
แนวคดิความปลอดภยัและระบบการจัดการความปลอดภยัเบือ้งต้น

วตัถปุระสงค์ เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบั แนวคิดรวบยอดด้านความปลอดภยั วฒันธรรม

ความปลอดภยั ภาพรวมของระบบการจดัการความปลอดภยั เพื่อน าไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมแกข่นาดและความซบัซ้อน

ของกิจกรรมการขนสง่ขององค์กรของตน 

ความปลอดภยัคืออะไร 

อบุตัิเหตเุป็นศนูย์?    ไมม่ีอนัตรายหรือความเสีย่ง?   การหลกีเลีย่งความผิดพลาด?          การปฏิบตัิตามกฎ?

ขอใหล้องพิจารณา แนวคิดดงัต่อไปนี้

 การก าจดัอบุตัิเหตใุห้สิน้ซากเป็นสิง่ที่ไมส่ามารถท าให้เกิดขึน้ได้

 ความล้มเหลวจะเกิดขึน้ทัง้ที่ได้พยายามป้องกนัอยา่งเต็มที่แล้ว

 ไมม่ีความพยายามใดของมนษุย์ หรือไมม่ีระบบใดที่มนษุย์สร้างขึน้โดยปราศจากความเสีย่ง

หรือความผิดพลาด

 ความผิดพลาดและความเสีย่งที่ได้รับการควบคมุเป็นสิง่ที่ยอมรับได้ตอ่เมื่อมีการวางระบบ

การจดัการความปลอดภยัเทา่นัน้

ความปลอดภยั (Safety) หมายถงึสภาวะความเสี่ยงที่บุคคลจะได้รับบาดเจบ็ หรือเสียชีวติ 

หรือ ทรัพย์สนิจะได้รับความเสียหาย ถกูลดลง และด ารงไว้ในระดับต ่าซึ่งเป็นระดบัที่ยอมรับได้  (As

Low as Reasonably and Practicable: ALARP)  โดยอาศัยกระบวนการระบุอันตราย (Hazard

Identification)  และการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) อย่างต่อเน่ือง  

โดย นาวาอากาศเอกสุวรรณ ภู่เต็ง



วิวัฒนาการของแนวความคิดด้านความปลอดภยั

ภาพแสดงวิวฒันาการแนวคิดดา้นการป้องกนัอบุติัเหตใุนภาคการบิน ซ่ึงสามารถน ามาประยกุต์ใช้เพือ่การวางระบบการ

จดัการความปลอดภยัทางถนนใหเ้ป็นผลสมัฤทธ์ิ 

ความคดิรวบยอดสาเหตุของอุบัติเหตุตามแบบจ าลองของเรียสัน

กระบวนการขององค์กร หมายถึง กิจกรรมซ่ึงองค์กรมีอ านาจควบคมุโดยตรง

 นโยบาย



 การวางแผน

 การติดตอ่สือ่สาร

 การจดัสรรทรัพยากร

 การก ากบัดแูล

สภาพเงือ่นไขในสถานทีท่ างาน ปัจจยัซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของคนในสถานทีท่ างานเกีย่วกบัการ

ขนส่ง

 เสถียรภาพแรงงาน

 คณุวฒุิ และประสบการณ์

 ขวญัและก าลงัใจ

 ความนา่เช่ือถือ

 การยศาสตร์ (Ergonomic) การออกแบบอปุกรณ์ให้มีความปลอดภยั และสะดวกสบายตอ่

การใช้งานของมนษุย์ หรือ วิชาการวา่ด้วยมนษุย์กบัสภาพการท างาน ศกึษาสดัสว่นของ

มนษุย์

ความล้มเหลวซึง่หน้า (Active Failures)  หมายถงึ ความผิดพลาด (Errors) หรือการฝ่าฝืน (Violations)  หรือขยาย

ความได้วา่คือ การกระท า หรือไมก่ระท าของคนซึง่สง่ผลเสยีให้เหน็ได้ในทนัที (พนกังานขบัรถ, พนกังานอื่นๆ ) 

ความแตกตา่งระหวา่งความผิดพลาดกบัการฝ่าฝืนคือปัจจยัด้านแรงจงูใจ 

 หากบคุคลใดได้ใช้ความพยายามในการกระท าอยา่งดีที่สดุเพื่อท าให้งานส าเร็จลลุว่ง ด้วยการปฏิบตัิตามกฎ

ข้อบงัคบั ระเบียบปฏิบตัมิาตรฐานที่ก าหนด ตามการฝึกอบรมที่ได้รับ ทวา่ผลลพัธ์ที่เกิดขึน้ไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์

ของงานที่ลงมือท า ถือวา่ผู้นัน้กระท าความผิดพลาด

 หากบคุคลใด ในขณะลงมือท างานท่ีได้รับจงใจที่จะเบี่ยงเบนออกไปจาก กฎ ข้อบงัคบั ระเบียบปฏิบตัิมาตรฐาน

ที่ก าหนด หรือการฝึกอบรมที่ได้รับ ถือวา่ผู้นัน้ กระท าการในลกัษณะฝ่าฝืน

หรืออาจกลา่วได้วา่ความแตกตา่งพืน้ฐานระหวา่งการกระท าความผิดพลาดกบัการกระท าการฝ่าฝืนก็คือเจตนา

นัน่เอง

ความล้มเหลวแอบแฝง (Latent Failures) หมายถงึ ความล้มเหลวที่ยงัไมป่รากฎตวัให้เห็นในชว่งการออกแบบองค์กร 

สภาพแวดล้อม อปุกรณ์เคร่ืองมอืหรือความผิดพลาดที่องค์กรไมรู้่จกัมาก่อน มกัแอบซอ่นตวัอยูจ่นกระทัง่กลายเป็นปัจจยั

เกือ้หนนุให้เกิดอบุตัิเหต ุน าความสญูเสยีมาสูอ่งค์กร   



คนกับความปลอดภยั (People and Safety)

สถานท่ีปฏิบตัิงานการขนสง่มีองค์ประกอบที่ซบัซ้อน การท่ีจะเข้าใจสมรรถนะด้านการปฏิบตัิงาน ต้องท าความ

เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบตา่งๆ ในสถานท่ีปฏิบตัิงานก่อนวา่สามารถสง่ผลกระทบตอ่ผู้ปฏิบตัิอยา่งไรได้

บ้าง

เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปวา่เทคโนโลยี คือหวัใจส าคญัของการเพิม่ผลผลติในอตุสาหกรรมการขนสง่ ผลจากการ

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัเทคโนโลยีมกัเป็นสิง่ทีถ่กูมองข้ามซึง่น าไปสูค่วามผดิพลาดของมนษุย์

ความผิดพลาดของมนษุย์ถกูมองวา่เป็นปัจจยัเกือ้หนนุส าคญัในอบุตัิเหตกุารขนสง่ แม้แตค่นที่มคีวามสามารถก็

ยงัท าความผิดพลาด “สีเ่ท้ายงัรู้พลาด นกัปราชญ์ยงัรู้พลัง้”

ไมว่า่ระบบใดก็ตามหากมีการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์และเทคโนโลยี ความผิดพลาดควรถกูยอมรับวา่เป็น

สว่นประกอบพืน้ฐานของระบบ

แบบจ าลอง SHEL

คน (L=Liveware) หมายถงึทกุคนที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนน ถือได้วา่เป็นปัจจยัที่มคีวามแปรปรวนมากที่สดุ ทวา่หาก

ได้รับความรู้ การฝึกอบรมเพื่อสร้างทกัษะทัง้ทกัษะเชิงเทคนคิ และทกัษะคดิอยา่งถกูต้อง คนก็จะเป็นปัจจยัที่มี

ประสทิธิภาพ และทรงประสทิธิผล ในการป้องกนัอบุตัิเหต ุท่ีจะสามารถสร้างให้เกิดความปลอดภยัอยา่งยัง่ยืน ปัจจยั

เก่ียวกบัคนสามารถแบง่ออกเป็น 4 ด้านดงันี ้



ยานพาหนะ (H=Hardware) รถทุกประเภท

ซอฟท์แวร์ (S=Software)



สภาพแวดล้อม (E=Environment)

วัฒนธรรม  Culture)

วฒันธรรม 3 รูปแบบท่ีสามารถเห็นได้เดน่ชดั 

 วฒันธรรมประจ าชาติ หลอ่หลอมระบบคา่นิยมของแตล่ะประเทศ

 วฒันธรรมองค์กรบง่บอกความแตกตา่งคา่นิยมและความประพฤติขององค์กรในชาตินัน้ๆ  (เช่น

องค์กรภาครัฐกบัองค์กรเอกชน) วางกรอบความประพฤติตนในสถานท่ีท างานโดยการสร้างบรรทดัฐาน

และข้อจ ากดั ให้กรอบการตดัสนิใจด้านการจดัการและการตดัสนิใจส าหรับลกูจ้างทัง้ในสถานการณ์

ปกติและในสถานการณ์ฉกุเฉิน “คือวิถีการท างานของที่นี่และวถีิการพดูคยุเก่ียวกบัการท างานของ

พวกเราที่น่ี”

 วฒันธรรมประจ าอาชีพ  บง่บอกความแตกตา่งของคา่นยิม และความประพฤติของกลุม่อาชีพ (เชน่ 

พนกังานขบัรถ, เจ้าหน้าที่ขนสง่ทางบก, เจ้าหน้าทีต่ ารวจ ฯลฯ)

 ไมม่ีความพยายามใดของมนษุย์ที่ปราศจากวฒันธรรม

วัฒนธรรมความปลอดภยั (Safety Culture)



วฒันธรรมความปลอดภยัไมใ่ช่สิง่ที่ “อยูใ่นอาณตั”ิ เพราะมนัววิฒัน์ไปตามเหตปัุจจยัเป็นสิง่ที่ก่อก าเนดิจาก 

“บนลงลา่ง” การน าแนวความคดิด้านการจดัการความปลอดภยัมาใช้เป็นการวางรากฐานเพื่อสร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยั 

ระบบรายงานความปลอดภยัขององค์กรที่มีประสทิธิผล จ าเป็นต้องอาศยัวฒันธรรมเชิงบวก (Positive

Culture) ซึง่มคีณุลกัษณะ 5 ประการดงัรูปภาพท่ีแสดง 

การพิจารณาวา่องค์กรมีวฒันธรรมความปลอดภยัแบบใด ให้พจิารณาจากลกัษณะของการจดัการข้อมลูด้าน

ความปลอดภยัภายในองค์กรซึง่อาจเป็นไปได้ใน 3 ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

องค์กรและการจดัการข้อมลูด้านความปลอดภยั

 วฒันธรรมแบบพยาธิสภาพ (Pathological) – ปกปิดข้อมลู

 วฒันธรรมราชการ หรือ นายสัง่ (Bureaucratic) – กีดกัน้ข้อมลู

 วฒันธรรมรังสรรค์ (Generative) – เห็นคณุคา่ข้อมลู





ระบบการจัดการความปลอดภยัในการขนส่ง

การวางระบบการจดัการความปลอดภยั จะท าให้ หนว่ยงาน องค์การ และผู้ประกอบการ ที่เก่ียวข้องในทกุภาค

สว่น ทัง้ภาคราชการและเอกชน ได้มีระบบการจดัการความปลอดภยัที่มีมาตรฐานและสามารถด ารง สมรรถนะด้านความ

ปลอดภยั (Safety Performance) ในการให้บริการขนสง่เอาไว้ได้ตลอดเวลา สามารถลดอบุตัิเหตแุละความสญูเสยีที่

เกิดขึน้ พฒันาขีดความสารมารถในการแขง่ขนักบันานาประเทศ อยา่งเป็นรูปธรรม  ทัง้ยงัช่วยสร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยัแก่ประเทศในเชิงองค์รวมให้มีความปลอดภยั มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน ตามนโยบายของรัฐบาล 

องค์ประกอบของระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง

องค์ประกอบของระบบการจดัการความปลอดภยัในการขนสง่ ประกอบด้วย 4 เสาหลกั คือ

1. นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย (Safety policy and objective) บนพืน้ฐานพนัธะสญัญา

และความมุง่มัน่ของผู้บริหาร ของหนว่ยงาน องค์การและผู้ประกอบการ ท่ีต้องมีความรับผิดชอบตอ่การก าหนดนโยบาย

และวตัถปุระสงค์ด้านความปลอดภยั ให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของระบบการจดัการความปลอดภยัในการขนสง่   

จดัสรรงบประมาณ ก าลงัคน และทรัพยากรที่จ าเป็นตอ่การวางระบบการจดัการความปลอดภยัจนน าไปสูก่ารปฏิบตัิได้

อยา่งเป็นรูปธรรม 

รวมทัง้การบรรจ/ุแตง่ตัง้ผู้จดัการความปลอดภนัในการขนสง่ (Transportation Safety Manager) หรือ เจ้าหน้าทีค่วาม

ปลอดภยัในการขนสง่ (Transportation Safety Officer) เพื่อรับผิดชอบตอ่การวางระบบและดแูลระบบการจดัการ



ความปลอดภยัในการขนสง่ ซึง่หมายรวมถงึการประสานการวางแผนเผชิญเหต ุ(Emergency Plan) กบัหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้องในกรณีฉกุเฉินอยา่งมีประสทิธิภาพ

2. การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk Management) เป็นกระบวนการในระบบการ

จดัการความปลอดภยัเพื่อให้มัน่ใจวา่ การด าเนินงาน กิจกรรมและกระบวนการท่ีเกิดขึน้ทัง้มวล ของหนว่ยงาน องค์การ

และผู้ประกอบการ มีการระบอุนัตราย ประเมินความเสีย่ง และควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่นเกณฑ์ทีย่อมรับได้ ด้วย

มาตรการท่ีใช้ก าจดัอนัตรายหรือบรรเทา/ควบคมุความเสีย่งที่เกิดขึน้ในการด าเนินงาน โดยแบง่เป็นด้านตา่งๆ ดงันี ้

-การจดัการความเสีย่งด้านรถ  เพื่อให้มัน่ใจได้วา่รถมคีวามสมควรเดินถนน (Vehicle Roadworthy)

ตลอดเวลาที่ให้บริการในการขนสง่

-การจดัการความเสีย่งด้านพนกังานขบัรถ  (Driver Risk Management)

-การจดัการความเสีย่งด้านการวางแผนและการเดินรถในแตล่ะเทีย่ว  (Trip Planning and Operational Risk

Management) 

-การจดัการความเสีย่งด้านการบรรทกุสนิค้าและผู้โดยสาร (Cargo and Passenger Risk Management)

นอกจากนี ้หนว่ยงาน องค์การ และผู้ประกอบการ จะต้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์ และสอบสวน 

เหตกุารณ์ด้านความปลอดภยั (Safety Occurrences) ที่เกิดขึน้และออกมาตรการแก้ไขป้องกนัให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี

ก าหนด 

3. หลักประกันความปลอดภัย (Safety Assurance) กิจกรรมด้านความปลอดภยัของหนว่ยงาน องค์การและ

ผู้ประกอบการ ที่จะต้องมกีารวดั/ตรวจประเมินเพื่อให้มัน่ใจวา่องค์ประกอบของระบบการจดัการความปลอดภยั และ

มาตรการป้องกนั หรือ เบาเทาความเสีย่งท าหน้าที่ตามที่ก าหนด สามารถด ารงสมรรถนะด้านความปลอดภยัเอาไว้ได้และ

มีการปรับปรุงและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง อีกทัง้ยงัต้องมีกระบวนการท่ีท าให้มัน่ใจได้วา่ กิจกรรมหรือกระบวนงานเป็นไป

ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัใินการขนสง่ (หัวข้อวิชาที่ 2) (Transportation Rule and Regulation

Compliance) 

นอกจากนีย้งัหมายรวมถึง หนว่ยงาน องค์การ ผู้ประกอบการ มีกระบวนการเพื่อจดัการกบัการเปลีย่นแปลงที่

เกิดขึน้ (Management of Change) เพื่อให้มัน่ใจวา่ หนว่ยงาน องค์การ และผู้ประกอบการสามารถจดัการกบัความ

เสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว

4. การส่งเสริมความปลอดภัย (Safety Promotion) มีองค์ประกอบยอ่ย 2 ประการคือ

4.1. การสือ่สารความปลอดภยั (Safety Communication) เพื่อสือ่สารข้อมลูด้านความปลอดภยัที่เป็น

ประโยชน์แก่ผู้ เก่ียวขอ้งทัง้ภายในและภายนอก



4.2 การศึกษาและการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั (Safety Education and Training) เพื่อให้มัน่ใจวา่

บคุลากรของหนว่ยงาน องค์การและผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจ และทกัษะทีจ่ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมด้าน

ระบบการจดัการความปลอดภยัในการขนสง่อยา่งเหมาะสมแกต่ าแหนง่ หน้าที่และความรับผิดชอบท่ีก าหนด



อันตราย (Hazard) และการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

อันตราย (Hazard) คือ สภาพ เง่ือนไข หรือ วตัถสุิง่ของที่อาจเป็นสาเหตทุ าให้คนได้รับบาดเจ็บ หรือเสยีชีวติ 

หรือ ท าให้ยวดยานพาหนะ วสัด ุอปุกรณ์หรือโครงสร้างช ารุด เสยีหาย หรือท าให้หยอ่นสมรรถนะ ไมส่ามารถท าหน้าที่

ตามทีก่ าหนด

ผลที่ตามมา (Consequence)  หมายถึงผลที่อาจเป็นได้อนัเนื่องจากอนัตราย 

เช่น น า้ทว่มขงัอยูบ่นถนน คือสภาพอนัตราย

พนกังานขบัรถอาจสญูเสยีการควบคมุรถระหวา่งวิง่ผา่นบริเวณทีม่ีน า้ทว่มขงั ถือเป็นผลที่อาจเกิดขึน้การอนัตรายดงักลา่ว

ประเภทของอนัตราย  

ภัยธรรมชาติ (Natural) ได้แก่ แผน่ดินไหว, ภเูขาไฟปะท,ุ สนึามิ, น า้ทว่ม, แผน่ดินถลม่, สภาพทาง

ภมูิศาสตร์, สภาพภมูิประเทศเตม็ไปด้วยภเูขาหรือพืน้น า้, เหตกุารณ์เก่ียวกบัสิง่แวดล้อม เช่น ไฟป่า, การอพยพของสตัว์

ป่า และการแพร่หลายของแมลง หรือโรคระบาดในสตัว์, เหตกุารณ์ด้านสขุอนามยัสาธารณะ เช่น การระบาดของไข้หวดั

ใหญ่สายพนัธ์ใหม ่หรือโรคอื่นๆ

ด้านเทคนิค (Technical) ข้อบกพร่องเก่ียวกบัยวดยานพาหนะ สว่นประกอบของรถ และระบบตา่งๆ

ของรถ, ระบบยอ่ยและ เคร่ืองมือ อปุกรณ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงสิง่อ านวยความสะดวกภายในและภายนอก

องค์การ 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic) แนวโน้มวิกฤตที่เก่ียวข้องกบั ความเติบโต (Growth), ความตกต า่ 

(Recession), ราคาวสัดแุละอปุกรณ์ (Cost of material or equipment), ราคาน า้มนั และ อื่นๆ

การระบุบ่งชี้อันตราย ควรต้องค านึงถงึ

ปัจจยัองค์การ (Organizational factors) เช่นนโยบายการคดัเลอืกคนเข้าท างาน การฝึกอบรม การจดัสรร

ทรัพยากร รวมทัง้ระบบเงินเดือนและสวสัดิการ

ปัจจยัด้านสภาวะแวดล้อมในการท างาน (Work environment factors) เช่น เสยีง ความสัน่สะเทือน 

อณุหภมูิ แสงสวา่ง และอปุกรณ์ป้องกนั รวมทัง้ชดุปฏิบตังิานด้วย

ปัจจยัด้านกฎ ข้อบงัคบั (Regulatory factors) หมายรวมถงึการน ามาใช้และการบงัคบั ควบคมุ ก ากบัดแูล

อยา่งทัว่ถงึ เช่น การรับรองอปุกรณ์ การให้ใบอนญุาตบคุลากร 



ระบบป้องกนั (Defences) หมายรวมถงึระบบแจ้งเตือนและตรวจจบัตลอดจนขยายขอบเขตไปถงึความสามารถ

ของอปุกรณ์ในการทนทานตอ่ความผิดพลาดและความล้มเหลวทีอ่าจจะเกิดขึน้ได้

สมรรถนะมนษุย์ (Human performance) หมายรวมถึงขดีจ ากดัทางกายและจิตใจ

การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

การจัดการความเสี่ยงหมายถึง การระบ,ุ การวเิคราะห์ และ การก าจดั และ/หรือ การบรรเทาความเสีย่งที่

คกุคามขีดความสามารถขององค์การให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้

วัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยง มุง่หมายจดัสรรทรัพยากรเพื่อกระบวนการบง่ชีค้วามเสีย่งตลอดจน

การควบคมุ/บรรเทาความเสีย่งให้เกิดความสมดลุ ทัง้ในกระบวนการสร้างผลผลติ หรือการให้บริการ (Production) และ

กระบวนการป้องกนั (Protection) 

การจัดการความเสี่ยงมีความส าคัญ ถือวา่เป็นหวัใจของระบบการจดัการความปลอดภยั เป็นแนวทางทีใ่ช้

ข้อมลูในการขบัเคลือ่นเพื่อการจดัสรรทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้มีความคุ้มคา่ ด้วยเหตนุีจ้งึท าให้การขอใช้ทรัพยากรมี

เหตผุลและง่ายตอ่การอธิบายให้ผู้บริหารระดบัสงูและผู้มีสว่นได้เสยีเข้าใจถงึความจ าเป็น บนพืน้ฐานการจดัล าดบั

ความส าคญัของประเด็นความเสีย่งที่องค์การเผชิญ เพื่อให้องค์การบรรลวุตัถปุระสงค์เชิงธุรกิจทีว่างไว้

การวเิคราะห์ความคุ้มคา่ (Cost-Benefit Analysis) เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ถึงคา่ใช้จา่ยทีจ่ะเกิดขึน้ใน 2 ประเภท คือ

คา่ใช้จา่ยโดยตรง (Direct Cost) และคา่ใช้จ่ายโดยอ้อม (Indirect Cost) 

คา่ใช้จา่ยโดยตรง (Direct Cost) เป็นคา่ใช้จ่ายทีเ่ห็นได้ชดั ค านวณได้ง่าย  การเปิดเผยตอ่อนัตรายนัน้น ามาซึง่

คา่ใช้จา่ยที่สงูแตส่ามารถลดได้ด้วยการคุ้มครองจากการประกนัภยั แตต้่องเข้าใจด้วยวา่การซือ้ประกนัภยัเป็นเพยีงการ

ถ่ายโอนความเสีย่งด้านการเงินเทา่นัน้ ไมไ่ด้ถือวา่เป็นการบง่ชีอ้นัตรายด้านความปลอดภยัแตป่ระการใดเลย

คา่ใช้จา่ยโดยอ้อม (Indirect Cost) เป็นคา่ใช้จา่ยที่ไมไ่ด้รับการคุ้มครองจากการประกนัภยั   ความเข้าใจ

คา่ใช้จา่ยโดยอ้อม เป็นพืน้ฐานส าคญัที่จะน าไปสูค่วามเข้าใจเร่ือง เศรษฐศาสตร์ด้านความปลอดภยั 

คา่ใช้จา่ยโดยอ้อมอาจมคีา่มากกวา่คา่ใช้จา่ยโดยตรงถึงสามเทา่  ซึง่เป็นผลจากการที่องค์การเปิดเผยตอ่อนัตรายที่ไมถ่กู

ก าจดั ควบคมุ หรือ บรรเทา ตามกระบวนการจดัการความเสีย่งอยา่งมีประสทิธิภาพ คา่ใช้จ่ายโดยอ้อมได้แก่  

 การสญูเสยีธุรกิจ

 เสยีช่ือเสยีง

 สญูเสยีการใช้ประโยชน์จากอปุกรณ์

 สญูเสยีผลผลติจากบคุคลากร

 ด้านกฎหมายและการฟ้องร้อง



 คา่ปรับ

 เบีย้ประกนัท่ีเพิม่ขึน้

 อื่นๆ

ความเสีย่ง (Risk)  – หมายถึงการประเมินท่ีแสดงในรูปของการคาดคะเนความนา่จะเป็น (Probability) และความรุนแรง 

(Severity) ของผลที่อาจจะเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากอนัตรายโดยเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สดุที่อาจจะเกิดขึน้

ได้จากอนัตรายนัน้ๆ 

น า้ทว่มขงัอยูบ่นผิวถนน คือ อนัตราย

พนกังานขบัรถอาจสญูเสยีการควบคมุรถ เป็นหนึง่ในผลที่อาจเกิดขึน้จากอนัตราย

การประเมินคา่ของเหตกุารณที่อาจเกิดขึน้จากการสญูเสยีการควบคมุรถ ที่แสดงในรูปของความนา่จะเป็นและความ

รุนแรง คือความเสีย่ง 

ความน่าจะเป็นของความเสี่ยง (Risk Probability) หมายถึงความนา่จะเป็นไปได้ที่เหตกุารณ์ไมป่ลอดภยั 

หรือสภาพเง่ือนไข นัน้จะเกิดขึน้

ค าถาม เพื่อประเมินความนา่จะเป็นของเหตกุารณ์:

 ในอดีตเคยเกิดเหตกุารณ์ลกัษณะที่ก าลงัประเมินนีบ้้างไหม  เหตกุารณ์นีเ้ป็นเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้โดดๆ ใช่หรือไม่?

 มีอปุกรณ์อื่น หรือสว่นประกอบอ่ืนท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัอกีหรือไมท่ี่อาจเกิดข้อบกพร่องในลกัษณะเดียวกนันี?้

 มีพนกังานขบัรถก่ีคนที่ต้องท าตามขึน้ตอนปฏิบตัิที่ยงัมีข้อกงัขานี?้

 อปุกรณ์หรือขัน้ตอนปฏิบตัิที่อยูใ่นระหวา่งการประเมินนีถ้กูใช้บอ่ยครัง้แคไ่หน?

ตัวอย่างตารางและการก าหนดค่า ความน่าจะเป็นของความเสี่ยง 



ความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Severity) หมายถึงผลซึง่อาจเกิดขึน้จากเหตกุารณ์ไมป่ลอดภยั 

หรือสภาพ เง่ือนไขที่ไมป่ลอดภยัโดยอิงกบัสถานการณ์เลวร้ายที่สดุที่พอจะแลเห็นลว่งหน้าได้

ความรุนแรงสามารถแสดงในรูปผลกระทบที่เกิดขึน้กบั

 ทรัพย์สนิ

 การเงิน

 ความรับผิดชอบทางแพง่และสนิไหมตอบแทน

 คน

 สภาพแวดล้อม

 ภาพลกัษณ์

 ความเช่ือมัน่ตอ่สาธารณชน

ค าถามส าหรับการประเมิน ความรุนแรงของเหตกุารณ์:

จ านวนผู้คนที่อาจเสยีชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ?

 จ านวนพนกังาน?

 ผู้โดยสาร?

 สาธารณชน?

ผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม?

 การร่ัวไหล กระเด็น ของเชือ้เพลงิหรือผลติภณัฑ์อนัตรายอื่นๆ

 ท าลายแหลง่ที่อยูอ่าศยัของสิง่มชีีวิตในธรรมชาติ

ความรุนแรงของความเสยีหายด้านการเงินและทรัพย์สนิเป็นอยา่งไร?

 ความสญูเสยีด้านทรัพย์สนิโดยตรงของหนว่ยงาน องค์การ ผู้ประกอบการ

 ความเสยีหายตอ่โครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนสง่

 ความเสยีหายที่เกิดกบับคุคลที่สาม

 ผลกระทบทางการเงิน และเศรษฐกิจของรัฐ

มีสิง่ที่เก่ียวข้องกบัองค์การ การจดัการ หรือกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัอื่นใดอีกบ้างไหมที่อาจคกุคามตอ่ความเป็นดี

อยูด่ีของสาธารณชน?

ผลกระทบด้านการเมือง และ/หรือความสนใจของสือ่ (ผู้รายงานขา่ว) เป็นอยา่งไร?



ตัวอย่างตารางและการก าหนดค่า ความรุนแรงของความเสีย่ง

ค่าดัชนีความเสี่ยงหรือระดับการยอมรับความเสี่ยง (Risk Index/Tolerability)

คา่ความนา่จะเป็น
ของความเสีย่ง
(Risk Probability)

คา่ความรุนแรงของความเสีย่ง (Risk Severity)

หายนะ A เสยีหายขัน้
ร้ายแรง B

เสยีหายมาก C เสยีหายเลก็น้อย
D 

ไมเ่กิดความ
เสยีหาย E 

เกิดบอ่ย   5 5A 5B 5C 5D 5E 

เกิดเป็นครัง้คราว  4 4A 4B 4C 4D 4E 

เกิดนานๆครัง้  3 3A 3B 3C 3D 3E 

ไมน่า่จะเกิดขึน้ได้ 2 2A 2B 2C 2D 2E 

ไมน่า่จะเกิดขึน้ได้
อยา่งยิ่ง          1 

1A 1B 1C 1D 1E 



การจดัการความเสีย่ง
(Risk Management) 

การประเมินคา่ดชันีความเสีย่ง เกณฑ์ที่แนะน า

ยา่นความเสีย่งเกินทน
5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A เป็นความเสีย่งที่ไมอ่าจยอมรับได้ตามสภาพ

เง่ือนไขหรือบริบทสถานการณ์ที่เป็นอยู่

ยา่นความเสีย่งพอทน

5D, 5E, 4C, 4D, 4E, 3B, 3C, 
2A, 2B, 2C 

สามารถยอมรับความเสีย่งได้โดยมีมาตรการ
ควบคมุหรือบรรเทา อาจต้องมีการตกลงใจ
โดยผู้บริหาร

ยา่นความเสีย่งยอมรับได้
3E, 2D, 2E, 1A, 1B, 1C, 1D, 
1E 

สามารถยอมรับความเสีย่งได้ 

มาตรการในการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง (Risk Control or Mitigation Measures)

สามมาตรการการป้องกนัพืน้ฐานได้แก่

เทคโนโลยี (Technology) เช่น ติดตัง้ระบบ GPS,  ติดตัง้ระบบกล้อง เป็นต้น

การฝึกอบรม (Training) เช่น การฝึกอบรมหลกัสตูรความปลอดภยั ขัน้พืน้ฐานส าหรับผู้ขบัขี่ หรือ หลกัสตูร

มนษุย์ปัจจยัในการขบัขี่ เป็นต้น

กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั (Regulations) เช่น ระเบียบปฏิบตัมิาตรฐานเก่ียวกบัระยะเวลาในการขบัขี ่เป็นต้น

โดยปกติองค์การ หนว่ยงาน หรือผู้ประกอบการต้องเข้าใจในการวางมาตรการการป้องกนัเพื่อควบคมุหรือบรรเทาความ

เสีย่งให้รัดกมุและเสริมแรงในการป้องกนั เช่น ก่อนการพิจารณาใช้เทคโนโลยี (Technology) ใหม่ๆ  ต้องออกระเบียบ

(Regulation) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ พร้อมจดัให้มกีารฝึกอบรม (Training) แก่ผู้ เก่ียวข้องให้มคีวามรู้ ความ

เข้าใจและทกัษะการใช้เทคโนโลยีที่น ามาใช้ดงักลา่ว



ข้อควรจ าเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 

ไมม่ีสิง่ใดจะมคีวามปลอดภยัสมบรูณ์แบบ ในการขนสง่มนัเป็นไปไมไ่ด้ที่จะก าจดั      ความเสีย่งทัง้หลายให้สิน้

ซากแตเ่ป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได้ที่จะจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัต ่าในทางปฏิบตัิอยา่งสมเหตสุมผล “as low as

reasonably practicable” (ALARP)  

การควบคมุ หรือ บรรเทาความเสีย่งต้องค านงึถงึความสมดลุในเร่ือง 

 เวลา

 คา่ใช้จา่ย

 ความยาก-ง่าย ตอ่การน ามาตรการลด หรือก าจดัความเสีย่งไปสูก่ารปฏิบตัิ (เช่น การจดัการ)

การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลมุ่งค้นหาผลประโยชน์สูงสุดของการยอมรับความเสีย่ง (ลดเวลา

และค่าใช้จ่าย) ในขณะเดียวกันก็พยายามลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต ่าที่สุด

สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านความเสี่ยงเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการตัดสนิใจดังกล่าว  




