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Safety Leadership: How to Achieve
New Levels of Performance
JMJ Associates
In the last article, we explored how Safety Leadership is distinct
from Safety Management and must be executed explicitly and
with as much commitment as we execute Safety Management.
In this issue, we explore how we can achieve new levels of
performance through safety leadership.
Safety Leadership is a set of skills, awareness and capabilities
that can and need to be developed and applied – in tandem
with Safety Management – to achieve new levels of safety
performance. It is difficult, but it can be done.
We have made several assertions in regards to companies and
sites that have enjoyed safety success, yet are stalled in their
further improvement.
These assertions are:
• Safety is over-managed and under-led.
• Further improvements will likely come more from Safety
Leadership than Safety Management.
• We need to lead safety differently.
A key area of Safety Leadership is ‘perspective’. When we refer
to ‘perspective’ we refer to the big picture and being aware of
it. (e.g., are we making too many changes to track and manage
well, especially in a start-up situation? Are we bending to
‘schedule-pressure’?). Managers and operators who have been
in dynamic construction or operating environments talk about
‘losing the bubble’ due to too many adjustments and changes
in the face of key milestones or start-ups. A few changes are
okay, but too many would lead to big problems.

Why?
Like most major safety incidents, this incident was not due to one
or two causes. Safety and line managers did a thorough job
during the ensuing Root Cause Analysis (RCA), identifying the
discrete factors that contributed to the incident: under-defined
procedure; miscommunication by engineers and foremen;
revisions to work method; and the need for improved
manufacturing tools.
A further review, however, yielded additional causal elements:
due to late deliveries, the normal sequence of assembly was
changed; to keep the assembly on schedule, the ‘block’ was
lifted and secured in place by a night crew who typically perform
routine tasks; the ship under construction is the largest of its kind
in the world, thus the blocks composing it are often larger,
subjecting the means and methods of assembly to previously
unseen forces; the workload in the yard resulted in workers
exposed to the fallen block.
None of these factors were called out in the RCA.
The RCA’s search for specific risks and factors in pre-defined
categories, each with a separate solution path, did not prevent
this incident, nor will it prevent the next. Equally important: the
management retrospectively provided by the RCA falls far short
of prevention. Perspective is missing here: the kind of perspective
that Leaders provide in real time; and the kind that prevents
incidents.

When Perspective is Missing from Safety Management

Early one morning in March of the same year, a crew waited to
board a workboat at a remote location in the Indian Ocean
to travel to an offshore work site. The seas were calm, and
an experienced crew led by a seasoned vessel master with
a proven vessel was briefed and ready to deploy.
Due to the marine company’s changing priorities, the vessel and
master were assigned to another task and replacements were
found. During the delay, the weather deteriorated. Also due to
the delay, the embarkation point was changed.
Finally, the delayed vessel approached the quay with its
frustrated crew, and then all realized that the egress for quay and

In January 2013 at a shipyard in Asia, a worker was killed and
eight others hospitalized with serious injuries when a 300 ton
‘block’ – a section of a ship under construction – broke free
from temporary welded fastenings and fell 60 feet into an
adjacent work area.
This shipbuilding facility, one of the largest manufacturing sites in
the world, turns out the equivalent of a vessel per week. Their
products and processes are extraordinarily engineered and
precisely manufactured at scales that astound most people when
seen for the first time. Yet the facility suffered a catastrophic loss.
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vessel did not match. As the vessel pitched quay-side in the
inclement weather, someone commented, “My buddies and I
fish all the time in these conditions. We just jump and get after
them.”
However, the lead supervisor on the quay prevented the
boarding and sent the vessel back to its port of origin, delaying
the task for a day. No incident occurred. The lead was later
recognized for excellent safety behaviour by – stopping the
work. His perspective, combined with his commitment to the
safety of his crew, led to this decision.
A few more words about his perspective: As the weather worsened
and the ‘degree of difficulty’ increased, the lead talked to his
crew and the vessel master. They discussed the discrete factors
and potential adjustments for each one. The lead then paused,
mindful of the big picture. He could sense that “enough was not
right, rather than no one factor was certainly wrong.”
With the larger context in mind, he recognized that delaying
the work was the right decision. This is an example of Safety
Leadership, and it is the kind of leadership that would have
prevented the shipyard incident.

Safety Leadership Distinct from Safety Management
Safety Leadership builds on effective safety management in
multiple ways:
• Leaders see workers as the pathway to a solution rather
than the cause. Workers are engaged in more than just
behaviour-based safety observations. They participate in as
the Subject Matter Experts (SME’s) in discussions that seek
differing views, and add their own experience and expertise.
This approach builds broader awareness. Instead of controlling
workers or simply directing them to accomplish work, eliciting
their participation adds to the quality of decision-making and
execution. In the example of Safety Leadership above,
including the workers reduced their frustration and added to
the perspective necessary in the changing conditions.
• Leaders do not just relate to safety as checking off a list that
satisfies the requirements and focuses on the bits and parts.
They bring awareness – from trust of oneself, others, mindfulness
and even intuition – that recognizes but is not limited to
specific expertise and procedure.
This awareness provides leaders with perspective. Leaders cause
and create safety, continuously. Even when casual assessments
or formal reports have determined, “it is safe,” or, “We have
done this a thousand times and never had a problem before.”
Safety Leadership is a set of skills, awareness and capabilities
that can and need to be developed and applied – in tandem

with Safety Management – to achieve new levels of safety
performance. It is difficult, but it can be done.
Why is it difficult? Unlike a procedure, personal protective
equipment or a piece of hardware, Safety Leadership is invisible,
intangible and hard to measure. This is sometimes called the
‘soft stuff.’
We may call it soft, but this is hard work! It is often ambiguous
and uncertain. In fact, Safety Leadership is as difficult as the
work of a shipyard or a large offshore campaign. It takes both
practical and emotional intelligence. It takes both focus and
awareness, which is why managers find Safety Leadership to be
so difficult.
Safety Management and Safety Leadership are thought of as
complimentary and distinct; in fact, they are directly opposed.
ในบทคว�มฉบับที่แล้ว ได้มีก�รกล่�วถึงเรื่องของภ�วะผู้นำ�ด้�นคว�ม
ปลอดภัย (Safety Leadership) นั้นมีคว�มแตกต่�งจ�กก�รจัดก�ร
ด้�นคว�มปลอดภัย (Safety Management) โดยต้องมีก�รปฏิบัติที่
เห็นได้อย่�งชัดเจน ตลอดจนต้องมีระดับของพันธสัญญ�ที่สูงหนักแน่น
เช่นเดียวกันกับก�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัย ในฉบันนีจ้ ะกล่�วเพิม่ เติม
ถึงแนวท�งปฏิบตั ทิ จ่ี ะนำ�ไปสูค่ ว�มสำ�เร็จโดยก�รใช้แนวคว�มคิดในเรือ่ ง
ของภ�วะผู้นำ�ด้�นคว�มปลอดภัย
ภาวะผู้นำาด้านความปลอดภัยเป็นเรื่องของทักษะ (a set of skills) ที่
ผสมผส�นกั บ ก�รตระหนั ก รู้ (awareness) และคว�มส�ม�รถ
(capabilities) ซึ่งต้องได้รับก�รพัฒน� และถูกนำ�ไปใช้ควบคู่กันไปกับ
ก�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัย เพื่อนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จในอีกขั้นหนึ่ง
ของก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มปลอดภัย ซึง่ ถึงแม้จะเป็นเรือ่ งทีท่ �ำ ได้ย�ก
แต่ก็ส�ม�รถทำ�ให้เกิดขึ้นได้
มีก�รยืนยันจ�กองค์กรต่�งๆ ที่ประสบคว�มสำ�เร็จในเรื่องของคว�ม
ปลอดภัย แต่กย็ งั ประสบกับคว�มท้�ท�ยของก�รพัฒน�คว�มปลอดภัย
ไปสู่คว�มสำ�เร็จในขั้นต่อไป และพบว่�มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคว�ม
ท้�ท�ยนั้น ดังต่อไปนี้
• สภ�วะคว�มปลอดภัยที่เกิดจ�กมีก�รจัดก�รที่ม�กเกินไป และมี
ภ�วะผู้นำ�ที่น้อยเกินไป
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• ก�รพัฒน�ในขั้นต่อไปจะเกิดขึ้นจ�กก�รให้คว�มสำ�คัญที่ภ�วะ
ผู้ นำ � ด้ � นคว�มปลอดภั ย ม�กกว่ � ก�รจั ด ก�รในเรื่ อ งของคว�ม
ปลอดภัย
• ต้องมีแนวคิดของก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มปลอดภัยที่แตกต่�ง
ออกไป
สิ่งที่สำ�คัญของภ�วะผู้นำ�ด้�นคว�มปลอดภัยคือ “มุมมองทัศนคติ”
(Perspective) เมื่อกล่�วถึงมุมมองและทัศนคตินั้นหม�ยคว�มถึง
ก�รมองภ�พกว้�งและตระหนักถึงสิ่งนั้น (เช่น เร�ได้ทำ�ให้เกิดก�ร
เปลีย่ นแปลงทีม่ �กขึน้ และสร้�งระบบทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ ให้เกิดก�รติดต�มผล
และควบคุมก�รเปลี่ยนแปลงนั้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในช่วงของก�ร
Start-Up จนส่งผลให้เกิดคว�มกดดันต่อก�รทำ�ง�นให้เสร็จภ�ยใน
ระยะเวล�ทีต่ อ้ งก�รหรือไม่) ผูจ้ ดั ก�รและผูป้ ฏิบตั งิ �นทีท่ �ำ ง�นอยูท่ งั้ ใน
ส่วนของก�รก่อสร้�งและกระบวนก�รผลิตอ�จมีคว�มสับสนในง�น และ
ก�รสูญเสียจุดยืนของก�รทำ�ง�น อันเนื่องม�จ�กก�รปรับเปลี่ยนของ
เป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นที่ม�กเกินไป ก�รเปลี่ยนแปลงที่ไม่ม�กเกินไป
นั้นยอมรับได้ ห�กแต่ก�รเปลี่ยนแปลงที่ม�กเกินไปจะนำ�ไปสู่ก�ร
เกิดปัญห�ในที่สุด

เมื่อเรื่องของมุมมองและทัศนคติได้ขาดหายไปจากการ
จัดการความปลอดภัย

เมื่อเดือนมกร�คม ปี 2556 ที่ผ่�นม� ณ อู่ต่อเรือแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย
ได้เกิดเหตุก�รณ์ที่ทำ�ให้มีพนักง�นเสียชีวิต 1 คน และอีก 8 คนได้รับ
บ�ดเจ็บส�หัสจ�กก�รที่บล็อกขน�ด 300 ตัน โดยบล็อกนั้นคือ ชิ้นส่วน
ประกอบของเรือที่อยู่ในระหว่�งก�รก่อสร้�ง ได้หล่นลงม�จ�กจุดยึด
ที่เชื่อมติดไว้เป็นก�รชั่วคร�ว และตกลงจ�กคว�มสูง 60 ฟุตไปยัง
พื้นที่ทำ�ง�นที่อยู่ใกล้เคียงกัน
อู่ต่อเรือนี้เป็นหนึ่งในอู่ต่อเรือขน�ดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดย
ผลิตภัณฑ์และกระบวนก�รทำ�ง�นของพวกเข�ได้รับก�รออกแบบเป็น
พิเศษ ส�ม�รถผลิตต�มขน�ดและได้สัดส่วนอย่�งแม่นยำ� ในระดับที่
ทำ�ให้คนส่วนใหญ่รู้สึกทึ่งและประหล�ดใจเมื่อได้เห็นเป็นครั้งแรก แต่
อู่ต่อเรือแห่งนี้ก็ได้ประสบกับเหตุก�รณ์ร้�ยแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ทำ�ไม?
ก็เหมือนกับก�รเกิดอุบัติก�รณ์ด้�นคว�มปลอดภัยส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้
มีส�เหตุของก�รเกิดทีม่ �จ�กเพียงหนึง่ หรือสองส�เหตุเท่�นัน้ ผูจ้ ดั ก�ร
ด้�นคว�มปลอดภัยและผูจ้ ดั ก�รฝ่�ยผลิตได้รว่ มดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์ห�
ส�เหตุของก�รเกิดอุบตั กิ �รณ์นนั้ โดยส�เหตุเหล่�นัน้ ได้แก่ ขัน้ ตอนก�ร
ปฏิบตั งิ �นทีข่ �ดห�ยไป ก�รข�ดก�รสือ่ ส�รจ�กวิศวกรและหัวหน้�ง�น
ก�รปรับเปลี่ยนของวิธีก�รปฏิบัติง�น ตลอดจนคว�มจำ�เป็นของก�ร
ปรับปรุงเครื่องมือ
และจ�กก�รวิเคร�ะห์ห�ส�เหตุที่ลึกลงไปก็พบว่� ยังมีองค์ประกอบที่
เพิ่มขึ้นอีก อันเนื่องม�จ�กคว�มสำ�เร็จของง�นและก�รจัดส่งได้ล่�ช้�
กว่�แผน ส่งผลให้ขั้นตอนของก�รประกอบได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป
ตัวบล็อกได้ถูกยกขึ้นและว�งในตำ�แหน่งโดยพนักง�นกะกล�งคืน ผู้ซึ่ง
มีประสบก�รณ์ในเรื่องของขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นในลักษณะที่ทำ�เป็น
ประจำ�เท่�นั้น ซึ่งโดยลักษณะของเรือที่กำ�ลังก่อสร้�งและมีขน�ดใหญ่
ในระดับโลกมีน้ำ�หนักที่ม�กกว่�นั้น ต้องก�รคว�มส�ม�รถในก�รรับ
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น้ำ�หนักที่ม�กกว่�อย่�งมีนัยสำ�คัญ รวมถึงขั้นตอนก�รปฎิบัติง�นที่มี
คว�มพิเศษที่ม�กขึ้นจ�กผู้ปฎิบัติง�นที่มีคว�มชำ�น�ญโดยเฉพ�ะ
ซึ่งก�รที่องค์ประกอบเหล่�นี้ได้ข�ดห�ยไปได้นำ�ไปสู่ก�รร่วงหล่นของ
บล็อกที่มีขน�ดมหึม�ในครั้งนี้
และปั จ จั ย เหล่ � นี้ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก กล่ � วถึ ง ในก�รวิ เ คร�ะห์ ห �ส�เหตุ ข อง
อุบัติก�รณ์ในครั้งนี้
ก�รวิเคร�ะห์ห�ส�เหตุของอุบัติก�รณ์ด้วยวิธี Root Cause Analysis
(RCA) ทำ�ก�รค้นห�ปัจจัยเสีย่ งทีเ่ ฉพ�ะเจ�ะจงจ�กประเภทของส�เหตุท่ี
ถูกกำ�หนดไว้ล่วงหน้� แต่ละส�เหตุมีวิธีก�รแก้ไขที่แตกต่�งกันออกไป
ซึง่ ไม่ได้ปอ้ งกันก�รเกิดในครัง้ นี้ รวมไปถึงก�รเกิดขึน้ ในอน�คตอีกด้วย
ในคว�มสำ�คัญที่เท่�เทียมกัน ห�กมองย้อนกลับไปในก�รวิเคร�ะห์ห�
ส�เหตุจะพบว่�มีมมุ มองและทัศนคติทข่ี �ดห�ยไป นัน่ คือมุมมองทีผ่ นู้ �ำ
ควรจะกระทำ�อย่�งทันท่วงที และนั่นคือมุมมองที่จะช่วยป้องกันก�ร
เกิดอุบัติก�รณ์นั้น

ตัวอย่างของภาวะผู้นำาด้านความปลอดภัย

เช้�วันหนึ่งในเดือนมีน�คมปีเดียวกัน ลูกเรือรอขึ้นเรือ workboat ใน
มห�สมุทรอินเดียเพื่อเดินท�งไปทำ�ง�นที่นอกช�ยฝั่ง สภ�พทะเลสงบ
ก�รออกเรือนำ�โดยกัปตันเรือและลูกเรือที่มีประสบก�รณ์ พร้อมด้วย
เรือที่ได้รับก�รทดสอบสภ�พและพร้อมออกเดินท�ง
เนื่องจ�กมีก�รเปลี่ยนแปลงลำ�ดับคว�มสำ�คัญของง�นในบริษัทเรือ
ดังกล่�วและกัปตันเรือได้ถูกมอบหม�ยให้ไปทำ�ง�นอื่นและพบว่�
มีก�รทดแทนง�นโดยเรือและลูกเรือชุดอื่น และในระหว่�งคว�มล่�ช้�
ของก�รนำ�เรือออกนั้น สภ�พอ�ก�ศก็เลวร้�ย และส่งผลให้มีก�ร
เปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งของจุดลงเรือ
ในทีส่ ดุ เรือลำ�ดังกล่�วทีล่ �่ ช้�ก็ม�ถึงท่�เรือ พร้อมกับลูกเรือทีย่ งั มีคว�ม
สับสนอยู่ โดยที่ลูกเรือทุกคนรู้ดีว่�ท�งออกของเรือกับของท่�เทียบเรือ
นัน้ เข้�กันไม่ได้ ทำ�ให้เกิดช่องว่�งระหว่�งเรือและท่�เทียบเรือขึน้ ลูกเรือ
คนหนึ่งได้พูดขึ้นว่� “เพื่อนพนักง�นและฉันคุ้นเคยกับสภ�พเช่นนี้
เป็นประจำ� พวกเร�เพียงแค่กระโดดข้�มไปม�ก็เท่�นั้น”
อย่�งไรก็ต�ม หัวหน้�ง�นของท่�เทียบเรือได้ป้องกันก�รเทียบท่�
ของเรือ และได้ขอให้เรือสินค้�กลับไปยังพิกัดเดิมของเรือ ซึ่งส่งผลให้
ง�นล่�ช้�เป็นเวล�หนึง่ วันโดยทีไ่ ม่มอี บุ ตั กิ �รณ์ใดๆ เกิดขึน้ หัวหน้�ง�น
คนนั้นได้รับคำ�ชมเชยในภ�ยหลังถึงพฤติกรรมคว�มปลอดภัยที่ได้
แสดงออกอย่�งดีเยีย่ มในก�รหยุดง�นในครัง้ นี้ มุมมองทัศนคติรวมไปถึง
พันธสัญญ�ในเรื่องคว�มปลอดภัยของลูกเรือ คือสิ่งที่เข�ยึดถือและ
ได้นำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจในครั้งนี้
มีคำ�อธิบ�ยเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองและทัศนคติของเข� ด้วยสภ�พ
อ�ก�ศที่เลวร้�ยและระดับคว�มย�กลำ�บ�กของก�รนำ�เรือเข้�เทียบท่�
ได้เพิ่มม�กขึ้น ได้นำ�ไปสู่ก�รปรึกษ�ห�รือกับทั้งลูกเรือและกัปตันเรือ
พวกเข�ได้ห�รือถึงปัจจัยต่�งๆ และก�รปรับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ของ
แต่ละสถ�นก�รณ์ จึงนำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจในครั้งนี้ โดยมีก�รมอง
สถ�นก�รณ์ในภ�พกว้�ง และตั้งอยู่บนจุดยืนที่ว่� “ก�รยอมรับในสิ่งที่
เพียงแค่พอยอมรับได้นั้นยังไม่ถูกต้องและเพียงพอ ห�กต้องคิดว่�
ต้องไม่ให้มีแม้แต่ปัจจัยเดียวที่จะก่อให้เกิดคว�มผิดพล�ดนั้นขึ้น”

HSE

ด้วยก�รที่มีมุมมองและทัศนคติด้�นคว�มปลอดภัยที่กว้�งขึ้น เข�
ยอมรับว่�ก�รทำ�ให้ง�นนั้นล่�ช้�ออกไป คือก�รตัดสินใจที่ถูกต้อง และ
นี่เป็นตัวอย่�งภ�วะผู้นำ�ด้�นคว�มปลอดภัย ลักษณะของผู้นำ�ที่ช่วย
ป้องกันอุบัติก�รณ์ที่อ�จเกิดขึ้น

ภาวะผูน้ าำ ด้านความปลอดภัยแตกต่างจากการจัดการด้าน
ความปลอดภัย

ภ�วะผู้นำ�ด้�นคว�มปลอดภัยก่อให้เกิดก�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัย
อย่�งมีประสิทธิภ�พในหล�ยๆ แนวท�ง:
• ผูน้ �ำ จะมองเห็นว่� พนักง�นคือแนวท�งของก�รแก้ไขปัญห�ม�กกว่�
เป็นส�เหตุของปัญห� พนักง�นจะมีส่วนร่วมที่ม�กกว่�เพียงแค่ก�ร
ดำ�เนินก�รสังเกตพฤติกรรมคว�มปลอดภัย พวกเข�มีสว่ นเข้�ร่วมใน
ฐ�นะของก�รเป็นผู้ชำ�น�ญก�รเฉพ�ะด้�น (SME = Subject Matter
Expert) เพื่อมองห�มุมมองที่แตกต่�งกันออกไป และทำ�ให้เกิด
ก�รเพิ่มของประสบก�รณ์และคว�มเชี่ยวช�ญให้ม�กขึ้นอีกด้วย
นี่เป็นก�รเพิ่มก�รสร้�งก�รตระหนักรู้ที่ม�กขึ้น แทนที่จะเพียงแค่
ควบคุมพนักง�นหรือสัง่ ให้พนักง�นทำ�ง�นให้ส�ำ เร็จ ก�รทีใ่ ห้พนักง�น
มีส่วนร่วมเป็นก�รเพิ่มคุณภ�พของก�รตัดสินใจ ลดคว�มสับสน
และเพิ่มมุมมองที่จำ�เป็นต่อสภ�วะก�รเปลี่ยนแปลงต่�งๆ
• ในก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มปลอดภัย ผู้นำ�จะไม่เพียงแค่กระทำ�ก�ร
ต�มทีร่ ะบุไว้ในม�ตรฐ�นและให้คว�มสนใจเพียงแค่สว่ นหนึง่ ส่วนใด
เท่�นั้น พวกเข�จะทำ�ให้เกิดจิตสำ�นึกของก�รเชื่อมั่นในตนเอง
ในตัวผู้อื่น ก�รมีสติอยู่ตลอดเวล� โดยไม่จำ�กัดเพียงแค่ก�รมีคว�ม
ชำ�น�ญในง�นและก�รมีขั้นตอนปฏิบัติง�นเท่�นั้น
(Continued from page 18)
ปริม�ณเงินสำ�รองเทียบกับปริม�ณเงินกู้ของธน�ค�รที่รัฐเป็นเจ้�ของ
ในท�งทฤษฏี ก�รลดสัดส่วนทุนสำ�รองนีจ้ ะช่วยกระตุน้ ยอดก�รกูย้ มื เงิน)
อย่�งไรก็ต�ม Simon Hunt ที่ปรึกษ�ด้�นทองแดงและเศรษฐศ�สตร์
มหภ�ค ณ สหร�ชอ�ณ�จักร ให้ข้อมูลว่� ยังมีหล�ยคนมองว่�ก�รลด
อัตร�ดอกเบีย้ เมือ่ วันที่ 11 พฤษภ�คม จะเป็นแรงกระตุน้ ทีส่ �ำ คัญในช่วง
เวล�ทีเ่ หลือของปีน้ี บทวิเคร�ะห์ของเข� ณ วันที่ 12 พฤษภ�คม ระบุ
ว่� “มีก�รพูดคุยในตล�ดว่�ก�รกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบ�ลจีนนี้ไม่น่�
จะเป็นก�รแก้ไขปัญห�ที่ตรงจุด” Hunt ยังเสริมว่� “คว�มต้องก�รด้�น
ก�รเงินเพือ่ ทุนหมุนเวียนโดยกูย้ มื จ�กภ�คธน�ค�รนัน้ สูงม�ก อ�จคิดเป็น
ปริม�ณถึงครึ่งหนึ่งของอุตส�หกรรมเลยทีเดียว” เข�ระบุในบทคว�ม
อีกว่� “สิง่ ทีธ่ น�ค�รกล�งของจีนกำ�ลังทำ�คือจัดห�เครือ่ งมือเพือ่ ช่วยเหลือ
ภ�คธน�ค�รทีต่ อ้ งเผชิญปัญห�ก�รล้มละล�ยและคว�มล้มเหลวของก�ร
ทำ�ธุรกิจด้�นต่�งๆ ในช่วงครึ่งปีหลังนี้”

การลดอัตราดอกเบีย้ จะบรรลุผลต่อเมือ่ ประชาชนกูย้ มื เงิน
Hunt เชื่ อ ว่ � ในช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี นี้ จ ะเกิ ด เหตุ ก �รณ์ ที่ เ รี ย กว่ �
“อัตร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจเริ่มถดถอย” อย่�งกว้�งขว�ง บริษัทที่
ผลิตสินค้�เกินคว�มต้องก�รในประเทศอ�จต้องปิดตัวลง โดยเฉพ�ะ
บริ ษั ท ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ ห�ด้ � นสิ่ ง แวดล้ อ ม ขณะที่ บ ริ ษั ท ในกลุ่ ม
อุตส�หกรรมที่เป็นที่ต้องก�รของประเทศจะได้รับคว�มช่วยเหลือด้�น

ภ�วะผู้นำ�ด้�นคว�มปลอดภัยคือ ทักษะ ก�รตระหนักรู้ และคว�ม
ส�ม�รถซึ่งต้องได้รับก�รพัฒน� และต้องมีก�รนำ�ไปใช้ ควบคู่ไปกับ
ก�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัย เพือ่ สูค่ ว�มสำ�เร็จของผลก�รดำ�เนินง�น
ด้�นคว�มปลอดภัยในขั้นต่อไป ถึงแม้จะเป็นก�รปฏิบัติท่ิย�ก แต่ก็
ส�ม�รถกระทำ�ได้
ทำ�ไมถึงทำ�ได้ย�ก เพร�ะเรือ่ งนีไ้ ม่เหมือนกับขัน้ ตอนก�รปฏิบตั งิ �นหรือ
อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตร�ยส่วนบุคคลหรือแม้แต่ชนิ้ ส่วนของอุปกรณ์ต�่ งๆ
ภ�วะผู้นำ�ด้�นคว�มปลอดภัยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่มีตัวตน และย�ก
ต่อก�รวัดคว�มสำ�เร็จ และนี่คือสิ่งที่เข�เรียกว่� “Soft Stuff”
พวกเร�อ�จจะเรี ย กว่ � เป็ น สิ่ ง ที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ น แต่ นี่ เ ป็ น ง�นที่ ย �ก
บ่อยครั้งเป็นสิ่งไม่ชัดเจนและไม่แน่นอน ในคว�มเป็นจริง ภ�วะผู้นำ�
ด้�นคว�มปลอดภัยเป็นเรือ่ งทีย่ �กเหมือนกับลักษณะของง�นทีอ่ ตู่ อ่ เรือ
หรือง�นโครงก�รนอกช�ยฝั่งขน�ดใหญ่ ที่ต้องใช้สติปัญญ�คว�มรู้
ทั้งในท�งปฏิบัติและวุฒิภ�วะท�งอ�รมณ์ ต้องให้ก�รใส่ใจ และก�ร
ตระหนักรู้อยู่ตลอดเวล� และนี่คือส�เหตุที่ผู้จัดก�รต่�งๆ พบว่�ภ�วะ
ผู้นำ�ด้�นคว�มปลอดภัยเป็นเรื่องย�ก
ก�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัยและภ�วะผู้นำ�ด้�นคว�มปลอดภัย เป็น
สิง่ ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ซงึ่ กันและกัน และในคว�มเป็นจริง สองเรือ่ งนีม้ คี ว�ม
แตกต่�งกันอย่�งสิ้นเชิง
For more information, visit the website: www.jmj.com

Petrochemical

ก�รเงิน บทวิเคร�ะห์ ณ วันที่ 28 เมษ�ยนของเข�ระบุว่� “ก�รว�งแผน
ปฏิรูปและปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่�นั้น
ปัญห�ที่แท้จริงที่ต้องเผชิญจะเริ่มในช่วงครึ่งหลังของปีนี้” เข�กล่�วว่�
“นีห่ ม�ยคว�มว่�ธน�ค�รกล�งของจีนจำ�เป็นต้องมัน่ ใจว่�มีสภ�พคล่อง
ในระบบเพียงพอทีจ่ ะแก้ไขปัญห�ท�งก�รเงินทีอ่ �จนำ�ไปสูฟ่ องสบูแ่ ตก”
Hunt และอุตส�หกรรมเคมีหล�ยกลุ่มต่�งมองว่�ก�รลดอัตร�ดอกเบี้ย
จะบรรลุผลต่อเมื่อประช�ชนมีอุปสงค์ที่จะกู้หรือหยิบยืมเงินเพิ่มขึ้น
อย่�งไรก็ต�ม ภ�คธน�ค�รกลับไม่แสดงท่�ทีท่ีผลักดันให้มีก�รกู้ยืม
เพิ่มขึ้น เนื่องจ�กมองว่�จะยังมีก�รปฏิรูปเศรษฐกิจต่อเนื่องอีกใน
อน�คต ซึง่ เป็นมุมมองเดียวกับภ�คเอกชนทัง้ บริษทั และประช�ชนทัว่ ไป
จึงส่งผลให้อุปสงค์ของก�รกู้ยืมเงินลดลงต่ำ�กว่�ปีที่แล้ว
เมื่อคุณพิจ�รณ�ถึงปัญห�หนี้ของประเทศจีนแล้ว คุณจะไม่สงสัยว่�
เหตุใดท�งปักกิ่งจึงต้องออกม�ตรก�รแก้ไขออกม�อย่�งเร่งด่วนก่อนที่
ปัญห�จะบ�นปล�ยและเลวร้�ยลงไปม�กกว่�นี้
ตัวอย่�งของสัญญ�ณเตือนภัยท�งสถิติ เช่น
• ร�ยง�นของ McKinsey ในเดือนกุมภ�พันธ์ 2015 ระบุว่� ยอดหนี้
ของประเทศจีนทั้งหมดเพิ่มขึ้นจ�ก 7 ล้�นล้�นเหรียญสหรัฐฯ เป็น
28 ล้�นล้�นเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงกล�งปี 2014
PTIT FOCUS
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