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	 หนังสือในส่วนของ	 “วิศวกรรมความปลอดภัย	 :	 แนวความคิดและ

ปฏิบัติการ”	นี้	เป็นการรวบรวม	บทความเกี่ยวกับ	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย

สภาพแวดล้อม	และวิศวกรรมความปลอดภัย	ที่เขียนขึ้นตามจังหวะและเหตุการณ์	

(อุบตัเิหตอุันตราย)	ที่เกิดขึน้ในชว่งหนึ่งในชวีิตการทํางานที่ผ่านมา	จงึมทีั้งเรื่องเชิง

บอกเล่าเหตุการณ	์ประสบการณ	์ปฏิบัติการและนําเสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุง

แก้ไขใหผู้้เก่ียวขอ้งและพวกเราทกุคนม	ี“คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้”	โดยไมว่นเวยีนซ้าํซาก

ในวัฏจักรของ	 “ความเสี่ยง”	 และ	 “การบาดเจ็บพิการ”	 ในการทํางานและการใช้

ชีวิตส่วนตัว

	 แนวความคิดทางทฤษฎีที่ใช้เขียนประกอบบทความ	 จึงอาจซ้ําๆ	 บ้าง 

แต่เป็นการประยุกต์เพื่อใช้อธิบายเหตุการณ์ต่างๆ	เพื่อต้องการ	“ตอกย้ําพร่ําสอน”

ให้พวกเราได้ตระหนักรู้และหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ	พิการ	และความ

สูญเสียทรัพย์สิน	อันไม่ควรจะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

	 “วิศวกรรมความปลอดภัย”	 (Safety	 Engineering)	 จึงเป็นสาขาหนึ่ง

ทางวศิวกรรมศาสตร์	เพื่อการออกแบบใหป้ลอดภยัตัง้แตต่น้	ไมว่่าจะเปน็เครื่องจกัร	

เครื่องมอื	อปุกรณ์ไฟฟา้	แสง	เสียง	และสภาพแวดล้อม	รวมตลอดถงึการออกแบบ	

กระบวนการผลิตอย่างปลอดภัย	การผลิตด้วยความรับผิดชอบ	คือ	ต้องอาศัยการ

ออกแบบทางวิศวกรรมตั้งแต่ต้นจนจบครบวงจรเพื่อให้พนักงาน	ผู้บริหาร	และ

ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัยในการทํางาน	 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่าง

ยั่งยืนตลอดไป

	 	 วิฑูรย์	สิมะโชคด	ี

	 	 นายกสมาคมนิสิตเก่า

	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 	 1	สิงหาคม	2561

	 	 วันดงตาล
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วิฑูรย์  สิมะโชคดี

	 ไฟไหม้ที่ท่าเตียนกลางดึกของคืนวันอังคารที่	10	มีนาคม	2541	หยกๆ	นี้เอง

	 และแล้วสิ่งที่ผมกลัวนักกลัวหนาและไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยในชีวิตนี้  

ก็เกิดขึ้นจนได้	ที่กลัวก็เพราะผมสอนเรื่อง	Safety	และเห็นภาพน่ากลัวของ	“ไฟไหม้”

มามากมาย

	 ต้นฉบับนี้เขียนขึ้นหลังจาก	“ไฟไหม้กลางดึกที่ท่าเตียน”	สงบลงไม่ถึง

ครึ่งชั่วโมง	เมื่อ	00.25	น.	ของวันที่	11	มีนาคม	2541	จึงสดๆ	ร้อนๆ	ชนิดเกาะติด

สถานการณ์แบบ	Real	TV	ยังไงยังงั้นเลย

	 หลังจาก	 “Real	 TV”	 ในรายการ	 “ตีสิบ”	 ของคุณวิทวัสจบลงไม่นาน  

ตามติดมาด้วยการสัมภาษณ์	“หญิงกับหญิง	แต่งงานกัน”	อย่างออกรสออกชาติ

เมื่อเวลาประมาณ	23	นาฬกิา	จู่ๆ 	เสยีงหวอกด็งัขึน้	และตามตดิมาดว้ยเสยีงตะโกน

ดงัลัน่วา่	“ไฟไหม	้ไฟไหม้	ไฟไหม้”	เสยีงคนเจีย๊วจา๊วแบบโกลาหลวุ่นวายกเ็ริม่ดงัขึน้	

ผมตกใจแต่ก็รวบรวมสติได้เร็ว	รีบวิ่งจากชั้น	3	ลงมาชั้นล่าง	เปิด	“ประตูเหล็กยึด”	

ของตึกแถวออกไปยืนดูหน้าบ้าน	ไฟไหม้ตึกแถวในซอยเดียวกันแค่ฝั่งตรงข้ามบ้าน

ผมเอง	แต่เยื้องไปทางปากซอย	นับจากปากซอยมาห้องที	่5	หรือ	6	ส่วนตึกแถว

ฝั่งของผมอยู่สุดซอย	ต้นเพลิงเบื้องตรงข้ามกับบ้านผมเพียง	4-5	ห้องเท่านั้นเอง

	 ผูค้นเริม่วิง่กนัขวักไขวผ่านหน้าผมจนวุ่นวายไปหมด	ความแตกตื่น	โกลาหล	

(Panic)	ค่อยๆ	เพ่ิมมากข้ึน	เสียงตะโกนจับความได้ว่า	“ขอให้ทุกบ้านสับสวิตช์ไฟฟ้าลง

แล้วรีบออกมานอกบ้านเร็วที่สุด	ช่วยขยับรถออกนอกซอยด้วย	ไฟไหม	้ไฟไหม้”

	 ไฟเริ่มลุกแดงขึ้น	แลบออกนอกหน้าต่างเป็นพวยแดงฉาน	และควันดํา

ก็เป็นพวยพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าที่มืดมิดเหมือนที่เห็นในหนังเลย

	 เสียงหวอดังตลอดเวลา	 ผู้คนเริ่มกรูกันออกมานอกบ้านทั้งยืน	 ทั้งวิ่ง 

ดูเชิงกันบนถนนซอยจนวุ่นวายสับสนไปหมด

	 ผมวิ่งขึ้นไปชั้น	2	บอกคุณพ่อ	คุณแม่	และทุกคนในครอบครัวให้รีบลงไปยืน

หน้าบ้าน	โดยขอให้ทิ้งทุกอย่าง	“ไม่ต้องเอาอะไรไปทั้งนั้น	ไปแต่ตัว	เอาชีวิตไว้ก่อน”

บทเรียนจ�กไฟไหม้กล�งดึกที่ท่�เตียน
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	 ทุกคนตะลึงมองและจะพยายามหอบโน่นหอบนี้	 จนผมต้องออกคําสั่ง				

อย่างแข็งขันอีกครั้งว่า	“ทิ้งให้หมด	เอาชีวิตให้รอดก่อน	เอาไฟฉาย	และกุญแจบ้าน

ไปด้วย”

	 เราทุกคนจึงลงไปชั้นล่าง	พร้อมไฟฉายขนาดต่างๆ	กันคนละกระบอกที่ผม

เตรียมไว้เป็นประจําอยู่แล้ว	ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว	เสียงดังพรึบๆ	ๆ	ขยายวงจาก	

1	ห้อง	เป็น	2	ห้อง	กําลังจะเป็น	3	ห้อง	และจะต่อๆ	ไปอีก

	 ความแตกตื่นยิง่ทวมีากขึน้	ผู้คนไมรู่้ ใครเปน็ใครวิง่หนา้ตาเลิก่ลัก่	โดยเฉพาะ	

“เจ้าหน้าที่อาสาดับเพลิงของชาวท่าเตียน”	ที่กําลังผจญเพลิงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	

หลายคนวิ่งตะโกนสั่งงาน	ลากสายสูบ	โบกรถไล่ไทยมุง	จนวุ่นวายยุ่งเหยิงจริงๆ

	 ผมและครอบครัวทุกคนตัวเปล่า	พร้อมกระบอกไฟฉายวิ่งไปตั้งหลักที่

ริมแม่น้ําเจ้าพระยา	 และเกาะกลุ่มยืนรวมกัน	 คุณแม่อาการหนักกว่าเพื่อนเพราะ		

แก่แล้วและขาไม่ค่อยแข็งแรง	อย่าว่าแต่วิ่งเลยเดินเหินก็ยังลําบาก

	 คณุพอ่คุณแมผ่มยา้ยครอบครวัมาตัง้มัน่ทีท่า่เตยีน	ฝัง่ตรงขา้ม	เย้ืองคลอง

บางหลวงที่เป็นบ้านเกิดผมตั้งแต่	พ.ศ.	2500	เป็นเวลากว่า	40	ปีแล้ว

 แต่เรากําลังจะหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้

	 รถดับเพลิงเริ่มทยอยเข้ามาเต็มซอย	ดีที่เป็นซอยกว้างพอควร	(4	เมตร)

ที่รถสวนกันได้	 แต่ติดขัดเรื่องรถจอดหน้าบ้าน	ซึ่งเจ้าของรถต่างพากันเคลื่อนย้าย

รถหนีกันจนวุ่นวายไปหมดทั้งคนทั้งรถ	แต่ก็คลี่คลายได้เร็ว

	 ผมยืนดูไฟที่ลุกไหม้จนแดงโร่ขึ้นฟ้า	 ดูม่านน้ําจากสายสูบเป็นสิบๆ	 สาย				

ฉีดรอบทิศทั้งด้านหน้าด้านหลัง	ทั้งบนทั้งล่าง

	 ในภาวะเช่นนี้	ในฐานะคนที่คร่ําหวอดอยู่ในวงการ	Safety	ก็เจอมุมอับได้

เหมือนกัน	เพราะไม่รู้จะเข้าไปช่วยหรือแทรกตรงไหน	และที่สําคัญก็คือ	“ไม่มีใคร	

ฟังใคร”	เสียงสั่งการโหวกเหวกของพนักงานดับเพลิงและพวกอาสาสมัครของ

ชุมชนท่าเตียน	ผสมผสานกับเสียงดังสนั่นของเปลวไฟ	และเครื่องสูบน้ําจากแม่น้ํา

เจ้าพระยา	และความโกลาหลแตกตื่น	อื้ออึงจนฟังกันไม่รู้เรื่อง

	 ผมจึงรู้ว่า	แม้ตอนฝึกหนีไฟตามแผนฉุกเฉิน	(Emergency	Plan)	จะทําได้

อย่างดี	แต่ตอนไฟไหม้จริง	ผู้คนก็จะตกใจและสับสนจนควบคุมกันไม่ได้เพราะ

ความแตกตื่น
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	 ผมยืนมองไฟที่ลุกไหม้อย่างบ้าเลือด	 ผมหันไปมองทุกคนในครอบครัว 

เราทุกคนยืนหลบรถและความวุ่นวายอยู่ซอกรถริมแม่น้ํา	พร้อมกระบอกไฟฉาย 

ทุกคนได้แต่ยืนมองตาปริบๆ

	 เมื่อไฟฟ้าทุกบ้านในซอยถูกเจ้าหน้าที่ตัดไฟ	ทั้งซอยจึงมืดมิดหมด	เห็นแต่

เปลวไฟที่สว่างโร่และความสับสน	เราจึงรู้ว่า	“ไฟฉาย”	ที่ถือมามีค่ายิ่งนัก

	 ผมจึงได้รู้ได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆ	 ของภาวะที่ผู้คนแตกตื่นโกลาหล

เมื่อบ้านของพวกเขา	(กําลัง)	จะถูกไฟไหม้

	 หลายคนขนของวิ่งหนี	ตะโกนร้องเรียกลูกหลาน	เรียกพ่อแม่กัน	เสียงหลง	

กระชากลากฉุดกัน	วิ่งชนกัน	บางคนทั้งจูงลูกเล็ก	ทั้งหอบของหนี

	 ผมจึงรู้ว่าภาวะแบบนี้ควบคุมกันไม่อยู่จริงๆ	 ทั้งที่รู้กันว่าการควบคุม	

สถานการณ์ให้ได้เป็นเรื่องสําคัญยิ่ง	แต่ความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เลย	และผม

ก็เชื่อว่าลึกๆ	 แล้วทุกคนได้แต่ภาวนาในใจว่า	 “ขออย่าให้ไฟไหม้ถึงบ้านเราเลย 

ขออย่าให้เป็นเรา”	ทุกคนทําได้แค่นั้นจริงๆ

 แต่พระเพลิงดูเหมือนไม่ปรานีใครเลย

	 ผมยืนมอง	“ความสูญเสีย”	และทบทวนสิ่งที่ได้ร่ําเรียนและได้พร่ําสอน

มาตลอด	จึงรู้ว่าสิ่งที่เราเรียนมาบางครั้งก็นํามาใช้ ในเหตุการณ์จริงๆ	ได้ยาก

	 ผมคิดถึงทุกๆ	บ้านที่เก็บสะสม	“ข้าวของ”	ต่างๆ	มากมายที่เกินความจําเป็น

ผมคดิถงึ	“เช้ือเพลงิ”	ท่ีแตล่ะบา้นเกบ็กนัอยา่งไมรู่ร้อ้น	รู้หนาว	บางคนก็ไมรู่ด้ว้ยวา่

ไอ้ที่เก็บๆ	กันไว้เป็นเชื้อไฟอย่างดีเลย	ทั้งหนังสือพิมพ์เก่า	 เสื้อผ้าเก่า	ฟูก	ที่นอน

หมอนมุ่งเก่า	เศษกระดาษ	กล่อง	กระดาษ	และจิปาถะ

	 เมื่อไม่มีภัยเราก็จะไม่คิดกัน	ส่วนใหญ่เราจะม	ี“จิตสํานึกแห่งการป้องกัน”	

น้อย	(Preventive	Mind)	ทุกคนมักจะคิดกันง่ายๆ	ว่า	“เหตุร้ายคงไม่เกิดขึ้นกับเรา	

เราคงไม่ซวยขนาดนั้น”

	 ผมคิดถึง	 “ประตูเหล็กยืด”	 และ	 “ลูกกรงเหล็กดัด”	 ของตึกแถว	 คิดถึง	

“ทางออกฉุกเฉิน”	และ	“ทางหนีไฟ”	คิดถึง	“ถังแก๊ส”	ในทุกบ้าน	คิดถึง	“ทางเข้า

ออกของรถดับเพลิง”	ในซอย	คิดแล้วก็ได้แต่ปลงใน	“จิตสํานึกแห่งความปลอดภัย	

(Safety	Mind)	ที่มีกันไม่มากนัก
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 ดูเหมือนว่าเราต่างอยู่กันบนความเสี่ยงได้อย่างไม่กลัวกันเลย

	 เมื่อไม่เกิดอุบัติเหตุ	 เมื่อไม่มีเหตุร้ายเกิดข้ึน	 ทุกคนก็จะลืมเรื่อง	 “ความ

ปลอดภัย”	ลืมเรื่อง	“ความสูญเสีย”	ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและเกิดขึ้นได้กับ

ทุกคนที่ประมาท

	 ทรัพย์สมบัติที่สะสมกันมาตั้งนาน	บางคนอาจใช้เวลาสะสมมาทั้งชีวิต

พอไฟไหม้คร้ังเดียว	คร้ังเดียวจริงๆ	ก็ทําให้ทุกอย่างจบส้ิน	ท้ังท่ีเรารู้กันดีท่องกันได้ว่า

“โจรปล้นเจ็ดครั้ง	ไม่ร้ายแรงเท่าไฟไหม้ครั้งเดียว”

	 “อุบัติเหตุ”	จึงรอคอยและจ้องเล่นงานคนที่ประมาทเสมอ	อุบัติเหตุมักจะ

ขอเพียง	“ครั้งเดียว”	จริงๆ

	 วันนี้ผมจะไม่พูดถึงวิชาการ	“วิศวกรรมความปลอดภัย”	ผมจะพูดเพียงแต่	

“การเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติภัย”	ด้วย	“การต้องป้องกันล่วงหน้า”	และด้วยการ

ใช้สามัญสํานึกอย่างคนธรรมดาๆ

 การป้องกันล่วงหน้าหรือความปลอดภัยในเชิงรุก (Proactive Safety) 

คือ การต้องรู้จักคิดก่อนว่าจะป้องกันไม่ให้เหตุร้ายเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง และ   

ถ้าเหตุร้ายเกิดจริงๆ เราจะต้องทําอย่างไรบ้างที่จะช่วยชีวิตตนเองได้และ 

“ลดความสูญเสีย” ให้เหลือน้อยที่สุดได้

	 สมองผมคิดต่างๆ	นาๆ	ในขณะที่สายตาผมยืนดูการผจญเพลิงในระยะห่าง

ไม่ถึง	 50	 เมตร	 มองสลับกลับไปมาระหว่างไฟไหม้ฝ่ังตรงข้ามบ้านผมกับบ้านผม			

ซึ่งห่างกันไม่ถึง	4	เมตร	ด้วยใจระทึกและความกลัวลึกๆ

	 และเพลิงก็สงบลงจนได้จากการฉีดดับเพลิงของทั้งราชการและเจ้าหน้าที่

ชุมชนท่าเตียนเอง	ผมถอนหายใจและเป่าลมออกปากอย่างโล่งอก	เดินไปขอบคุณ

พนกังานดับเพลงิและเหล่าอาสาทา่เตยีนวา่	“ชว่ยฉดีน้าํเลีย้งไวก้อ่นอกีสกัระยะหนึง่	

เด๋ียวไฟอาจจะคุข้ึนมาอีก	อย่าพ่ึงถอนไปเร็วนัก”	โดยไม่รู้ว่าพวกเขาจะเชื่อผมกันแค่ไหน

แต่ก็เห็นกันอยู่แล้ว

	 เมื่อไฟสงบลงเวลาประมาณ	00.25	น.	ความโกลาหลทุกอย่างเริ่มสงบลง

ผู้คนเริ่มแยกกลับเข้าบ้านที่มืดมิดของตนเอง	 อีกพักเดียวพวกเราเข้าบ้านด้วย	

“ไฟฉาย”	 และจุดเทียน	 ผมคิดถึงเรื่องเทียนอีกว่าต้องออกโทรโข่งบอกให้ทุกบ้าน

ระวังด้วย	แต่ในไม่ช้าไฟฟ้าฝั่งบ้านผมก็มาจึงสว่างขึ้น
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	 แม้ครอบครัวผมจะเข้าบ้านแล้ว	 ผมก็ยังบอกทุกคนว่าอย่าเพ่ิงวางใจนะ		

อย่าเพิ่งถอดเสื้อผ้าออกนอนอาจต้องวิ่งหนีกันอีกก็ได้

	 แล้วผมก็มาเขียนต้นฉบับที่จะลงวันพฤหัสนี้	เขียนไปได้เพียงหน้าเดียว

เสียงโวยวายเอะอะก็ดังขึ้นอีก	 ผมวิ่งไปหน้าบ้านได้ยินว่า	 “ไฟลุกขึ้นอีกแล้ว” 

ผมเรียกทุกคนลงมายืนเตรียมพร้อมหน้าบ้าน	คราวนี้ผมไปดูด้วยตาตัวเองใกล้ที่

เกิดเหตุที่สุด	พูดคุยกับพวกอาสาท่าเตียน	และถามว่าไฟไหม้ครั้งน้ีเกิดเพราะอะไร	

ได้รับคําตอบอ้อมแอ้มๆ	 ไม่เต็มคําว่า	 “สงสัยจะเกิดจากการเคี่ยวยาสมุนไพรแล้ว			

ไฟลกุข้ึน	ไดยิ้นเสียงดงัแกส๊ระเบดิ	ไฟจงึลกุตดิเชือ้เพลงิตา่งๆ	จนไฟไหมต้ามทีเ่ห็น”

	 บ้านต้นเพลิงมีคนอยู่เพียงคนเดียวในตอนเกิดเหตุ	 และเก็บข้าวของ

จํานวนมาก

	 บ้านแต่ละหลังเก็บเชื้อเพลิงอะไรบ้าง	จะดับกันด้วยน้ําได้หรือไม่	หรือต้อง

ดับด้วยวิธีพิเศษ	ใครจะรู้บ้าง	บ้านอยู่ติดกันแท้ๆ	ก็ไม่มีสิทธิรู้	ถังแก๊สก็มีกันทุกบ้าน	

ผมพูดแล้วพูดอีกว่าน่ากลัวจริงๆ

	 ผมเกาะติดสถานการณ์อยู่ไม่ห่างจากบ้านต้นเพลิงนัก	จนเห็นว่าไม่มีอะไรแล้ว

จึงเรียกครอบครัวขึ้นบ้านเตรียมนอนพักผ่อน

	 ตีสองแล้ว	ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ยังสับสนอยู่	แล้วมีใครบาดเจ็บ	หรือเสียชีวิต

หรือไม่ก็ยังไม่รู	้ความสูญเสียก็ยังประเมินไม่ได้

	 การระแวดระวังภัยด้วยการป้องกันไว้ก่อน	 โดยเฉพาะการป้องกันอัคคีภัย	

จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักอย่างเข้มงวดจริงจัง

 วิธทีีด่ทีีส่ดุก็คอื การสร้างชมุชนอาสาขึน้เปน็จดุๆ เปน็ซอยๆ เพื่อปอ้งกนั

อคัคภียั ตอ้งมอีปุกรณด์บัเพลงิครบถว้น มกีารตดิตัง้สญัญาณเตอืนภยั และตอ้ง

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจําอย่างมีประสิทธิภาพ

 พร้อมกันนี้ทุกบ้านควรทํา 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ

และสร้างนิสัย)	 เรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือ	ทุกบ้านไม่ควรเก็บสะสม	“ของไร้ค่า”  

ทีพ่รอ้มจะเปน็เช้ือเพลงิไดท้กุเมื่อ	อย่าใชบ้า้นเกบ็เชือ้เพลงิโดยไม่ตัง้ใจ	อยา่เก็บของ

ด้วยความคิดว่า	“เผื่อ”	จนเกินจําเป็น
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	 เหตท่ีุไฟสงบเรว็กเ็พราะทกุคนชว่ยกนัจรงิๆ	โดยเฉพาะ	“พนักงานดบัเพลงิ

ของรัฐ”	และ	“อาสาสมัครของชาวท่าเตียน”	ที่แข็งขันจริงจังอย่างที่ผมเห็น	จนผม

รู้สกึขอบคณุและชื่นชมจรงิๆ	และทีส่าํคญักค็อืเราอยู่ใกลแ้หลง่น้าํ	(แมน่้าํเจา้พระยา)

	 ดังนั้น	 จะว่าโชคดีก็ว่าได้ที่มี	 “การเตรียมพร้อม”	 อย่างดีของชุมชน		

ชาวท่าเตียน	แต่เราคงจะไม่โชคดีอย่างนี้ตลอดไป ถ้าเราไม่เข็ดไม่จํา และไม่ 

“เรียนรู้จากประสบการณ์”

	 อาทิตย์ที่แล้ว	รถเครนคว่ําทับคนขับตาย	1	ศพ	สองสามวันก่อนนี้	คานเหล็ก

ก่อสร้างก็ร่วงลงมาทับรถแท็กซี่จนมีผู้เสียชีวิตอีก	 เรื่องเช่นนี้เกิดซ้ําแล้วซ้ําอีก			

เหมือนกับ	“เข็ดแล้วไม่จํา”	ไม่มีใคร	“เรียนรู้จากประสบการณ์”	เลย	และไม่มีใคร

กล้ารับประกันเลยว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ําอีก

	 “ความปลอดภยัจงึเปน็หนา้ทีร่บัผดิชอบของทกุคน”	(Safety	is	everyone’s	

responsibility)	ดังนั้น	“การเตรียมพร้อมเพื่อรับเหตุฉุกเฉิน”	ด้วยความไม่ประมาท

จึงเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งจริงๆ	 เช่นเดียวกับการควบคุมสถานการณ์และการตัดสินใจ

สั่งการเมื่อเกิดเหตุร้ายเช่นไฟไหม้

	 ผมจงึใครข่อวงิวอนชาวทา่เตยีนและทกุๆ	ท่านทีอ่ยูก่นัอยา่งแออดัในตกึแถว

ทั่วไปสัก	5-6	ข้อที่จําเป็นจริงๆ	คือ

	 1.	 ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอในลักษณะชุมชนอาสาช่วยตนเอง	 และด้วย

วิญญาณของ	“การป้องกันล่วงหน้า”	

	 2.	 ต้องไม่เก็บของที่เป็นเชื้อไฟในบ้านพัก	 อะไรทิ้งได้ต้องทิ้งให้หมด 

โดยเฉพาะต้องไม่เก็บสารเคมีไวไฟไว้อย่างไม่ปลอดภัยในบ้านพัก

	 3.	 ต้องไม่ปิดล็อกประตูเหล็กยึดหรือลูกกรงเหล็กดัดหลายชั้นเกินสมควร 

	 4.	 ต้องคิดถึงทางหนีไฟ	 ทางอพยพ	 และทางเข้าออกของรถดับเพลิง		

ให้สะดวกที่สุด

	 5.	 ต้องจัดทํา	“แผนฉุกเฉิน”	อย่างเป็นระบบและต้องฝึกซ้อมเป็นระยะๆ	ด้วย

	 6.	 ตอ้งเขด็และตอ้งจาํ	จงึตอ้งปอ้งกนัไม่ใหเ้กดิเหตรุ้ายเชน่น้ีอีกในอนาคต

	 เมื่อเราปอ้งกนัได	้ทาํไมเราจะตอ้งเสีย่งโดยเอาชวีติและอนาคตของเราเขา้

แลกด้วย	ไม่เจอเองก็ไม่รู้ว่า	“ไฟไหม้นั้นอันตรายสุดๆ	จริงๆ”	ครับผม!	(ปิดต้นฉบับ

เมื่อเสียงหวอดังขึ้นอีกครั้งตอนตีสี่)

12 มีนาคม 2541
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ข้อคิด 1 

	 ผมคิดถึงทุกๆ	บ้านท่ีเก็บสะสม	“ข้าวของ”	ต่างๆ	มากมายท่ีเกินความจําเป็น

ผมคดิถงึ	“เช้ือเพลงิ”	ท่ีแตล่ะบา้นเกบ็กนัอยา่งไมรู่ร้อ้น	รู้หนาว	บางคนก็ไมรู่ด้ว้ยวา่

ไอ้ที่เก็บๆ	กันไว้เป็นเชื้อไฟอย่างดีเลย	ทั้งหนังสือพิมพ์เก่า	 เสื้อผ้าเก่า	ฟูก	ที่นอน

หมอนมุ่งเก่า	เศษกระดาษ	กล่องกระดาษ	และจิปาถะ

ข้อคิด 2 

	 การป้องกันล่วงหน้าหรือความปลอดภัยในเชิงรุก	(Proactive	Safety)	คือ	

การตอ้งรูจ้กัคดิกอ่นวา่จะป้องกนัไม่ใหเ้หตรุา้ยเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไรบา้ง	และถา้เหตรุา้ย

เกิดจริงๆ	เราจะต้องทําอย่างไรบ้างที่จะช่วยชีวิตตนเองได	้และ	“ลดความสูญเสีย”	

ให้เหลือน้อยที่สุดได้

ข้อคิด 3

 “ความปลอดภัยจึงเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของทุกคน” (Safety is everyone’s 

responsibility)	ดงันัน้	“การเตรยีมพรอ้มเพื่อรบัเหต	ุฉกุเฉนิ”	ดว้ยความไมป่ระมาท

จึงเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งจริงๆ	 เช่นเดียวกับการควบคุมสถานการณ์และการตัดสินใจ

สั่งการเมื่อเกิดเหตุร้ายเช่นไฟไหม้
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วิฑูรย์  สิมะโชคดี

	 มีข่าวเล็กๆ	2	ข่าว	พร้อมรูปพาดหัวข่าวหน้า	1	ของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่

ฉบับวันจันทร์ที	่28	กันยายน	2541	นี้เอง	ที่หลายท่านอ่านแล้วอาจมองข้ามไป

	 เรื่องที่หนึ่งคือ	“ตู้กินนิ้ว”	ภาพข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท ์ 

กําลังช่วยเหลือหญิงสาวผู้หน่ึง	 ซ่ึงนิ้วมือขวาโดนช่องคืนเหรียญของตู้ โทรศัพท์

สาธารณะหนีบจนเจ็บปวด	กว่าจะช่วยออกมาได้ก็สุดทรมาน

	 เรื่องที่สองคือ	 “พื้นยุบ”	 ภาพข่าวรายงานว่าสภาพห้องแถวซึ่งทําเป็น	

โรงงานทําตู้กับข้าวอะลูมิเนียม	พื้นโรงงานทรุดยุบลงไปเกือบเมตร	จนทําให้กระจก

และอลูมิเนียมกระจายเกลื่อนมาทับคนงาน	 8	 คน	 บาดเจ็บไปตามๆ	 กัน	 พบว่า

คอนกรีตเทพื้นไม่ได้เสริมเหล็กเส้น

	 ข่าวอุบัติเหตุอันตรายที่ได้เห็นได้ฟังกันบ่อยครั้งในบ้านเรา	แม้จะทําให้

หลายคนชาชินไป	(เช่น	ข่าวอุบัติเหตุทุกวัน)	แต่ยิ่งทําให้ผมเชื่อว่า	ปัญหาอุบัติเหตุ

เป็นปัญหาที่สําคัญยิ่งของสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่ง	 เพราะสร้างความสูญเสียทั้งต่อ

ชีวิตและทรัพย์สินมหาศาลจริงๆ	 จึงสมควรจะต้องระดมพลเพื่อการศึกษาเรียนรู้	

และกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นระบบ

	 จากสถิติพบว่าในปี	 2539	 มีลูกจ้างประสบอันตรายเฉลี่ยวันละ	 673	 คน		

หรือเดือนละ	20,468	คน	ในจํานวนนี	้มีลูกจ้างเสียชีวิตในหน้าที่การงานวันละเกือบ	

3	คน	หรือเดือนละ	80	คน	สูญเสียอวัยวะบางส่วนและทุพพลภาพเฉล่ียวันละ	14	คน

หรือเดือนละ	422	คน	ในขณะทีเ่มื่อป	ี2531	มลีกูจา้งประสบอนัตรายขัน้เสียชวิีตวันละ

ไม่ถึง	1	คน	หรือ	เดือนละ	24	คน	ส่วนที่สูญเสียอวัยวะบางส่วนและทุพพลภาพ

เฉลี่ยวันละ	3	คน	คือเดือนละ	99	คนเท่านั้น

	 วา่ทีจ่รงิแลว้	ทกุวนันีม้หีนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งมากมายได	้“รว่มดว้ย	ช่วยกนั”

ในเรื่องของการแก้ไขป้องกันปัญหาอุบัติเหตุและสาธารณภัยอยู่แล้ว	แต่ก็ยังถือว่า

ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเมื่อเทียบดูกับสถิติอุบัติเหตุของประเทศเพื่อนบ้าน	เช่น	

มาเลเซยีหรอืสงิคโปร์ซึง่มีแนวโนม้ลดลงตลอดมา	ในขณะท่ีของเราเพิม่มากขึน้เรื่อย	ๆ

วิศวกรรมเพื่อคว�มปลอดภัย
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 การเกิดอุบัติเหตุซ้ําซากสะท้อนให้เห็นว่า “มาตรการต่างๆ ที่ใช้กันอยู่” 

ไมค่อ่ยไดผ้ล ทาํใหผ้มคดิวา่นา่จะถงึเวลาทีต่อ้งมองหาวิธกีารใหม่ๆ  หรอืมมุมอง

ใหม่ๆ ในการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในสังคมไทย

ได้แล้ว

	 เราลองนึกทบทวนอุบัติเหตุร้ายแรงจนเป็นโศกนาฏกรรมโด่งดังทั่วโลก    

ในบ้านเราดู	 เช่น	กรณีไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ร้อยกว่าศพ	โรงแรมเฟิร์ส 

โรงแรมนิวเพนนินซูล่า	โรงแรมเพรสซิเดนส์	โรงแรมที่จอมเทียนพัทยา	รถแก๊สคว่ํา

ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	คานเหล็กก่อสร้างหล่น	เป็นต้น

 เราเรียนรู้อะไรบ้างจากประสบการณ์เหล่านี้

	 หลังจากเกิดเหตุร้ายแรง	เรามักจะสงสัยกันต่างๆ	นาๆ	ว่าเรื่องแบบนี้

เกิดได้อย่างไร	โรงแรมไม่มีทางออกฉุกเฉิน	(หรือมีไม่เพียงพอหรือถูกปิดตาย)

ระบบสญัญาณเตอืนภยับกพรอ่ง	ระบบฉดีน้าํอตัโนมตัหิรอืระบบสปรงิเกิล้ไมท่าํงาน	

(หรอืไมม่)ี	วศิวกรและสถาปนกิออกแบบอาคารบกพรอ่งทางราชการอนมุตัไิดอ้ยา่งไร	

มีการคอร์รัปชั่นหรือไม่	 มีการตรวจสอบระบบหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยมากน้อย

เพียงใด	ตรวจสอบครั้งสุดท้ายเมื่อใด	โรงแรมมีประกันภัยหรือไม่	บริษัทประกันภัย

มีการตรวจประเมินความเสี่ยงบ้างไหม	 การก่อสร้างได้มาตรฐานหรือไม่	 และอื่นๆ	

อีกมากมายที่ชวนสงสัย	แต่ก็ไม่มีคําตอบที่ชัดเจนสักครั้งเดียว

	 มาตรการความปลอดภยัของคณะกรรมการชดุตา่งๆ	ท่ีเกดิขึน้	ตามหลงัการ

เกิดเหตุแต่ละครั้งก็มีมากมาย	แต่ไม่ค่อยมีผลทางปฏิบัติหรือมีผลน้อยมาก	เพราะ

ไม่มีผลในทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําซากเหล่านี้เลย

 ดังนั้น การป้องกันอุบัติเหตุอันตราย จึงไม่ควรเป็นเรื่องที่ตามแก้ปัญหา

หลังเกดิเหตอุกีตอ่ไป แตส่มควรมุง่เนน้ที ่“มาตรการป้องกันในเชิงรกุ” มากกวา่

 ความปลอดภัยจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบให้ปลอดภัยตั้งแต่ต้นเลย

 การออกแบบต้องเป็นลักษณะที่ผสมกลมกลืนรวมเป็นส่วนหนึ่ง     

ในตัวระบบหรือกลไกนั้นๆ เลย (Build-in System) ไม่ใช่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม

ในภายหลัง และต้องออกแบบให้ระบบความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการผลิตในตัวด้วยเลย (Safe Production)
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	 ความปลอดภัยจะต้องเป็นการป้องกันอย่างครบวงจรครบ	 กระบวนการ	

(Process-oriented)	ตั้งแต่ต้นจนจบ	ครอบคลุมทั้งอุปกรณ์กลไก	สภาพแวดล้อม

ผู้ ใช้	 ผู้เกี่ยวข้องทุกคน	 และทุกๆ	 อย่างในกระบวนการไม่ใช่ทํากันเป็นจุดๆ   

เป็นตอนๆ	 โดยที่ขาดความเกี่ยวโยงประสานงานถึงกันอย่างเป็นระบบหรือคอย							

เพิ่มเติมในภายหลัง

	 เมื่อความปลอดภัยต้องเร่ิมต้นด้วยการออกแบบที่ถูกต้อง	 จึงเป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมมากกว่าวิชาชีพอื่นๆ	

	 “วิศวกร”	จึงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง	และ		

จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น	 ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ

วิชาชีพ	ควบคุม	จรรยาบรรณ	และความรับผิดชอบต่อสังคม

	 ความปลอดภัยในงานด้านต่างๆ	 จึงต้องอาศัยหลักวิชาการทางทฤษฎีและ

วิธีปฏิบัติทางวิศวกรรมศาสตร์	 (Basic	Engineering	Sciences)	เป็นพื้นฐานของ

การศึกษาเรียนรู้

	 ในประเทศที่เจริญแล้ว	 เช่น	 สหรัฐอเมริกา	 อังกฤษ	 ออสเตรเลีย	 และ

ญี่ปุ่น	จึงม	ี“วิศวกรความปลอดภัย	(Safety	Engineers)	เป็นวิชาชีพ	เพื่องานด้าน	

“วิศวกรรมความปลอดภยั	(Safety	Engineering)	โดยเรียนกนัเปน็หลกัสตูรปรญิญา	

(ไม่ใช่แค่การฝึกอบรม)	และมีกฎหมายหรือสมาคมรับรองวิชาชีพนี้ด้วย

 “วิศวกรรมความปลอดภัย” จะมีลักษณะของสหสาขาวิทยาการ หรือ 

สหวิชาชีพ (Interdisciplinary) มากกว่าวิศวกรรมสาขาอื่นๆ	 เพราะต้องอาศัย

องค์ความรู้ทางทฤษฎีและหลักปฏิบัติจากวิศวกรรมสาขาอื่นๆ	 เป็นฐานความรู้ 

เช่น	 ความปลอดภัยในวิศวกรรมเครื่องกล	 ความปลอดภัยในวิศวกรรมหม้อไอนํ้า	

ความปลอดภยัในวศิวกรรมไฟฟา้	ความปลอดภยัใน	วิศวกรรมโยธาหรอืงานกอ่สรา้ง	

ความปลอดภัยในวิศวกรรมนิวเคลียร	์เป็นต้น

	 “วิศวกรรมความปลอดภัย”	จึงเป็นสาขาวิศวกรรมที่ต้องนําความรู้เกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในวิศวกรรมสาขาต่างๆ	 มาบูรณาการเข้าด้วยกัน	 (Integration) 

เพื่อสรา้งเปน็	“องคค์วามรูด้า้นวศิวกรรมความปลอดภัย”	ของตนเองขึน้	จนมคีวาม

เป็นเอกลักษณ์ของวิชาชีพที่สามารถแยกออกจากวิศวกรรมสาขาอื่นๆ	ได้
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	 ความเปน็สหสาขาวทิยาการหรอืสหวชิาชพีทาํให้	“วศิวกรรมความปลอดภยั	

(Safety	Engineering)	จําเป็นต้องอาศัยความรู้ ในเรื่องของการบริหารจัดการด้วย	

(Management	Science)	(จงึเปน็ทัง้ศาสตร์และศลิปใ์นตวัเอง)	เพื่อจะสามารถบรรลุ

เป้าหมายของวิชาชีพ	นั่นคือ	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อคุณภาพ

ชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น

	 การศึกษาเรื่องอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในทุกวันนี	้มักจะ

อยู่ในแวดวงของ	“อบุตัเิหตจุากการจราจรขนสง่”	เพราะมขีอ้มลูคอ่นขา้งจะครบถ้วน

สมบูรณ์มากกว่าด้านอื่นๆ	แต่ผลก็มักจะออกมาในรูปของ	“ความประมาท”

	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	การศึกษาปัญหาอุบัติเหตุในเชิงสังคมศาสตร์

ก็มีความสําคัญอย่างยิ่งเช่นกัน	เพราะอุบัติเหตุต่างๆ	ในบ้านเราสามารถสะท้อน

ความรู้สึกนึกคิดหรือค่านิยมของคนไทยและสภาพสังคมด้วย	จึงควรจะต้องศึกษา

ในด้านของพฤติกรรม	โครงสร้างสังคม	ค่านิยม	และวัฒนธรรมด้วย	เพื่อจะได้

แก้ปัญหาอุบัติเหตุได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 ดังน้ัน	“วิศวกรรมความปลอดภัย”	จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพย่ิง

ในการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเกิดอุบัติเหตุอันตรายหรือ

สาธารณภัย	 โดยเฉพาะปัญหาอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเป็น 

“มาตรการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุก” หรือ “ความปลอดภัยเชิงรุก” ซึ่งคณะ

วิศวกรรมศาสตร์และสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

สมควรจะพิจารณากันจริงจังสักครั้ง........ครับผม!

1 ตุลาคม 2541
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ข้อคิด 1

	 เราลองนึกทบทวนอุบัติเหตุร้ายแรงจนเป็นโศกนาฏกรรมโด่งดังทั่วโลก

ในบ้านเราดู	 เช่น	กรณีไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ร้อยกว่าศพ	โรงแรมเฟิร์ส 

โรงแรมนิวเพนนินซูล่า	โรงแรมเพรสซิเดนส์	โรงแรมที่จอมเทียนพัทยา	รถแก๊สคว่ํา

ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	คานเหล็กก่อสร้างหล่น	เป็นต้น

 เราเรียนรู้อะไรบ้างจากประสบการณ์เหล่านี้

ข้อคิด 2

	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	 การศึกษาปัญหาอุบัติเหตุในเชิงสังคมศาสตร์   

ก็มีความสําคัญอย่างยิ่งเช่นกัน	 เพราะอุบัติเหตุต่างๆ	 ในบ้านเราสามารถสะท้อน

ความรู้สึกนึกคิดหรือค่านิยมของคนไทยและสภาพสังคมด้วย	 จึงควรจะต้องศึกษา	

ในด้านของพฤติกรรม	โครงสร้างสังคม	ค่านิยม	และวัฒนธรรมด้วย	เพื่อจะได้

แก้ปัญหาอุบัติเหตุได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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วิฑูรย์  สิมะโชคดี

 1. บทนํา 

	 การประกาศตัวของอุตสาหกรรมเยอรมันว่า	 ประเทศเยอรมันจะเข้าสู่การ

ปฏิวัติอุตสาหกรรม	ครั้งที่	4	อย่างสมบูรณ์แบบในอีก	20	ปี	ข้างหน้า	(ค.ศ.	2033)	

ถือเป็นก้าวสําคัญอีกก้าวหน่ึงของเรื่อง	“ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และส่ิงแวดล้อม” 

ที่จะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง

	 การพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดย้ังของเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Information 

Technology	 :	 IT)	 ระบบอัตโนมัต	ิ (Automotion)	 หุ่นยนต์	 (Robots)	 และ	 IoT	

(Internat	of	Things)	ตลอดจนภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงเช่นทุกวันนี้	ทําให้

นักธุรกิจอุตสาหกรรมต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการจัดองค์กรใหม่ให้ทันต่อ														

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดในยุคของ	“Industry	4.0”

	 การปรับเปลี่ยนต่างๆ	ได้ส่งผลกระทบต่อวิธีการบริหารจัดการแบบเดิมๆ 

ในทุกๆ	 ด้านขององค์กร	 ไม่เว้นแม้แต่	 การบริหารจัดการความปลอดภัย      

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 2. เราจะไปทางไหนกันดี

	 คําถามที่ว่า	“เราจะไปทางไหนกันดี?”	เป็นคําถามยอดฮิตของยุคสมัย

ที่มีการแข่งขันรุนแรงในปัจจุบัน	 และเป็นคําถามแรกๆ	 ที่องค์กรจะต้องตอบให้ได้

สําหรับการบริหารงานยุคใหม	่(Modern	Management)

 เราจะไปทางไหนกันดี?	 เป็นคําถามที่ชี้นําให้ผู้บริหารและพนักงาน    

ในทกุองคก์รจะตอ้งรูต้วัอยูเ่สมอวา่	“พวกเขาควรจะทุม่ความพยายามไปทางไหน” 

(คือ	ต้องรู้ว่าจุดหมายอยู่ที่ใด)	องค์กรจึงจะอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ ในอนาคต

	 ในการบริหารความปลอดภัยให้สัมฤทธิผลก็เช่นเดียวกัน	 เราจําเป็นต้องมี	

“วสิยัทศันแ์หง่ความปลอดภยั” (Safety Vision)	นัน่คอื	นักบรหิารความปลอดภยั

ควรจะต้องรู้ว่าระบบความปลอดภัยในอนาคตองค์กรของพวกเราจะมีลักษณะหรือ

รูปร่างหน้าตาอย่างไร	และรู้ว่ามีหลักการเบื้องต้น	(Basic	Principle)	อะไรบ้างที่จะ

“คว�มปลอดภัย 4.0”
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สนับสนุนและค้ําจุนระบบความปลอดภัยนั้น	 หรือรู้ว่าพวกเขาจะต้องบริหารจัดการ

ความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานระดับใดบ้าง	 จึงจะได้องค์กรแห่งความปลอดภัย 

(Safety Organization)	องค์กรทีม่คีวามปลอดภยัตอ่การทํางานอยา่งสมบรูณแ์บบ

	 การกําหนด	วสิยัทศันแ์หง่ความปลอดภยั	ไม่ใชเ่รื่องทีจ่ะทาํไดง้า่ยๆ	เพราะ

ผู้บริหารจะต้องรู้อย่างลึกซึ้งในจุดแข็งจุดอ่อนของระบบความปลอดภัยขององค์กร

ในปัจจุบัน	 และมีทัศนะหรือความเชื่อในเรื่องความปลอดภัยใน	 2	 ประเด็นคําถาม	

ที่สําคัญ	ได้แก่

	 2.1		อะไรที่เราเชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ

	 2.2	 อะไรที่เราเชื่อว่าจะต้องดําเนินการต่อไปในองค์กรเพื่อป้องกันและ

ควบคุมอุบัติเหตุให้ได้ผลอย่างแท้จริง

	 นับตั้งแต่บัดนี้ไป	ปัญหาด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการความ

ปลอดภัยจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น	เพราะเทคโนโลยีก้าวหน้าไปเร็วมาก

และปัญหาทางเศรษฐกิจการแข่งขันที่สูงยิ่งขึ้น	 ดังนั้น	 ส่วนที่สําคัญของปัญหา

การบริหารจัดการความปลอดภัยก็คือ	 ทัศนคติหรือความเชื่อมั่นของเราในระบบ

ความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ	 “สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ”	 กับ	 “การป้องกันและ

ควบคุมอุบัติเหตุ”	 ซ่ึงเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้เรากําหนด	 “วิสัยทัศน์แห่งความ

ปลอดภัย”	ในอนาคตทั้งใกล้และไกลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 3. สาเหตุของอุบัติเหตุในยุคแรก

	 ตน้แบบของทฤษฎีการเกดิอุบัติเหตุในยุคแรกๆ	ของวิชาการดา้นการปอ้งกนั

อุบัติเหตุและการสร้างเสริมความปลอดภัยก็คือ	ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory)

	 แต่เดิมนั้นเราตระหนักกันว่า	สภาพการณ	์หรือ	สิ่งแวดล้อม	ทางกายภาพ	

(Physical	Conditions)	เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น	ดังนั้น	เมื่อเรา

ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจหรือเมื่อเราพิจารณาดูแล้วว่าคุ้มค่า	เรา	(ผู้ที่รับผิดชอบ

ดา้นความปลอดภัย)	กจ็ะเริม่แก้ไขปรบัปรงุทีส่ภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีอ่นัตรายๆ

นั้นทันที

	 จนกระทั่งป	ีค.ศ.	1931	ไฮน์ริช (Heinrich)	ได้เสนอแง่มุมใหม่ของสาเหตุ

ที่ทําให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น	 โดยกล่าวว่า	มนุษย์เป็นสาเหตุหลัก	 ไม่ใช่สภาพแวดล้อม

หรือสิ่งของที่เชื่อกันมานานแล้ว
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	 ไฮน์ริช	กล่าวว่า	“อุบัติเหตุที่ทําให้คนบาดเจ็บจะเกิดจากปัจจัยต่อเนื่อง

หลายอย่าง (Sequence of Factors) ปัจจัยสุดท้ายก็คือ สิ่งที่ทําให้บาดเจ็บ  

สาเหตุโดยตรงเกิดจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) ของผู้ปฏิบัติงาน 

และหรือเครื่องจักรหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย (Mechanical or 

Physical Hazard)”

	 ไฮน์ริชได้แสดงถึงปัจจัยต่อเนื่องของสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในรูปของ

ตัวโดมิโน	5	ตัว	ที่ตั้งเรียงกันไป	ดังนี้

	 โดมิโนตัวที่		1	 คือ	 ภูมิหลังและสภาพแวดล้อมทางสังคม

	 โดมิโนตัวที่		2	 คือ	 ความบกพร่องส่วนบุคคล

	 โดมิโนตัวท่ี		3	 คือ การกระทําที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพแวดล้อมที่							

ไม่ปลอดภัย

	 โดมิโนตัวที่		4	 คือ	 อุบัติเหตุ

	 โดมิโนตัวที่		5	 คือ	 ความบาดเจ็บ

	 เมื่อโดมิโนตัวที่	1	ล้ม		ก็จะทําให้โดมิโนตัวต่อๆ	ไปล้มตามกันไป	นอกจาก

จะมีการหยิบเอาโดมิโนตัวหนึ่งตัวใดออกไปเพื่อตัดวงจรความต่อเนื่อง	และเพื่อ

ไม่ให้โดมิโนตัวถัดไปล้ม

	 เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า	 การหยิบโดมิโนตัวกลาง	 (ตัวที่	 3)	 ออกไป  

จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด	 คือ	 ตัดการกระทําที่ไม่ปลอดภัย

หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยทิ้งไป	โดมิโนตัวที่	4	และตัวที่	5	ก็จะไม่ล้ม 

(คือ	ไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่มีการบาดเจ็บ)

	 ทฤษฎีโดมิโนของไฮน์ริชนี้จึงเข้าใจได้ง่ายและเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ

ของวิชา	“การควบคุมความสูญเสีย” (Loss Control)	ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่า

“ถ้าต้องการป้องกันหรือลดความสูญเสียก็ต้องกําจัดการกระทําที่ไม่ปลอดภัยของ

พนักงาน	หรือกําจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยให้หมดไปหรือให้เหลือน้อยที่สุด”

	 ทฤษฎีโดมิโนนี้มีประโยชน์มากในทางปฏิบัติ	 แต่การตีความอย่างแคบๆ 

อาจทําให้เกิดปัญหาภายหลังได้	 เช่น	 ถ้าเราสอบสวนอุบัติเหตุโดยพิจารณาเพียงที่

การกระทํา	หรือ	สภาพแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัย	เราก็อาจจะมองข้ามข้อเท็จจริงอื่นๆ
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ที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นๆ	ไป	เพราะเมื่อเรากําจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ตัวที่เป็นต้นเหตุให้หมดไป	 เราแน่ใจหรือไม่ว่าสภาพแวดล้อมตัวอื่นๆ	 จะไม่ทําให้

อุบัติเหตุเกิดขึ้นอีก

 4. ทฤษฎีหลายสาเหตุหลายปัจจัย

	 ปัจจุบันนักวิชาการตระหนักดีว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย	 เกิดจาก  

หลายสาเหตุหลักและหลายสาเหตุรองตาม	 “ทฤษฎีหลายสาเหตุหลายปัจจัย” 

(Multiple Causation)	ซ่ึงกลา่ววา่		ปจัจยัหลายๆ ปจัจยัรว่มกนักอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ 

ดงันัน้	เมื่อเชื่อวา่ทฤษฎนีีเ้ปน็จรงิ	ในการสอบสวนอุบตัเิหตทุกุครัง้	เรากจ็ะตอ้งคน้หา

และรวบรวมสาเหตุต่างๆ	ให้ได้มากที่สุดเพื่อการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุในอนาคต

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 เมื่อเราพิจารณาที่การกระทําหรือสภาพแวดล้อม	เราจะพิจารณาได้เพียง

อาการ	(Symptoms)	ซึ่งไม่ใช่สาเหตุ	(Causes)	ของอุบัติเหต	ุดังนั้น	การตีความ

ทฤษฎีโดมิโนอย่างแคบๆ	 เพียงปัจจัยหนึ่งปัจจัยเดียว	 จะทําให้ทราบเพียงอาการ

เท่านั้น	เมื่อเราแก้ไขหรือกําจัดที่อาการให้หมดไป	แต่สาเหตุที่แท้จริงหรือรากเหง้า

ของสาเหต	ุ(Root	Causes)	อาจจะยังอยู	่ซึ่งอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้อีก

	 นั่นคือ	 เพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิผลและสามารถป้องกัน

อุบัติเหตุได้อย่างถาวร	เราจะต้องจัดการกับสาเหตุที่แท้จริง	โดยการพยายามกําจัด

สาเหตุที่แท้จริงต่างๆ	ให้หมดไปเท่านั้น

 5. อุบัติเหตุและระบบการบริหารจัดการ

	 สาเหตุที่แท้จริงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ	 (Accident	 Root	

Causes)	ขององค์กรมักจะเกี่ยวข้องกับ

	 5.1	 นโยบายด้านการบริหารความปลอดภัย

	 5.2	 วิธีคิดวิธีปฏิบัติ

	 5.3	 การควบคุมดูแล

	 5.4	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 5.5	 การฝึกอบรม	เป็นต้น
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	 ตัวอย่างเช่น	 การขาดวิธีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ	 การไม่มีนโยบาย

ความปลอดภัย	 การไม่กําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	 การขาดการควบคุมดูแล

อย่างจริงจังจากหัวหน้างาน	(Supervisor)	การขาดการฝึกอบรม	เป็นต้น

 สาเหตุที่แท้จริง	 หมายถึง	 สาเหตุที่เมื่อได้รับการแก้ไขแล้ว	 จะทําให้เกิด

ผลลพัธถ์าวร	คือ	ไมท่าํใหอ้บุติัเหตุเดิมเกดิขึน้อกี	และหมายรวมถงึขอ้บกพรอ่งตา่งๆ	

ที่มีผลอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุอื่นๆ	หรือเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆ	อีกด้วย

 สาเหตุที่แท้จริง	 จึงมักหมายถึง	 ข้อบกพร่องต่างๆ	 ของระบบการบริหาร

จัดการในองค์กรหนึ่งๆ	 ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆ	 รวมทั้งปัญหา

อุบัติเหตุด้วย	การสรุปเช่นนี้แม้จะเห็นได้ไม่ชัดแจ้ง	แต่หากเราพิจารณาให้ดีแล้ว 

ก็จะเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 ตัวอย่างเช่น	 ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากการฝึกอบรมพนักงาน									

ไม่พอเพียงมีหรือไม	่และบ่อยครั้งเพียงใด	ปัญหาเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกิด

จากการฝกึอบรมไมเ่พยีงพอ	มีบอ่ยครัง้ดว้ยใชห่รอืไม	่การคดัเลอืกพนกังานอยา่งไม่

เหมาะสมใหป้ฏบิตังิาน	ทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นความปลอดภยัและปญัหาในการทํางาน

ด้วยหรือไม่	เป็นต้น

	 จากตัวอย่างข้างต้นนี้	 เราคงจะบอกไม่ได้ว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องท่ี

แยกออกได้เด็ดขาดจากระบบการบริหารจัดการขององค์กร

	 ดังนั้น	 สาเหตุท่ีแท้จริงท่ีเป็นสาเหตุพ้ืนฐานของการเกิดอุบัติเหตุ	 จะเป็น

สาเหตุที่แท้จริงที่เป็นพื้นฐานของปัญหาทางการบริหารการจัดการ	 และการปฏิบัติ

งานในองค์กรหนึ่งๆ	ด้วย

 6. บุคคลที่สําคัญที่สุด

	 บคุคลทีม่คีวามสาํคัญตอ่การปอ้งกันอบุตัเิหตแุละสรา้งเสรมิความปลอดภยั

ในทุกองค์กรอย่างได้ผลที่สุด	คือ	หัวหน้างาน	(Supervisor)	จริงหรือ?

 หัวหน้างาน	คือ	ผู้ที่อยู่ในระดับบังคับบัญชาระดับแรก	ซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายทอด

หรือแปลนโยบายของฝ่ายบริหารไปสู่การปฏิบัต	ิเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานและ

ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานได้มากที่สุด	 จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการป้องกัน

อุบัติเหตุที่ในทํางานอย่างได้ผล
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	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าหัวหน้างานจะสําคัญที่สุดต่อการได้ผลในเรื่องป้องกัน

อุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย	แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหาร		

หากผูบ้รหิารยดึมัน่และเอาจรงิในเรื่องนี ้หวัหนา้งานกจ็ะปฏบิตัติามอยา่งจรงิจงั  

เพราะหัวหน้างานจะทําตามที่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงต้องการมากกว่าที่จะทําตาม

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยได้สั่งสอนไว้

 7. หลักการเบื้องต้น

	 การทีเ่รา	(ผู้บรหิารทีร่บัผิดชอบดา้นความปลอดภยัในการทํางาน)	จะกําหนด	

“วิสัยทัศน์แห่งความปลอดภัย” (Safety Vision)	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 

เราจะต้องเริ่มจาก	หลักการพื้นฐานด้านความปลอดภัย	 (ที่ขยายความจากทฤษฎี

ของไฮน์ริช)	 เพื่อใช้ยึดถือเป็นหลักในการกําหนดวิสัยทัศน์แห่งความปลอดภัยเพื่อ

ปรบัปรงุวธิกีารและระบบตา่งๆ	ทีจ่ะลดสถติอิบุตัเิหตจุนไดอ้งคก์รแห่งความปลอดภยั 

(Safety Organization)	ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

 8. หลักการพื้นฐาน 10 ประการ

	 หลักการพื้นฐานแห่งความปลอดภัย	 (Basic	Principles	of	Safety) 

10		ประการ	ตามที่เสนอโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย	ชื่อ	แดน ปีเตอร์เสน 

(Dan Petersen)	ในหนังสือที่เขียน	เมื่อปี	พ.ศ.	2539	อันเป็นประโยชน์ต่อระบบ	

TQSM (Total Quality and Safety Management)	ได้แก่

	 8.1	 การกระทําที่ไม่ปลอดภัย	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	และอุบัติเหต	ุ

ล้วนเป็นอาการที่แสดงถึงความผิดพลาดในระบบการบริหารของ

องค์กร

	 8.2	 เราสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่า	สภาพแวดล้อมหรือสภาพการณ์	

ใดบ้างที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้	 เราสามารถตรวจพบ			

สภาพการณ์เหล่านั้นและทําการควบคุมป้องกันล่วงหน้าได้

	 8.3	 ความปลอดภัยจะต้องได้รับการบริหารจัดการเช่นเดียวกับหน้าที่อื่นๆ	

ขององค์กร	 โดยที่ฝ่ายบริหารต้องตั้งเป้าหมายด้านความปลอดภัย   

ที่สามารถบรรลุถึงได้และดําเนินการด้วยการวางแผน	การจัดองค์การ		

และการควบคุมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
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	 8.4	 ปจัจยัสาํคญัสูค่วามสาํเรจ็ของความปลอดภยัในสายการผลติเกดิจาก

การปฏิบัติการต่างๆ	 ของฝ่ายบริหารและมีการกําหนดผู้มีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนแล้ว

	 8.5	 หนา้ทีข่องงานดา้นความปลอดภัย	คอื	การคน้หาและระบถุงึขอ้บกพรอ่ง

ต่างๆ	 ของการปฏิบัติงานที่อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้	 หน้าท่ีน้ีจะ

ดําเนินการได้	2	แนวทาง	คือ

	 	 8.5.1		ด้วยการถามวา่	ทาํไมถงึเกดิอบุตัเิหต?ุ	(การสบืหาให้ไดส้าเหตุ

แท้จริง)	และ

	 	 8.5.2	ด้วยการถามว่า	 การควบคุมที่มีประสิทธิผลที่ล่วงหน้าแล้ว 

ได้ถูกนําไปใช้หรือไม่?

	 8.6	 เราสามารถระบถุงึสาเหตแุหง่	“แหง่พฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภยั”	และ

สามารถทําการจัดแยกประเภทได้	 ซึ่งแต่ละสาเหตุสามารถที่จะ

ควบคุมป้องกันได้

	 8.7	 โดยท่ัวไปแลว้	พฤตกิรรมที่ไมป่ลอดภัยจะเปน็พฤตกิรรมของคนทัว่ไป	

ซึ่งตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม	ดังนั้น	หน้าที่ของฝ่ายบริหารก็คือ 

การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ทําให้คนมีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย 

(เพื่อให้คนมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย)

	 8.8	 ระบบย่อยแห่งความปลอดภัยที่สมควรแก้ไขป้องกัน	 เพื่อให้ระบบ

ความปลอดภัยโดยรวมมีประสิทธิผลได้แก่ระบบย่อยที่เกี่ยวกับ

	 	 8.8.1		สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

	 	 8.8.2	การบริหารงาน	และ

	 	 8.8.3	พฤติกรรม

	 8.9	 ระบบความปลอดภยัที่ไดผ้ลจะตอ้งสอดคลอ้งกับวัฒนธรรมองค์กรดว้ย

	 8.10	การบรรลผุลดา้นความปลอดภยัมหีลายวธิกีาร		แตร่ะบบความปลอดภัย

ที่มีประสิทธิผลจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ียอมรับกัน	 ตลอดจน

กฎหมายด้วย	 
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	 หลกัการพืน้ฐานท้ัง	10		ประการน้ี	จะเปน็ส่ิงทีท่าํให้ผูบ้รหิารสามารถกาํหนด

วิสัยทัศน์เพื่อสร้างองค์กรแห่งความปลอดภัยในอนาคตได้

 9. บทสรุป : ความปลอดภัย 4.0

 “วสิยัทศันแ์หง่ความปลอดภยั”	คือ	สภาพการทํางานหรอืองคก์รท่ีผูบ้รหิาร

ความปลอดภยัต้องการทีจ่ะไปใหถ้งึหรอื	“องคก์รแห่งความปลอดภยั”	ซ่ึงหมายถึง	

องค์กรท่ีสามารถควบคุมป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้น	 องค์กรที่สามารถสร้างเสริม

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทํางานได้อย่างยั่งยืน	 องค์กรที่ฝ่ายพนักงานและ

ทุกๆ	คนตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยและร่วมมือกันอย่างแท้จริง

การกำาหนดวสิยัทศันข์ององคก์รจงึต้องเริม่จากเมื่อวานน้ี วนัน้ี  พรุง่นี ้  (ตอ้งการจะเปน็อยา่งไร)

  วิสัยทัศน์ที่ดี	 คือ	 วิสัยทัศน์ที่แสดงให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงสภาพความ

ปลอดภัยในท่ีทํางานอย่างชัดเจนในอนาคตอันใกล้	 ซึ่งทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ

เชื่อว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทํางานในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน

	 	วสิยัทศันท์ีว่า่นี	้จะตอ้งชกันาํใหเ้กดิความรว่มมอืจากฝา่ยบรหิารและพนกังาน

ทุกคน	เพื่อจับมือกันทําให้ที่ทํางานมีสภาพความปลอดภัยสูงสุด

	 	ดงันัน้	จงึถงึเวลาทีพ่วกเราจาํเปน็จะตอ้งปรับเปล่ียน	“วฒันธรรมแหง่ความ

ปลอดภัย”	(Safety	Culture)	ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์	การวางแผน

กลยุทธ์	 และวิธีคิดวิธีดําเนินการด้านการป้องกันอุบัติเหตุและการเสริมสร้างความ

ปลอดภัยในการทํางานอย่างครบวงจร	 เพื่อให้สอดรับกับ	 “Industry	 4.0”	 และ

นโยบาย	“Thailand	4.0”	ของรัฐบาล	โดยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล	

Big	Data	ระบบอัตโนมัติ	หุ่นยนต	์AI	เครือข่าย	IoT	(Internet	of	Things)	และ	

Smart	 Technology	 เพื่อให้บรรลุ	 Vision	 Zero	 (วิสัยทัศน์ศูนย์สนิท)	 และเพื่อ

คุณภาพชีวิตของเราทุกคนที่ยั่งยืน	ครับผม!

2 มิถุนายน 2561

วิฑูรย์  สิมะโชคดี
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	 ว่าไปแล้ว	เรื่อง	“ความปลอดภัย”	และ	“สิ่งแวดล้อม”	ก็เหมือนกับ	“หัว”	

และ	“ก้อย”	บนเหรียญเดียวกัน	

	 ปัญหาด้านอุบัติเหตุอันตรายและปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที	่			

ผู้บริหารของทุกองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมจะต้องบริหารจัดการให้ถูกต้องและเป็น

ไปตามกฎหมาย	เพื่อที่จะทําให้การประกอบกิจการมีความยั่งยืนต่อไป 

	 ความปลอดภัยในการทํางานจึงเป็นเรื่องของการป้องกันไว้ล่วงหน้า			

โดยแท้จริง	เพื่อลดความเสีย่งตา่งๆ	ให้เหลือนอ้ยทีส่ดุ	และเป็นเรื่องของจติวญิญาณ

แห่งการป้องกัน	(Preventive Mind)	ของผู้บริหารและทุกคนด้วย

	 ดังนั้นการหลีกเลี่ยงความสูญเสียจากอุบัติเหตุ	เราสามารถจะทําได้อย่างมี

ประสิทธิภาพใน	2	ประการสําคัญ	คือ

	 ประการที	่1	การป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุอันตรายเกิดขึ้น	(Prevention)

	 -	 ด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมให้ถูกต้องปลอดภัยตั้งแต่เริ่มแรกเลย	

(Right the First Time)	 คือ	 ออกแบบให้อาคารมั่นคงแข็งแรง 

เครื่องจักรปลอดภัยต่อการใช้งาน	 สภาพแวดล้อมในที่ทํางาน						

ถูกสุขลักษณะไม่แออัดยัดเยียด	 แสงสว่างเพียงพอ	 เสียงไม่ดังเกินไป	

การระบายอากาศถ่ายเทได้ดี	 อุณหภูมิพอเหมาะ	 มีระบบป้องกันอย่าง

อัตโนมัต	ิเป็นต้น

	 -		การป้องกันควรจะยึดหลักการออกแบบให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่ง

ในตวักระบวนการผลติ	หรอืในตวัเครื่องจกัรอปุกรณเ์ลย	(ไม่ใชอ่อกแบบ

ติดตั้งเพิ่มเติมภายหลัง)	คือ	ยึดคําขวัญที่ว่า	“ผลิตอย่างปลอดภัย”	หรือ		

“Safe Production”

ปลอดภัยเพื่อลดสูญเสีย
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	 -		การใช้หลักการบริหารจัดการ	(Management)	ควบคู่ไปกับวิชาการ

  ทางวิศวกรรม	 (Engineering)	 เพื่อจูงใจให้พนักงานทุกคนทํางาน

อยา่งปลอดภยั	และกําหนดมาตรการปอ้งกนัอบุตัเิหตอุยา่งมปีระสทิธภิาพ

โดยต้องถือว่าการป้องกันอุบัติเหตุจะได้ผลเมื่อผู้บริหารดําเนินการ

เช่นเดียวกับเป้าหมายอื่นๆ	ขององค์กร

	 -	 คือ	แก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	(Unsafe Conditions) 

และการกระทําที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน	(Unsafe Acts)	พร้อมๆ	กัน

	 ประการที่	2	การควบคุมหรือลดความสูญเสีย	(Loss Control	หรือ	Loss 

Prevention)

	 -	 ถ้ากรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้จริงๆ	เราก็จะต้องมีวิธีการ

ควบคุมความสูญเสียให้อยู่ในวงจํากัด	 ไม่ปล่อยให้ลุกลามขยายใหญ่					

จนควบคุมไม่อยู่	 รวมถึงการหาทางลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ   

ให้เหลือน้อยที่สุด	 หรือหาทางบรรเทาความร้ายแรงด้วย	 เช่น	 กรณีมี

เครื่องดับเพลิงไว้ฉีดควบคุมอัคคีภัย	 ไม่ให้ลุกลามต่อไปในวงกว้างหรือ

การใส่หมวกกันน็อกที่จะลดการบาดเจ็บร้ายแรงลงได้มากกว่าการไม่ใส่

หมวกกันน็อก	เป็นต้น

	 ทุกวันนี้	 ความปลอดภัยจะหมายถึงคุณภาพชีวิตในการทํางาน	 (Quality  

of Working Life)	ที่ผู้บริหารโรงงานจะต้องสร้างเสริมให้เกิดขึ้นในโรงงานทั่วทั้ง

องคก์รดว้ย	โดยจะตอ้งตัง้เปน็เปา้หมายรว่มพรอ้มๆ	กับไปเปา้หมายอื่นๆ	ขององคก์ร	

(การผลิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย)	รวมครั้งเดียวเลยไม่ใช่คอยดูว่ามีกฎหมาย	

บังคับหรือไม่แล้วจึงค่อยทํา

	 ดังนั้นแล้ว	เราทุกคนจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับการบาดเจ็บ	พิการ	หรืออาจตาย

จากอุบัติเหตุอันตราย	ครับผม!

24 กุมภาพันธ์ 2558
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วิฑูรย์  สิมะโชคดี

	 ทุกวันนี้	เราจะพบเห็นคํา	“เออร์โก”	มากขึ้นทุกที	โดยเฉพาะในคําโฆษณา

ของเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านประเภทโต๊ะ	เก้าอี้	ตู้เตียง	หรือแม้แต่ปรากฏเป็น

คณุสมบตัทิีจ่บัตอ้งได้ ในตวัสนิคา้	เชน่	เบาะน่ังในรถยนต	์และอปุกรณเ์ครื่องใชต้า่งๆ	

มากมาย	เพราะการออกแบบสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ	เหล่านี	้มักจะอ้างว่าออกแบบ

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ	“เออร์โกดีไซน์”

	 ที่จริงแล้ว	คําว่า	“เออร์โก”	เป็นคําที่ย่อมาจากคําเต็มว่า	“เออร์โกโนมิคส์”	

หรือ	“ERGONOMICS”	ซึ่งแปลเป็นไทยว่า	“การยศาสตร์”	 (ราชบัณฑิตยสถาน)	

หรือทั่วๆ	ไปอาจเรียกขานกันว่า	“วิทยาการจัดสภาพงาน”

	 คําว่า	“ERGONOMICS”	นั้น	มาจากการผสมภาษากรีก	2	คํา	เข้าด้วยกัน

คือ	“Ergos”	ซึ่งแปลว่า	งาน	(Work)	กับ	“Nomos”	ซึ่งมีความหมายว่า	กฏ	(Laws)	

รวมความว่า	 ERGONOMICS	 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ	 “กฏที่เกี่ยวกับงาน”	 หรือ	

“กฏเกณฑ์ของการทํางาน”	ก็ว่าได้

	 กฏ	 หรือ	 วิทยาการที่ว่านี้	 ถูกเริ่มนํามาใช้ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	 2  

กับงานออกแบบเครื่องบินเรดาห	์และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ	โดยทีมงานออกแบบ

ที่ประกอบไปด้วยวิศวกร	นักจิตวิทยา	นักมนุษยวิทยา	และนักสรีรวิทยา	ต่อมา

แนวการออกแบบตามวทิยาการนี้ไดร้บัความสนใจเพิม่ขึน้	โดยเฉพาะในกลุม่วชิาชพี

ด้านวิศวกรรมจึงได้มีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาในทํานองเดียวกับ	 Ergonomics	 อาทิ	

Human	Engineering,	Human	Factors	Engineering,	Engineering	Psychology 

Bioengineering,	Biomechanics	ซึง่มแีนวทางการศกึษาเปน็ไปในลกัษณะเดยีวกนัคอื	

เปน็การศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งคนกบังานหรอืคนกบัเครื่องจกัรอปุกรณต์า่งๆ

	 การยศาสตร์	 (Ergonomics)	 จึงเป็นแนวความรู้ท่ีศึกษาถึงกิจกรรมต่างๆ	

ของมนษุยท์ีม่คีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บังาน	สภาพงานและสิง่แวดลอ้มในการทาํงาน	

วทิยาการน้ีจึงต้องอาศยัหลกัการและขอ้มลูจากศาสตร์สาขาตา่งๆ	เชน่	คณติศาสตร	์

วิศวกรรมศาสตร	์สรีรวิทยา	กายวิภาคศาสตร	์และพฤติกรรมศาสตร์

เออร์โกกับคว�มปลอดภัย
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	 วตัถปุระสงคส์าํคญัของศาสตรน์ี	้กเ็พื่อทีจ่ะออกแบบและปรับปรุงสภาพงาน

และสิ่งแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงปัจจัย				

ด้านสรีรวิทยา,	 พฤติกรรมและจิตวิทยา	 และสัดส่วนรูปร่างผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก	

เพราะเมื่องานใดๆ	 มีความเหมาะสมกับผู้ที่จะปฏิบัติงานน้ัน	 คุณภาพชีวิตในการ

ทํางานที่ดี	 (Better	 Quality	 of	 Working	 life)	 ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ                

“การยศาสตร์”	ก็จะเกิดขึ้น

	 การทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานร่วมกับเครื่องจักรอุปกรณ์	 และ		

สภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม	จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง	ทั้งในด้านการเพิ่ม

ผลผลิตและความปลอดภัยในการทํางาน

	 การจัดสภาพงานและสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่ไม่ได้คํานึงถึงปัจจัย 

ความแตกต่างและขีดจํากัดของผู้ปฏิบัติงาน	นอกจากจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงาน

ที่ไม่สะดวกสบายและไม่มีประสิทธิภาพแล้ว	ยังส่งผลถึงระดับความเสี่ยงในการ

เกิดอุบัติเหตุและปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานด้วย

	 ตัวชี้วัดสําคัญที่มีผลมาจากสภาพงานและสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่

ไม่ถูกหลัก	“การยศาสตร์”	ก็คือ	ความเมื่อยล้า	(Fatique)	ความเมื่อยล้านี	้นอกจาก

จะเปน็ต้นเหตุท่ีทาํเกดิการผดิพลาดในการปฏบิตังิาน	ซึง่อาจจะสง่ผลใหเ้กดิอบุตัเิหต	ุ

และการบาดเจ็บทีเ่หน็ไดท้นัทแีลว้	ยงัมผีลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของผูป้ฏบิตังิาน

ในระยะยาวอกีดว้ย	เช่น	กอ่ใหเ้กดิความเบื่อหนา่ยในหนา้ท่ีการงาน	ปวดศรีษะเรือ้รงั	

เบื่ออาหารและนอนไม่หลับ	เป็นต้น

	 ความเมื่อยล้าที่เกิดในตัวหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนี้	 จะทําให้ปริมาณผลผลิต

และคุณภาพของสินค้าหรือบริการลดลง	ครับผม!

…………………………………………………………………………

 8 เมษายน 58
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วิฑูรย์  สิมะโชคดี

	 	ทกุวนันีอ้บุตัเิหตอัุนตราย	(จนทาํใหผู้ค้นเสยีชวิีตหรอืบาดเจบ็พกิาร)	ยังคง

เป็นข่าวใหญ่หน้า	1	ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ	ดังที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อสองวันก่อน

ว่าเครนก่อสร้างล้มทับคนงานตาย	ซึ่งเป็นอุบัติเหตุซ้ําซากอีกเรื่องหนึ่ง

	 โดยหลกัการแลว้การลดหรอืกาํจดัอบุตัเิหตอุนัตรายใหห้มดไปนัน้	เราจะต้อง

ทําให้ความปลอดภัยในการทํางานเป็นเรื่องของการป้องกันไว้ล่วงหน้า	คือเป็นเรื่อง

ของจิตวิญญาณแห่งการป้องกัน	(Preventive	Mind)	ของผู้บริหารที่เน้นการบริหาร

จัดการเชิงรุก	(Proactive)	เป็นหลัก

	 ดงันัน้การหลกีเลีย่งความสญูเสยีจากอุบตัเิหตอุนัตราย	จึงสามารถจะทาํได้

อย่างมีประสิทธิภาพใน	2	ประเด็นสําคัญ	คือ	การป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุอันตราย

เกิดขึ้น	และการควบคุมความสูญเสีย

	 ประเด็นของการป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุอันตรายเกิดขึ้น	 (Prevention) 

มักจะเน้นในเรื่องของ

 • การออกแบบทางวศิวกรรมใหถ้กูตอ้งปลอดภัยตัง้แตเ่ริม่แรกเลย	(Right	

the	First	Time)	คอืออกแบบให้อาคารมัน่คงแขง็แรง	เครื่องจกัรปลอดภยั

ตอ่การใชง้าน	สภาพแวดลอ้มในทีทํ่างานถกูสขุลกัษณะ	ไมแ่ออดัยดัเยยีด	

แสงสวา่งเพยีงพอ	เสยีงไมด่งัเกนิไป	การระบายอากาศถา่ยเทไดด้	ีอุณหภมูิ

พอเหมาะ	มีระบบป้องกันความผิดพลาดอย่างอัตโนมัต	ิเป็นต้น

 •	การป้องกันควรจะยึดหลักการออกแบบให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่ง

ในตัวกระบวนการผลิตหรือในตัวเครื่องจักรอุปกรณ์เลย	(ไม่ใช่ออกแบบ

ติดตั้งเพิ่มเติมภายหลัง)	คือยึดคําขวัญที่ว่า	“ผลิตอย่างปลอดภัย”	หรือ	

“Safe	Production”

 •	การใช้หลักการบริหารจัดการ	 (Management)	 ควบคู่ไปกับวิชาการ

ทางวิศวกรรม	 (Engineering)	 เพื่อจูงใจให้พนักงานทุกคนทํางานอย่าง

ปลอดภัยและกําหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยต้องถือว่าการป้องกันอุบัติเหตุจะได้ผลเมื่อผู้บริหารดําเนินการ

เช่นเดียวกันกับเป้าหมายอื่นๆ	ขององค์กร

ผู้บริห�รกับคว�มปลอดภัย
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 •	การแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	 (Unsafe	 Conditions)	

และการหาทางกาํจัดการกระทาํท่ีไม่ปลอดภัยของพนักงาน	(Unsafe	Acts) 

พร้อมๆ	กัน

	 ส่วนประเด็นในเรื่องของการควบคุมความสูญเสีย	 (Loss	 Control	 หรือ	

Loss	Prevention)	มักจะเน้นในเรื่องของ

 •	การประเมินความเสี่ยง	 (เพื่อดูว่ามีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอันตราย

มากน้อยเพียงใดและถ้าเกิดจะเกิดความรุนแรงขนาดไหน)	พร้อมๆ	กับ

การกาํหนดวธิีการควบคุมความสูญเสียให้อยู่ในวงจํากัด	โดยไม่ปล่อยให้

  ลุกลามขยายใหญ่โตจนควบคุมไม่อยู่	 รวมถึงการหาวิธีการลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุอันตรายให้เหลือน้อยที่สุด	หรือหาทางบรรเทาและ

  ลดความร้ายแรงด้วย	 เช่น	 กรณีมีเครื่องดับเพลิงติดตั้งตามจุดต่างๆ 

ในโรงงานเพื่อไว้ฉีดควบคุมอัคคีภัยไม่ให้ลุกลามต่อไปในวงกว้าง	 หรือ

การใส่หมวกนิรภัยที่จะลดการบาดเจ็บร้ายแรงจากของร่วงใส่หรือลื่นล้ม	

ได้มากกว่าการไม่ใส่หมวกนิรภัย	เป็นต้น

	 ในทางปฏิบัติจริงแล้ว	ผู้บริหารจํานวนมากยังคงยึด	“หลักการ	3E”	ซึ่งเป็น

หลักการป้องกันอุบัติเหตุท่ีมีประสิทธิภาพและนิยมปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายมานานแล้ว

อันไดแ้ก่	Engineering	(การใชว้ชิาการทางวศิวกรรม)	Education	(การใหก้ารศกึษา

อบรม)	และ	Enforcement	(การออกกฎหมายหรืออกกฎระเบียบให้ปฏิบัติ)

	 ทกุวนันี	้ความปลอดภยัในทีท่าํงานจงึเปน็ตวัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ	“คณุภาพชวีติ

ในการทํางาน”	(Quality	of	Working	Life)	ของทุกคน	(โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงาน) 

ที่ผู้บริหารโรงงานจะต้องรับผิดชอบ	ครับผม!	

…………………………………………………………………………

17 มิถุนายน 58
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วิฑูรย์  สิมะโชคดี

	 	กรณีโรงงานระเบิดที่เมืองเทียนจิน	ประเทศจีนเมื่อเร็วๆ	นี	้ได้สร้างความ

เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินจํานวนมหาศาล	 รวมทั้งการทําให้เกิด	 “มลพิษทาง

อากาศ”	ทีทํ่าใหป้ระชาชนใกลเ้คยีงวติกกงัวลอย่างยิง่	กรณนีีย้ังจะมีปญัหาต่อเนื่อง

อีกนานทีเดียว

	 เรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงนี้	 ในแวดวงของวิศวกรความ

ปลอดภยั	(Safety	Engineers)	นักวชิาการดา้นความปลอดภยั	และนักอาชีวอนามยั	

(Occupational	Safety	and	Health)	ที่เชื่อมั่นในหลักการของ	“มาตรการป้องกัน

ไว้ก่อน”	(มากกว่าการคอยตามแก้ไขปรับปรุงในภายหลัง)	มักจะให้ความสําคัญกับ												

“การประเมินความเสี่ยง”	 (Risk	 Assessment)	 สําหรับกิจการสถานประกอบการ		

หรือโรงงานที่มีความเสี่ยงภัยสูง	เพื่อจะได้เตรียมการป้องกันอุบัติเหตุอันตราย

จากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 อันจะลดความ

สูญเสียต่างๆ	ทั้งด้านชีวิต	ทรัพย์สิน	และทางสังคมต่อไปด้วย

	 การประเมนิความเสีย่งทีน่ยิมปฏบิตักินัโดยทัว่ไปในโรงงาน		มกัจะเปน็เรื่อง

ของการประเมินความเสี่ยงจาก	 “อันตรายหรือภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบ

กิจการโรงงาน”	 โดยเฉพาะโรงงานประเภทท่ีถือกันว่าเป็นโรงงานท่ีมีความเส่ียงภัยสูง 

(Major	Hazard	Industries)	ที่อาจก่อให้เกิดการระเบิด	การเกิดอัคคีภัย	การรั่วไหล

ของสารเคมีหรืออันตรายร้ายแรงต่างๆ	ได้

	 เหตุที่ต้องมีการประเมินความเสี่ยงก็เพื่อจะได้รู้ว่าอันตรายต่างๆ	ที่แฝง

อยู่นั้น	มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดเหตุร้ายแรง	(และความรุนแรง)	มากน้อยเพียงใดบ้าง

ในเงื่อนไขอย่างไร	 เพื่อจะได้นํามาเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทําหรือวางแผนป้องกัน

อุบัติเหตุร้ายแรงน้ันได้ต้ังแต่ในข้ันเร่ิมต้นเลย	และกําหนดมาตรการท่ีจะควบคุม	ลด	

หรือบรรเทาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างไรต่อไปด้วย

ร้�ยแรง บ่อยครั้ง และซ้ำ�ซ�ก
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	 การประเมินความเสี่ยงจึงต้องดําเนินการครอบคลุมทุกกิจกรรมในโรงงาน

อย่างทั่วถึงครบวงจร	โดยเริ่มตั้งแต่การบ่งชี้ถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการจัดเก็บ							

หรือขนย้ายวัตถุดิบหรือสารเคมี	 ตัวเครื่องจักรกลไฟฟ้า	 หม้อไอน้ํา	 อุปกรณ์

กระบวนการผลิต	วิธีการใช้สารเคมี	การขนถ่าย	การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์	เป็นต้น		

	 การประเมินความเสี่ยงนี้จะต้องกระทําในทุกสภาวการณ์	 ไม่ว่าจะเป็น

ภาวะที่ทํางานตามปกติ	ภาวะผิดปกติ	และภาวะฉุกเฉิน

	 กระบวนการประเมนิความเส่ียงจึงตอ้งจัดทําอยา่งเปน็ขัน้ตอนตอ่เนื่องและ

อย่างครอบคลุมครบถ้วนด้วย	โดยเริ่มตั้งแต่การชี้บ่งอันตราย	การประเมินอันตราย		

(การประเมินความเสี่ยง)	 การลดระดับความเสี่ยง	 การควบคุมความเสี่ยงและการ

บริหารจดัการความเสีย่ง	ตลอดจนการปอ้งกนัและควบคมุทีส่าเหตทุีเ่ปน็ปจัจยัเสีย่ง	

หรือปัจจัยในการก่อให้เกิดอันตรายและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้วย

	 ที่พูดมาทั้งหมดนี้	 ไม่ใช่โรงงานทุกประเภททุกขนาดจะมีความเสี่ยง

อันตรายที่จะต้องทํา	 “การประเมินความเสี่ยง”	คือจะมีก็เพียงโรงงานบางประเภท

และบางขนาดเท่านั้นเองที่อยู่ในข่ายที่ควรจะต้องทําการประเมินความเสี่ยง 

เพราะจัดเป็น	“โรงงานประเภทที่มีความเสี่ยงภัยสูง”

	 การประเมินความเสี่ยง	 จะเป็น	 “การบริหารเพื่อลดความสูญเสีย”	 ที่มี

ประสิทธิภาพยิ่ง	 ซ่ึงจะได้ผลในทางปฏิบัติต่อเมื่อผู้บริหาร	 วิศวกร	 และพนักงงาน				

ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้เอาใจใส่ในการกํากับดูแลและการปฏิบัติในเชิงป้องกัน				

อย่างจริงจังตาม	 “รายงานการประเมินความเสี่ยง”	 หรือ	 “คู่มือการทํางานอย่าง

ปลอดภัย”	ที่มีอยู่

	 แต่ที่เกิดอุบัติเหตุอันตรายร้ายแรงบ่อยครั้งและซ้ําซากเช่นนี้	 ไม่ใช่เกิด				

จากการไม่มีมาตรการป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ	 แต่มักจะเกิดจากการที่เราไม่ได้						

ดําเนินการตามแผนหรือคู่มือที่มีอยู่อย่างจริงจังมากกว่า	ครับผม!

…………………………………………………………………………

19 สิงหาคม 58
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วิฑูรย์  สิมะโชคดี

	 อุบัติเหตุอันตรายมักจะเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยหลายประการ	 คืออุบัติเหตุ		

ส่วนใหญ่จะเกิดจากหลายสาเหตุหลักและหลายสาเหตุรองพร้อมๆ	กันตาม	“ทฤษฎี

หลายสาเหตุหลายปัจจัย”	(Multiple	Causation)	ซึ่งกล่าวว่า	“ปัจจัยหลายๆ	ปัจจัย

ร่วมกันก่อให้เกิดอุบัติเหตุ”

	 ดังนั้น	 ในการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุทุกครั้ง	 ผู้สอบสวนก็จะต้อง

สวบสวนเพื่อหาสาเหตุต่างๆ	 ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด	 เพื่อการควบคุม

ป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

	 ที่สําคัญที่สุด	 ก็คือความสามารถในการป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างถาวร 

(เพื่อไม่ให้เกิดเหตุนั้นซ้ําข้ึนอีกในอนาคต)	 ซึ่งทําให้เราจะต้องรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริง	

และพยายามหาทางกําจัดสาเหตุที่แท้จริงต่างๆ	ให้หมดไป

	 สาเหตุท่ีแท้จริงท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บพิการ	(Accident	Root

Causes)	ขององค์กรใดๆ	มักเกี่ยวข้องกับความบกพร่องของ	(1)	นโยบายด้านการ

บริหารจัดการความปลอดภัย	(2)	การกํากับและควบคุมดูแล	(3)	การฝึกอบรม	(4)	วิธีคิด

วิธีปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	(5)	วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย	เป็นต้น

	 อาท	ิการขาดวธิกีารตรวจสอบบรเิวณพืน้ทีทํ่างานและเครื่องจกัรอปุกรณท์ีม่ี

ประสทิธภิาพ	การไมม่นีโยบายความปลอดภยัทีย่ดึโยงถงึผูป้ฏบิตังิาน	การไม่กําหนด

ผูร้บัผดิชอบอยา่งชดัเจน	การขาดการกํากบัควบคมุดูแลอยา่งจรงิจงัจากหวัหนา้งาน	

(Supervisor)	และผูบ้รหิาร	การขาดการฝกึอบรมทีห่นา้งานแบบ	OJT	การไมท่าํตาม

คูม่อืหรอืมาตรฐานการทาํงาน	วิธคีดิวธิทีาํงานทีม่กังา่ยแบบพวกมากลากไป	เป็นต้น

	 สาเหตุทีแ่ทจ้รงิจงึหมายถงึสาเหตทุีท่าํใหเ้กดิอบุตัเิหต	ุซึง่เมื่อไดร้บัการแก้ไข

หรือควบคุมแล้ว	จะทําให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานแบบถาวร	(คือ	ไม่ทําให้

อบุตัเิหตแุบบเดมิเกดิซ้าํขึน้อกี)	และหมายรวมถงึการกาํจัดขอ้บกพร่องในดา้นตา่งๆ	

ที่อาจจะมีผลทําให้เกิดอุบัติเหตุอื่นๆ	หรือเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆ	อีกด้วย

	 โดยสรุปแล้ว	 สาเหตุที่แท้จริงจึงมักจะหมายถึงข้อบกพร่องต่างๆ	 ของ    

ระบบการบริหารจัดการในองค์กรหนึ่งๆ	ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ	ในการปฏิบัติงาน	

(รวมทั้งปัญหาอุบัติเหตุด้วย)	ที่มีผลที่ทําให้เป้าหมายขององค์กรนั้นๆ	คลาดเคลื่อน

ผิดเป้าไปจากที่กําหนดไว้

วัฒนธรรมแห่งคว�มปลอดภัย
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	 ผลจากการวิเคราะห์และสอบสวนอุบัติเหตุแต่ละครั้ง	 จะทําให้เราเข้าใจ	

ถึงปัญหาต่างๆ	ชัดเจนขึ้น	เช่น	ปัญหาที่เกิดจากการฝึกอบรมพนักงานที่ไม่พอเพียง				

ต่อการจะทํางานอย่างปลอดภัย	รวมถึงการคัดเลือกและบรรจุพนักงานอย่างไม่เหมาะสม

ทําใหเ้กดิปญัหาดา้นการทาํงานและเกดิความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บพิการ	หรอืลม้ตาย

จากอุบัติเหตุนั้นๆ	เป็นต้น

	 ทั้งหมดทั้งปวงนี้	 จะเป็นการตอกย้ําว่าอุบัติเหตุทําให้เกิดความสูญเสีย 

ทั้งชีวิตและทรัพย์สินเสมอ	และมีผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น	ความปลอดภัย

ในการทํางานจึงเป็นเรื่องที่แยกออกอย่างเด็ดขาดจากระบบการบริหารจัดการของ

องค์กรไม่ได้

	 ดังนั้น	 สาเหตุที่แท้จริงที่เป็นสาเหตุพื้นฐานของการเกิดอุบัติเหตุ	 จึงเป็น

สาเหตทุีแ่ทจ้รงิทีเ่ปน็พืน้ฐานของปญัหาทางการบรหิารการจัดการ	และการปฏิบัติงาน

ในองค์กรหนึ่งๆ	ด้วย

	 โดยทั่วไปแล้ว	เรามักจะเชื่อกันว่าพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน

จะเป็นพฤติกรรมปกติของผู้คนทั่วไป	ซึ่งตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม	(คนที่ทํางาน

อย่างปลอดภัยจึงเป็นผู้ที่ผิดปกติเพราะต้องทํางานอย่างมีสติ)	ดังนั้น	หน้าที่ของ

ฝ่ายบริหารในเรื่องนี้ก็คือ	 การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ 

เพื่อให้พนักงานทํางานได้อย่างปลอดภัย

	 พูดง่ายๆ	 ว่า	 เราจะต้องพยายามออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์และสภาพ-

แวดล้อมต่างๆ	 ให้ปลอดภัยต่อการทํางานมากที่สุด	 โดยยึดเป้าหมาย	 “อุบัติเหตุ		

เป็นศูนย์”	(Zero	Accident)

	 ในความเป็นจริงแล้วการบรรลุผลเลิศด้านการป้องกันอุบัติเหตุและการ

สรา้งเสรมิความปลอดภยัจะมดีว้ยกนัหลายวธิ	ีซึง่จะตอ้งเปน็ไปตามมาตรฐานสากล

ที่ยอมรับกันและกฏหมายต่างๆ	ด้วย

	 แตส่ิง่ทีส่าํคัญทีส่ดุก็คือระบบความปลอดภยัทีจ่ะไดผ้ลอยา่งยัง่ยนืนัน้	จะตอ้ง

สอดคล้องกับ	“วัฒนธรรมองค์กร”	ของแต่ละแห่งที่สามารถสร้าง	“วัฒนธรรมแห่ง

ความปลอดภัย”	(Safety	Culture)	ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร	ครับผม!

28 ตุลาคม 58
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วิฑูรย์  สิมะโชคดี

	 เราทุกคนมีโอกาสที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้เสมอๆ 

ซึ่งเป็น	“ความเสี่ยง”	ที่บางครั้งอาจทําให้ต้องสูญเสียทรัพย์สิน	เงินทอง	หรือถึงขั้น

เสยีชวีติก็ได	้ดงันัน้เราจงึควรหลีกเล่ียงการเผชิญกับ	“ความเสีย่ง”	ในรปูแบบต่างๆ	

ให้มากที่สุด

	 ทุกวันนี้	เราทุกคนต่างอยู่ท่ามกลาง	“ความเสี่ยง”	ซึ่งอาจทําให้เกิดกรณี

การเสยีชวิีต	การเจบ็ปว่ย	การบาดเจ็บพกิาร	การทพุพลภาพอยา่งถาวร	คา่ซอ่มแซม

ที่อยู่อาศัยหรือรถยนต์อันเกิดจากภัยที่ไม่คาดคิดหรืออุบัติเหตุ	เป็นต้น

	 ความเสี่ยงภัย	หมายถึง	โอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย	โดยปกติแล้ว

เราไม่อาจคาดการณ	์“ความเสี่ยง”	และเตรียมการรับมือได้ล่วงหน้าได้

	 เรามักจะพูดถึง	“ความเสี่ยง”	ใน	2	มิติ	คือ	ความถี่ที่เกิด	(Frequency)	

และความรุนแรงที่เกิด	 (Severity)	 เช่น	 การหกล้มมีโอกาสเกิดบ่อย	 (ความถี่สูง)	

และมีความรุนแรงต้ังแต่เล็กน้อยข้ันฟกช้ําดําเขียว	 จนถึงร้ายแรงถึงข้ันเสียชีวิตก็มี 

เป็นต้น

	 สําหรับวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	(Risk	Management)	เพื่อให้

บุคคลหรือธุรกิจได้รับผลกระทบ	 หรือเกิดความสูญเสียน้อยที่สุดจากภัยหรือ

อุบัติเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน	ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น	4	วิธีการ

ดังต่อไปนี้

 วิธีแรก	คือ	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	(Risk	Avoidance)	เป็นวิธีการ

ที่ง่ายที่สุดในการบริหารจัดการความเสี่ยง	 กล่าวคือ	 เราเลือกที่จะหลีกเลี่ยง  

โดยไม่รับความเสี่ยงไว้เลย	(ถ้าเสี่ยงก็ไม่ทําเลย)	ทั้งนี้การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

อาจเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่จะได้รับ	 แล้วพบว่า 

ผลประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัไมคุ่ม้กบัคา่ใชจ้า่ยหรอืทรพัยส์นิทีต่อ้งสญูเสยีไป	จงึหลกีเลีย่ง

ที่จะเผชิญกับความเสี่ยงนั้นโดยสิ้นเชิง	(ไม่รับเลย)

บริห�รคว�มเสี่ยงภัย
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 วิธีที่สอง	 คือ	 การควบคุมความเสี่ยง	 (Risk	 Control)	 โดยปกติแล้ว			

เมื่อเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	 เรามักใช้วิธีการควบคุม

ความเส่ียงหรือควบคุมความสูญเสียที่จะเกิดข้ึน	 เมื่อเกิดภัยหรืออุบัติเหตุอันตราย	

วิธีการควบคุมความเสี่ยงนี้มี	2	กรณี	ดังนี้

  กรณีแรก	 เป็นการป้องกันการเกิดความสูญเสีย	 โดยวิธีพยายามลด

ความถี่ของการเกิดความสูญเสีย	เช่น	การหามาตรการหรือวิธีการในการป้องกัน

ไม่ให้ความสูญเสียเกิดขึ้น	เช่น	การติดตั้งเครื่องตัดระบบไฟฟ้าในตัวอาคารเมื่อเกิด

ไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย	 การติดสัญญาณกันขโมยในรถยนต์เพื่อ

ป้องกันการโจรกรรม	เป็นต้น

  กรณีที่สอง	 เป็นการควบคุมขนาดของความสูญเสีย	 โดยการพยายาม

ลดระดับความรุนแรงของความสูญเสีย	เช่น	การติดตั้งถังแดงดับเพลิง	การปลูกบ้าน

โดยยกพื้นสูงขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายของตัวบ้านจากอุทกภัย	เป็นต้น

 วธิทีีส่าม	คือ	การรับความเส่ียงไวเ้อง	(Risk	Retention)	เปน็วธิกีารบรหิาร

จัดการความเสี่ยงประเภทหนึ่ง	 โดยเราต้องอาศัยการคาดการณ์ล่วงหน้าถึง		

ความเสี่ยงที่จะเกิดภัยขึ้นและพยายามจํากัดความเสี่ยงนั้นไม่ได้เกิดขึ้น	หรือหาก

เกิดขึ้นแล้วต้องได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นน้อยที่สุด	เพราะเราจะต้อง

รับผิดชอบในทรัพย์สิน	 ร่างกาย	 หรือชีวิตที่ได้รับความเสียหาย	 หรือความสูญเสีย

จากภัยที่เกิดขึ้นนนั้นเอง

 วิธีที่สี	่ คือ	การถ่ายโอนความเสี่ยง	 (Risk	Transference)	 เป็นกรณีของ

ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถรับไว้ได้เอง	 ซึ่งควรได้รับการถ่ายโอน		

ให้ผู้อื่นหรือผู้รับประกันภัย	 อย่างไรก็ตามผู้รับประกันภัยไม่ได้รับโอนความเสี่ยงภัย

หรืออุบัติเหตุทุกประเภท	 ความเสี่ยงภัยที่แท้จริงเท่าน้ันที่สามารถจะถ่ายโอนไปให้

บริษัทประกันภัยได้

	 เรื่องที่สําคัญท่ีสุดของการบริหารจัดการความเสี่ยงในวันนี้	 จึงอยู่ที่สังคม

และผู้คนที่อยู่ร่วมกันมากกว่าว่าจะร่วมด้วยช่วยกันลดความเสี่ยงต่างๆ	 ให้หมดไป	

(หรือให้เหลือน้อยที่สุด)	เพื่อจะได้ไม่ต้อง	“สูญเสีย”	ครับผม!

…………………………………………………………………………

25 พฤศจิกายน 58
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วิฑูรย์  สิมะโชคดี

	 กรณีอาคารโรงแรมสยามบีช	 รีสอร์ท	 ที	่ อ.เกาะช้าง	 จ.ตราด	 ถล่มลงมา		

เมื่อเช้าวันท่ี	4	มิ.ย.	59	ถือเป็นเรื่องท่ีสําคัญอีกเรื่องหน่ึงในสังคมไทยท่ีทุกหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งสอบสวนหาสาเหตแุละดาํเนนิการตามความรบัผดิชอบ	เพื่อจะได้

เรียนรู้และป้องกันไม่ให้กรณีเดียวกันนี้เกิดซ้ําขึ้นอีกในอนาคต

	 เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้แขกผู้พักในโรงแรม	(นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและจีน) 

โดนซากอาคารถล่มทับเสียชีวิต	1	คน	และมีที่ติดอยู่ในอาคารอีกจํานวนหนึ่ง	แต่

ในที่สุดเจ้าหน้าที่ทั้งตํารวจ	ทหาร	และหน่วยกู้ภัยก็ช่วยผู้รอดชีวิตออกมาได้

	 ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นทราบว่าฝนตกลงมาทําให้ดินทรุด	 ส่งผลให้อาคาร

โรงแรม	2	ชั้นที่สร้างติดกับชายทะเลและภูเขาทรุดพังลงมา

	 นอกจากน้ีแล้วในช่วงเย็นวันเดียวกัน	ศาลาของโรงแรมบริเวณหาดไชยเชษฐ์ 

ต.เกาะช้าง	 อ.เกาะช้าง	 จ.ตราด	 ก็ถล่มพังลงมาในลักษณะตะแคงข้างลงไปในน้ํา	

ทําให้มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย	5	คน

	 กรณีนี้	“สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย”	หรือ	วสท.	ได้พิจารณา

สาเหตุเบื้องต้นแล้วเห็นว่ามี	 5	 ข้อสันนิษฐานที่เป็นเหตุให้รีสอร์ทถล่ม	 ได้แก ่   

1.	 พื้นที่ตั้งอาคารเสี่ยง	 เช่น	 สร้างคร่อมทางน้ํา	 2.	 ชั้นดินวิบัติ	 เช่น	 ดินยุบ    

3.	ฐานรากอาคารวิบัติ	4.	โครงสร้างอาคารไม่ได้มาตรฐาน	และ	5.	วิศวกรออกแบบ

คุมงานบกพร่อง

	 ทุกวันนี้	 ประเทศไทยมีชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากจนติด	

1	ใน	5	ของประเทศยอดนิยม	เฉพาะป	ีพ.ศ.	2558	มีจํานวนมากถึง	29.8	ล้านคน	

ปี	พ.ศ.	2559	เพียง	4	เดือนแรกของปี	มีจํานวนถึง	11.6	ล้านคนแล้ว	ขณะที่

คนไทยเองก็นิยมเดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ	 เช่นกันด้วย	 ดังน้ัน	 การให้

หลักประกนัความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินแกน่กัทอ่งเทีย่วจงึมีความสําคญัยิ่ง

	 แต่มาตรการเรื่องความปลอดภัยในหลายๆ	ด้านของเราก็ยังมีจุดอ่อนที่

ทางราชการจะต้องรู้ทันเพื่อรับมือและอุดจุดอ่อนนี้ให้ได	้ด้วยการบังคับใช้กฏหมาย

และระเบียบอย่างเข้มงวด	เพื่อสร้างมาตรฐานที่ถูกต้อง	เพื่อสวัสดิภาพของคนไทย	

และนักท่องเที่ยว	โดยเฉพาะเพื่อผลที่ยั่งยืนของธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งระบบด้วย

ตึกถล่มอีกแล้วครับ
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	 กรณีที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ใกล้คันดินหรือเนินเขา	ซึ่งเป็นจุดที่อันตรายอย่างยิ่ง

เราก็ควรจะสังเกตุและเฝ้าดูการเคลื่อนตัวของดินในขณะที่ฝนตก	 รวมทั้งบริเวณที่

ติดแมน่้าํ	เมื่อฝนตกน้ําไหลเชีย่วอาจเกิดการกัดเซาะตลิง่อยา่งรุนแรง	ยิง่เร่งใหเ้กดิ

การถล่มของตลิ่งจนอาจทําให้บ้านเรือนริมน้ําถล่มลงมาได้

	 นอกจากเรื่องตึกถล่มแล้ว	เรามักจะได้ยินได้ฟังอุบัติเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น

บอ่ยครัง้ในฤดูฝนดว้ย	โดยเฉพาะกรณฝีนตกถนนลื่นจนขบัรถประสบอบุตัเิหตอุนัตราย

ถึงแก่ชีวิตแล้ว	ยังมีเรื่องอันตรายจากไฟฟ้าดูด	ไฟฟ้าชอร์ตบ่อยครั้งในหน้าฝนด้วย

เพราะหากไฟฟ้ารั่วตัวเปียกก็อันตรายถึงชีวิตได	้ จึงต้องหมั่นตรวจสอบระบบไฟฟ้า	

สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัยต่อ

การใช้งาน

	 ทั้งหมดทั้งปวงนี้ผมต้องการย้ําว่าเรื่องของความปลอดภัยที่เกี่ยวกับความ

แขง็แรงของอาคารหรอืการกอ่สรา้งนี	้ตอ้งถอืวา่มคีวามสําคญัตอ่ชวีติและทรัพยสิ์น

ของทุกคน	 การก่อสร้างท่ีถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยและวิศวกรรม	 จึงมี

ความสําคญัยิ่งยวด	โดยเฉพาะกรณีทีม่ักมีขา่ววา่มกีารใชเ้หลก็เสน้ที่ไมไ่ดม้าตรฐาน

ในการก่อสร้างอาคารสูงยิ่งน่าเป็นห่วงมาก

	 แต่ว่าไปแล้วเรื่องของอุบัติเหตุอันตรายแทบทุกกรณีจะเป็นเรื่องที่เรา

สามารถป้องกันล่วงหน้าได	้ โดยการปรับแก้	 “พฤติกรรมเสี่ยง”	 ทุกรูปแบบให้เป็น

พฤติกรรมที่ปลอดภัย	พูดง่ายๆ	ว่า	“อะไรที่เสี่ยงต้องไม่ทํา”	คือ	การจะทําอะไรๆ

ในทกุกรณจีะตอ้งยดึ	“ความปลอดภัยไวก้อ่น”	เปน็ทีต่ัง้	รวมทัง้เครื่องจกัร	เครื่องมอื

อุปกรณ์	และสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้ปฏิบัติงานก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยด้วย

	 ดังนั้น	ความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่เราจะอะลุ่มอล่วย	ออมชอม	หรือ

ประณีประนอมไม่ได้เด็ดขาด	โดยเฉพาะทุกกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิต	คือ

ไม่ว่าผลการสอบสวนจะออกมาอย่างไรก็ตาม	 เราจะต้องตอบคําถามว่า	 “ได้มีการ

ปฏบิตัติามมาตรฐานความปลอดภยัตา่งๆ	แลว้หรอืไม”่	และต้องตอบคาํถามสุดท้าย

ด้วยว่า	“มีการบังคับใช้กฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือไม่”	ครับผม!

…………………………………………………………………………

   8 มิถุนายน 59
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	 “ความปลอดภัยเพิ่มผลผลิตจริงหรือ?”	 คือคําถามที่มักจะได้ยินเสมอๆ				

จากเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูง	 ในขณะท่ีผู้ที่ทํางานในแวดวงของความ

ปลอดภัยจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า	“จริง”

	 ปรมาจารย์ทางวิชาการบริหารความปลอดภัย	ชื่อ	Dan	Petersen	ได้เสนอ

แนวความคิดว่า	 “ความปลอดภัยควรเป็นมาตรการที่สอดแทรกผสมกลมกลืน

เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการผลิตเลย”	 โดยท่านยํ้าว่า	 “เราควรยึดคําขวัญว่า 

“ผลิตอย่างปลอดภัย”	(Safe	Production)	มากกว่า	“ปลอดภัยไว้ก่อน”	(Safe	First) 

เพราะกระบวนการผลิตและความปลอดภัยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกออก

จากกันไม่ได้”

	 ความปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยสําคัญของการเพิ่มผลผลิต	 ดังเห็นได้อย่าง

ชัดเจนจาก	 “การลดความสูญเสีย”	 (Loss	 Reduction)	 อันเนื่องมาจากการเกิด

อบุตัเิหต	ุทัง้ในรปูของทรพัยส์นิเงนิทองทีต่อ้งจา่ยชําระโดยตรงหรอืเงนิชดเชยกรณี

บาดเจ็บ	พิการ	หรือเสียชีวิต	นอกจากความสูญเสียโดยตรงนี้แล้ว	อุบัติเหตุยังก่อ

ให้เกิดความสูญเสียโดยอ้อมอีกมากมายที่แฝงอยู่ในรูปของการเสียเวลาต่างๆ	ด้วย

	 ความปลอดภัยในการทํางาน	 ยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเสริมขวัญและกําลังใจ

แก่พนักงาน	ทําให้พนักงานมีความมั่นใจในงานที่ทําว่าปลอดภัย	จึงไม่มีการหวาดกลัว

ถึงผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น	ทุกคนก็จะทํางานได้อย่างมั่นใจ	(โดยไม่ต้องพะวง)	และ

ได้ผลงานเต็มที่

	 โรงงานทีม่ปีระวตัทิางดา้นอบุตัเิหตสูุง	จะเสยีชื่อเสยีงในรปูแบบตา่งๆ	เพราะ

แสดงถงึความบกพรอ่งทางการบริหารจดัการและความไมร่บัผดิชอบตอ่พนกังานและ

สังคมอย่างเห็นได้ชัด	โอกาสที่จะได้คนดีมีฝีมือมาทํางานด้วยก็ยากขึ้น	ผลผลิตและ

กําไรก็จะลดลงตามลําดับ

	 ทุกวันนี้หลักการป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้นท่ียังนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย	

เพราะใหผ้ลเปน็ทีน่า่พอใจในการแก้ไขจดัการปญัหาอบุตัเิหตอุนัตรายในโรงงานหรอื

ที่ทํางาน	ก็คือ	“หลักการ	3E”	อันได้แก่

ศ�สตร์และศิลป์ในคว�มปลอดภัย
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  Engineering :	 การใช้วิชาความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อออกแบบอาคาร	

เครื่องจักร	อุปกรณ์	และสภาพแวดล้อมต่างๆ	ให้ปลอดภัยตามมาตรฐานที่ยอมรับ

  Education :	การใหค้วามรูห้รอืการศกึษาแกผู้่ปฏบัิตงิานและผู้ท่ีเกีย่วข้อง

เพื่อให้รู้ถึงภัยอันตรายในงานที่ทํา	และสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องปลอดภัย

  Enforcement :	การออกกฎระเบียบหรือวินัย	เพื่อควบคุมและบังคับ

ให้มีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

	 ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปอ้งกนัอุบติัเหตุจึงข้ึนอยูกั่บการเลอืกใช้ 

E	แตล่ะตวัมากนอ้ยตามความเหมาะสมกบัเงื่อนไขของแตล่ะโรงงานท่ีแตกตา่งกันไป

	 ดังนั้น	 ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุและการสร้างเสริม

ความปลอดภัยจึงต้องอาศัย	“หลักการ	3E”	เพื่อให้สามารถจัดการแก้ไขทั้งการ

กระทําที่ไม่ปลอดภัย	(ของคน)	และสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	(ของงาน)	อันเป็น

สาเหตุสําคัญของอุบัติเหตุอันตราย

	 การบริหารจัดการความปลอดภัยจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์	 (Science 

and	Art)	เหมือนกับการบริหารจัดการทั่วไป	ดังต่อไปนี้	คือ

  1.	 ในความเป็นศาสตร์นั้น	 การสร้างเสริมความปลอดภัยต้องอาศัยวิชา

ความรู้หลายสาขาวิชาทั้งวิศวกรรมศาสตร	์ (โยธา	 ไฟฟ้า	 เครื่องกล	 อุตสาหกรรม	

ฯลฯ)	 และวิทยาศาสตร์	 (ความร้อน	 แสง	 เสียง	 ฯลฯ)	 วิชาความปลอดภัยจึงเป็น

สหสาขาวิชาหรือสหวิทยาการ	(Multi	Discipline)	ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางเทคนิค

เฉพาะด้านหลายสาขาร่วมกัน	 เพื่อออกแบบหรือปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม

ในที่ทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ยอมรับกันในระดับสากล

	 	 2.	 ในความเป็นศิลป์นั้น	 ความปลอดภัยจะได้ผลเลิศเมื่อผู้รับผิดชอบ

มีความสามารถในการบริหารจัดการ	ซึ่งต้องอาศัยทั้งการบังคับ	การจูงใจ	และการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการณ์ความเหมาะสมเพื่อให้พนักงานทํางานได้อย่าง

ปลอดภัย

	 ทุกวันนี้ใครจะไปคิดว่า	 บ้านเราติดอันดับต้นๆ	 ของโลกในเรื่องอุบัติเหตุ

บนถนน	ครับผม!

…………………………………………………………………………

20 ธันวาคม 60
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	 ในทางวิชาการแล้ว	อุบัติเหตุจะเกิดจาก	2	เหตุปัจจัยหลัก	คือ	สภาพแวดล้อม

ท่ีไมป่ลอดภยั	(สถานการณ์หรอืเงื่อนไขที่ไมป่ลอดภยั)	และการกระทาํที่ไมป่ลอดภัย

	 แตถ่า้จะมองให้ลกึซึง้เขา้ไปอีกหนอ่ยแลว้	จะเห็นไดว่้าอบัุตเิหตจุะเกิดขึน้จาก

การประสานกันอย่างครบถ้วนของ	3	เหตุปัจจัยหลัก	อันได้แก่	(1)	สภาพแวดล้อมที่

ไมป่ลอดภยั	(Unsafe	Conditions)	ซ่ึงเป็นสถานการณท์ีอ่นัตรายหรอืแหลง่อนัตราย

ตอ่ผูป้ฏบิตังิานนัน้ๆ	(2)	การกระทาํที่ไมป่ลอดภยั	(Unsafe	Acts)	ซึง่เปน็สถานการณ์

ที่มีผู้ปฏิบัติงานเองประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะที่ง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับ

อันตราย	และ	(3)	การสัมผัสกัน	(Contact)	ระหว่างแหล่งอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน

ซึง่เป็นกรณทีีผู่ป้ฏบัิตงิานสมัผสักบัสว่นทีเ่คลื่อนไหวของเครื่องจกัรหรอืสภาพแวดลอ้ม

ที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ	จนเลือดตกยางออก

	 ดังนั้นเราจึงต้องมุ่งเน้นการทํากิจกรรมด้านความปลอดภัยด้วยการทําให้

ไม่เกิดการสัมผัสกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับแหล่งหรือจุดอันตรายต่างๆ	ก็คือการลด	

หรือกําจัดปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสามตัวให้หมดไปจากสถานประกอบการ	 เพื่อ		

ไม่ให้เกิดการสัมผัสกันหรือรวมกันครบจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น

	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	การกําจัดจุดหรือแหล่งอันตราย	ไม่อาจกระทําได	้

100%	เพราะในกระบวนการผลิตทั่วๆ	ไปนั้น	เราจําเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลไฟฟ้า	

ไอน้ํา	 ลมอัดความดันสูง	 สารเคมีอันตราย	 การยกย้ายวัตถุขึ้นที่สูง	 เป็นต้น	 ส่ิงที่

เราทําได้จะเป็นเพียงการป้องกันมิให้จุดหรือแหล่งอันตรายเหล่านั้นเปิดเผยอย่าง

โจ่งแจ้ง	(มองเห็นหรือสัมผัสได้)	จนกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	Unsafe	

Conditions	

	 ในส่วนของการกําจัดผู้ปฏิบัติงาน	 (ซึ่งอาจเป็นผู้ก่ออุบัติเหตุและหรือ

ผู้รับอันตรายจนบาดเจ็บพิการ)	 ให้หมดไปจากกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ต้องได้รับ

อันตรายเลย	 โดยการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติและใช้หุ่นยนต์ทดแทนคนงานทั้งหมด	

ในทางปฏิบัตินั้นยังไม่อาจกระทําได้	 100%	 (และเป็นไปได้ยากมากด้วย)	 เพราะ

อุตสาหกรรมจํานวนมากในบ้านเรา	(และในประเทศต่างๆ	ค่อนโลก)	ยังต้องอาศัย

แรงงานคนอยู่อีก

นักสังเกตคว�มปลอดภัย
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	 ดังนั้น	 แนวความคิดที่ต้องการลดโอกาสของการเกิด	 “การสัมผัสกัน”	

ระหว่าง	 “คน”	 กับ	 “เครื่องจักร”	 ด้วยทักษะของ	 “นักสังเกตความปลอดภัย” 

แบบ	Real	time	และ	On-site	Accident	Prevention	(ที่หน้างานในเวลานั้น	ๆ)	

ให้กับ	“หัวหน้างาน”	 (Supervisor)	จึงเป็นวิธีการที่สามารถกระทําได้อย่างเป็น

รูปธรรมและให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้มากที่สุด	เพราะยึด	“การป้องกัน”	เป็นสําคัญ

	 เรื่องที่เกี่ยวกับ	 “ความเป็นความตายจากการทํางาน”	 และการเสริมสร้าง	

“คุณภาพชีวิต”	 ให้ดีขึ้น	 จึงไม่สมควรประหยัดด้วยการอ้างเพื่อลดต้นทุนการผลิต	

ครับผม!

…………………………………………………………………………

28 กันยายน 59
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วิฑูรย์  สิมะโชคดี

	 อุบัติเหตุ	(Accident)	คือ	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆ	ที่ไม่พึงปรารถนา

ใหเ้กดิ	(แตเ่กดิขึน้)	และเมื่อเกดิขึน้แลว้	ใหบ้คุคลเกดิความบาดเจ็บ	พิการ	หรือตาย

และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน	ต่ออาคารสถานที่	ที่อยู่อาศัย	สิ่งปลูกสร้าง 

ทัง้ของผูป้ระกอบการเองหรอืของชมุชนรอบขา้ง	ทัง้อาจกอ่อันตรายหรือสร้างความ

เสียหายต่อสภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมอีกด้วย

	 อบุตัเิหตจุงึเกดิจาก	“การสมัผสักนั”	ระหวา่ง	“ผูร้บั”	(บคุคลหรอืทรพัยส์นิ)		

กับ	“แหล่งอันตราย”	โดยบังเอิญหรือโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วเกิดความบาดเจ็บ	พิการ	

หรือเสียชีวิต	(หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สิน)

	 การป้องกันอูบัติเหตุในเบื้องต้น	จึงต้อง	“แยก”	หรือ	“ตัด”	การสัมผัสกัน

ของ	“ผู้รับ”	และ	“แหล่งอันตราย”	คือ	ถ้าไม่มีการสัมผัสกันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุ

	 ดังนั้น	 องค์กรหรือสถานประกอบการที่จะประสบความสําเร็จในการปลอด

อุบัติเหตุแบบยั่งยืน	จึงต้องยึด	“หลักการ	5E”	ดังนี้

 (1) Engineering	 การใช้หลักวิชาด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในการ

ศึกษาและออกแบบเครื่องจักรกล	 กระบวนการดําเนินงานตลอดจนวิธีการทํางาน	

โดยเฉพาะการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย	(JSA	:	Job	Safety	Analysis)

 (2) Education	 การให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและ		

ให้ทักษะในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	 เช่น	 การอบรมด้านความปลอดภัย	

การอบรมภาคปฏิบัติ	 การเป็นนักสังเกตความปลอดภัย	 การให้ไปดูงานด้านความ

ปลอดภัย

 (3) Enforcement	 การออกกฎและระเบียบปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	

รวมทั้งการออกนโยบายด้านความปลอดภัย	การจัดทํากฎความปลอดภัย	(SSOP	:	

Standard	Safe	Operating	Procedure)	เป็นต้น

ปลอดภัยด้วย 5E
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 (4) Encouragement	 การรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย	

การใหร้างวลัแกผู่ป้ฏบิตังิานอยา่งปลอดภยั	การประกวดคําขวญัดา้นความปลอดภยั	

และการยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

 (5) Engraving	 การปลูกฝังค่านิยมด้านความปลอดภัยให้อยู่ใน	 DNA				

ของพนักงาน	เพื่อให้มีจิตสํานึกความปลอดภัย	(Safety	Mind)	ตลอดเวลาทํางาน	

โดยเฉพาะการปฐมนิเทศอย่างเข้มข้นและการตอกย้ําถึงความสําคัญของความ

ปลอดภัย

	 ทกุวนันีก้ารเกดิอบุตัเิหตมุากนอ้ยจงึเปน็ตวัชีว้ดัความสามารถในการบรหิาร

จัดการของผู้บริหารด้วย	ครับผม!

…………………………………………………………………………

5 ตุลาคม 59
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	 ใครจะไปคิดว่าไฟไหม้ขยะใต้สะพานเสียหายกลางกรุง

	 กรณเีกดิอุบตัเิหตไุฟไหมท้ีเ่กบ็ถงัขยะชัว่คราวของกรงุเทพมหานคร	(กทม.)	

บริเวณใต้สะพานลอย	ไทย-เบลเยียม	ถนนพระราม	4	เมื่อวันที	่28	ก.พ.	ที่ผ่านมานั้น

นอกจากจะทําให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมากแล้ว	ยังส่งผลให้สะพานลอย	ไทย-	

เบลเยี่ยม	เกิดความเสียหายถึงขนาดต้องปิดซ่อมแซมไม่น้อยกว่า	1	เดือน	ซึ่งหาก

ประเมินค่าเสียหายทั้งหมดเป็นมูลค่าเศรษฐกิจแล้วคงเป็นเงินจํานวนมหาศาล

	 แม้ว่าคําถามที่มีต่อสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้จะมีความสําคัญต่อ

การหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนี้อีกในอนาคต	 แต่ผู้คนส่วนใหญ่จะสนใจที่คําถามน้ี

มากกว่า	คือ	“ทําไม	กทม.	จึงนําถังขยะมาเก็บไว้ ใต้สะพานลอยใจกลางเมืองเช่นนี้”

	 การนําวัตถุสิ่งของเหลือใช้และขยะมากองเก็บไว้ ใต้สะพานลอย	และพื้นที่

ใต้ทางด่วนดังที่เรามองเห็นได้ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร	 นอกจากจะเป็นสาเหตุ

ของการเกดิอคัคีภยัไดแ้ลว้	ยงัทําใหพ้ืน้ท่ีดรูกรงุรงัและไมเ่ปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยดว้ย	

บางแห่งได้กลายเป็นที่ลักลอบหลับนอนของกลุ่มคนเร่ร่อน	 บางแห่งก็มีร้านค้าวาง

ขายของกันระเกะระกะ	 หลายแห่งสกปรกและกลายเป็นที่สะสมของเชื้อโรค	 และ

เป็นแหล่งมั่วสุม	เป็นต้น

	 ทุกวันนี้	 เราจึงต้องมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน	 ท่ีเน้น		

ทั้งการลด	การคัดแยก	และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

โดยการยึด	 “หลักการ	 3R”	 เป็นแนวทางดําเนินการ	 คือ	 Reduce	 Reuse	 และ	

Recycle	(ใช้น้อย	ใช้ซ้ํา	และนํากลับมาใช้ ใหม่)

 Reduce	คือ	การลดการใช้	ในปัจจุบันด้วยการควบคุมปริมาณการใช้วัตถุ

ส่ิงของเท่าที่จําเป็นหรือให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ	 เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ

มูลฝอยที่เกิดขึ้น

 Reuse	คือ	การใช้ซ้ํา	ด้วยการนําสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ซ้ําอีกให้

คุ้มค่าต่อๆ	ไปเท่าที่สิ่งของนั้นยังใช้ได้อยู่

ไฟไหม้ขยะ
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 Recycle	 คือ	 การนํากลับมาใช้ ใหม่	 ด้วยการคัดแยกขยะมูลฝอย		

แต่ละประเภท	ทั้งที่บ้าน	โรงเรียน	สํานักงานโรงงาน	ห้างร้าน	เพื่อนําวัสดุสิ่งของ

ที่ยังสามารถใช้ ใหม่ได้หมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือแปรรูปใหม่ตามที่

เหมาะสมกับวัสดุแต่ละประเภท

	 ทุกวันนี้	 ยิ่ง	 “ปริมาณขยะแปรผันตามความเจริญทางวัตถุและกระแส

บริโภคนิยม”	 ด้วยแล้ว	 ย่ิงจะน่าเป็นห่วงต่อปัญหาขยะล้นเมือง	 และการบริหาร

จัดการขยะอย่างถูกวิธี

	 ดังนั้น	ถ้าเราทุกคนยังคงขยันเพิ่มปริมาณขยะอย่างที่เป็นอยู่	 (จากการซื้อ

ของมากและใช้ของเปลือง)	 และไม่สนใจที่จะช่วยกันจัดการขยะอย่างถูกวิธีแล้ว			

วันหนึ่งขยะมูลฝอยก็จะกลับมาทําร้ายพวกเราและโลกใบนี	้ครับผม!

…………………………………………………………………………

 8 มีนาคม 60
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	 ว่าไปแล้ว	คุณภาพกับความปลอดภัย	เป็นของคู่กัน

	 เครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีไม่มีคุณภาพ	(รวมท้ังสินค้าหรือบริการท่ีไม่มีคุณภาพด้วย) 

ก็มักจะไม่ปลอดภัยต่อผู้ ใช้งานหรือผู้บริโภค	อาจทําให้เกิดอันตรายกับผู้ ใช้งานก็ได้	

เชน่เดยีวกบัคนที่ไมมี่คณุภาพก็อาจทําใหเ้กิดอบัุตเิหตอุนัตรายจนทําใหผู้อ้ื่นบาดเจบ็

หรือตายได้

 เรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย จึงเป็นเรื่องสําคัญของทุกองค์กร

ที่มองข้ามไม่ได้เลย

	 แต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น	 เพราะผู้บริหารจํานวนไม่น้อยที่มองข้าม	

เรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย	 เพราะให้ความสําคัญแต่เรื่องของ	 “การลด

ต้นทุน”	จนทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้น

	 อุปสรรคท่ีหลายๆ	องค์กรไม่สามารถ	 (ไม่ยอม)	 ทําให้	 “อุบัติเหตุเป็นศูนย์”	

หรือไม่สามารถสร้าง	“สภาพหรือเงื่อนไขที่ปลอดภัย”	ในที่ทํางาน	ได้แก่	ปัญหา

ด้านการควบคุมที่แหล่งอันตราย	 การควบคุมระยะห่างและการป้องกันที่							

ตัวผู้ปฏิบัติงานเอง

	 การควบคุมที่แหล่งอันตรายอาจเป็นเพราะว่าการจัดซื้อเครื่องจักรกลการผลิต

มักไม่ค่อยคํานึงถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย	 เครื่องจักรกลที่ซ้ือมาเป็นรุ่นเก่า	

และขาดการปรับปรุงเครื่องจักรกลให้ปลอดภัย	ตัวอาคารเองมักมีสภาพไม่แข็งแรง

ไม่มีระบบ	sprinkler	ไม่ทนต่อไฟไหม้ได้แม้ช่วงเวลาสั้นๆ	และขาดทางออกฉุกเฉิน

ทางหนีไฟหรือไม่มีไฟฟ้าฉุกเฉิน	การเปลี่ยนวัสดุที่ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม

(เชน่	เปลีย่นจากทนิเนอรเ์ปน็ระบบน้าํ)	ซึง่ทําไดย้ากเพราะตน้ทนุจะสงูทาํใหแ้ขง่ขนั

ไมไ่ดแ้ละสภาพการณ์ท่ีไมป่ลอดภยั	แต่ก็ไม่มกีารแก้ไข	(งบไม่มบีา้ง	กาํลงัพจิารณาบา้ง

เป็นต้น)

	 การควบคุมระยะห่างหรือเส้นทางของอันตรายอาจเป็นเพราะว่าข้อจํากัด

ด้านพื้นที่โรงงานซึ่งคับแคบมีการต่อเติมมาเป็นระยะจน	 layout	 เดิมเสียไปหมด	

การปกปิดแหล่งอันตราย	การครอบกั้นส่วนอันตรายของเครื่องจักร	ระบบเตือนภัย

คุณภ�พกับคว�มปลอดภัย
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มกัไมม่หีรอืมแีตไ่มม่ปีระสทิธภิาพ	ทางหนภียัไมม่หีรอืมแีตไ่มเ่พยีงพอ	หรือมแีตเ่วลา

เกิดเหตุไฟไหม้พนักงาน	รปภ.	ต้องรอคําส่ังจากผู้บริหารก่อนจึงค่อยเปิดประตูหนีไฟได้

เป็นต้น

	 การป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเอง	อาจเป็นเพราะว่าอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

สว่นบคุคล	(PPE)	มไีมค่รบหรอืไมถ่กูชนดิกบัลกัษณะอนัตราย	แจก	PPE	ใหพ้นกังาน

ไปแล้วก็ไม่ใส่กัน	(เพราะไม่สะดวก	ร้อน	อึดอัด	ฯลฯ	และหัวหน้าเองก็ไม่ใส่)	มีการ

สลับเปลี่ยนหน้าที่งานแบบเร่งด่วน	 ไม่มีการอบรมหรือทดสอบความสามารถ	 และ

ความเหมาะสม	 แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทันทีเลยเกิดอุบัติเหตุ	 งานบางอย่างต้องมี	

buddy	 แต่คนไม่พอและงานเร่งด่วนเลยให้เสี่ยงทําเองแต่ลําพัง	 และพนักงาน					

ที่ขาดการฝึกอบรมและกระทํางานผิดพลาดจนเป็นอันตราย	 มักถูกสรุปว่าทํางาน

โดยประมาท	ทั้งๆ	ที	่เขาอาจกระทําการที่ไม่ปลอดภัย	(Unsafe	Acts)	เพราะความ

ไม่รู้ก็ได้

	 ทกุวนันีเ้ราจงึควรใหค้วามสําคญักบัการบรหิารจดัการเรื่อง	“คุณภาพ”	และ	

“ความปลอดภัย”	 ให้กลมกลืนอยู่ในกระบวนการผลิตเลย	 โดยไม่แยกส่วนตัดตอน

เพียงเพราะเรื่องของ	“ต้นทุน”	ครับผม!

…………………………………………………………………………

 29 มีนาคม 60



46

วิฑูรย์  สิมะโชคดี

	 เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	ก็ต้องมีการสอบสวน

	 การสอบสวนอุบัติเหตุ	 คือ	 การตรวจสอบหาความจริงของสาเหตุการเกิด	

อบุตัเิหตนุัน้ๆ	ซ่ึงควรจะตอ้งกระทําโดยทนัททีีม่เีหตเุกดิขึน้	หากมกีารลา่ชา้อาจทําให้

ข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ	 สูญหายหรือคลาดเคลื่อนไป	 ซึ่งอาจเป็นโดยเจตนา

หรือไม่มีเจตนาก็ได้

	 และที่สําคัญก็คือผลของการสอบสวนจนได้ความจริงของสาเหตุการเกิด

อุบัติเหตุก็ควรจะต้องประกาศโดยไม่ชักช้าด้วย	 เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่ของ		

ฝ่ายบริหารต่อการแก้ปัญหา	และการให้ความสําคัญต่อการทํางานอย่างปลอดภัย

	 แม้จะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดข้ึนบ่อยครั้งก็ควรจะต้องได้รับความ

สนใจให้มีการสอบหาความจริงของสาเหตุการเกิดอย่างรวดเร็ว	เช่น	ของหนักหล่น

ทับเท้า	ฝุ่นผงเข้าตา	หรือแผ่นโลหะบาดเป็นแผลเล็กน้อย	ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่อง

ง่ายๆ	และต้นเหตุก็พอจะคาดเดาได้อย่างแม่นยํา	และเวลาที่สูญเสียไปก็เป็นเพียง

เล็กน้อย	แต่ถ้ามีเหตุเช่นนี้หรือคล้ายๆ	อย่างนี	้เกิดขึ้นซ้ําซากบ่อยครั้งในหน่วยงาน

ต่างๆ	 ในโรงงาน	 เมื่อคิดถึงความสูญเสียโดยรวมก็จะคํานวณได้เป็นปริมาณที่มาก			

ทีเดียว	 ดังนั้นฝ่ายบริหารจะต้องจัดให้มีการสอบหาความจริงของสาเหตุการเกิด

ซ้ําซากเช่นนี้โดยเร็ว	เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขไม่ให้มีเหตุเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อีก

	 ผู้สอบสวนจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าวัตถุประสงค์ของการสอบสวนหา	

ความจรงิของสาเหตแุหง่อุบตัเิหตเุปน็ไปเพื่อหาวา่อุบตัเิหตดุงักลา่วเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร	

และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดขึ้น	เพื่อจะได้กําหนดมาตรการป้องกัน

ไม่ให้เกิดซ้ําซาก

	 โดยทัว่ไปแลว้	ผู้สอบสวนจะเปน็หวัหนา้งาน	(Supervisor)	ผู้มหีนา้ทีร่ายงาน

เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	แต่หากว่าผลการวิเคราะห์ของอุบัติเหตุดังกล่าวยังสรุปไม่ได	้

และต้องมีการหาข้อมูลเพ่ิมเติมแล้ว	 ผู้สอบสวนรายใหม่อาจเป็นเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัย	วิศวกรความปลอดภัยหรือผู้จัดการแผนกก็ได้

ผลของก�รสอบสวน
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	 การสอบสวนอุบัติเหตุจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันอุบัติเหตุ

ในอนาคต	การสอบสวนหาความจริงของสาเหตุการเกิดอุบัติเหต	ุจะต้องไม่เป็นการ

กระทําการเพื่อที่จะหาว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ ใดเพื่อการลงโทษโดยเด็ดขาด

	 ผลที่ไดจ้ากการสอบสวนจงึควรนําไปกําหนดเปน็มาตรการหรอืวธิกีารทํางาน

อย่างปลอดภัยด้วย

	 ดังนั้น	 อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ป้องกันได้	 หากทุกคนทํางานโดยมีสติตาม		

“คูม่อืการทาํงานอยา่งปลอดภยั”	คอื	ไม่ใชม่เีพยีง	“คูม่อืการทํางาน”	แตไ่มม่มีาตรการ

ความปลอดภัยอยู่ในขั้นตอนต่างๆ	ของคู่มือการทํางานนั้น	ครับผม!

…………………………………………………………………………

5 กรกฎาคม 60
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วิฑูรย์  สิมะโชคดี

	 ผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งบอกกับผมอย่างเคร่งเครียดว่า	“ผมขอคนเก่งสัก	

100	คน	ปัญหาต่างๆ	คงหมดไปและทุกอย่างจะไปได้ดี”

	 เรื่องนี	้ถา้จะพดูกนัแบบกาํปัน้ทบุดนิแลว้	ผมยังถือว่าการไดค้นเก่งไมเ่หมอืน

ได้	 “คนที่มีคุณภาพ”เพราะผมมั่นใจว่าคนที่มีคุณภาพจะเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ

ของทุกองค์กรจริงๆ

	 ในทัศนะของผมแล้วคนที่มีคุณภาพก็คือคนท่ีทํางานด้วยความรับผิดชอบ			

โดยทําดทีีส่ดุ	ณ	ตําแหนง่งาน	นัน้ๆ	(รู้วา่ตอ้งทําใหเ้สรจ็เมื่อไหร่	ดว้ยคณุภาพอยา่งไร)	

และที่สําคัญก็คือคนที่มีคุณภาพมักจะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของ	 “นักป้องกัน”  

ในทุกรูปแบบ	คือ	ยึดหลักการของการป้องกันไว้ก่อน	หรือ	“กันไว้ดีกว่าต้องแก้ไข

ภายหลัง”	 ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุอันตราย	 การป้องกันการผลิตของเสีย	

การป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม	 การป้องกันการโจรกรรม	 การป้องกันอาชญากรรม	

การป้องกันความผิดพลาดต่างๆ	เป็นต้น

	 เรื่องของการป้องกันนี้	 จึงเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนทั้งในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์	

(Hardware)	เช่น	เทคโนโลย	ีเครื่องจักรอุปกรณ	์กระบวนการผลิต	เป็นต้น	และ

ต้องลงทุนในส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ด้วย	 (Software)	 เช่น	 บุคลากร	 วิธีการบริหาร

จัดการ	เป็นต้น

	 คําถามที่ว่าเราต้องลงทุนเท่าไร	เพื่อจะได้คุ้มค่ามากที่สุด	คําถามนี้คงตอบ

ได้ยาก	เพราะเป็น	“การลงทุนเพื่อป้องกัน”	คงไม่มีใครตอบได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่หรือ

มากน้อยอย่างไร	 บางคนเชื่อว่าถึงแม้จะไม่ป้องกันเหตุร้ายไม่เกิดก็ได้	 การลงทุน

ป้องกันจึงเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์

	 เราลองพิจารณากรณีตัวอย่างเรื่องอัคคีภัยดูก็ได้	 ใครที่มีประสบการณ์

กรณีบ้านเคยถูกไฟไหม้	 (หรือเกือบถูกไฟไหม้)	 ก็จะรู้ว่าน่ากลัวแค่ไหน	 คนท่ีไม่มี

ประสบการณ์ก็ได้แต่ฟังเพลินๆ	 อาจมีความรู้สึกร่วมบ้าง	 แต่คงไม่	 “อิน”	 เท่ากับ

คนที่บ้านเคยถูกไฟไหม้

ลงทุนเพื่อป้องกัน
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	 คนที่บ้านเคยถูกไฟไหม้แล้ว	 จึงมีจิตวิญญาณของการระแวดระวังภัยและ

ปอ้งกันภยัมากกวา่	แต่นานวนัเขา้ทกุอยา่งกเ็หมอืนเดมิ	ความตื่นตวัตา่งๆ	ก็ลดนอ้ย

ถอยลง

	 ดงันัน้เมื่อเราอยากใหอ้งคก์รมคีณุภาพ	การประกอบกิจการมคีวามปลอดภยั	

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีในสังคมแล้ว	 เราจําเป็นต้อง	

“ลงทุน”	ทั้งในเชิงป้องกันและพัฒนา

	 ทุกวันนี้ไม่ว่าพัฒนาการทางเทคโนโลยีจะไปเร็วเพียงใด	 “การพัฒนาคน”		

ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญยิ่ง	การพัฒนาการด้านใดๆ	จึงต้องมีการพัฒนาคนควบคู่

กันไปด้วย	การสร้างบรรยากาศให้พนักงานรักการเรียนรู้	 จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่ง

ความสําเร็จ	ครับผม!

…………………………………………………………………………

2 สิงหาคม 60
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วิฑูรย์  สิมะโชคดี

	 ข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์	 2	 ฉบับในวันเดียวกันเมื่อไม่กี่วันนี้	 ก็คือ

“นิสิตสาวจุฬาดับ	 วูบตกบ่อน้ําเสีย	พนักงานโดดช่วย	 -	 ตาย	 5	ชี้พิษก๊าซ	 -	CP	

เยียวยา”	 และ	 “ล้อมคอกบ่อมรณะ	 กรอ.	 สอบ	 2	 หมื่นแห่งทั่วประเทศ	 สั่งปิด

“น้ําเสีย”	 CPF	 30	 วัน	 พล.ต.ท.ศานิตย์	 มหถาวร	 ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล

สอบซ้ําพนักงานเฝ้าจุด	คลี่ปมนิสิตจุฬาตกเสียชีวิต”

	 วา่ไปแลว้	ความปลอดภัยในการทาํงานจะตอ้งเร่ิมจาก	“การไมม่คีวามเสีย่ง

ในทุกรูปแบบ”	โดยเริ่มต้นจาก	“การขจัดอันตรายหรือความเสี่ยงต่างๆ	ให้หมดไป”	

	 การขจัดอันตรายหรือการทดแทนด้วยส่ิงท่ีมีอันตรายน้อยกว่าจะต้องเป็น

มาตรการแรกทีต่อ้งทํา	หากไม่สามารถดําเนนิการได	้มาตรการควบคมุอนัตรายลําดับ

ถัดมาก็คือ	การควบคุมด้วยการใช้อุปกรณ์	เครื่องมือ	เทคโนโลยีและระบบควบคุม

ทางวิศวกรรม	 ร่วมกับการใช้ระบบเฝ้าระวังและระบบการบริหารจัดการ	 เช่น	 การ

ตรวจตราดูและการกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย	 การจัดรูปแบบการทํางาน	

การให้ข้อมูลความรู้และการฝึกอบรมเป็นต้น

	 การใชอ้ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล	ควรเปน็มาตรการสดุทา้ย	

โดยเป็นเพียงสนับสนุนมาตรการควบคุมความเสี่ยงอื่นๆ	 และควรหลีกเลี่ยงไม่ให้				

ผูป้ฏบิติังานต้องสวมใสอ่ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลเป็นระยะเวลานาน

รวมถึงมาตรการเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคล	และสวัสดิการต่างๆ	

	 การตรวจตราดูแลและการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

จะตอ้งดาํเนนิการโดยบคุลากรทีม่คีวามรูเ้ฉพาะดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั

รวมทั้งวิศวกรความปลอดภัยและแพทย์อาชีวเวชศาสตร์	สําหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้อง

ทํางานในที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บป่วยหรือโรคจากการทํางาน

คว�มเสียห�ย
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	 การตรวจและเฝ้าระวังด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ควรกระทาํเป็นประจําและสม่าํเสมอ	 นอกจากน้ีการควบคุมการสัมผัสสารอันตราย	

เช่น	สารเคมี	ฝุ่น	และเสียงดัง	ที่ผู้ปฏิบัติงานบางคนอาจมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น

ได้	จึงมคีวามจาํเปน็ตอ้งมกีารตรวจสขุภาพเพื่อคน้หาอาการของการเจบ็ปว่ยในระยะ

เริ่มต้น	(หากพนักงานต้องสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ)

	 ทกุวนันี	้ความเสยีหายทัง้ทางตรงและทางออ้มของอบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ไมว่า่

จะมากน้อยประการใด	กด็จูะเลก็นอ้ยมากเมื่อเทยีบกบัความเสียหายด้านภาพลกัษณ์

ขององค์กรและภาพพจน์ของผู้บริหาร	ครับผม!

…………………………………………………………………………

28 มิถุนายน 60
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	 กรณีไฟไหม้ตึก	 Grenfell	 Tower	 ในกรุงลอนดอน	 ประเทศอังกฤษ

เมื่อไม่กี่วันมานี้	ทําให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ	100	คน	ตัวตึกก็เสียหายทั้งหมด

	 ผูเ้ชีย่วชาญเรื่องอัคคีภยัของอังกฤษวเิคราะหเ์บือ้งตน้แลว้คาดว่านา่จะเปน็

ที่แผ่น	Aluminium	Cladding	ราคาถูกที่มีไส้กลางเป็นพลาสติกชนิดที่ติดไฟง่าย 

ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ซ้ําซากในหลายประเทศด้วย

	 เรื่องการใช้แผ่น	Aluminium	Cladding	ตามที่เป็นข่าวนี้	สถาปนิกไทย

ยังไม่ได้สรุปชัดเจนว่าในบ้านเรามีการใช้แผ่นที่ว่านี้มากน้อยเพียงใดในอาคารสูง

	 แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตามโดยหลักการแล้วการป้องกันอุบัติเหตุ

อันตรายอย่างได้ผลจําเป็นจะต้องศึกษาถึง	“สาเหตุและผล”	ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ด้วยวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุที่ถูกต้องเหมาะสม	เพื่อจะได้รู้ว่า	“เกิดจากอะไร”	หรือ	

“ทาํไมถึงเกิด”	แล้วนาํสาเหตนุัน้มาใชเ้ปน็วธิปีอ้งกนัเพื่อไม่ให้เกดิเหตซุ้าํอกีในอนาคต

	 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุจากเหตุการณ์ต่างๆ

ที่เกิดขึ้นในอดีต	โดยเฉพาะกรณีที่ร้ายแรงจนเป็นเหตุให้มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายและ

ทรัพย์สินเสียหายจํานวนมาก	จะเป็นที่มาของ	“มาตรการป้องกันล่วงหน้า”	เพื่อการ

สร้างเสริมความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

	 การเรียนรู้จากประสบการณ์	 (ทั้งจากกรณีที่เกิดขึ้นในบ้านเราและกรณี

ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ)	 ด้วยการตอกย้ําในคําถามท่ีว่า	 “เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง

จากประสบการณ์”	(What	we	learn	from	experiences?)	จึงมีความสําคัญยิ่งต่อ

สังคมไทยทุกวันนี้	เพราะอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในอนาคต	ควรจะเป็นกรณีใหม่

ที่เกิดจากสาเหตุใหม่ๆ	ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต

	 คือ	เราจะต้องใช้	“อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น”	เป็นบทเรียน	เราต้องไม่ให้เหตุร้าย

ต่างๆ	ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต	เกิดขึ้นซ้ํารอยเหมือนเดิมอีกในอนาคต

เจ็บแล้วต้องจำ�
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	 ดังนั้นเราต้องเรียนรู้	 เราต้องจดจํา	 และที่สําคัญที่สุดก็คือ	 เราต้องรู้จัก

เข็ดหลาบ	 พูดง่ายๆ	 ว่า	 “เจ็บแล้วต้องจํา”	 แต่สิ่งที่เป็นอยู่ในบ้านเราสําหรับกรณี

การป้องกันอุบัติเหตุอันตราย	และการสร้างเสริมความปลอดภัยนั้น	ดูเหมือนกับเรา	

“เจ็บแล้วไม่จํา”	 เพราะเกิดแล้วเกิดอีกแบบซํ้าซาก	 ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอันตราย

บนท้องถนน	ในโรงงาน	บ้านเรือน	ร้านค้า	โรงแรม	คอนโดมิเนียมหรือสาธารณภัย

	 การเรียนรู้จากประสบการณ์ยังจะทําให้เรารู้ว่าเรากําลังอยู่ภายใต้	 “ความ

เสี่ยง”	อะไรบ้าง	แล้วจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันเบื้องต้นใน	“อันตราย”	 เหล่านั้น				

ได้อย่างไรบ้าง	ครับผม!

…………………………………………………………………………

21 มิถุนายน 60
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	 กรณีไฟใหม้ โรงหนังที่ปิ่นเกล้าจนส่วนของหลังคาถล่มลงมาเหลือแต่

โครงนั้น	น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีซ้ําซากที่ควรแก้การศึกษาเรียนรู้	เพื่อหาทางป้องกัน

ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

	 กรณีนี้ทําให้ผมคิดถึงอดีตโรงหนังเล็กๆ	 ที่เรียกกันว่า	 “มินิเธียร์เตอร์”	 ท่ี

กระจายทั่วไปในห้างสรรพสินค้าต่างๆ	เช่น	ที่มาบุญครองชั้นล่าง	2	โรง	ที่เซ็นทรัล

เวิลด์ชั้นบนสุดน่าจะ	 3	 โรง	 แม้กระทั่งโรงหนังลิโด้ที่สยามแสควร์ก็เปลี่ยนจาก						

โรงขนาดใหญ่เป็นโรงขนาดเล็ก	2	โรง	เป็นต้น

	 แต่ละโรงที่ว่านี้บรรจุที่นั่งน่าจะเต็มพื้นที่	 และหลายแห่งปรากฏว่า	 2	 โรง		

ตดิกนัจงึใชผ้นงัดา้นหนึง่รว่มกนั	ทําใหแ้ตล่ะโรงม	ี“ทางออกฉกุเฉนิ”	เพียงดา้นเดยีว

ที่ไม่ได้ ใช้ร่วมกนัเท่านั้น	และที่นั่งแต่ละแถวกเ็ป็นแถวยาวแถวเดียวจากซ้ายไปขวา

เกอืบจรดผนงั	ไม่มกีารแยกแบง่ครึง่เปน็ชอ่งวา่งทางเดนิ	ถา้มไีฟไหมห้รอืเหตฉุกุเฉนิ

ต่างๆ	 เกิดข้ึน	 ใครที่นั่งในสุดด้านที่ไม่มีทางออกฉุกเฉิน	 ก็จะเสี่ยงมากกว่าคนอื่น

แต่ก็ยังดีกว่าคนนั่งกลางๆ	แถว	ที่ต้องรอคนอื่นวิ่งออกก่อน

	 ผมเปน็คนทีช่อบดหูนงัมาก	ทาํใหผ้มตอ้งยอมรบัชะตากรรมแบบนัน้	ยอมรบั

ความเสีย่งทีม่	ีเพราะไมมี่ทางเลือกอื่น	ท้ังที่ได้เหน็ได้ฟงัไฟไหม้โรงหนงักนัหลายครัง้	

แต่	“ความอยากก็ชนะความกลัวเสมอ”

	 มาถึงวันนี้	โรงหนังมีขนาดใหญ่ขึ้น	เก้าอี้นั่งกว้างใหญ่มากขึ้น	ทุกโรงมีช่อง

ทางเดินซ้ายขวาห่างผนัง	บางแห่งก็มีช่องทางเดินตรงกลางเพียงพอที่จะให้คนดู

ว่ิงหนีออกทางออกฉุกเฉินได้ทัน	 (ถ้าพนักงานไม่ได้ล็อคใส่กลอนประตูเอาไว้	 แล้ว

บังคับให้คนดูออกที่ทางเข้าทางเดียวเมื่อหนังเลิก)

	 ท้ังหมดท้ังปวงที่เล่ามานี้เพียงอยากให้เห็นว่า	 “ทางออกฉุกเฉิน”	 มีความ

สําคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตพวกเรา

	 ทุกโรงหนังในวันนี้มีแต่จะฉายหนังสั้นๆ	 ที่เกี่ยวกับการทดสอบระบบเสียง			

ที่ดังกระห่ึม	 ทั้ง	 Dolby	 Digital,	 Dolby	 Surround	 และการรณรงค์เรื่องให้ปิด

โทรศัพท์มือถือ	เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นเท่านั้นเอง

ท�งออกฉุกเฉินอยู่ไหน
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	 แต่ไม่เห็นมีการอธิบายในหนังสั้นๆ	 หรือในรูปแบบต่างๆ	 ถึงเส้นทางไปสู่	

“ทางออกฉุกเฉิน”	 เพื่อวิ่งหนีไฟไหม้	 หรือกรณีฉุกเฉิน	 (อย่างที่แอร์สาวแนะนํา

บนเครื่องบิน)	ทั้งที่เป็นความเป็นความตายของ	“ทุกคน”	ในโรงหนังนั้น

	 เรื่องนี้ไม่จํากัดเฉพาะในโรงหนังเท่านั้น	 แต่น่าจะรวมถึงสถานที่ที่มีผู้คน		

มารวมกนัมากๆ	เชน่	งานแตง่งาน	โรงแรม	ภตัตาคาร	รา้นอาหาร	และแหลง่บนัเทงิ

ทุกแห่งท่ีควรจะให้ความสําคัญกับ	“ทางออกฉุกเฉิน”	และ	“ชีวิตคน”	มากกว่าท่ีเป็นอยู่

	 นี่ยังไม่รวมถึงการใช้ผ้าม่าน	พรม	และอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดไฟได้ง่าย

นานับประการ	ล้วนแต่ทําให้ผู้ ใช้บริการมีความเสี่ยงต่อชีวิต

	 เรื่องแบบนี้ผมต้องชื่นชมองค์กรใหญ่ๆ	หลายแห่งที่เริ่มการสัมนาฝึกอบรม

หรือประชุมใหญ่ที่มีผู้คนจํานวนมากรวมกันด้วยการแจ้งว่า	 มีทางออกฉุกเฉินกี่ทาง		

ที่ใดบ้างและมีวิธีการไปได้อย่างไรกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

	 ดังนั้น	 เมื่อเจ้าของกิจการและผู้บริหารไม่สนใจ	 เราก็ต้องช่วยตัวเอง	 คือ	

เมื่อเข้าไปในสถานทีท่ีม่ผีูค้นแออัด	เราควรจะตอ้งมองหา	“ทางออกฉกุเฉนิ”	ไว้กอ่น

เพื่อการเตรียมพร้อม	ครับผม!

…………………………………………………………………………

24 สิงหาคม 59
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	 เมื่อไม่เกิดอุบัติเหตุหรือไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้น	 เราทุกคนก็จะมักลืมเรื่องของ	

“ความปลอดภัย”	และลืมนึกถึง	“ความสูญเสีย”	ต่างๆ	ทั้งที่เป็นเรื่องที่อาจจะเกิด

ขึ้นได้ทุกเมื่อและเกิดขึ้นได้กับทุกคน

	 คนส่วนใหญ่จะมี	 “จิตสํานึกแห่งการป้องกัน”	น้อย	 เพราะทุกคนมักจะ

คิดกันว่า	“เอาไว้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยแก้ไข”	คือ	ทํากันแบบ	“นักดับเพลิง”	และ

คิดกันง่ายๆ	ว่า	“เราคงไม่ซวยขนาดนั้น”	โดยโยนให้เป็นภาระของ	“โชคชะตา”

	 ใครท่ีไม่เคยสูญเสียก็จะไม่รู้ว่าความสูญเสียน่ากลัวและน่าเศร้าเพียงใด	

เหมือนอย่างคนที่ไม่เคยเตรียมการเพื่อป้องกันไฟไหม้บ้านก็เลยไม่มีประสบการณ์

จากความสูญเสียกรณีไฟไหม้บ้าน	 เราก็จะยังคงเก็บข้าวของที่	 (อาจจะ)	 เป็นเชื้อ

เพลิงเอาไว้รอบตัว

	 ผมคดิถงึทกุๆ	บ้านท่ีเก็บสะสม	“ขา้วของ”	ต่างๆ	มากมายทีเ่กนิความจําเปน็	

ผมคิดถึง	 “เชื้อเพลิง”	 ที่แต่ละบ้านเก็บกันอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว	 บางคนก็ไม่รู้	

ด้วยซ้ําว่าไอ้ที่เก็บๆ	กันไว้นั้นจะเป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้อย่างดีเลย	ทั้งหนังสือพิมพ์เก่า

เสื้อผ้าเก่า	ฟูก	ที่นอนหมอนมุ้งเก่า	เศษกระดาษ	กล่อง	กระดาษ	และจิปาถะ

	 ผมคิดถึง	 “ประตูเหล็กยืด”	 และ	 “ลูกกรงเหล็กดัด”	 ของตึกแถว	 คิดถึง	

“ทางออกฉุกเฉิน”	และ	“ทางหนีไฟ”	ที่ทําให้มีคนเสียชีวิตมากมาย	เพราะถูกขังติด

อยู่ในบ้านเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้	และคิดถึง	“ทางเข้าออกของรถดับเพลิง”	ในซอยแคบๆ

ที่ทําให้ไม่สามารถดับเพลิงได้ทันการณ์และอื่นๆ	 อีกมากมายที่เป็นความเสี่ยงภัย

รอบตัวพวกเรา

	 การป้องกันล่วงหน้าหรือความปลอดภัยในเชิงรุก	(Proactive	Safety) 

จึงมีความสําคัญยิ่งยวดในวันนี้	 โดยเราจะต้องมีความคิดที่เน้นหนักในเรื่องของ 

“การป้องกันล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุ”	 คือ	 การต้องรู้จักคิดก่อนว่าจะป้องกันไม่ให้

เหตุร้ายเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง	 และถ้าเหตุร้ายเกิดจริงๆ	 เราจะต้องทําอย่างไรบ้าง

จึงจะช่วยชีวิตตนเองและผู้อื่นได้	 และจะ	 “ลดความสูญเสีย”	 ให้เหลือน้อยที่สุด

ได้อย่างไรบ้าง

คว�มสูญเสียใกล้ตัว
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	 ทุกวันนี้ไม่ว่าข่าวไฟไหม้ทั้งบ้านเรือน	คอนโดมิเนียม	และโรงงานจะมีเกือบ

ทุกวัน	แต่ก็ไม่ได้ทําให้ผู้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงป้องกันเท่าที่ควร

	 ยิ่งเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยแล้ว	 เราจะเห็นกรณีมากมายที่			

คนประมาททําให้คนไม่ประมาท	บาดเจ็บ	พิการ	หรือ	ตาย	และหลายกรณีที่ทําให้

เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต	และมีความสูญเสียต่างๆ	ตามมามากมายที่เป็นภาระของคน

ที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุ

	 “อบุตัเิหต”ุ	จงึมกัจะรอคอยและจอ้งเลน่งานคนทีป่ระมาทและชะลา่ใจเสมอ	

จะมีก็แต่	“การป้องกันไว้ก่อน”	และความไม่ประมาทเท่านั้นที่จะลดความสูญเสียได	้

ครับผม!

…………………………………………………………………………

24 กุมภาพันธ์ 59
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วิฑูรย์  สิมะโชคดี

	 ข่าวสลดใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้	 คงเป็นกรณีของ	 “เรือล่ม”	 ที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาที่มียอดผู้เสียชีวิตรวม	28	ราย

	 หลังเกิดเหตุมีรายงานข่าวว่ากรมเจ้าท่าแจ้งความดําเนินคดีคนขับเรือ 

3	 ข้อหาหนัก	 ขับเรือด้วยความประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิต      

ใบประกาศณียบัตรผู้ควบคุมเรือหมดอาย	ุบรรทุกผู้ โดยสารเกินกําหนด	ตรวจสอบ

พบเรือประกันภัยหมดอายุ	 เล็งออกประกาศขบวนแห่เรือต้องมีเจ้าหน้าที่นําทาง	

พร้อมระดมเครื่องมือเข้ากู้ซากเรือแล้ว

	 กรณีเรือล่มน้ี	 พอสรุปในเบ้ืองต้นได้ว่าคนขับเรือชนเสากั้นน้ําหน้าวัดเป็น

เหตุให้เรือล่ม	ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดจาก	“ความบกพร่องของมนุษย์”	(Human	Error)

ที่อาจเกิดจากความประมาท	 สะเพร่า	 พลั้งเผลอ	 เลินเล่อ	 เครียด	 เหนื่อยล้า 

นิสัยส่วนตัว	เป็นต้น	จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุอันตราย

	 ในทางวชิาการแลว้อบุตัเิหตอุนัตรายเกดิขึน้ไดจ้ากสาเหตสุาํคญั	2	ประการ	

อันได้แก่	(1)	สภาพแวดล้อมในที่ทํางานที่ไม่ปลอดภัย	(Unsafe	Conditions) 

เช่น	เครื่องจักรที่ไม่ปลอดภัย	หรือสภาพทางกายภาพที่เป็นอันตราย	เป็นต้น	และ	

(2)	การกระทําท่ีไม่ปลอดภัยในการทํางาน	(Unsafe	Acts)	เช่น	พฤติกรรมและวิธี

การทํางานของผู้ปฏิบัติงาน	เป็นต้น	อันเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ	พิการ	หรือตายได้

	 สาเหตทุีท่าํใหเ้กดิอบุตัเิหตมุากทีส่ดุมกัจะมาจาก	“การกระทาํที่ไมป่ลอดภยั

ของคน”	 โดยปัญหาที่สําคัญเกิดจากการไม่เห็นความสําคัญของการทํางานอย่าง

ปลอดภยั	การปฏิบตังิานโดยไมม่คีวามรับผดิชอบ	โดยเฉพาะการไมท่าํงานตามคูม่อื

ความปลอดภัยหรือมาตรฐานความปลอดภัย

	 ส่วนปัญหาของผู้บริหารมักจะอยู่ที	่“รู้ทั้งรู้ก็ยังปล่อยให้เกิดอุบัติเหตุ”	และ	

“ไม่สนับสนุนงานด้านความปลอดภัย”

เรื่องที่วิศวกรรมจัดก�รไม่ได้
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	 ว่าไปแล้ว	 สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยนั้น	 เราสามารถใช้หลักวิชา				

ทางวิศวกรรมเพื่อออกแบบและสร้างมาตรการความปลอดภัยต่างๆ	 ฝังเข้าไปใน

เนือ้งานหรอืตวัเครื่องจกัรอปุกรณ์ได้เลย	แตก่รณทีีเ่กดิจากการกระทาํที่ไมป่ลอดภยันัน้

มักจะเป็นกรณีที่วิชาการทางวิศวกรรมไม่สามารถจัดการอะไรได้เลย

	 เราจึงต้องเรียนรู้จากประสบการณ์	(จากผลของการสอบสวนและวิเคราะห์

อบุตัเิหตทุีม่ปีระสทิธภิาพ)	และกํากบัดแูลวธิกีารปฏบิตังิานท่ีปลอดภยัอย่างสมํ่าเสมอ	

เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและสูญเสียซ้ําซาก	ครับผม!

…………………………………………………………………………

 21 กันยายน 59
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วิฑูรย์  สิมะโชคดี

	 ทุกวันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีผู้บาดเจ็บพิการหรือล้มตายจาก

อุบัติเหตุมากขึ้นทุกที	 โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางจราจร	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเรา 

“มองข้าม”	หรือ	“ละเลย”	ต่อ	“หลักการพื้นฐานแห่งความปลอดภัย”	ก็ได้

	 “หลักการพื้นฐานแห่งความปลอดภัย”	(Basic	Principles	of	Safety) 

10	ประการ	เป็นข้อเสนอของผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัย	ชื่อ	“แดน	ปีเตอร์เสน” 

(Dan	Petersen)	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2539	อันได้แก่

	 (1)	การกระทําที่ไม่ปลอดภัย	 สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	 และการเกิด

อบุตัเิหต	ุเปน็อาการทีแ่สดงถงึความผดิพลาดในระบบการบรหิารจดัการ

ของผู้บริหารองค์กร

	 (2)	 เราสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าสภาพแวดล้อมหรือสภาพการณ์

  ใดบ้างทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการบาดเจบ็หรอือาจลม้ตายได	้เราสามารถตรวจพบ

  สภาพการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเหล่านั้น	 และทําการควบคุมป้องกัน

	 	 ล่วงหน้าได้

	 (3)		ความปลอดภัยจะต้องได้รับการบริหารจัดการเช่นเดียวกับหน้าที่อื่นๆ

	 	 ขององค์กร	 คือ	 เร่ิมตั้งแต่การตั้งเป้าหมายด้านการส่งเสริมความ

  ปลอดภัยและการดําเนินการต่างๆ	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้บรรลุเป้าหมาย

	 	 โดยการวางแผน	การจัดองค์การ	การสั่งการ	และการควบคุมดูแล

	 (4)		ปัจจัยสําคัญสู่ความสําเร็จของความปลอดภัยในงานด้านการผลิต

	 	 จะเกิดจากความมุ่งมั่นและจริงจังของฝ่ายบริหาร	 โดยมีการกําหนด

	 	 ผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนด้วย

	 (5)		หนา้ทีข่องงานดา้นการปอ้งกนัอบุตัเิหตุ	และสรา้งเสรมิความปลอดภยั	

คือ	 การค้นหาและระบุถึงจุดอันตรายหรือข้อบกพร่องต่างๆ	 ของการ

ปฏิบัติงานที่อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้	หน้าที่นี้จะดําเนินการได้ด้วย

การตอบ	2	คําถามนี้	คือ	(1)	“ทําไมถึงเกิดอุบัติเหตุด้วยการสอบสวน

	 	 ให้ไดส้าเหตทุีแ่ทจ้รงิของการเกดิอุบัตเิหตทุีผ่า่นๆ	มา”	และ	(2)	มาตรการ

ควบคุมต่างๆ	ที่มีประสิทธิผลที่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วได้ถูกนําไปใช้

หรือไม่

หลักก�รที่ต้องตอกย้ำ�
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	 (6)	 เราสามารถระบถึุงสาเหตแุห่ง	“พฤติกรรมที่ไมป่ลอดภยั”	และสามารถ

ทําการจัดรวมพฤติกรรมที่คล้ายๆ	กันเป็นกลุ่มๆ	ได	้ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้น

เราสามารถที่จะควบคุมป้องกันได้

	 (7)	 โดยปกติแล้ว	 พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยจะเป็นพฤติกรรมของคนปกติ

ทั่วไป	ซึ่งตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม	ดังนั้นหน้าที่ของผู้บริหารก็คือ

	 	 การปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมท่ีสามารถป้องกันอุบัติเหตุอันตราย	

จากพนักงานหรือคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยได้

	 (8)	 ระบบย่อยของการป้องกันอุบัติเหตุสมควรแก้ไขปรับปรุง	 เพื่อให้

  ระบบความปลอดภัยโดยรวมมีประสิทธิผล	ได้แก	่ระบบย่อยที่เกี่ยวกับ

	 	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 การบริหารจัดการของผู้บริหาร	 และ

พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน

	 (9)	 ระบบความปลอดภยัที่ได้ผลจะต้องสอดคลอ้งกบั	“วฒันธรรมองคก์ร”	

ด้วย

	 (10)	การบรรลุผลสําเร็จด้านความปลอดภัยมีหลายวิธีการ	แต่ระบบความ

ปลอดภัยที่มีประสิทธิผล	

	 จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับกัน	 ตลอดจนความถูกต้องตาม

กฎหมายด้วย

	 เรื่องของ	 “หลักการ”	 เพื่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพความปลอดภัย	

และสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้อง	“ตอกย้ําพร่ําสอน”	เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์	ครับผม!

…………………………………………………………………………

14 มีนาคม 61
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วิฑูรย์  สิมะโชคดี

	 ว่ากนัว่า	อุบตัเิหตอุนัตรายมกัจะเกดิจากความบกพรอ่งทางการบรหิารจดัการ	

ซึง่อยู่ในความรบัผดิชอบของเจ้าของกิจการหรอืผูบ้ริหารระดบัสงูทีเ่รยีกกนัวา่	CEO

	 เรื่องนี้นักวิชาการชื่อดังด้าน	 “การบริหารจัดการความปลอดภัย”	 (Safety	

Management)	คือ	Dan	Petersen	ได้พูดถึงหลักการ	หรือ	“Safety	Principles”	

อย่างชัดเจนว่า	 “การเกิดอุบัติเหตุอันตรายจนเป็นเหตุให้มีผู้คนบาดเจ็บ	 พิการ

หรือตาย	 ก็คืออาการที่แสดงออกถึง	 “ความพกพร่องทางการบริหารจัดการ” 

ของผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย”

	 ในยุคแรกๆ	 ของการป้องกันอุบัติเหตุนั้น	 เราเชื่อกันตามนักวิชาการชื่อ	

Heinrich	 ว่าการเกิดอุบัติเหตุจะเกิดจาก	 2	 สาเหตุหลัก	 คือ	 (1)	 การกระทําที่

ไม่ปลอดภัย	 (Unsafe	 Acts)	 ซึ่งเกิดจากผู้ปฏิบัติงานทํางานอย่างไม่ปลอดภัย

ด้วยตัวพนักงานเองและ	(2)	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	(Unsafe	Conclusions)

ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวพนักงานไม่ปลอดภัย	 เช่น	 เครื่องจักร

เสียงดัง	ฝุ่นละออง	เขม่าควัน	อากาศร้อน	หนาวและแสงสว่าง	เป็นต้น

	 สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ	จึงเป็นเรื่องของการกระทําที่ไม่ปลอดภัย

มากถึง	85%	ส่วนสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยมีเพียง	15%	เท่านั้น

	 แต่การวิจัยของบริษัท	 Du	 Pont	 ได้ท้าทายความเชื่อเดิมๆ	 ด้วยการสรุป

อย่างหนักแน่นว่า	 “อุบัติเหตุเกิดจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัยเท่านั้น”	 เพราะ

สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยจะไม่มีเด็ดขาด	 ถ้าผู้บริหารหรือผู้ควบคุมดูแล

ไม่ปล่อยปละละเลย	 เรื่องของอุบัติเหตุจึงเกิดจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัย

(รวมถึงความประมาท)	 ของผู้บริหารระดับต่างๆ	 เป็นหลัก	 ตั้งแต่หัวหน้างาน

ผู้จัดการโรงงาน	 ข้ึนไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง	 โดยเฉพาะความรับผิดชอบของ

เจา้ของกจิการ	อาท	ิการปล่อยใหพ้ืน้ลื่น	การปลอ่ยให้ ใชส้ายไฟเปลอืย	การปลอ่ยให้

จิตสำ�นึกแห่งคว�มรับผิดชอบ
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ใช้เครื่องจักรที่ไม่มีฝาครอบป้องกันอันตราย	 การปล่อยให้มีเสียงดังทําลาย

โสตประสาท	การปลอ่ยใหม้ฝีุน่ฟุง้	มไีอพษิในบรรยากาศ	เปน็ตน้	ซึง่สภาพไมป่ลอดภยั

ดังกล่าวน้ีล้วนแต่เกิดจากการปล่อยปละละเลยของผู้บริหารแทบทั้งสิ้น	 (จึงถือว่า

เป็นการกระทําที่ไม่ปลอดภัยของผู้บริหาร)

	 คือ	 ถ้าเจ้าของกิจการ	 หรือผู้บริหาร	 “เอาจริง”	 โดยปฏิบัติตามกฎหมาย

ทําตามกฎระเบียบหรือคู่มือแห่งความปลอดภัยและมีการกวดขันติดตามให้

“หวัหนา้งาน”	ขยันลงพืน้ท่ีเพื่อตรวจสอบและควบคมุดแูลมาตรการตา่งๆ	ดา้นความ

ปลอดภัยอย่างเข้มงวดอุบัติเหตุก็จะไม่เกิด

	 ทุกวันน้ีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานคู่มือความปลอดภัย	

ยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันอุบัติเหตุอันตรายได	้ แต่ต้องอาศัย	 “จิตสํานึกแห่งความ

รับผิดชอบ”	 ของผู้บริหาร	 ผู้ประกอบกิจการหรือเจ้าของกิจการ	 รวมทั้งเจ้าหน้าที่

ภาครัฐที่มีความห่วงหาอาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

	 โศกนาฏกรรมต่างๆ	 จากการเกิดอุบัติเหตุ	 โดยเฉพาะกรณีท่ีมีคนบาดเจ็บ	

ล้มตาย	 จึงมักจะเกี่ยวข้องยึดโยงถึง	 “จิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบ”	 ของทุกคน

และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ครับผม!

…………………………………………………………………………
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