
     ผูเขียนไดบรรยายถึงกรอบความคิดในการบริหารอุตสาหกรรมที่กำลังมี

การเปลี ่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ (Industrial Paradigm Shift)

สี ่ประเด ็นด วยกัน กลาวค ือ Mass Customization, Speed

(to market) with Accuracy, Connectivity & Digitization

และ Zero Incident is Attainable เพื ่อใหผ ู ประกอบการและ

ผูเก่ียวของในวงการอุตสาหกรรมไดเห็นภาพความเปล่ียนแปลงท่ีกำลังเกิดข้ึน

ในบทความแรก

พฤฒิพงษ เชิดเกียรติกุล

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน

Industrial Paradigm Shifts

Human Performance
สมรรถภาพของมนุษย
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       ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเรื ่องของการบริหารความปลอดภัย

ในยุคเริ ่มแรก นับตั ้งแตมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา บรรดา

ผู ประกอบการไดเรียนรู ว าความผิดพลาดที ่เกิดจากการบริหารความ

ปลอดภัยที่ลมเหลวสามารถนำไปสูหายนะทางธุรกิจและการสูญเสียชีวิต

อยางใหญหลวง

        ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน อุตสาหกรรมปโตรเลี่ยม ไดเริ่มตน

การบริหารความปลอดภัยสมัยใหม เมื่อประมาณ 80 ปที่แลวมา โดยเนน

เรื ่องของ Compliance : Personal Safety โดยมีการสราง

Operating Procedure  และ Work Instruction  ซ ึ ่ ง

ตั้งอยูบนสมม ุต ิฐานท ี ่ว าคนงานจะม ีว ิน ัยและม ีความต ั ้ งใจทำตาม

Work Instruction ทุกประการ แลวคนงานก็จะปลอดภัย แนวคิดนี้ได

พิสูจนมาแลววามีสวนชวยปองกันอุบัติเหตุไดเพียงระดับหนึ่งเทานั ้น

เน่ืองจากนอกจากตัวผูปฏิบัติงานแลวยังมีปจจัยท่ีมีผลกระทบอ่ืนๆ อีกมากมาย

ในระหวางการปฏิบัติงาน

       จะขอหยิบยก แนวคิดสำคัญประการหน่ึงท่ีเก่ียวของกับ Paradigm Shift

ในประเด็น Zero Incident is Attainable ซึ่งเมื่อกลาวถึงเรื ่องนี้แลว

จะขอกลาวถึงแนวคิดท่ีเรียกวา Human Performance (สมรรถภาพของมนุษย)

ซึ่งเปนวิวัฒนาการทางความคิดตอเนื่องมาจากเรื่องของ Human Factor

และ Advanced Safety Management

ในตอนท่ีสองน้ี

Compliance :
          Personal Safety
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     ในย ุคต อมาแนวคิดของการบร ิหาร

ความปลอดภัยจึงไดตอยอดไปสู  Safety

i n  D e s i g n :  P r o c e s s  S a f e t y
มีการมุงเนนเรื่องของวิศวกรรมเชิงปองกัน

คิดคนระบบการผลิตที ่ปลอดภัยมากขึ ้น 

จากการพัฒนามาถึงขั ้นนี ้ทำใหการอัตรา

การเสียชีวิตหรืออุบัติขั้นรายแรงลดลง
อยางมีนัยยะสำคัญ แตอยางไรก็ดีเมื่อองคกร

ช้ันนำเหลาน้ันมุงเนนการบริหารท้ัง Personal

Safety และ Process Safety อยางเต็มท่ีแลว

แตก็ยังไมสามารถลดความสูญเสียชีวิตและ

ภัยพิบัติจากอุบัติเหตุใหเปนศูนยไดอยางแทจริง

(Fatality Serious Event)

ภาพที่ 1 : Safety Journey So Far…

น่ันจ�งเปนดังน้ัน

     Safety in Design:
Process Safety

Human
   Performance

     จุดเร่ิมตนของแนวคิดท่ีตอยอดไปอีกข้ันหน่ึง

โดยยอมรับความเปนจริงท่ีวามนุษยอาจจะทำ

ผิดพลาดไดเสมอ ตอใหเปนผูท่ีมีความชำนาญ
และมีความต้ังใจท่ีดีและน่ันก็คือ จุดเร่ิมตนของ
แนวคิดยุคใหมท่ีเรียกวา Human Performance

ดังท่ีกลาวเบ้ืองตนไปน้ี สามารถสรุปวิวัฒนาการ

ดานการบริหารความปลอดภัย ดังภาพที่ 1
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Human Performance
คืออะไร ?

ตามนิยามของ Sidney Decker และ Todd Conklin ผูบุกเบิกในวิทยาการดานน้ี
สรุปไววาHuman Performance คือ แนวทางท่ี คน (Human) ระบบงาน

(Work System) วัฒนธรรมองคกร (Culture) กระบวนการ (Process)

และอ ุปกรณ   (Equipment)  ทำงานร วมก ันอย  าง เป นระบบ
มีแนวคิดและหลักการปฏิบัติ ดังนี้

ทุกคนสามารถผิดพลาดได

เราสามารถคาดการณ จัดการ
และปองกันสถานการณที่อาจเกิด

ความผิดพลาดได

องคกรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมแตละบุคคล
ทำความเขาใจวาความผิดพลาด

เกิดขึ้นไดอยางไร (HOW) และ

ทำไม (WHY) ถึงเกิด จากนั้น

ประยุกตใชบทเรียนที่เรียนรู

มาเพื่อลดอุบัติเหตุ
อุบัติการณสวนใหญเกิดจาก

สภาวะเสี่ยงที่ซอนเรน (Latent Condition)
ซึ่งอาจจะถูกกระตุนโดยสภาพการทำงาน

การฝาฝน (กฏหร�อขั้นตอนการทำงาน)
ไมไดเกิดจากความประสงครายเสมอไป

หากแตในหลายกรณี เปนพฤติกรรม

ที่มีเจตนาดีที่จะใหงานสำเร็จลุลวง

ผูนำ (Leader)
จะตอบสนองตองานที่ลมเหลวอยางไร

?
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ทำใหเราเขาใจไดวา ทุกการปฏิบัติการยอมมีความเส่ียงเกิดขึ้นเสมอ

ความเสี่ยง (Risks) ที่วานี้เกิดจากปจจัยหลักไดแก

จากแนวคิดท้ัง 7 ประการ

21 3

สถานการณที่ซอนเรน

Latent Condition

ในสถานที ่ทำงานนั ้นๆ ซึ ่งก็คือ

ภาวะอันตรายที่ถูกมองขามหรือ

ไมมีใครที่ตระหนักถึง

ความเบี่ยนเบน

Drift

ซึ่งหมายถึงการผันแปรไปจากสิ่งที่

ควรจะเปน ยกตัวอยางเชน Work

Instruction (WI) ถูกเขียนข้ึนมาโดย

ตั้งบนสมมุติฐานที่วาขอบเขตของ

ความปลอดภัยมีความคงที่ตลอด

ระยะการปฏิบัติงานนั้น ตราบเทาที่

ผูปฏิบัติการดำเนินตามข้ันตอนท่ีระบุ

ใน Work Instruction ทุกประการ ซ่ึง

ในความเปนจริงแลวมีปจจัยมากมาย

ท่ีทำใหผูปฏิบัติการไมสามารถดำเนิน

การตามที่ระบุไวใน WI ได

กับดักความผิดพลาด

Error Trap

ท ี ่ เก ิดจากป จจ ัยด านองค กร

(Organizational factors) ปจจัย

สวนบุคลล (Individual Factors)

ความตองการของงาน (Task Demand)

และสภาพแวดลอมในการทำงาน

(Work Environment) จะเปนตัว

สงเสริมและเพิ ่มโอกาสในความ

ผิดพลาดมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 2 ภาพประกอบอางอิงจาก CGE Risk Management Solutions

เมื่อเขาใจหลักการโดยสังเขปดังนี้แลว

การจะนำหลัก Human Performance
ไปสูภาคปฏิบัติเพื่อลดการสูญเสียใหเปนศูนยตองเริ่มจาก

ทำการวิเคราะหความเสี่ยงในการปฏิบัติ
Risk Assessment & Analysis

หลังจากนั้นจะตองมาวิเคราะหและสราง Safeguard

ซึ่งมีหลากหลายวิธีตามหลักการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม

เพ่ือปองกันความสูญเสียท่ีเกิดจากความเส่ียงในแตละข้ันตอนดังกลาว

Safeguard อาจจะอยูในรูปของ Engineering Safeguard เชน ถุงลม

นิรภัยในรถยนต, Administrative Safeguard เชน ระบบ Permit System

สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมไปถึงอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล

เชน Hard Hat ก็ถือเปน Safeguard ในรูปแบบหน่ึง ท้ังน้ีเพ่ือใหเห็นภาพ

ชัดเจนขึ้นขออางอิงถึง Bow – Tie Model ดังภาพที่ 2
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ประการตอมา

หลักของการสราง Safeguard มีสองประเภท

       หลักๆ ก็ค ือ Preventative Safeguard คือ การปองกันไม ให  เก ิดอันตราย

จากความผิดพลาดในการสูญเสีย และ Recovery Safeguard ซึ ่งชวยบรรเทาเมื �อ

เกิดอุบัติการณหรือการสูญเสียแลว Safeguards เหลาน้ีจะตองถูกสรางข้ึนในทุกลำดับข้ันตอน

การปฏิบัติงาน เพ่ือชวยปกปองใหคนงานปลอดภัย ตัวอยาง การนำหลักการ Human Performance

มาใชในอุตสาหกรรม ไดแก อุปกรณความปลอดภัยท่ีติดต้ังมากับรถยนตสมัยใหมซ่ึงต้ังอยูบนแนวคิด

ที่วาคนขับอาจจะผิดพลาดไดทุกเมื ่อ เชน ระบบชวยจอดรถระบบควบคุมหรือเตือนใหรถ

อยูในชองเสนทาง เปนตน

        แนวคิดของการสืบสวนอุบัติเหตุตามหลัก

Human Performance ก็เปล่ียนแปลงไปจาก

เดิมดวย ในการสอบสวนอุบัติเหตุทั ่วๆ ไป

เชน หลัก Five Why หรือ แผนภูมิกางปลามักจะ

เนนที่การตั้งคำถามวาทำไมและคำตอบที่ได

มักจะช้ีบงไปสูความผิดพลาดท่ีเกิดจากพฤติกรรม

สวนบุคคลมากกวาปจจัยความผิดพลาดจากองคกร

และ Solution ที่คลาสสิคมากก็คือ ทำการ

อบรมซ้ำใหพนักงานมีความเขาใจ ซึ ่งไมใช

สาเหตุที่แทจริงและทายที่สุดอุบัติการณเดิมๆ

ก็เกิดซ้ำอีก

       ในแนวคิดแบบ Human Performance

การสอบสวนอุบัติการณมีจุดประสงคหลัก

เพื่อการเรียนรูและปรับปรุงมิใชการกลาวหา

และลงโทษโดยใชวิธีการที่เรียกวา Learning
Team โดยจะเชิญผูปฏิบัติการจริงที่อยูบน

Shop-Floor มาระดมสมองและทำความ

เขาใจกอนวา “How the job is done”

และ “How Incident Happened” กลาวคือ

เขาใจกอนวา ทำงานนั้นอยางไรเพื่อเขาใจ
บริบท (Context) ของงานกอนและจากนั้น
ทำความเขาใจวา อุบัติเหตุเกิดข้ึนไดอยางไร



แนวคิดแบบ Human Performance

การสอบสวนอุบัติการณ มีจุดประสงคหลัก

เพื�อการเรียนรูและปรับปรุง มิใชการกลาวหาและลงโทษ

โดยใชวิธีการท่ีเรียกวา 

Learning Team

มุงเนนท่ีหลัก สามประการ คือ

สรางความเขาใจรวมกัน เพิ่มพูนความรู 

วาทำงานอยางไรและอุบัติการณท่ีเกิดข้ึน

น้ันเกิดข้ึนไดอยางไร

และสงเสริมใหสราง Safeguard

ที่แข็งแกรงขึ้นกวาเดิม

นำไปสู Solution ที่ตรงประเด็น

และปองกันการเกิดเหตุซ้ำอยางไดผล

ในกระบวนการ Learning Team นี้ อยางที่กลาวตั้งแตแรก

วาตองทำความเขาใจเรื ่องของ How กอน

หลังจากนั้นจึงจะเริ่มคำถามวา Why

2
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1

8



9

ผลประโยชนหลักจาก
Learning Team 

มุงเนนที่การว�เคราะหความเสี่ยง
โดยละเอียดอยางเปนระบบและสรางเสริม Safeguards

พัฒนาทางแกปญหาที่เปนไปได
ในระยะเวลาที่ไมเนิ่นนานเกินไป

ชวยระบุ Latent Condition หรือ

ปจจัยเสี่ยงที่ซอนเรน
และกับดักความผิดพลาด (Error Trap)

ทำใหทุกคนกลาพูดอยางเปดอก
เมื่อเกิดความผิดพลาด หรือ Drift บุคลากรและธุรกิจ

จะไดรับการปกปองใหปลอดภัยและตัวระบบ

จะตองยืดหยุน (Resilience) มากพอที่จะทำให

กระบวนการผลิตและหรือกระบวนการทางธุรกิจ

กลับมาตั้งหลักเปนปกติไดอยางรวดเร็ว



แหลงขอมูลอางอิง / เพื่อศึกษาเพิ่มเติม

: หนังสือ Pre-Accident Investigations: Todd Conklin

: หนังสือ Safety Differently: Sidney Dekker

: Human Performance: http://www.energysafetycanada.com/files/Comms_Uploads/events/

events_psc/2013/Conklin-Dr-Todd-Pre-Accident-Investigation-for-Organizational-Safety.pdf

แนวคิดและการปฏิบัติเรื�อง Human Performance

มีรายละเอียดอีกมากมาย

แตในบทความนี้มุงหวังที่จะแนะนำหลักการในเบื้องตนเทานั้น

เพื�อเปนพื้นฐานใหผูที่สนใจ สามารถนำไปศึกษาขยายผล

ตอยอดไดในทางปฏิบัติ


