


การสอบสวนอุบัติเหตุ เป็นการช้ีบ่งถึง
สาเหตุและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ โดย
พิจารณาจากรายละเอยีดขอ้มูลท่ีได้จากการ
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและจากพยานที่
เห็นเหตุการณ์ แล้วนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุท่ี
ทําให้เกิดอุบัติเหตุข้ึน

วัตถุประสงค์
การสอบสวนอุบัติเหตุมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
แล้วนํามาจัดทํามาตรการปอ้งกันหรือแผนการ
ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานเพ่ือไม่ไห้เกิดอุบัติ
เหตุในลักษณะเดียวกันซ้ําอีก ท้ังน้ี มิได้เป็นการ
หาผู้กระทําผิดเพ่ือลงโทษแต่อย่างใดซ่ึงแตกต่าง
จากการสอบสวนอบัุติเหตุของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ
ท่ีต้องการสืบหาผู้กระทําความผิดเพ่ือดําเนินคดี

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
โดยทั่วไปการเกิดอุบัติเหตุมักมีสาเหตุ




ที่ซับซ้อน บางครั้งอาจมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
มากกว่า 10 เหตุการณ์ข้ึนไป สําหรับสาเหตุการ
เกิดอบัุติเหตอุาจแบง่เป็น 3 ระดบั ได้แก่

1. Direct Cause มูลเหตุหลัก ได้แก่ ส่ิงท่ี
เปน็อนัตรายตอ่ชวีติ ทรพัยสิ์นและสิง่แวดลอ้ม
โดยตรงในรปูแบบของ พลังงาน และ/หรือ สาร
เคมีอันตราย ตัวอย่างเช่น อุบัติเหตุคนงานได้รับ
สารเคมอัีนตราย ในกรณน้ีี Direct Cause คือ
สารเคมอัีนตราย

2. Indirect Cause มูลเหตชัุกนํา ได้แก่
การกระทําที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act) และ
สภาพทีไ่ม่ปลอดภยั (Unsafecondition) ซึง่จะ
นําไปสูก่ารเกดิ Direct Cause

3. Basic Cause มูลเหตพ้ืุนฐาน ได้แก่
นโยบายการจัดการท่ีไม่ให้ความสําคัญต่อระบบ
ความปลอดภัยในระดับบริหาร การตัดสินใจหรือ
ปัจจัยทางด้านบุคลากรหรือส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลทํา

ให้เกิด Indirect Cause
ผู้สอบสวนอุบัติเหตุ
ผู้ทําหน้าท่ีสอบสวนอบัุติเหตุจะต้องเป็น

ผู้ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในการสืบค้นหาสาเหตุ
ในการเกิดอุบัติเหตุ ท้ังน้ี ความรู้ ความเข้าใจเกิด
ข้ึนได้จากประสบการณ์ในการสอบสวนอุบัติเหตุ
ย่ิงมีประสบการณ์มากจะย่ิงมีความเช่ียวชาญมาก
นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับ
กระบวนการผลติ เครือ่งจกัร อุปกรณ ์หรือสาร
เคมีท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ และรวมทัง้
เทคนิคในการสอบสวนอุบัติเหตุ แต่เนื่องจาก
เป็นการยากท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะมีคุณสมบัติ
ครบถว้นดงักลา่วทัง้หมด ดงันัน้จงึมักจะจดัตัง้
เป็นทีมงานสอบสวนอุบัติเหตุที่ประกอบด้วย
บุคลากรตา่งๆ ท่ีมีความรู ้ความชาํนาญเฉพาะ
ทางตามทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้เพือ่รว่มกนัวเิคราะห์
และหาสาเหตกุารเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง

เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
สวนอุบัติเหตุ

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีจําเป็นต้องใชใ้น
การสอบสวนอบัุติเหตโุดยทัว่ไป ได้แก่

-  กลอ้งถา่ยรปู
-  ตลบัเมตร
- สมุดสําหรับบันทึกและทําแผนที่ที ่

เกิดเหตุ
-  ไม้บรรทดั
-  ดินสอ/ปากกา
-  แบบฟอรม์การรายงานอบัุติเหตุ
-  ไฟฉาย
- เชือกสําหรับกั้นพื้นที่บริเวณที่เกิด

อุบัติเหตุ
- แวน่หรอืกลอ้งขยาย
ข้ันตอนปฏิบัติในการสอบสวนอุบัติเหตุ
ขั้นตอนปฏิบัติในการสอบสวนอุบัติเหตุ

ขึ้นอยู่กับลักษณะและสภาพการเกิดอุบัติเหตุ
โดยท่ัวไปมีข้ันตอนดงัน้ี

1. กําหนดขอบเขตในการสอบสวน
อุบัติเหตุ

2. เลือกทีมงานสอบสวนอุบัติเหตุและ
มอบหมายงานใหส้มาชกิในทมี (ควรเปน็ลาย
ลักษณ์อักษร)
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3. ทําความเข้าใจในเบื้องต้นระหว่าง
สมาชิกในทีมในเรื่องเกี่ยวกับ

- รายละเอยีดของการเกดิอุบัติเหตุ การ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บ
และ/หรือเสียชีวิตรวมทั้งประมาณการความ
เสียหายทีเ่กิดขึน้

- การแบง่ข้ันตอนปฏบัิติงาน
- การจัดทําแผนผังบริเวณท่ีเกิดเหตุ(พ้ืน

ท่ีบริเวณท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีโดยรวมขององค์กร)
- สภาพแวดลอ้มบรเิวณทีเ่กิดเหตุ
- การสอบพยานทีเ่ห็นเหตกุารณ์
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะนําไปสู่

การเกดิอบุตัเิหต ุเปน็ตน้
4. ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรวบ

รวมรายละเอียดที่สําคัญและจําเป็นในการ
วิเคราะหห์าสาเหตกุารเกิดอุบัติเหตุ

5. การตรวจสอบสถานทีเ่กิดเหตุ
- ก้ันแยกพืน้ทีบ่รเิวณทีเ่กิดเหต ุไม่ควร

แตะต้องหรือเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ ในบริเวณที่
เกิด เหตุ

- วิเคราะห์หาตําแหน่งจุดที่เกิดเหตุให้
ได้ โดยอาจพิจารณาจากจุดท่ีเกิดความเสียหาย
มากท่ีสุดหรือจากแนววิถีการระเบิดในกรณีเกิด
อุบัติเหตุการระเบดิ

- จดัทําแผนทีเ่กิดเหต ุสเก็ตซภ์าพและ
ถ่ายภาพในส่วนท่ีจําเป็นพร้อมท้ังระบุระยะห่าง
ของพยานวัตถุและรายละเอียดต่างๆ ในภาพ
อย่างถูกต้อง ชัดเจน

6. สัมภาษณ์ผู้ประสบเหตุและพยาน รวม
ทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนเกิดอุบัติเหตุและผู้
เก่ียวข้องท่ีมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุก่อนหน้าทีมงาน
จะไปถึง บันทึกข็อมูลการสัมภาษณ์อย่างถูกต้อง
ใช้การบันทึกเทปด้วยหากสามารถทําได้

7. แนวทางการพิจารณาในการสอบสวน
อุบัติเหตุควรพจิารณาในเรือ่งต่อไปนี้

- มีอะไรทีผิ่ดปกตก่ิอนเกดิอบุตัเิหตุ
- ส่ิงผิดปกตเิกิดข้ึนท่ีไหน
- สังเกตเหน็สิง่ผิดปกตเิม่ือไร
- ส่ิงผิดปกตเิกิดข้ึนได้อย่างไร
8. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ในข้ันตอนท่ี 7 (ทํา

ซ้ําในข้ันตอนก่อนหน้าน้ี ถ้าจําเป็นหรือข้อมูลไม่
เพียงพอ)

9. จากการวเิคราะหข้์อมลู ใหพิ้จารณา
ในเรือ่งตอ่ไปนี้

- ทําไมจงึเกิดอบุตัเิหตุ
- ลําดับเหตุการณ์และสาเหตุการเกิด

อบุตัเิหตท่ีุนา่จะเปน็ไปได ้(ท้ัง Direct Cause,
Indirect Cause และ Basic Cause)

10. ตรวจสอบแต่ละลําดับเหตุการณ์
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูในขัน้ตอนที ่7

11. พิจารณาเลอืกลาํดับเหตกุารณแ์ละ
สาเหตุท่ีมีความน่าจะเป็นในการทําให้เกิดอุบัติ
เหตุมากท่ีสุด

12. สรุปการสอบสวนอบัุติเหตุ
13. จัดทํารายงานสรุปรวมถึงข้อเสนอ

แนะในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวและ
เผยแพร่รายงาน

การรวบรวมหลักฐาน
ในการสอบสวนอบัุติเหตุน้ัน ผู้สอบสวน

อุบัติเหตุจะต้องสืบค้นให้ทราบข้อเท็จจริงในการ
เกิดอุบัติเหตุโดยการรวบรวมหลักฐานจากแหล่ง
ข้อมูลตา่งๆ ระหวา่งการสอบสวนอบัุติเหตุเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ดังต่อไปน้ี

- สืบหาข้อมูลจากพยานและเอกสาร
ต่างๆ โดยการสงัเกต สัมภาษณ์พยานภายหลงั
การเกดิอบุตัเิหต ุ ท้ังนี ้ตอ้งดาํเนนิการโดยเรว็

ท่ีสุดทีส่ามารถทาํได้
- ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก่อนที่จะมี

การเปล่ียนแปลงสภาพท่ีเกิดเหตุหรือการเคล่ือน
ย้ายวัตถุพยาน พร้อมท้ังถ่ายรูปและสเก็ตซ์ภาพ
สภาพท่ีเกิดเหตุและบันทึกรายละเอียดต่างๆบน
ภาพสเก็ตซ์

- รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ปฏบิตังิาน แผนผงั กระบวนการผลติ และราย
ละเอยีดเกีย่วกบัการบาํรุงรักษาเครือ่งจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ หรือรายงานสิง่ผิดปกติท่ีเกิดข้ึน
รวมทัง้เอกสารอืน่ๆ ท่ีจาํเปน็ตอ้งใชเ้ปน็ขอ้มลู
ในการวเิคราะหห์าสาเหตกุารเกดิอบัุติเหตุ

- บันทึกรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ
อย่างถูกต้องสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ก่อน
เกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและภายหลงัการเกิดเหตุ
รวมทัง้ตาํแหนง่ของผูป้ระสบอนัตราย พยานที่
เห็นเหตกุารณ ์เครือ่งจกัร แหลง่พลงังาน และ
วัตถุอันตราย ฯลฯ

- ลักษณะและคุณสมบัติด้านกายภาพ
และทางเคมีของวัตถุอันตราย/สารเคมีอันตรายท่ี
อาจเช่ือมโยงไปสู่การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ

แผนผังแสดงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับ



การสัมภาษณ์
โดยท่ัวไปแล้ว ผู้นำสัมภาษณ์ควรเป็นผู้มี

ประสบการณ์ในการสอบสวนอุบัติเหตุ หากเป็น
ไปได้ ทีมสัมภาษณ์ควรมีผู้ที่มีความรู้พื้นฐาน
ด้านกฎหมายอยู่ด้วย การสัมภาษณ์ควรดําเนิน
การดังน้ี

1. กําหนดผูนํ้าสัมภาษณ์
2. สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลจากพยาน

ทุกคนอย่างรวดเรว็ท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ ท้ังน้ีเพ่ือ
ให้ได้ข้อเท็จจริงจากพยานกอ่นท่ีพยานจะไดรั้บ
ฟังความคิดเห็นหรือคําส่ังจากผู้บังคับบัญชาทํา
ให้บิดเบอืนขอ้มูลจากความเปน็จรงิ

3. บันทึกตําแหนง่ท่ีอยู่ของพยานทกุคน
ท่ีอยู่ในเหตุการณ์รวมท้ังทิศทางในการมองภาพ
เหตุการณ์ของพยานลงบนแผนผงัท่ีเกิดเหตุ

4. สถานที่ที่ใช้สําหรับสัมภาษณ์พยาน
ต้องสะดวกและเหมาะสม

5. อธิบายวัตถุประสงค์ของการสอบสวน
อุบัติเหตุให้พยานทราบ เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ
และทัศนคติท่ีดี

6. รบัฟงัส่ิงท่ีพยานพดู ใหพ้ยานมอีสิระ
ในการพูด พูดคุยอย่างสุภาพมีอัธยาศัยดีและ
พิจารณารายละเอียดข้อมูลท่ีได้รับฟังจากพยาน

อยา่งรอบคอบ
7. จดบันทึกคําให้สัมภาษณ์ของพยาน

โดยไมพ่ดูสิง่ใดทีจ่ะทาํใหพ้ยานไขวเ้ขว ใชเ้ทป
บันทึกเสียงคาํใหสั้มภาษณ์เฉพาะกรณท่ีีพยาน
ยินยอม

8. ให้พยานทำการชีแ้จงเหตุการณ์ท่ีเกิด
ขึ้นประกอบกับการใช้ภาพสเก็ตซ์และแผนผัง
สถานท่ีเกิดเหตุท่ีเตรียมไว้ เพ่ือให้ความสะดวก
แกพ่ยาน และทาํใหม้องเหน็ภาพเหตกุารณไ์ด้
ชัดเจนย่ิงข้ึน

9.  สัมภาษณ์พยานโดยเน้นความสําคัญ
ของเหตกุารณใ์นบรเิวณจดุเกิดเหต ุบันทึกราย
ละเอยีดทีสํ่าคญัลงในภาพสเกต็ซ ์หรอืแผนผงั
บริเวณท่ีเกิดเหตุตามท่ีพยานใหร้ายละเอยีดไว้

10. ผู้สัมภาษณ์ต้องมีความจริงใจและ
เปน็กนัเองกบัพยาน ไมโ่ตแ้ยง้พยาน

11. บันทึกคําพูดเฉพาะท่ีพยานใช้ในการ
บรรยายสภาพการณ์ที่พยานสังเกตเห็น อย่า
เพิม่เตมิข้อความใดๆ ท่ีพยานไมไ่ดพ้ดู

12. ถามคําถามอย่างระมัดระวัง และแน่
ใจวา่พยานเขา้ใจคาํถาม

13. บันทึกรายละเอียดส่วนตัวของพยาน
แตล่ะคน เชน่ ชือ่ ท่ีอยู ่อาย ุอาชพี ระยะเวลา

ในการทาํงาน เปน็ตน้
14. ควรใหพ้ยานลงชือ่รบัรองในบนัทกึ

การสัมภาษณ์และสําเนาบันทึกให้พยานทุกคน
ข้อสังเกต
ภายหลังการสัมภาษณ์พยานทุกคนแล้ว

ทีมสัมภาษณ์ควรนำคําให้สัมภาษณ์ของพยาน
แต่ละคนมาวเิคราะห ์อาจมีบางคนท่ีจําเป็นต้อง
สัมภาษณ์เพ่ิมเติมใหม่เพ่ือความแน่ใจและความ
ชัดเจนของข้อมูลท่ีเป็นประเดน็สําคัญ คําให้สัม
ภาษณ์ของพยานแตล่ะคนอาจไมส่อดคลอ้งกัน
ผ้สอบสวนอุบัติเหตุควรจะต้องรวบรวมหลักฐาน
ในท่ีเกิดเหตุและนํามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจาก
พยานทกุคนดว้ย

การบอกเล่าเหตุการณ์ของพยานท่ีอยู่ใกล้
ท่ีเกิดเหตุอาจไม่ตรงกับพยานท่ีอยู่ห่างไกลออกไป
พยานท่ีพูดคุยวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้อ่ืน
ก่อนให้สัมภาษณ์อาจเปล่ียนแปลงความคดิ ทํา
ให้บอกเล่าเหตุการณ์ผิดไปจากความคิดเห็นเดิม
ของตน สาเหตุเหล่าน้ีอาจจะต้องนํามาวิเคราะห์
ดว้ย พยานบางคนอาจละเลยลาํดบัเหตกุารณ์
บางเหตุการณ์ไปเน่ืองจากไม่ได้สังเกตหรือไม่ให้
ความสาํคญั ดงันัน้ การวเิคราะหข้์อมลูจากคาํ
บอกเล่าของพยานควรจะต้องนําข้อมูลจากพยาน
ทุกคนมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่ง
เป็นส่ิงสําคัญท่ีจะนําไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุท่ีถูกต้องต่อไป

เทคนิคในการสอบสวนอุบัติเหตุ
สาเหตกุารเกดิอุบัติเหตุเป็นปัญหาทีสื่บ

ค้นและแก้ไขได้ด้วยการสอบสวนอุบัติเหตุซึ่งมี
เทคนคิในการวเิคราะห ์ดงัตอ่ไปนี้

1. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่
เกดิข้ึน (Change Analysis)

เทคนิคนี้จะเน้นความสําคัญไปที่การ
พิจารณาวา่ มีการเปลีย่นแปลงเกดิข้ึนก่อนการ
เกิดอุบัติเหตุหรือไม่ อย่างไร ผู้สอบสวนอุบัติเหตุ
จะต้องค้นหาส่ิงท่ีผิดปกติท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
สภาพปกติหรือการดําเนินการตามปกติ ควรจะ
พิจารณาทุกประเด็นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
จากสภาพปกติ วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนเพ่ือค้นหาสาเหต ุโดยมข้ัีนตอนตอ่ไปนี้

1. พิจารณาว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน (เกิด
เหตุการณ์อะไรขึน้)

2. พิจารณาว่าสภาพปกติหรือการดําเนิน
การที่เป็นปกติในขณะนั้นเป็นอย่างไร (ตาม
ปกติเหตุการณ์ควรเปน็อย่างไร)

3. วิเคราะหว่์าเกิดการเปลีย่นแปลงจาก
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จริงในการทําให้เกิดอุบัติเหตุ ดังตัวอย่างการใช้
เทคนิค And Gate และ Or Gate ทําการวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดตาม
แผนภูมิที่แสดงไว้

การจัดทำรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ
การจัดทํารายงานการสอบสวนอุบัติเหตุมี

หลายรูปแบบ บางคร้ังจําเป็นต้องมีรายละเอียด
มาก ในกรณีท่ีเป็นอุบัติภัยร้ายแรง รายงานจะมี
ความซับซ้อนและมีรายละเอียดการวิเคราะห์มาก
กว่าอบัุติเหตท่ัุวไป สําหรบัหัวข้อสําคญัทีต้่องมี
ในรายงาน ได้แก่

- ข้อมูลโดยท่ัวไป เป็นข้อมูลเก่ียวกับโรง
งานท่ีเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะบริเวณท่ีเกิดเหตุ วัน
เวลาทีเ่กิดเหตุ

- รายละเอยีดและลาํดบัเหตกุารณก์าร
เกิดอบัุติเหตุและความเสยีหายทีเ่กิดข้ึน

- ผู้ไดร้บับาดเจบ็และเสยีชวีติ
- ประมาณการค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
- ข้อสันนิษฐานสาเหตกุารเกิดอุบัติเหตุ

เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุ
- ข้อเสนอแนะ เป็นการเสนอแนะในการ

สภาพปกติอย่างไร เกิดข้ึนท่ีจุดใดหรือบริเวณใด
และอธิบายการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึน (เช่นเกิด
อะไรขึ้น ที่ไหน เมื่อไร มีรายละเอียดอย่างไร
เป็นต้น)

4. พิจารณาวา่การเปลีย่นแปลงเกดิจาก
อะไรไดบ้า้ง

5. วิเคราะห์หาผลกระทบสําคัญท่ีเกิดข้ึน
จากการเปลีย่นแปลงนัน้

6. การเปล่ียนแปลงท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ
ท่ีอาจจะสง่ผลให้เกิดอุบัติเหตุจัดเป็นสาเหตุท่ีมี
ความเป็นไปได้ในการทําให้เกิดอุบัติเหตุ ควร
ลําดับสาเหตุเหล่าน้ีและพิจารณาเลือกสาเหตุท่ีมี
ความน่าจะเป็นในการทําให้เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด

2. การวิเคราะห์ความปลอดภัยในการ
ปฏบัิติงาน (Job Safety Analysis : JSA)

JSA เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมต่างๆ ใน
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยท่ัวไป JSA เป็น
การแจกแจงงานออกเป็นข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และช้ีบ่งอันตราย รวมท้ังกําหนดมาตรการควบ
คุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนด้วย
ในการสอบสวนอบัุติเหตุจะทําการทบทวน JSA
ของข้ันตอนการปฏบัิติงานในขณะเกิดอุบัติเหตุ
เพ่ือวิเคราะห์และพิจารณาว่ามีการความผิดปกติ
เกิดขึน้จากการปฏบิตังิานของพนกังานหรอืไม่
ดังน้ันหากมีการวิเคราะห์งานท่ีเก่ียวข้องกับการ
เกิดอุบัติเหตุให้ใช้ JSA เป็นส่วนหน่ึงในการสอบ
สวนอุบัติเหตุเพ่ือพิจารณาเหตุการณ์และสถาน
การณท่ี์นําไปสูก่ารเกดิอบัุติเหตุ

3. การวิเคราะห์ความผิดพลาดโดยแผน
ภูมิต้นไม้ (Fault Tree Analysis : FTA)

FTA เป็นการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย
การวิเคราะหห์าสาเหตุของอันตรายทีเ่ก่ียวข้อง
กับงาน วิธีการทํางานและกระบวนการผลิตอย่าง
เป็นระบบ แสดงให้เห็นถึงความเก่ียวโยงท่ีจะนํา
ไปสู่เหตุการณ์ไม่พึงปรารถนา (อุบัติเหตุ) โดย
นําเหตุการณ์ที่จะเกิดอันตรายขึ้นมาเป็นตัวตั้ง
ต้นในการวิเคราะห์โดยให้พิจารณาว่าเหตุการณ์
นั้นเกิดมาจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ใดได้บ้าง
และสาเหตุหรือเหตุการณ์เหล่านี้น่าจะมาจาก
สาเหตหุรอืเหตกุารณย์อ่ยใดบา้งเปน็ลาํดบัชัน้
ลงไปเรื่อยๆ การวิเคราะห์โดยเทคนิคนี้จะใช้
And Gate และ Or Gate ในการเชือ่มโยงสาเหตุ
ต่างๆ ท่ีสนับสนุนให้เกิดเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุ
(อาจเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน) แล้วนําสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุเหล่าน้ีมาพิจารณาถึงความน่า
จะเป็นของแต่ละสาเหตุเพื่อให้ได้สาเหตุที่แท้

ปรบัปรงุแก้ไขเฉพาะหนา้และในระยะยาว รวม
ถึงมาตรการความปลอดภยัตา่งๆ เพือ่ปอ้งกนั
ไม่ให้เกิดอบัุติเหตุข้ึนอกี

Sorce : Guide to Accident / Incident
Investigations, Occupational Health and
Safety Section, Department of Environmental
Health, Colorado State University.

การบอกเล่าเหตุการณ์ของพยาน
ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุอาจไม่ตรงกับพยาน
ที่อยู ่ห่างไกลออกไป...พยานที่พูดคุย
วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื ่น
ก่อนให้สัมภาษณ์อาจจะเปลี่ยนแปลง
ความคิด ทําให้บอกเลา่เหตุการณ์ผิดไป
จากความคิดเห็นเดิมของตน...พยาน
บางคนอาจละเลยลําดับเหตุการณ์บาง
เหตุการณ์ไปเนื่องจากไม่ได้สังเกตหรือ
ไม่ให้ความสําคัญ


