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ผูเช่ียวชาญความปลอดภยัคนหนึง่เคย
พดูวา ตราบใดทีโ่ลกนียั้งมมีนษุย ปญหาดาน
ความปลอดภยัจะไมมวีันหมดไป ทัง้ไฟไหม
สารเคมรีัว่ไหล อบัุตภิยัในโรงงาน อบัุตเิหตบุน
ทองถนน ฯลฯ ดวยเหตุผล มนุษยคือสาเหตุ
หรอืตวัการทาํใหเกิดความไมปลอดภยัตางๆ
ขึน้ทัง้สิน้

ระบบปองกนัไฟไหมมีประสทิธภิาพแคไหน
แตถามนุษยประมาทเลินเลอ ระบบท่ีวาแนๆ ก็
พงัไดเหมือนกนั มนษุยยังเปนผูควบคุมระบบท่ี
มีอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรเปนสวนประกอบ

มนุษย เปนปจจัยหลักท่ี จะทําให เกิด
ความปลอดภัยหรือไมปลอดภัยกไ็ด เคร่ืองมือมี
บทบาทรองลงไป

ตัวอยางเชน ระบบปองกันอัคคีภัยใน
อาคาร ถามนุษยไมใสใจในการบาํรุงรักษาหรือ
คอยตรวจสอบระบบใหใชการไดดีตลอดเวลา
ระบบก็จะเสื่อมโทรมลงไปตามกาลเวลา เม่ือ
เกิดเหตุข้ึนมาก็ใชการไมได

กลาวกันวา ถามนุษยใสใจในเร่ืองความ
ปลอดภัยอยางจริงจงั กแ็ทบไมตองใชเคร่ืองมือ
อะไรมาปองกันหรือระงับเหตุ มนุษยไมทําให

เกิดเงื่อนไขท่ีจะเกิดไฟไหม ไฟก็ไมมีทางไหม
เชนเดียวกัน ถามนุษยมีความรอบคอบ ระมัด
ระวังในการจัดการสารเคมี ก็ไมมีแกสร่ัวหรือ
สารเคมีแพรกระจายออกมาจากท่ีเก็บ

ประเด็นนีบ้างคนเรียกวา “ปจจัยมนษุย”
(Human Factor) ท่ีเชื่อวามีผลตองานความ
ปลอดภัยมากกวาปจจัยอ่ืนใดท้ังหมด

ตราบใดท่ีมนุษยยังเปนผูควบคุมและ
เปนผูตัดสินใจสั่งการ มนุษยสามารถจะทําให
สภาพแวดลอมการทํางานมีความปลอดภัย
สมบรูณหรือเต็มไปดวยอันตรายและความเสีย่ง
กไ็ดท้ังนัน้

โชคไมดีนักท่ีมนุษยสวนใหญจะเปน
ปจจัยทําใหเกิดความไมปลอดภัยมากกวาจะ
ชวยรักษาสวัสดิภาพใหเกดิข้ึนในการทํางาน ดัง
ท่ีกลาวไปต้ังแตตน ตราบใดท่ียงัมีมนุษย ความ
ไมปลอดภัย อันตราย และความเสี่ยงตางๆ
นานาก็จะยังเกดิข้ึนและดํารงอยูตลอดไป

สิ่งท่ีจะตองชวยกันคิดก็คือ ทําอยางจะ
ใหปจจยัมนุษยเปนตัวเกื้อหนุนทําใหเกิดความ
ปลอดภัยในการทํางาน แทนท่ีจะเปนตัวการ
หรือสาเหตุของอุบติัเหตุ อุบติัภัย เชนในทุกวันนี้

ตองยอมรับ เม่ือเราเอยถึงคําวา “ปจจัย
มนุษย” จะเปนการสื่อถึงสิง่ไมดีของมนุษย ท้ัง
ลักษณะนิสัย พฤติกรรม และการกระทําท่ีเปน
สาเหตุสําคัญทําใหเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ซึ่ง
บางคร้ังเรากเ็รียก “ความผดิพลาดของมนษุย”
(Human Error)

แมวาหลายคนจะไดรับการศึกษาอบรม
ดานความปลอดภัยมาเปนอยางดี แตก็ไมใช
เคร่ืองการันตีวาพวกเขาจะไมทําใหเกดิอุบติัเหตุ
เพราะเปนมนษุย เขาจงึมีจดุออนตามธรรมชาติ
เชน หลงลืม สบัสน รางกายไมพรอม งวง เครียด
ฯลฯ ซึ่งถาเปนเคร่ืองจักรจะไมมีเร่ืองเหลานี้

แตบางที เร่ืองดีๆ ในความเปนมนุษย
อาจทําใหผูปฏิบัติเกิดความผิดพลาดจนเกิด
เปนอุบัติเหตุได เชน หลายปกอน พนักงาน
ควบคุมรถไฟฟาในกรุงโตเกียวกลัวรถไฟจะเขา
สถานีไมทันเวลาตามกําหนด จึงเรงความเร็ว
มากเกินไป สงผลใหรถไฟพลิกควํ่าตรงชวงทาง
โคงกอนจะถึงสถานีปลายทางไมกี่รอยเมตร มี
ผูบาดเจ็บหลายราย พนักงานใหการวา วันนั้น
เกดิความลาชาต้ังแตสถานตีนสาย เนือ่งจากมีผู
โดยสารมากกวาทุกวัน อีกท้ังตองจอดรถรับผู
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โดยสารนานข้ึนเล็กนอยเกอืบทุกสถานรีายทาง
ซึ่งรวมๆ แลวทําใหรถไฟเสียเวลาไปหลายนาที
และจะถึงปลายทางชาไปประมาณ 7-10 นาที
เขายอมรับไมไดเพราะจดุขายของรถไฟสายนีคื้อ
ความตรงตอเวลาโดยเฉพาะเวลาท่ีถงึปลายทาง
ดวยความรับผิดชอบในฐานะพนักงานบริษัทท่ี
ตองทําตามนโยบายของบริษัทอยางเครงครัด
พอใกลถึงสถานีปลายทางเขาจึงใชความเร็วสูง
ข้ึนเพื่อไมใหถึงจุดหมายชา การตัดสินใจบน
พืน้ฐานของความรับผดิชอบของเขาคร้ังนีทํ้าให
เกิดอุบัติเหตุทางรถไฟคร้ังแรกในรอบหลาย
สิบปของมหานครโตเกียว

อยางไรก็ตาม พนักงานบังคับรถไฟถูก
ตัดสิน “ไมมีความผิด” สิ่งท่ีเกิดข้ึนเปนความ
ผิดพลาดของมนุษยท่ีมีเร่ืองสภาวะจิตใจและ

อยางไร เม่ือรับรูวามีสิ่งนั่นเกิดข้ึนจึงตัดสินใจ
ระงบัเหตุหรือหยดุการกระทําท่ีจะกอใหเกดิเหตุ
รายทันที เชน มีเสยีงเคร่ืองจกัรดังผดิปกติ หรือ
มีกล่ินไหม ตองหยดุเคร่ืองเพือ่ทําการตรวจสอบ
ทันที ไมเชนนั้นแลวเคร่ืองจักรอาจลุกไหมหรือ
เกิดการระเบดิได

อยางไรก็ตาม แมไดรับการศึกษาอบรม
มาเปนอยางดี แตก็มีหลายคนใชปจจัยมนุษย
ไปในทางท่ีผดิหรือเพกิเฉยตอการตอบสนองเม่ือ
มีสัญญาณเตือนเหตุรายตางๆ จากการศึกษา
วิจยัของสถาบนัความปลอดภัยชัน้นาํหลายแหง
พบวา คนงานมีแนวโนมจะไมปองกนัตัวเอง เชน
ไมยอมใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล ไมปฏิบัติ
ตามข้ันตอนความปลอดภัยในการทํางาน ทําผดิ
กฎความปลอดภัย ประมาทเลินเลอ ฯลฯ ท้ังท่ี
อุปกรณปองกนัอันตรายกจ็ดัหาใหครบครันแลว
ระบบปองกนัทางวิศวกรรมและการปฏิบัติงาน
กมี็พรอม แตกย็งัมีอุบติัเหตุเกดิข้ึน นัน่หมายถงึ

มนุษยเปนตัวการทําใหเกิดเหตุราย
เมือ่คนงานไมใชอปุกรณปองกัน อปุกรณ

ก็ไมสามารถปองกันคนงานได
เมื่อคนงานไมปฏิบัติตามขั้นตอนการ

ทํางานที่ปลอดภัย อุบิตเหตุจึงเกิดขึ้นอยาง
หลกีเลีย่งไมได

เมือ่คนงานมสีภาพรางกายและจิตใจไม
พรอมจะทํางาน เชน งวง เครียด วิตกกังวล
คนงานจึงมีแนวโนมจะเกิดความผิดพลาด
ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บ
หรอืเสยีชีวติได 

และอ่ืนๆ อีกหลายกรณี
เจาหนาท่ีความปลอดภัยจาํนวนมากเนน

ความสนใจไปท่ีอุปกรณ ระบบ และเทคโนโลยี
ตางๆ หวังใหงานความปลอดภัยประสบความ
สําเร็จ แตเขาอาจลืมไปอยางหนึ่ง “มนุษยคือ
ตัวแปรสําคัญที่สุด” หากคนงานไมใหความ
รวมมือในโครงการความปลอดภัย อัตราการ
เกิดอุบัติเหตุก็ไมลดลง มีแตจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ
ดังนั้นจึงตองหันมาสนใจ “มนุษย” ซึ่งก็คือ
คนงานใหมากข้ึน รูนิสัย พฤติกรรมและความ
ตองการของพวกเขา ปรับระบบและหลักการให
กลมกลืนหรือเขากันไดกับพวกเขา โอกาสจะ
ประสบความสําเร็จก็มีสูงข้ึน

สรุปมนุษยคือตัวการทําใหเกิดความไม
ปลอดภัย แตขณะเดียวกันมนุษยก็เปนปจจัย
ชี้ขาด “การทํางานนั้นจะปลอดภัยหรือความ
เสีย่งอนัตราย”

เขาใจมนษุยใหถองแทกอนจะคดิเรือ่ง
ความปลอดภยัในการทาํงาน

อารมณเขามาเกี่ยวของ และนับแตนั้น บริษัท
เดินรถไฟแหงนี้ไดเปล่ียนนโยบายใหพนักงาน
ขับรถเขาสถานีปลายทางลาชาไดตามสมควร
หากการทําใหตรงตอเวลาท่ีกาํหนดจะกอใหเกดิ
อุบัติเหตุรายแรง โดยกอนหนานี้ พนักงานคน
ไหนนาํรถเขาสถานปีลายทางลาชากวากาํหนด
จะถูกตําหนิทันที

การตัดสินใจของมนุษยกอนเกิดเหตุก็
เปนเร่ืองท่ีนาศึกษา ตัวแปรสําคัญคือเวลาท่ีใช
หากมีเวลาคิดทบทวนมากพอสมควร การตัดสนิ
ใจจะดีข้ึน แตถามีเวลานอยแคไมกี่วินาทีหรือ
เสี้ยววินาที การตัดสินใจก็อาจผิดพลาดได ใน
กรณีหลังจงึมีการฝกอบรมใหพนักงานมีทักษะ
ในการตัดสนิในชวงเวลาสัน้ๆ เพือ่ปองกนัความ
เสยีหาย โดยเรียนรูลําดับข้ันตอนการเกดิข้ึนของ
อุบัติภัยแลวตัดสินใจกอนจะถึงข้ันตอนสุดทาย
ซึง่เขาตองรูวาสิง่บอกเหตุวากาํลังจะเกดิเหตุราย
ในอีกไมกีวิ่นาทีขางหนาคืออะไร และมีลักษณะ


