เิ หตุ? (การสืบหาใหไดสาเหตุทแี่ ทจริง) และ ทีส่ ามารถควบคุมปองกันอุบตั ิเหตุไมใหเกิดขึน้
8.5.2 ดวยการถามวา การควบคุมที่มี องคกรที่ สามารถสรางเสริมสภาพแวดลอมที่
ประสิทธิผลทีล่ ว งหนาแลวไดถกู นําไปใชหรือไม? ปลอดภัยตอการทํางานไดอยางยัง่ ยืน องคกรที่
8.6 เราสามารถระบุ ถึ ง สาเหตุ แ ห ง ฝายพนักงานและทุกๆ คนตระหนักถึงความสําคัญ
“พฤติกรรมทีไ่ มปลอดภัย” และสามารถทําการ ของความปลอดภัยและรวมมือกันอยางแทจริง
การกําหนดวิสยั ทัศนขององคกรตองเริม่
จัดแยกประเภทได ซึง่ แตละสาเหตุสามารถทีจ่ ะ
จากเมื่อวานนี้ วันนี้ พรุงนี้ (ตองการจะเปน
ควบคุมปองกันได
8.7 โดยทั่วไป พฤติกรรมที่ไมปลอดภัย อยางไร) วิสยั ทัศนทดี่ ี คือ วิสยั ทัศนทแี่ สดงให
จะเปนพฤติกรรมของคนทัว่ ไป ซึง่ ตอบสนองตอ ผูป ฏิบตั งิ านเห็นถึงความปลอดภัยในทีท่ าํ งาน
ุ ภาพ
สิง่ แวดลอม ดังนัน้ หนาทีข่ องฝายบริหารคือ การ อยางชัดเจนและเกิดความเชือ่ วาจะมีคณ
ปรับเปลีย่ นสิง่ แวดลอมทีท่ าํ ใหคนมีพฤติกรรมที่ ชีวิตที่ ดีขึ้ นในอนาคต วิสัยทัศนนั้ นจะตอง
ไมปลอดภัย (เพือ่ ใหคนมีพฤติกรรมทีป่ ลอดภัย) ชักนําใหเกิดความรวมมือจากฝายบริหารและ
8.8 ระบบย อยแห ง ความปลอดภั ยที่ พนักงานทุกคนเพือ่ กาวเดินไปใหถงึ จุดนัน้ ใหได
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