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1. บทนํา
การพฒันากาวไปขางหนาอยางไมหยดุยัง้

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT : Information
Technology) และภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงเชน
ทุกวันนี้ ทําใหนักธุรกิจอุตสาหกรรมตองปรับ
เปล่ียนกระบวนทัศนและการจัดองคกรใหมให
ทันตอการเปล่ียนแปลงเพื่อความอยูรอด

การปรับเปล่ียนตางๆ ไดสงผลกระทบ
กระเทือนตอวิธีการบริหารจัดการแบบเดิมๆ
ในทุกๆ ดานขององคกร ไมเวนแมแตการบริหาร
ความปลอดภัย

2. เราจะไปทางไหนกันด?ี
คําถามท่ีวา “เราจะไปทางไหนกันดี?”

เปนคําถามยอดฮิตของยุคสมัยท่ีมีการแขงขัน
รุนแรงในปจจบุนั และเปนคำถามแรกๆ ท่ีองคกร
จะตองตอบใหไดสาหรับการบริหารงานยคุใหม
(Modern Management)

เราจะไปทางไหนกนัดี? เปนคําถามท่ีชีน้าํ
ใหผูบริหารและพนกังานในทุกองคกรจะตองรูตัว
อยูเสมอวา “พวกเขาควรจะทุมความพยายามไป
ทางไหน” (คือตองรูวาจดุหมายอยูท่ีใด) องคกร
จึงจะอยูรอดและเติบโตตอไปไดในอนาคต

ในการบริหารความปลอดภัยใหสมัฤทธผิล
ก็เชนเดียวกัน เราจําเปนตองมีวิสัยทัศนแหง
ความปลอดภัย (Safety Vision) นัน่คือ นกับริหาร
ความปลอดภัยควรจะตองรูวาระบบความปลอดภัย
ในอนาคต องคกรของพวกเราจะมีลักษณะหรือ
รูปรางหนาตาอยางไร และรูวามีหลักการเบือ้งตน
(Basic Principle) อะไรบางท่ีจะสนับสนุนและ
คํ้าจนุระบบความปลอดภัยนัน้ หรือรูวาพวกเขา
ตองบริหารจดัการความปลอดภัยใหไดมาตรฐาน
ระดับใดบางจึงจะไดองคกรแหงความปลอดภัย
(Safety Organization) องคกรท่ีมีความปลอดภัย

ตอการทางานอยางสมบูรณแบบ
การกาํหนดวิสยัทัศนแหงความปลอดภัย

ไมใชเร่ืองท่ีจะทําไดงายๆ เพราะผูบริหารจะตอง
รูอยางลึกซึ้งในจุดแข็งจุดออนของระบบความ
ปลอดภัยขององคกรในปจจบุนั และมีทัศนะหรือ
ความเชื่อในเร่ืองความปลอดภัยใน 2 ประเด็น
คําถามท่ีสําคัญ ไดแก

2.1 อะไรท่ีเราเชื่อวาเปนสาเหตุท่ีทําให
เกดิอุบติัเหตุ

2.2 อะไรท่ีเราเชื่อวาจะตองดําเนินการ
ตอไปในองคกรเพือ่ปองกนัและควบคุมอุบติัเหตุ
ใหไดผลอยางแทจริง

นับต้ั งแตบัดนี้ ไป ปญหาดานความ
ปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัยจะ
เปล่ี ยนแปลงอย างรวดเร็วมากข้ึ น เพราะ
เทคโนโลยีกาวหนาไปเร็วมากและปญหาทาง
เศรษฐกิจการแขงขันท่ีสูงยิ่งข้ึน ดังนั้น สวนท่ี
สาํคัญของปญหาการบริหารความปลอดภัยกคื็อ
ทัศนคติหรือความเชือ่ม่ันของเราในระบบความ
ปลอดภัยท่ีเกีย่วกบั “สาเหตุของการเกดิอบุติัเหต ุ”
กับ “การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ” ซึ่งเปน
ปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหเรากําหนดวิสัยทัศนแหง

ความปลอดภัยในป ค.ศ. 2010 ได
3. สาเหตขุองอบัุตเิหตใุนยุคแรกๆ
ตนแบบของทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุใน

ยุคแรกๆ ของวิชาความปลอดภัยก็คือ “ทฤษฎี
โดมิโน” (Domino Theory)

แตเดิมนัน้เราตระหนกักนัวาสภาพการณ
หรือส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Conditions)
เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึน ดังนั้น
เม่ือเราไมมีปญหาทางเศรษฐกิจ หรือเม่ือเรา
พจิารณาดูแลววาคุมคา เรา(ผูท่ีรับผิดชอบดาน
ความปลอดภ  ยั) กจ็ะเร่ิมแกไขปรับปรุงท่ีสภาพ
แวดลอมทางกายภาพท่ีอันตรายๆนั้นทันที

จนกระท่ังป พ.ศ. 2474 ไฮนริช (Heinrich)
ไดเสนอแงมุมใหมของสาเหตุท่ีทําใหอุบัติเหตุ
เกดิข้ึน โดยกลาววา มนษุยเปนสาเหตุหลัก ไมใช
สภาพแวดลอมหรือสิง่ของท่ีเชื่อกันมานานแลว

ไฮนริชกลาววา “อุบัติเหตุท่ีทําใหคน
บาดเจ็บจะเกิดจากปจจัยตอเนื่องหลายอยาง
(Sequence of Factors) ปจจัยสุดทายก็คือ
สิ่งท่ีทําใหบาดเจ็บ สาเหตุโดยตรงเกิดจากการ
กระทําท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Act) ของผูปฏิบติั
งานและหรือเคร่ืองจกัรหรือสภาพแวดลอมท่ีเปน
อันตราย (Mechanical or Physical Hazard)”

ไฮนริชไดแสดงถึงปจจัยตอเนื่ องของ
สาเหตุท่ีทําใหเกดิอุบติัเหตุในรูปของตัวโดมิโน 5
ตัวท่ีต้ังเรียงกันไป ดังนี้

โดมิโนตัวท่ี  1 คือภูมิหลังและสภาพ
แวดลอมทางสังคม

โดมิโนตัวท ี่ 2 คือความบกพรองสวนบคุคล
โดมิโนตัวท่ี 3 คือการกระทําท่ีไมปลอดภัย

หรือสภาพแวดลอมท่ีไมปลอดภัย
โดมิโนตัวท่ี 4 คืออุบัติเหตุ
โดมิโนตัวท่ี 5 คือความบาดเจ็บ
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เม่ือโดมิโนตัวท่ี 1 ลม ก็จะทําใหโดมิโน
ตัวตอๆ ไปลมตามกนัไป นอกจากจะมีการหยบิ
เอาโดมิโนตัวหนึง่ตัวใดออกไปเพือ่ตัดวงจรความ
ตอเนื่อง และเพื่อไมใหโดมิโนตัวถัดไปลม

เม่ือพจิารณาแลวจะพบวา การหยบิโดมิโน
ตัวกลาง (ตัวท่ี 3) ออกไป จะเปนวิธีท่ีงายท่ีสุด
และมีประสทิธภิาพท่ีสดุ คือ ตัดการกระทําท่ีไม
ปลอดภัยหรือสภาพแวดลอมท่ีไมปลอดภัยท้ิง
ไป โดมิโนตัวท่ี 4 และตัวท่ี 5 ก็จะไมลม (คือ
ไมเกิดอุบัติเหตุและไมมีการบาดเจ็บ)

ทฤษฎีโดมิโนของไฮนริชนีจ้งึเขาใจไดงาย
และเปนพืน้ฐานในการปฏิบติัของวิชาการควบคุม
ความสูญเสีย (Loss Control) ซึ่งกลาวโดยสรุป
ไดวา “ถาตองการปองกันหรือลดความสูญเสีย
กต็องกาํจดัการกระทําท่ีไมปลอดภัยของพนกังาน
หรือกาจดัสภาพแวดลอมท่ีไมปลอดภัยใหหมด
ไปหรือใหเหลือนอยท่ีสุด”

ทฤษฎีโดมิโนมีประโยชนมากในทางปฏิบติั
แตการตีความอยางแคบๆ อาจทําใหเกดิปญหา
ภายหลังได เชน ถาเราสอบสวนอุบัติเหตุโดย
พจิารณาเพยีงท่ีการกระทา หรือ สภาพแวดลอม
ท่ีไมปลอดภัย เราก็อาจจะมองขามขอเท็จจริง
อ่ืนๆ ท่ีเปนสาเหตุของอุบติัเหตุนัน้ๆ ไป เม่ือเรา
กําจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพตัวท่ี เปน
ตนเหตุใหหมดไป เราแนใจหรือไมวา สภาพ
แวดลอมตัวอ่ืนๆ จะไมทาใหอุบติัเหตุเกิดข้ึนอีก

4. ทฤษฎีหลายสาเหตหุลายปจจัย
ปจจบุนัตระหนกัดีวาอุบติัเหตุเกดิข้ึนจาก

หลายปจจัย เกิดจากหลายสาเหตุหลักและ
หลายสาเหตุรองตามทฤษฎีหลายสาเหตุหลาย
ปจจัย (Multiple Causation) ซึ่งกลาววา ปจจัย

หลายๆ ปจจัยรวมกันกอใหเกดิอุบัติเหตุ ดังนัน้
เม่ือเชื่อวาทฤษฎีนี้เปนจริง ในการสอบสวน
อุบติัเหตุทุกคร้ัง เรากจ็ะตองคนหาและรวบรวม
สาเหตุตางๆ ใหไดมากท่ีสุดเพื่อการควบคุม
ปองกนัอุบติัเหตุในอนาคตอยางมีประสทิธภิาพ

เม่ือเราพิจารณาท่ีการกระทําหรือสภาพ
แวดลอม เราจะพจิารณาไดเพยีงอาการ (Symptoms)
ซึ่งไมใชสาเหตุ (Causes) ของอุบัติเหตุ ดังนั้น
การตีความทฤษฎีโดมิโนอยางแคบๆ เพยีงปจจยั
หน่ึงปจจัยเดียวจะทาํใหทราบเพียงอาการเทาน้ัน
เม่ือเราแกไขหรือกําจัดท่ีอาการใหหมดไป แต
สาเหตุท่ีแทจริงหรือรากเหงาของสาเหตุ (Root
Causes) อาจจะยงัอยูซึง่อาจทำใหเกดิอุบติัเหตุ
ไดอีก

นั่นคือ เพื่อท่ีจะแกไขปรับปรุงอยางมี
ประสิทธิผล และสามารถปองกันอุบัติเหตุได
อยางถาวร เราจะตองจดัการกบัสาเหตุท่ีแทจริง
โดยการพยายามกาจดัสาเหตุท่ีแทจริงตางๆ ให
หมดไปเทานั้น

5. อบัุตเิหตแุละระบบการบรหิาร
สาเหตุท่ีแทจริงท่ีกอใหเกดิอุบัติเหตุและ

การบาดเจ็บ (Accident Root Causes) ของ
องคกรมักจะเกีย่วของกบั

5.1 นโยบายดานการบริหารความปลอดภัย
5.2 วิธคิีดวิธปีฏิบติั

5.3 การควบคุมดูแล
5.4 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.5 การฝกอบรม
และอ่ืนๆ
ตัวอยางเชน การขาดวิธกีารตรวจสอบท่ีมี

ประสิทธิภาพ การไมมีนโยบายความปลอดภัย
การไมกาหนดผูรับผดิชอบอยางชดัเจน การขาด
การควบคุมดูแลอยางจริงจังจากหัวหนางาน
(Supervisor) การขาดการฝกอบรม เปนตน

สาเหตุท่ีแทจริง หมายถึง สาเหตุท่ีเม่ือ
ไดรับการแกไขแลว จะทําใหเกิดผลลัพธถาวร
คือ ไมทําใหอุบัติเหตุเดิมเกิดข้ึนอีก และหมาย
รวมถึงขอบกพรองตางๆ ท่ีมีผลอาจทําใหเกิด
อุบติัเหตุอ่ืนๆ หรือเกดิปญหาในการปฏิบติังาน
ตางๆ อีกดวย

สาเหตุท่ีแทจริงจงึมักหมายถงึขอบกพรอง
ตางๆ ของระบบการบริหารในองคกรหนึง่ๆ ซึง่
กอใหเกดิปญหาในการปฏิบติังานตางๆ รวมท้ัง
ปญหาอุบติัเหตุดวย การสรุปเชนนีแ้มจะเห็นได
ไมชดัแจง แตหากเราพจิารณาใหดีแลวจะเขาใจ
ไดชดัเจนยิง่ข้ึน

ตัวอยางเชน ปญหาเร่ืองอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการฝกอบรมพนกังานไมพอเพยีง มีหรือไม
และบอยคร้ังเพียงใด ปญหาเร่ืองคุณภาพของ
ผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการฝกอบรมไมเพียงพอ มี
บอยคร้ังดวยใชหรือไม การคัดเลือกพนักงาน
อยางไมเหมาะสมใหปฏิบติังานทําใหเกดิปญหา
ดานความปลอดภัยและปญหาในการทํางานดวย
หรือไม เปนตน

จากตัวอยางขางตนนี ้เราคงจะบอกไมได
วาความปลอดภัยเปนเร่ืองท่ีแยกออกไดเด็ดขาด
จากระบบการบริหารขององคกร

ดังนัน้ สาเหตุท่ีแทจริงท่ีเปนสาเหตุพืน้ฐาน
ของการเกดิอุบติัเหตุจะเปนสาเหตุท่ีแทจริงท่ีเปน
พื้นฐานของปญหาทางการบริหารการจัดการ
และการปฏิบัติงานในองคกรหนึ่งๆ ดวย

6. บุคคลทีส่าํคญัทีส่ดุคอืใคร?
บุคคลทีม่คีวามสาํคญัตอการปองกันอุบัติเหตุ

และสรางเสริมความปลอดภัยในทุกองคกรอยาง
ไดผลท่ีสดุคือหัวหนางาน (Supervisor) จริงหรือ?

หัวหนางานคือผูท่ีอยูในระดับบงัคับบญัชา
ระดับแรก ซึง่เปนผูท่ีถายทอดหรือแปลนโยบาย
ของฝายบริหารไปสูการปฏิบตั ิ เปนผูท่ีอยูใกลชดิ
กบัพนกังานและควบคุมดูแลผูปฏิบติังานไดมาก
ท่ีสดุ จงึเปนผูท่ีมีบทบาทสาํคัญยิง่ตอการปองกนั
อุบติัเหตุอยางไดผล
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อยางไรกต็าม แมวาหัวหนางานจะสาํคัญ
ท่ีสุดตอการไดผลในเร่ืองปองกันอุบัติเหตุและ
สรางเสริมความปลอดภัย แตทุกสิง่ทุกอยางกย็งั
ข้ึนอยูกับฝายบริหาร หากผูบริหารยึดม่ันและ
เอาจริงในเร่ืองนี ้หัวหนางานกจ็ะปฏิบติัตามอยาง
จริงจัง เพราะหัวหนางานจะทําตามท่ีผูบังคับ
บัญชาโดยตรงตองการ มากกวาท่ีจะทําตามผู
เชี่ยวชาญดานความปลอดภัยไดสั่งสอนไว

7. หลกัการพืน้ฐานสูวสิยัทศัน
การท่ีเรา (ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดาน

ความปลอดภัยในการทางาน) จะกําหนด
“วสิยัทศันแหงความปลอดภยั” (Safety Vision)
ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น เราจะตองเร่ิมจาก
หลักการพื้นฐานดานความปลอดภัย (ท่ีขยาย
ความจากทฤษฎีของไฮนริช) เพื่อใชยึดถือเปน
หลักในการกาํหนดวิสยัทัศนแหงความปลอดภัย

เพือ่ปรับปรุงวิธกีารและระบบตางๆ ท่ีจะลดสถติิ
อุบัติเหตุจนได “องคกรแหงความปลอดภัย”
(Safety Organization) ตามท่ีต้ังเปาหมายไว

8. หลักการพืน้ฐาน 10 ประการ
“หลกัการพืน้ฐานแหงความปลอดภยั (Basic

Principles of Safety) 10 ประการ” ตามท่ีเสนอโดย
ผูเชีย่วชาญดานความปลอดภัย แดน ปเตอรเสน
(Dan Petersen) ในหนงัสอืท่ีเขียนเม่ือป พ.ศ. 2539
อันเปนประโยชนตอระบบ TQSM (Total Quality
and Safety Management) ไดแก

8.1 การกระทําท่ีไมปลอดภัย สภาพ
แวดลอมท่ีไมปลอดภัย และอุบัติเหตุ ลวนเปน
อาการท่ีแสดงถึงความผิดพลาดในระบบการ
บริหารขององคกร

8.2 เราสามารถคาดการณลวงหนาไดวา
สภาพแวดลอมหรือสภาพการณใดบางท่ีจะกอ
ใหเกดิการบาดเจบ็รายแรงได เราสามารถตรวจ
พบสภาพการณเหลานั้น และทําการควบคุม
ปองกันลวงหนาได

สมควรแกไขปองกนัเพือ่ใหระบบความปลอดภัย
โดยรวมมีประสทิธผิลไดแกระบบยอยท่ีเกีย่วกบั

8.8.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ
8.8.2 การบริหารงาน และ
8.8.3 พฤติกรรม
8.9 ระบบความปลอดภัยท่ีไดผลจะตอง

สอดคลองกบัวัฒนธรรมองคกรดวย
8.10 การบรรลุผลดานความปลอดภัยมี

อยูดวยกนัหลายวิธ ีแตระบบความปลอดภัยท่ีมี
ประสทิธผิลจะตองเปนไปตามมาตรฐานท่ียอมรับ
กนัตลอดจนกฎหมายดวย

หลักการพืน้ฐานท้ัง 10 ประการนีจ้ะเปน
สิง่ท่ีทําใหผูบริหารสามารถกาํหนดวิสยัทัศนเพือ่
สรางองคกรแหงความปลอดภัยในป ค.ศ. 2020 ได

9. บทสรปุ
วิสัยทัศนแหงความปลอดภัยในป ค.ศ.

2020 คือ สภาพการทํางานหรือองคกรท่ีผู
บริหารความปลอดภัยตองการท่ีจะไปใหถงึหรือ
“องคกรแหงความปลอดภัย” ซึง่หมายถงึ องคกร
ท่ีสามารถควบคุมปองกนัอุบติัเหตุไมใหเกิดข้ึน
องคกรท่ีสามารถสรางเสริมสภาพแวดลอมท่ี
ปลอดภัยตอการทํางานไดอยางยัง่ยืน องคกรท่ี
ฝายพนกังานและทุก  ๆคนตระหนกัถงึความสาํคัญ
ของความปลอดภัยและรวมมือกันอยางแทจริง

การกําหนดวสิยัทศันขององคกรตองเริม่
จากเมื่อวานนี้ วันนี้ พรุงนี้ (ตองการจะเปน
อยางไร) วสิยัทศันทีด่ ีคอื วสิยัทศันทีแ่สดงให
ผูปฏบัิตงิานเห็นถงึความปลอดภยัในทีท่าํงาน
อยางชัดเจนและเกิดความเช่ือวาจะมคีณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต วิสัยทัศนนั้นจะตอง
ชักนาํใหเกิดความรวมมอืจากฝายบรหิารและ
พนกังานทกุคนเพือ่กาวเดนิไปใหถงึจุดนัน้ใหได 

8.3 ความปลอดภัยจะตองไดรับการบริหาร
จดัการเชนเดียวกบัหนาท่ีอ่ืนๆ ขององคกร โดยท่ี
ฝายบริหารตองต้ังเปาหมายดานความปลอดภัย
ท่ีสามารถบรรลุถึงได และดําเนินการดวยการ
วางแผน การจดัองคการ และการควบคุมเพือ่ให
บรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว

8.4 ปจจยัสาํคัญสูความสาํเร็จของความ
ปลอดภัยในสายการผลิตเกดิจากการปฏิบติัการ
ตางๆ ของฝายบริหารและมีการกาํหนดผูมีหนาท ี่

และความรับผิดชอบอยางชัดเจนแลว
8.5 หนาท่ีของงานดานความปลอดภัย

คือ การคนหาและระบถุงึขอบกพรองตางๆ ของ
การปฏิบัติงานท่ีอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนได
หนาท่ีนี้จะดําเนินการได 2 แนวทาง คือ

8.5.1 ดวยการถามวา ทําไมถึงเกิด
อุบติัเหตุ? (การสบืหาใหไดสาเหตุท่ีแทจริง) และ

8.5.2 ดวยการถามวา การควบคุมท่ีมี
ประสทิธผิลท่ีลวงหนาแลวไดถกูนาํไปใชหรือไม?

8.6 เราสามารถระบุถึ งสาเหตุแห ง
“พฤตกิรรมทีไ่มปลอดภยั” และสามารถทําการ
จดัแยกประเภทได ซึง่แตละสาเหตุสามารถท่ีจะ
ควบคุมปองกันได

8.7 โดยท่ัวไป พฤติกรรมท่ีไมปลอดภัย
จะเปนพฤติกรรมของคนท่ัวไป ซึง่ตอบสนองตอ
สิง่แวดลอม ดังนัน้ หนาท่ีของฝายบริหารคือ การ
ปรับเปล่ียนสิง่แวดลอมท่ีทําใหคนมีพฤติกรรมท่ี
ไมปลอดภัย (เพือ่ใหคนมีพฤติกรรมท่ีปลอดภัย)

8.8 ระบบยอยแหงความปลอดภัยท่ี


