

     

การสอบสวนอุบตั เิ หตุ เป็นการชีบ้ ง่ ถึง
สาเหตุและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ โดย
พิจารณาจากรายละเอียดข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและจากพยานที่
เห็นเหตุการณ์ แล้วนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุท่ี
ทําให้เกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ
วัตถุประสงค์
การสอบสวนอุบตั เิ หตุมวี ตั ถุประสงค์เพือ่
ตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ
แล้วนํามาจัดทํามาตรการป้องกันหรือแผนการ
ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานเพือ่ ไม่ไห้เกิดอุบตั ิ
เหตุในลักษณะเดียวกันซํา้ อีก ทัง้ นี้ มิได้เป็นการ
หาผูก้ ระทําผิดเพือ่ ลงโทษแต่อย่างใดซึง่ แตกต่าง
จากการสอบสวนอุบตั เิ หตุของเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจ
ทีต่ อ้ งการสืบหาผูก้ ระทําความผิดเพือ่ ดําเนินคดี
สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ
โดยทั่วไปการเกิดอุบัติเหตุมักมีสาเหตุ

ที่ซับซ้อน บางครั้งอาจมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
มากกว่า 10 เหตุการณ์ขน้ึ ไป สําหรับสาเหตุการ
เกิดอุบตั เิ หตุอาจแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. Direct Cause มูลเหตุหลัก ได้แก่ สิง่ ที่
เป็นอันตรายต่อชีวติ ทรัพย์สนิ และสิง่ แวดล้อม
โดยตรงในรูปแบบของ พลังงาน และ/หรือ สาร
เคมีอนั ตราย ตัวอย่างเช่น อุบตั เิ หตุคนงานได้รบั
สารเคมีอนั ตราย ในกรณีน้ี Direct Cause คือ
สารเคมีอนั ตราย
2. Indirect Cause มูลเหตุชกั นํา ได้แก่
การกระทําที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act) และ
สภาพทีไ่ ม่ปลอดภัย (Unsafecondition) ซึง่ จะ
นําไปสูก่ ารเกิด Direct Cause
3. Basic Cause มูลเหตุพน้ื ฐาน ได้แก่
นโยบายการจัดการทีไ่ ม่ให้ความสําคัญต่อระบบ
ความปลอดภัยในระดับบริหาร การตัดสินใจหรือ
ปัจจัยทางด้านบุคลากรหรือสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลทํา

ให้เกิด Indirect Cause
ผูส้ อบสวนอุบตั เิ หตุ
ผูท้ าํ หน้าทีส่ อบสวนอุบตั เิ หตุจะต้องเป็น
ผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความเข้าใจในการสืบค้นหาสาเหตุ
ในการเกิดอุบตั เิ หตุ ทัง้ นี้ ความรู้ ความเข้าใจเกิด
ขึน้ ได้จากประสบการณ์ในการสอบสวนอุบตั เิ หตุ
ยิง่ มีประสบการณ์มากจะยิง่ มีความเชีย่ วชาญมาก
นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต เครือ่ งจักร อุปกรณ์ หรือสาร
เคมีทเ่ี กีย่ วข้องกับการเกิดอุบตั เิ หตุ และรวมทัง้
เทคนิคในการสอบสวนอุบัติเหตุ แต่เนื่องจาก
ุ สมบัติ
เป็นการยากทีบ่ คุ คลใดบุคคลหนึง่ จะมีคณ
ครบถ้วนดังกล่าวทัง้ หมด ดังนัน้ จึงมักจะจัดตัง้
เป็นทีมงานสอบสวนอุบัติเหตุที่ประกอบด้วย
บุคลากรต่างๆ ทีม่ คี วามรู้ ความชํานาญเฉพาะ
ทางตามทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นเพือ่ ร่วมกันวิเคราะห์
และหาสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุได้อย่างถูกต้อง
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
สวนอุบตั เิ หตุ
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็นต้องใช้ใน
การสอบสวนอุบตั เิ หตุโดยทัว่ ไป ได้แก่
- กล้องถ่ายรูป
- ตลับเมตร
- สมุดสําหรับบันทึกและทําแผนที่ที่
เกิดเหตุ
- ไม้บรรทัด
- ดินสอ/ปากกา
- แบบฟอร์มการรายงานอุบตั เิ หตุ
- ไฟฉาย
- เชือกสําหรับกั้นพื้นที่บริเวณที่เกิด
อุบตั เิ หตุ
- แว่นหรือกล้องขยาย
ขัน้ ตอนปฏิบตั ใิ นการสอบสวนอุบตั เิ หตุ
ขั้นตอนปฏิบัติในการสอบสวนอุบัติเหตุ
ขึ้นอยู่กับลักษณะและสภาพการเกิดอุบัติเหตุ
โดยทัว่ ไปมีขน้ั ตอนดังนี้
1. กํ า หนดขอบเขตในการสอบสวน
อุบตั เิ หตุ
2. เลือกทีมงานสอบสวนอุบัติเหตุและ
มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม (ควรเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร)
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3. ทําความเข้าใจในเบื้องต้นระหว่าง
สมาชิกในทีมในเรื่องเกี่ยวกับ
- รายละเอียดของการเกิดอุบตั เิ หตุ การ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บ
และ/หรือเสียชีวิตรวมทั้งประมาณการความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้
- การแบ่งขัน้ ตอนปฏิบตั งิ าน
- การจัดทําแผนผังบริเวณทีเ่ กิดเหตุ(พืน้
ทีบ่ ริเวณทีเ่ กิดเหตุและพืน้ ทีโ่ ดยรวมขององค์กร)
- สภาพแวดล้อมบริเวณทีเ่ กิดเหตุ
- การสอบพยานทีเ่ ห็นเหตุการณ์
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะนําไปสู่
การเกิดอุบตั เิ หตุ เป็นต้น
4. ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรวบ
รวมรายละเอียดที่สําคัญและจําเป็นในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ
5. การตรวจสอบสถานทีเ่ กิดเหตุ
- กัน้ แยกพืน้ ทีบ่ ริเวณทีเ่ กิดเหตุ ไม่ควร
แตะต้องหรือเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ ในบริเวณที่
เกิด เหตุ
- วิเคราะห์หาตําแหน่งจุดที่เกิดเหตุให้
ได้ โดยอาจพิจารณาจากจุดทีเ่ กิดความเสียหาย
มากทีส่ ดุ หรือจากแนววิถกี ารระเบิดในกรณีเกิด
อุบตั เิ หตุการระเบิด
- จัดทําแผนทีเ่ กิดเหตุ สเก็ตซ์ภาพและ
ถ่ายภาพในส่วนทีจ่ าํ เป็นพร้อมทัง้ ระบุระยะห่าง
ของพยานวัตถุและรายละเอียดต่างๆ ในภาพ
อย่างถูกต้อง ชัดเจน
6. สัมภาษณ์ผปู้ ระสบเหตุและพยาน รวม
ทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนเกิดอุบัติเหตุและผู้
เกีย่ วข้องทีม่ าถึงสถานทีเ่ กิดเหตุกอ่ นหน้าทีมงาน
จะไปถึง บันทึกข็อมูลการสัมภาษณ์อย่างถูกต้อง
ใช้การบันทึกเทปด้วยหากสามารถทําได้
7. แนวทางการพิจารณาในการสอบสวน
อุบตั เิ หตุควรพิจารณาในเรือ่ งต่อไปนี้
- มีอะไรทีผ่ ดิ ปกติกอ่ นเกิดอุบตั เิ หตุ
- สิง่ ผิดปกติเกิดขึน้ ทีไ่ หน
- สังเกตเห็นสิง่ ผิดปกติเมือ่ ไร
- สิง่ ผิดปกติเกิดขึน้ ได้อย่างไร
8. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้ในขัน้ ตอนที่ 7 (ทํา
ซํา้ ในขัน้ ตอนก่อนหน้านี้ ถ้าจําเป็นหรือข้อมูลไม่
เพียงพอ)
9. จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ให้พจิ ารณา
ในเรือ่ งต่อไปนี้
- ทําไมจึงเกิดอุบตั เิ หตุ
- ลําดับเหตุการณ์และสาเหตุการเกิด
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แผนผังแสดงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
อุบตั เิ หตุทน่ี า่ จะเป็นไปได้ (ทัง้ Direct Cause,
Indirect Cause และ Basic Cause)
10. ตรวจสอบแต่ละลําดับเหตุการณ์
เปรียบเทียบกับข้อมูลในขัน้ ตอนที่ 7
11. พิจารณาเลือกลําดับเหตุการณ์และ
สาเหตุทม่ี คี วามน่าจะเป็นในการทําให้เกิดอุบตั ิ
เหตุมากทีส่ ดุ
12. สรุปการสอบสวนอุบตั เิ หตุ
13. จัดทํารายงานสรุปรวมถึงข้อเสนอ
แนะในการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุดงั กล่าวและ
เผยแพร่รายงาน
การรวบรวมหลักฐาน
ในการสอบสวนอุบตั เิ หตุนน้ั ผูส้ อบสวน
อุบตั เิ หตุจะต้องสืบค้นให้ทราบข้อเท็จจริงในการ
เกิดอุบตั เิ หตุโดยการรวบรวมหลักฐานจากแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ ระหว่างการสอบสวนอุบตั เิ หตุเพือ่
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ
ดังต่อไปนี้
- สืบหาข้อมูลจากพยานและเอกสาร
ต่างๆ โดยการสังเกต สัมภาษณ์พยานภายหลัง
การเกิดอุบตั เิ หตุ ทัง้ นี้ ต้องดําเนินการโดยเร็ว

ทีส่ ดุ ทีส่ ามารถทําได้
- ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก่อนที่จะมี
การเปลีย่ นแปลงสภาพทีเ่ กิดเหตุหรือการเคลือ่ น
ย้ายวัตถุพยาน พร้อมทัง้ ถ่ายรูปและสเก็ตซ์ภาพ
สภาพทีเ่ กิดเหตุและบันทึกรายละเอียดต่างๆบน
ภาพสเก็ตซ์
- รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ปฏิบตั งิ าน แผนผัง กระบวนการผลิต และราย
ละเอียดเกีย่ วกับการบํารุงรักษาเครือ่ งจักรและ
อุปกรณ์ตา่ งๆ หรือรายงานสิง่ ผิดปกติทเ่ี กิดขึน้
รวมทัง้ เอกสารอืน่ ๆ ทีจ่ าํ เป็นต้องใช้เป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ
- บันทึกรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ
อย่างถูกต้องสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ก่อน
เกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุ
รวมทัง้ ตําแหน่งของผูป้ ระสบอันตราย พยานที่
เห็นเหตุการณ์ เครือ่ งจักร แหล่งพลังงาน และ
วัตถุอนั ตราย ฯลฯ
- ลักษณะและคุณสมบัติด้านกายภาพ
และทางเคมีของวัตถุอนั ตราย/สารเคมีอนั ตรายที่
อาจเชือ่ มโยงไปสูก่ ารวิเคราะห์สาเหตุของอุบตั เิ หตุ

การสัมภาษณ์
โดยทัว่ ไปแล้ว ผูน้ ำสัมภาษณ์ควรเป็นผูม้ ี
ประสบการณ์ในการสอบสวนอุบตั เิ หตุ หากเป็น
ไปได้ ทีมสัมภาษณ์ควรมีผู้ที่มีความรู้พื้นฐาน
ด้านกฎหมายอยูด่ ว้ ย การสัมภาษณ์ควรดําเนิน
การดังนี้
1. กําหนดผูน้ าํ สัมภาษณ์
2. สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลจากพยาน
ทุกคนอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ ทัง้ นีเ้ พือ่
ให้ได้ขอ้ เท็จจริงจากพยานก่อนทีพ่ ยานจะได้รบั
ฟังความคิดเห็นหรือคําสัง่ จากผูบ้ งั คับบัญชาทํา
ให้บดิ เบือนข้อมูลจากความเป็นจริง
3. บันทึกตําแหน่งทีอ่ ยูข่ องพยานทุกคน
ทีอ่ ยูใ่ นเหตุการณ์รวมทัง้ ทิศทางในการมองภาพ
เหตุการณ์ของพยานลงบนแผนผังทีเ่ กิดเหตุ
4. สถานที่ที่ใช้สําหรับสัมภาษณ์พยาน
ต้องสะดวกและเหมาะสม
5. อธิบายวัตถุประสงค์ของการสอบสวน
อุบตั เิ หตุให้พยานทราบ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
และทัศนคติทด่ี ี
6. รับฟังสิง่ ทีพ่ ยานพูด ให้พยานมีอสิ ระ
ในการพูด พูดคุยอย่างสุภาพมีอัธยาศัยดีและ
พิจารณารายละเอียดข้อมูลทีไ่ ด้รบั ฟังจากพยาน

อย่างรอบคอบ
7. จดบันทึกคําให้สัมภาษณ์ของพยาน
โดยไม่พดู สิง่ ใดทีจ่ ะทําให้พยานไขว้เขว ใช้เทป
บันทึกเสียงคําให้สมั ภาษณ์เฉพาะกรณีทพ่ี ยาน
ยินยอม
8. ให้พยานทำการชีแ้ จงเหตุการณ์ทเ่ี กิด
ขึ้นประกอบกับการใช้ภาพสเก็ตซ์และแผนผัง
สถานทีเ่ กิดเหตุทเ่ี ตรียมไว้ เพือ่ ให้ความสะดวก
แก่พยาน และทําให้มองเห็นภาพเหตุการณ์ได้
ชัดเจนยิง่ ขึน้
9. สัมภาษณ์พยานโดยเน้นความสําคัญ
ของเหตุการณ์ในบริเวณจุดเกิดเหตุ บันทึกราย
ละเอียดทีส่ าํ คัญลงในภาพสเก็ตซ์ หรือแผนผัง
บริเวณทีเ่ กิดเหตุตามทีพ่ ยานให้รายละเอียดไว้
10. ผู้สัมภาษณ์ต้องมีความจริงใจและ
เป็นกันเองกับพยาน ไม่โต้แย้งพยาน
11. บันทึกคําพูดเฉพาะทีพ่ ยานใช้ในการ
บรรยายสภาพการณ์ที่พยานสังเกตเห็น อย่า
เพิม่ เติมข้อความใดๆ ทีพ่ ยานไม่ได้พดู
12. ถามคําถามอย่างระมัดระวัง และแน่
ใจว่าพยานเข้าใจคําถาม
13. บันทึกรายละเอียดส่วนตัวของพยาน
แต่ละคน เช่น ชือ่ ทีอ่ ยู่ อายุ อาชีพ ระยะเวลา

ในการทํางาน เป็นต้น
14. ควรให้พยานลงชือ่ รับรองในบันทึก
การสัมภาษณ์และสําเนาบันทึกให้พยานทุกคน
ข้อสังเกต
ภายหลังการสัมภาษณ์พยานทุกคนแล้ว
ทีมสัมภาษณ์ควรนำคําให้สัมภาษณ์ของพยาน
แต่ละคนมาวิเคราะห์ อาจมีบางคนทีจ่ าํ เป็นต้อง
สัมภาษณ์เพิม่ เติมใหม่เพือ่ ความแน่ใจและความ
ชัดเจนของข้อมูลทีเ่ ป็นประเด็นสําคัญ คําให้สมั
ภาษณ์ของพยานแต่ละคนอาจไม่สอดคล้องกัน
ผ้สอบสวนอุบตั เิ หตุควรจะต้องรวบรวมหลักฐาน
ในทีเ่ กิดเหตุและนํามาวิเคราะห์รว่ มกับข้อมูลจาก
พยานทุกคนด้วย
การบอกเล่าเหตุการณ์ของพยานทีอ่ ยูใ่ กล้
ทีเ่ กิดเหตุอาจไม่ตรงกับพยานทีอ่ ยูห่ า่ งไกลออกไป
พยานทีพ่ ดู คุยวิเคราะห์เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับผูอ้ น่ื
ก่อนให้สมั ภาษณ์อาจเปลีย่ นแปลงความคิด ทํา
ให้บอกเล่าเหตุการณ์ผดิ ไปจากความคิดเห็นเดิม
ของตน สาเหตุเหล่านีอ้ าจจะต้องนํามาวิเคราะห์
ด้วย พยานบางคนอาจละเลยลําดับเหตุการณ์
บางเหตุการณ์ไปเนือ่ งจากไม่ได้สงั เกตหรือไม่ให้
ความสําคัญ ดังนัน้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากคํา
บอกเล่าของพยานควรจะต้องนําข้อมูลจากพยาน
ทุกคนมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่ง
เป็นสิง่ สําคัญทีจ่ ะนําไปสูก่ ารวิเคราะห์หาสาเหตุ
การเกิดอุบตั เิ หตุทถ่ี กู ต้องต่อไป
เทคนิคในการสอบสวนอุบตั เิ หตุ
สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุเป็นปัญหาทีส่ บื
ค้นและแก้ไขได้ด้วยการสอบสวนอุบัติเหตุซึ่งมี
เทคนิคในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ (Change Analysis)
เทคนิคนี้จะเน้นความสําคัญไปที่การ
พิจารณาว่า มีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ก่อนการ
เกิดอุบตั เิ หตุหรือไม่ อย่างไร ผูส้ อบสวนอุบตั เิ หตุ
จะต้องค้นหาสิง่ ทีผ่ ดิ ปกติทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปจาก
สภาพปกติหรือการดําเนินการตามปกติ ควรจะ
พิจารณาทุกประเด็นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
จากสภาพปกติ วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ เพือ่ ค้นหาสาเหตุ โดยมีขน้ั ตอนต่อไปนี้
1. พิจารณาว่ามีปญ
ั หาอะไรเกิดขึน้ (เกิด
เหตุการณ์อะไรขึน้ )
2. พิจารณาว่าสภาพปกติหรือการดําเนิน
การที่เป็นปกติในขณะนั้นเป็นอย่างไร (ตาม
ปกติเหตุการณ์ควรเป็นอย่างไร)
3. วิเคราะห์วา่ เกิดการเปลีย่ นแปลงจาก
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สภาพปกติอย่างไร เกิดขึน้ ทีจ่ ดุ ใดหรือบริเวณใด
และอธิบายการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ (เช่นเกิด
อะไรขึ้น ที่ไหน เมื่อไร มีรายละเอียดอย่างไร
เป็นต้น)
4. พิจารณาว่าการเปลีย่ นแปลงเกิดจาก
อะไรได้บา้ ง
5. วิเคราะห์หาผลกระทบสําคัญทีเ่ กิดขึน้
จากการเปลีย่ นแปลงนัน้
6. การเปลีย่ นแปลงทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบ
ทีอ่ าจจะส่งผลให้เกิดอุบตั เิ หตุจดั เป็นสาเหตุทม่ี ี
ความเป็นไปได้ในการทําให้เกิดอุบัติเหตุ ควร
ลําดับสาเหตุเหล่านีแ้ ละพิจารณาเลือกสาเหตุทม่ี ี
ความน่าจะเป็นในการทําให้เกิดอุบตั เิ หตุมากทีส่ ดุ
2. การวิเคราะห์ความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั งิ าน (Job Safety Analysis : JSA)
JSA เป็นส่วนหนึง่ ของโปรแกรมต่างๆ ใน
การป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ โดยทัว่ ไป JSA เป็น
การแจกแจงงานออกเป็นขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
และชีบ้ ง่ อันตราย รวมทัง้ กําหนดมาตรการควบ
คุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนด้วย
ในการสอบสวนอุบตั เิ หตุจะทําการทบทวน JSA
ของขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในขณะเกิดอุบตั เิ หตุ
เพือ่ วิเคราะห์และพิจารณาว่ามีการความผิดปกติ
เกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านของพนักงานหรือไม่
ดังนัน้ หากมีการวิเคราะห์งานทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เกิดอุบตั เิ หตุให้ใช้ JSA เป็นส่วนหนึง่ ในการสอบ
สวนอุบตั เิ หตุเพือ่ พิจารณาเหตุการณ์และสถาน
การณ์ทน่ี าํ ไปสูก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุ
3. การวิเคราะห์ความผิดพลาดโดยแผน
ภูมติ น้ ไม้ (Fault Tree Analysis : FTA)
FTA เป็นการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย
การวิเคราะห์หาสาเหตุของอันตรายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงาน วิธกี ารทํางานและกระบวนการผลิตอย่าง
เป็นระบบ แสดงให้เห็นถึงความเกีย่ วโยงทีจ่ ะนํา
ไปสูเ่ หตุการณ์ไม่พงึ ปรารถนา (อุบตั เิ หตุ) โดย
นําเหตุการณ์ที่จะเกิดอันตรายขึ้นมาเป็นตัวตั้ง
ต้นในการวิเคราะห์โดยให้พจิ ารณาว่าเหตุการณ์
นั้นเกิดมาจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ใดได้บ้าง
และสาเหตุหรือเหตุการณ์เหล่านี้น่าจะมาจาก
สาเหตุหรือเหตุการณ์ยอ่ ยใดบ้างเป็นลําดับชัน้
ลงไปเรื่อยๆ การวิเคราะห์โดยเทคนิคนี้จะใช้
And Gate และ Or Gate ในการเชือ่ มโยงสาเหตุ
ต่างๆ ทีส่ นับสนุนให้เกิดเหตุการณ์หรืออุบตั เิ หตุ
(อาจเกิดจากหลายสาเหตุรว่ มกัน) แล้วนําสาเหตุ
การเกิดอุบตั เิ หตุเหล่านีม้ าพิจารณาถึงความน่า
จะเป็นของแต่ละสาเหตุเพื่อให้ได้สาเหตุที่แท้

จริงในการทําให้เกิดอุบตั เิ หตุ ดังตัวอย่างการใช้
เทคนิค And Gate และ Or Gate ทําการวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดตาม
แผนภูมิที่แสดงไว้
การจัดทำรายงานการสอบสวนอุบตั เิ หตุ
การจัดทํารายงานการสอบสวนอุบตั เิ หตุมี
หลายรูปแบบ บางครัง้ จําเป็นต้องมีรายละเอียด
มาก ในกรณีทเ่ี ป็นอุบตั ภิ ยั ร้ายแรง รายงานจะมี
ความซับซ้อนและมีรายละเอียดการวิเคราะห์มาก
กว่าอุบตั เิ หตุทว่ั ไป สําหรับหัวข้อสําคัญทีต่ อ้ งมี
ในรายงาน ได้แก่
- ข้อมูลโดยทัว่ ไป เป็นข้อมูลเกีย่ วกับโรง
งานทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ ลักษณะบริเวณทีเ่ กิดเหตุ วัน
เวลาทีเ่ กิดเหตุ
- รายละเอียดและลําดับเหตุการณ์การ
เกิดอุบตั เิ หตุและความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
- ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บและเสียชีวติ
- ประมาณการค่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
- ข้อสันนิษฐานสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ
เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดอุบตั เิ หตุ
- ข้อเสนอแนะ เป็นการเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแก้ไขเฉพาะหน้าและในระยะยาว รวม
ถึงมาตรการความปลอดภัยต่างๆ เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ อีก
Sorce : Guide to Accident / Incident
Investigations, Occupational Health and
Safety Section, Department of Environmental
Health, Colorado State University.

การบอกเล่าเหตุการณ์ของพยาน
ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุอาจไม่ตรงกับพยาน
ที่อยู่ห่างไกลออกไป...พยานที่พูดคุย
วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น
ก่อนให้สัมภาษณ์อาจจะเปลี่ยนแปลง
ความคิด ทําให้บอกเล่าเหตุการณ์ผดิ ไป
จากความคิดเห็นเดิมของตน...พยาน
บางคนอาจละเลยลําดับเหตุการณ์บาง
เหตุการณ์ไปเนื่องจากไม่ได้สังเกตหรือ
ไม่ให้ความสําคัญ
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