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VISION ZERO เป็นเครื่องมือที่
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
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“การสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ
 เพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บทุพพลภาพ”

 ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗



ความเปนมาของ VISION ZERO ในประเทศไทย
         สมาคมสงเสร�มความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  หร�อ SHAWPAT  มีความมุงมั่น
ต้ังใจอยางแนวแนท่ีจะรวมสงเสร�มและพัฒนาความปลอดภัยและสุขภาพ ตลอดจนความเปนอยูท่ีดีของแรงงานไทย
นับตั้งแตที่ไดมีการจัดตั้งสมาคมฯ   ข�้นตามมติคณะรัฐมนตร�เมื่อกวา 30 ปที่ผานมา  (พ.ศ. 2530)
          เมื่อกระทรวงแรงงานประกาศนโยบาย Safety Thailand และไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 187  สมาคมฯ  
ไดพ�จารณาเห็นวา   VISION ZERO  นาจะเปนยุทธศาสตรสำคัญในการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงปองกัน
ที่เหมาะสม    อีกทั้งยังไดรับการยอมรับจากนานาประเทศเปนจำนวนมาก  จึงไดประสานการดำเนินแผนการ
ขับเคลื่อน  VISION ZERO STRATEGY   นับตั้งแตป 2558   โดยไดเชิญผูแทนจากกลุมการทำเหมือง (Mining)
ในองคกรสากลดานประกันสังคม  (  International  Social  Society  Association –  ISSA  )  ซึ่งเปนผูพัฒนา
ยุทธศาสตรนี้  มาเปนว�ทยากรในการสัมนาใหแกทีมบร�หารและสมาชิกของสมาคมฯ ที่โรงแรม เอวานา กรุงเทพ 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 จากนั้นทางสมาคมฯ  ไดสงผูแทนเดินทางไปรวมประชุม   First  European  Vision  
Zero Conference ที่เมือง  BOCHUM   ประเทศเยอรมัน  และไดมีการเจรจาความรวมมือกัน ในการนำมาใชใน
ประเทศไทย
   ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สมาคมฯ ดวยความรวมมือจาก ISSA/Mining และการสนับสนุนจาก
คณะสาธารณสุขศาสตร   มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร    ไดจัดสัมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรความปลอดภัยเชิง
ปองกัน โดยยุทธศาสตร VISION ZERO แกสถานประกอบการที่สมัครใจเขารวม  และตามดวยการประชุมเพ�่อ
ลงนามความรวมมือและสรางความเขาใจเพ�่มเติม
      ภายหลังงานประชุม  XXI World Congress in OSH   ซึ่งจัดข�้น   ณ  ประเทศสิงคโปร  เมื่อวันที่ 10-12 
กันยายน 2560 สมาคมฯไดรวมกับ ISSA/Mining และดวยความรวมมือจากคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดประชุมคณะกรรมการบร�หาร และประชุมว�ชาการ  First Thailand International 
Vision Zero Conference ข�้นที่โรงแรม เจาพระยาปารค ซึ่งประสบผลสำเร็จและเปนที่ประทับใจแกทุกฝาย 
และยืนยันวาทั้งสองฝายจะรวมกันผลักดันยุทธศาสตรVISION ZERO ในประเทศไทยรวมกัน

      ความเปนผูนำของ SHAWPAT และการรวมมือกับ  ISSA  และมหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร จะเปนกำลังสำคัญ
ในการขับเคลื่อน  VISION ZERO  อยางเต็มที่ใหลงไปถึงสถานประกอบการทุกภาคสวนในประเทศไทย



มีความเป็นมาอย่างไร  

    ในปี ค.ศ. 1799 Eleuthere lrenee Du Pont de Nemours (1771-2377) 
ได้ออกเดินทางไปยังสหรัฐซึ่งเขาตั้งรกรากอยู่ในวิลมิงตันเดลาแวร์ไม่ไกลจากฟิลาเดลเฟีย 
ในเดือนกรกฎาคม 1802 เขาลงทุน 36,000 ดอลลาร์ เพื่อตั้งโรงงานดินปืนบนฝั่งของแม่น้ำ 
Brandywine ได้จ้างพนักงาน 18 คน   ดินปืนของดูปองต์ (Du Pont) ถูกใช้เพื่อระเบิดทาง 
สำหรับสร้างถนนและทางรถไฟและ มีบทบาทสำคัญอย่างรวดเร็วในการจัดตั้งและการขยายตัว 
ของชาติใหม่ ในไม่ช้าดูปองต์พบว่า ค่าใช้จ่ายของเขาที่ใช้ในการผลิตดินปืนไม่ใช่กิจกรรม 
ที่ปลอดภัยที่สุด ในวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1818 เกิดการระเบิดขึ้นซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับบริษัท 
คนงาน 36 คนเสียชีวิต รวมถึงเพื่อนของดูปองต ์การดำรงอยู่ของโรงงานของเขาต้องตกอยู่ในอันตราย 
ไม่น้อยเนื่องจากเกิดการประท้วงอย่างอื้ออึงจากคนเก่าแก่และชาวเมืองวิลมิงตัน พวกเขาไม่อาจที่จะทน 
กับโรงงานที่เป็นอันตราย ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในความริเริ่มครั้งแรกของชาวเมือง

     จากผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้ดูปองต์ได้กำหนดปรัชญาความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะเรียกว่า 
วัฒนธรรมองค์กรของเขา เขายืนยันว่าตัวเขาเองและผู้จัดการฝ่ายผลิตต้องพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของบริษัท 
ใกล้กับโรงงานผลิตดินปืน ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงมากหากนำมาใช้ในทุกวันนี้ แต่มันก ็
มีประสิทธิภาพเพียงพอเพราะว่าพวกเขาได้รับผลกระทบโดยตรง จึงทำให้พวกเขา 
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยในโรงงาน เขายัง
กำหนดกฎความปลอดภัยขึ้นครั้งแรกและลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและ
เทคโนโลยีการผลิตที่ปลอดภัย นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมดูปองต์จึงถือได้ว่า 
เป็นบิดาแห่งปรัชญาปลอดภัยที่ทำลายความคิดแบบเดิมลง ซึ่งเป็นปรัชญา
ที่เรารู้จักในฐานะกลยุทธ์ VISION ZERO

                                     Eleuthere lrenee Du Pont de Nemours

THE VISION OF ZERO ACCIDENTS AND ZERO HARM -
HOW IT ALL BEGAN -



ความปลอดภัย สุขภาพและความผาสุกต้องการ “ภาวะผู้นำ”  ของผู้นำ

Be a leader – wave the flag! Your conduct as a leader
is decisive for the success or failure of safety and health

in your company.

ทานตองเปนผูนำและแสดงใหเห็น  เพราะวาการที่ทานกระทำตัวเปนผูนำนั�น

เปนการช�้ขาดถึงความสำเร�จหร�อความลมเหลวในเร�่องความปลอดภัยอาช�วอนามัย

(ขององคกร หร�อหนวยงานของทาน)

Vision Zero

⬙ เนนภาวะผูนำและความมุงมั�นของพนักงานบร�หารทุกระดับ

⬙ การกระตุนใหพนักงานมีสวนรวมโดยการสรางแรงจูงใจในการสรางพฤติกรรมความปลอดภัย 

    จนกลายเปนวัฒนธรรมความปลอดภัยเช�งปองกัน

⬙ บูรณาการแบบ 3 มิติ ไดแก ความปลอดภัย สุขอนามัย และความผาสุกในการทำงาน

LEADER



เส้นทางมหัศจรรย์สู่ VISION ZERO

Vision Zero
Strategy towards OSH

Culture of Prevention and
Sustainability

กลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์สู่
ความเป็นศูนย์มุ่งสู่วัฒนธรรม
ความปลอดภัยเชิงป้องกัน

และอย่างยั่งยืน

Vision Zero ต้องเริ่ม

ต้นที่ศรัธาและความมุ่งมั่น

นายจ้างและผู้บริหารต้องอุทิศตน 

ผู้จัดการต้องเสียสละและพนักงาน

ก็ต้องตระหนักในการดำเนินงาน

เพื่อเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนด

ความสำเร็จหรือความล้มเหลว

ของการนำกลยุทธ์ Vision 

Zero ไปปฏิบัติ

ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล
ที่ปร�กษาสมาคมฯ 

รศ.ดร.เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์
นายกสมาคมฯ 



 ISSA – the International Social Security Association เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนและรวบรวม 
องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีกลยุทธในเชิงป้องกันที่เรียกว่า “วิสัยทัศน์ความปลอดภัย 
สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน หรือ แปลตรงตัวว่า วิสัยทัศสู่ความเป็นศูนย์ (Vision Zero Strategy)” หรือ “การมุ่งมั่น 
ที่จะทำให้การสูญเสียจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยร้ายแรงในการทำงาน และอุบัติเหตุจากการจราจรเป็นศูนย์” 
อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเกี่ยวเนื่องจากการทำงานเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ รวมทั้งการมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม 
วิสัยทัศน์ความปลอดภัยนี้ จึงเป็นไปได้ที่จะสร้างสรรค์ให้สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน สถานประกอบกิจการ 
หรืออุตสาหกรรม ที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง หรือได้รับผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ

WHAT VISION ZERO 

 VISION ZERO ไม่ใช่อื่นไกล แต่เกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพของเราซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเรา    
แต่ไม่เพียงเท่านั้นมันยังเกี่ยวกับความสำเร็จขององค์กรการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และพนักงานที่มีแรงบันดาลใจและ 
มีประสิทธิผล แม้ว่าบางครั้งจะเรียกว่าวิสัยทัศน์หรือปรัชญา  VISION ZERO ถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการป้องกัน 
ที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับผลลัพธ์และโดดเด่นด้วยคุณค่า   กลยุทธ์นี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน VISION ZERO  ในช่วง 2-3 
ทศวรรษที่ผ่านมา  VISION ZERO มีต้นกำเนิดในทวีปยุโรปส่วนต่างๆ และยุคต่างๆ   แต่อย่างที่เราได้ทราบแล้ว 
ในที่สุด  VISION ZERO ก็ถูกกลับนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเคมี

 ความเชื่อที่ว่าอุบัติเหตุทุกครั้งสามารถป้องกันได้นั้น ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพและ 
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการป้องกัน นับตั้งแต่ต้นกำเนิดที่ดูปองต์  แม้แต่ในวันนี้บริษัท Du Pont ถือว่ายังคงเป็น 
ผู้นำระดับโลกในการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานในด้านสุขภาพและความปลอดภัย  หนึ่งในความสำคัญของ 
วัฒนธรรมความปลอดภัยนี้ คือการยอมรับสภาพการทำงานที่ซึ่งผู้คนสามารถทำผิดพลาดได้   โดยไม่เสี่ยงต่อการ 
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต  โดย VISION ZERO อาศัยหลักการพื้นฐาน 4  ประการ



หลัก  ประการ
ของกลยุทธการสรางว�สัยทัศนสูความเปนศูนย

THE FOUR PRINCIP ES OF VISION ZERO 

ชีว�ตตอรองไมได
ife is not negotia le.

ผูคนมีโอกาสทำผิดพลาด
People a e ista es.

การปองกัน
ตองมากอนสิงอื่นใด

Situation pre ention
co es first.

ความสามารถในการทนตอ
แรงกดดันทางรางกายและ
จิตใจเปนสิงสำคัญ
The a ility to cope ith physical 
and ental pressure is crucial.



THE FOUR PRINCIPLES OF VISION ZERO

 ไม่มีอะไรเลยที่จะสำคัญและมีคุณค่าเท่ากับชีวิตมนุษย์   สิทธิในการมีชีวิตและความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย 
ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานสำคัญของก หมายของทุกประเทศ  นั่นหมายความว่า VISION ZERO ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก      
แต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูว่าเรายืนอยู่ตรงไหนของสิทธิขั้นพื้นฐาน ประเทศไทยซึ่งมีประชากรทำงานประมาณ 3  ล้านคน 
และมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นตัวอย่าง ในปี 2  สำนักประกันสังคมมีผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบ  คน 
ได้รับรายงานอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน 2  ราย เ พาะอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงอุบัติเหตุที่สง่ผลให้ 
หยุดงานมากกว่า 3 วัน มี 2  ราย เ พาะที่มีรายงานอย่างเป็นทางการมีพนักงาน  คน เสียชีวิตจาก 
อุบัติเหตุจากการทำงาน มีอุบัติเหตุขั้นรุนแรงถึงเสียชีวิต 2  คน และบาดเจ็บถึง 2 3 คน ที่เกิดขึ้นบนถนน 
ของประเทศไทยเรา  ในประเทศต่างๆ I O ประมาณการมีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิต ประมาณ 3  ราย และ 
มากกว่า  ล้านรายเสียชีวิตจากโรคที่เกิดอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ดีและการสัมผัสกับสาร 
ที่เป็นอันตรายและเป็นสารก่อมะเร็ง  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความก้าวหน้ายังห่างไกลแค่ไหน เมื่อมาคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน 
ขั้นพื้นฐาน

 การปกป้องสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานและองค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือ 
เอกชน และในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กร ผู้จัดการและพนักงาน r Walter Eichen o  วอลเตอร์ไอเชินดอร์   
ประธานสภาความปลอดภัยทางถนน (DVR) ของเยอรมัน ได้ทำการทดลองทางความคิดซึ่งเป็นที่น่าสนใจ โดยเขา 
ถามเราดังต่อไปนี้ว่า ลองนึกภาพ E I  Du Pont ได้ประกอบธุรกิจจาก 2 ถึงปัจจุบันและสมมติว่า รถยนต์ไม่ได้ 
รับการคิดค้นมาถึงเวลานี้ Du Pont จะบอกกล่าวนักการเมือง สื่อมวลชน และประชาชนในประเทศเยอรมนี 
ว่าเป็นบริษัทที่มีการผลิตดินปืนที่สมบูรณ์แบบและตอนนี้ก็ได้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งจะป ิวัติการขนส่งโดยใช้ 
เครื่องยนต์ยานพาหนะที่ใช้ขับเคลื่อนของแต่ละบุคคล  เมื่อมีการประกาศออกไปเขากลับบอกว่า อย่างไรก็ตาม 
เทคโนโลยีที่คิดค้นได้นี้จะนำมาซึ่งอุบัติเหตุประเภทใหม่ๆ  ชื่อว่า อุบัติเหตุบนท้องถนน และประมาณว่าโดยเ ลี่ยจะมี 
ผู้เสียชีวิต  รายต่อวัน

 ตอนนี้เห็นจะได้ชัดว่า เทคโนโลยีเหล่านี้จะไม่ถูกให้นำมาใช้ และข้อเสนอของนักประดิษฐ์ก็ไม่ได้กระตุ้น 
ให้มีมาตรการลงโทษที่ความรุนแรงมารองรับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น แน่นอนว่าไม่มีใครอยากที่จะมาเป็นผู้รับผิดชอบ 
สำหรับการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ทั้งๆที่ทำให้คนต้องเสียชีวิตวันละ  รายต่อวัน   นักการเมืองสังคม และสื่อมวลชน 
จะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในการป ิเสธการเสียชีวิตดังกล่าว”   นี่แค่ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาประกอบ   เพราะแม้แต่ 
Du Pont ก็ไม่สามารถจินตนาการได้ว่าการประดิษฐ์ของเขาจะส่งผลระยะยาวอย่างไร อย่างไรก็ตามมันแสดงให้ 
เห็นถึงความประนีประนอมที่เราต้อง รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและมีความสมบูรณ์ของร่างกาย

ชีว�ตไมสามารถตอรองได
ลักการ ้อท่ 



VISION
ZERO

   การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันที่เข็มแข็ง สามารถกำจัดสาเหตุต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
อันตรายและป้องกันโรคจากการทำงานได้ Vision Zero  คือแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่จะนำมาใช้ในการ 
ป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน โดยการบูรณาการแบบ 3 มิติ คือ

  ด้านความปลอดภัย 2  ด้านสุขภาพ   3  ด้านความผาสุก

 สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและการมีสุขภาพดีไม่เพียงแต่ เป็นเรื่องที่ต้องป ิบัติตามก หมายและจริยธรรม 
เท่านั้น แต่ยังส่งผลด้านเศรษฐกิจด้วย ผลการวิจัยระดับนานาชาติเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน 
เชิงป้องกันอุบัติเหตุ พิสูจน์ให้เห็นว่าเงินที่ลงทุนในด้านความปลอดภัยและสุขภาพทุกๆ หนึ่งดอลล่าร์ได้รับผล 
ตอบแทนมากกว่าสองดอลล่าร์ ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจในด้านบวก  สภาพการทำงานที่ดีมีส่วนช่วยให้ธุรกิจดีด้วยแนวคิด 
Vision Zero  ของ ISSA มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนนำไปใช้ให้ เหมาะสมกับความสำคัญ 
ของงานความปลอดภัย สุขอนามัย และความผาสุก เ พาะสำหรับในแต่ละบริบทขององค์กรนั้นๆ เนื่องด้วย 
ความยืดหยุ่นในการนำไปปรับใช้งาน “Vision Zero” จึงเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการต่างๆ วิสาหกิจหรือ 
อุตสาหกรรม ในทุกภูมิภาคของโลกเรามาร่วมมือกันรณรงค์ Thailan  Vision Zero กันเถอะ

 อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
ไมอาจคาดการณไดลวงหนา

แตอุบัติเหตุลวนเกิดข�้นจากสาเหตุ 



The secon  rinci le  Peo le a e ista es

 VISION ZERO  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่ว่า ข้อผิดพลาดในการทำงานและบนท้องถนนสามารถเกิดขึ้นได ้ 
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างสิ้นเชิง   จากการศึกษารถยนต์บังคับทีใช้เซ็นเชอร์ก็ยังปราก ให้เห็นว่ายังมีข้อจำกัด
ของความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากสภาพแวดล้อม  การประมวลผลข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลโดยจดจำข้อมูล  
จะเห็นได้ว่าปริมาณและความหนาแน่นของข้อมูลที่แท้จริง หมายความว่าทุกอย่างมีข้อจำกัด  ข้อผิดพลาดของมนุษย์ 
เป็นก ที่ไม่อาจมีข้อยกเว้นได้ เช่นเดียวกับคนทำผิดพลาดเนื่องจากกระบวนการทางอารมณ์ แรงจูงใจ และความเครียด 
ที่เกี่ยวข้อง 

 นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่น่าแปลกใจหากการวิจัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนและในที่ทำงานจะ 
ยืนยันว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุสามารถพบได้ในความผิดพลาดของมนุษย์   กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการกระทำ 
ของพนักงาน แต่เป็นที่แน่ชัดว่ากระบวนการคิดที่ผิดพลาด  เพราะว่าทั้งทักษะการขับรถยนต์   การประสานการรับรู้ 
และการประมวลผลข้อมูล ซึ่งได้มีการพัฒนาแต่ก็ยังไม่สามารถรับมือเพื่อการแก้ไขปัญหาจากปัจจัยความเสี่ยง 
ในที่ทำงานหรือบนถนนที่ทันสมัยมากขึ้น ดังนั้นเราไม่สามารถตำหนิพวกเขาจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน 
การตระหนักในความรับผิดชอบและป ิบัติให้เกิดผลสัม ทธิ์ขึ้นจริงในวัฒนธรรมเชิงป้องกันของผู้บริหารที่จำเป็น 
ต้องมีมักจะถูกละเลย    การตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุแทบจะทั้งหมดจะพบเสมอว่า 
ก ความปลอดภัยที่มีไว้เพื่อช่วยชีวิตนั้นจะถูกละเลยอย่างจงใจหรือไม่ก็ระบบที่มีอยู่ก็ไม่ถูกออกแบบไว้ให้ทำงานได้ 
อย่างปลอดภัย  ทั้งสองกรณีนี้ถ้ามีการจัดการแทรกแซงได้ทันเวลาก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้

 อย่างไรก็ตาม นี่ก็หมายความว่ามีอุบัติเหตุทางจราจรเกือบทั้งหมดและอุบัติเหตุจากการทำงานส่วนใหญ่ 
เราสามารถที่จะพบข้อผิดพลาดจากการกระทำของคนในหลายๆครั้งในห่วงโซ่ของเหตุการณ์ที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 
ถึงกระนั้นกลยุทธ์ VISION ZERO ก็ยืนยันว่า ความผิดพลาดนั้นจะต้องไม่ถึงขั้นเสียชีวิตและบาดเจ็บร้ายแรง

มนุษยทุกคนมีโอกาสทำผิดพลาด
ลักการ ้อท่ 



 เป็นที่ชัดเจนว่า เรายอมรับว่าผู้คนจะทำผิดพลาดได้  เราต้องมั่นใจว่าเมื่อใดอุบัติเหตุเกิดขึ้น จะต้องไม่ใช่สาเหตุ 
ท่ีทำให้เกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรง ทุกคนจะต้องได้รับความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี   ซึ่งเป็นวิธีที่สภา 
ความปลอดภัยทางถนนของเยอรมัน (DVR) กำหนดเอาไว้เมื่อเลือกใช้กลยุทธ์ VISION ZERO ความมุ่งมั่น 
ที่จะพัฒนาหลักการออกแบบยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น จะช่วยลดการบาดเจ็บ   รวมถึงระบบ 
ช่วยเหลือ และระบบความปลอดภัย (เช่น  ถุงลมนิรภัย  เป็นต้น) 

 สถานที่ทำงานจะกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เมื่อพิจารณาถึงการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น  คนและ 
เครื่องจักรอัตโนมัติ(อัจ ริยะ) ดูเหมือนว่าจะทำงานเคียงข้างกันและกันในหลายหน่วยงานโดยที่ไม่มีเครื่องป้องกัน

The ourth rinci le  Situational re ention co es irst
 
 ผู ้ใช้ถนนและคนทำงานไม่สามารถสร้างสภาพการทำงานหรือระบบจราจรที ่ปลอดภัยได้ด้วยตัวเอง  
ซึ่งหมายความว่าเราต้องคิดคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ดังเช่นสถานที่ทำงานและระบบการจราจรจะต้องถูกปรับ 
ให้เหมาะกับธรรมชาติมนุษย์ ซึ่งไม่ใช่วิธีอื่นใดนอกจากนี้ ในแนวคิดสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานแบบดั้งเดิม   
เราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการให้ความสำคัญกับการป้องกันตามลำดับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องที่อยู่เหนือ 
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล   ในทางตรงกันข้ามทุกคนจะต้องมีความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อตนเองและผู้อื่น 
อันเป็นผลมาจากสิ่งที่พวกเขาทำและสิ่งที่พวกเขาต้องประสบกับความผิดพลาดของตน  ในสวีเดนพวกเขาเรียก 
สิ่งนี้ว่า ความรับผิดชอบร่วมกัน   บุคคลต้องรับผิดชอบป ิบัติตามก หมายและข้อบังคับ   ในขณะที่ผู้ออกแบบ 
ระบบต้องมั่นใจว่าระบบทั้งหมดต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน   ซึ่งผู้ออกแบบระบบส่วนใหญ่เป็น   นายจ้าง   ผู้จัดการ   
ผู้ผลิตเครื่องจักร  นักวางแผน  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การปองกันตองมากอน
ลักการ ้อท่ 

ความสามารถในการรับมือกับความกดดัน
ทางรางกายและจิตใจเปนสิงสำคัญ

ลักการ ้อท่ 



 บางครั้งนักวิจารณ์อ้างว่า VISION ZERO  นั้นไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง  แต่อย่างไรก็ตามก็มีคำตอบที่ชัดเจน 
ในเรื่องนี้ ใครบ้างที่ต้องการจะเป็นผู้แจ้งกับคนที่ได้รับบาดเจ็บจนพิการจากอุบัติเหตุว่าโศกนา กรรมนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
และไม่มีรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะมีโอกาศเกิดขึ้นอีกมากน้อยเพียงใด หากคุณต้องการที่จะประสบผลสำเร็จให้ดีที่สุด 
และสามารถเป็นไปได้จริง คุณต้องตั้งเป้าหมายว่าอะไรเป็นไปไม่ได้ และอะไรที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ 
เรื่องราวในการขนส่งทางอากาศและรถไ  VISION ZERO ถือว่าเป็นมาตรฐานทองที่ถูกนำมาใช้อย่างยาวนาน 
และทำให้ผู้นำไปใช้ประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวาง  ในกรณีอุบัติเหตุจากการเดินทางทางอากาศหรือรถไ  
ร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้ยาก เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะถูกตรวจสอบจากนักการเมือง  และสื่อมวลชนตามความสนใจ 
ของสาธารณชน อุบัติเหตุรุนแรงเหล่านั้นจะไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลย  ในทางกลับกัน ความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้น 
ทุกวันในการทำงานและบนท้องถนนกลับไม่ได้รับความสนใจ
 แต่เมื่อนักวิจารณ์หันมาใช้เหตุผลเรื่องค่าใช้จ่ายก็มักจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นว่าความเสียหาย   
3  พันล้านบาทที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละปี ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจ ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
ในการทำงานจะน้อยกว่ามาก เพราะยอดเคลมจากบริษัทประกันอุบัติเหตุที่จ่ายเงินต่ออุบัติเหตุประมาณ เป็นจำนวนเงิน  

 พันล้านยูโรในแต่ละปี ในระดับโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศประมาณการว่าประมาณ 4  ของผลิตภัณ ์ 
มวลรวมภายในประเทศของโลกจะสูญหายไปค่าใช้จ่ายของการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และการเจ็บป่วย ตลอดถึงจาก 
การขาดงานเนื่องมาจากการรักษาอาการบาดเจ็บ ความพิการ และประโยชน์ทดแทนสำหรับผู้รอดชีวิต

ศรัทธาเป็ศรัทธาเป็ศรัทธาเปนพืน้ฐานของปันฐานของปันฐานของปญญา
เราเช่ือว่า
We believe that…

1.  เราเช่ือว่า... “ความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทํางาน เป็นกุญแจสําคัญในการดําเนินธุรกิจ”
2. เราเช่ือว่า... “โลกที่ปราศจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยจากการทํางานเป็นสิง่ที่เป็นไปได้”
3. เราเช่ือว่า... “การป้องกัน เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยของเรา”

เราจะรอให้เกิดปัญหา
แล้วแก้ไขหรือจะ

ป้องกัน



2  อีกมุมมองของ “งาน”
⬙ งาน คือ ชีวิต หรือ ความตาย

⬙ งาน หมายถึง ต้องมุ่งมั่นอย่างมาก

⬙ งานทำให้ เจ็บปวดได้

⬙ งานสามารถทำให้บาดเจ็บได้

⬙ งานทำให้ป่วยได้

⬙ งานทำให้ตายได้

 มุมมองของ “งาน”
⬙ ที่น่าประทับใจ

⬙ ที่ทำเป็นทีม

⬙ ที่มีเทคโนโลยี

⬙ เพื่อชีวิตที่ดีงาม 

ทําแล้วได้อะไร ?
ทำไมต้อง “กลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์”
Why ust VISION ZERO 

  ป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วย
    Pre ent or lace in uries an  illnesses
 2  ปรับปรุงการป ิบัติตามก หมายและระเบียบ (มีวินัย)
    I ro e co liance ith la s an  regulations
 3  ลดค่าใช้จ่าย
    Re uce costs  inclu ing signi icant re uctions 
    in or ers  co ensation re iu s
 4  คนงานมีส่วนร่วม
    Engage or ers
  ขยายเป้าหมายความรับผิดชอบต่อสังคม
    Enhance their social res onsi ility goals
  เพิ่มผลิตภาพการผลิต
    Increase ro ucti ity an  enhance o erall usiness o erations

เราเช่ือมั่ันใน VISION ZERO

เราต้องทํางานแบบไหน?



    
        กลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์ไปสู่การปราศจากการสูญเสียจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในการทำงานโดยการใช้
ก ทอง  ประการในสถานประกอบกิจการ มักจะมีคำถามเกิดขึ้นเมื่อนำเครื่องมือหรือวิธีการใหม่ๆ มาใช้ 
เช่นเดียวกันกับ Vision Zero มักจะมีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้น  เช่น

  Vision Zero Strategy  (กลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์) คืออะไร
 2  จะนำไปใช้ในสถานประกอบกิจการให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างไร
 3  นายจ้าง ผู้บริหาร  หัวหน้างาน และพนักงานจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร
 4  ต้องใช้งบประมาณในลงดำเนินการมากน้อยแค่ไหน
    ล

 ประเด็นปัญหาต่างๆ ข้างต้นเป็นที่ถกเถียงกันโดยทั่วไปเมื่อมีการนำกลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย ์
ไปสู่การป ิบัติ  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปรกติ เมื่อใดก็ตามในโลกนี้เมื่อมีเครื่องมือหรือวิธีการอะไรใหม่ๆ มาทดแทนวิธีการ 
เก่าๆ คำถามเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นและต้องการทำความเข้าใจ    เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนที่สนใจ 
จะนำเครื่องมือนี้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร  International Social Security Association  ISSA ได้พัฒนาแนวป ิบัติ 
และประเด็นสำคัญที่สุดคือ ผู้ที่นำเครื่องมือนี้ไปประยุกต์ใช้แทบจะไม่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อปรับปรุง 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  เพียงแค่ท่านจะต้องมีการนำไปป ิบัติอย่างใส่ใจและมีการจัดการอย่างต่อเนื่อง 
หรือไม่ก็อาจขอคำปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องนี้

 ในการพัฒนาแนวป ิบัติกลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์ ได้มีการทำกรณีศึกษากันอย่าง 
หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก นายจ้าง ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
จำนวน   คน นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเ พาะด้านอีกจำนวน 3  คน  เพื่อมาร่วมกัน 
หาวิธีการแบบง่ายๆ  เป็นวิธีการในเชิงบวก และมีประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน   
ซึ่งประเด็น กรณีศึกษาต่างๆ และจากคำถามต่างๆ เหล่านั้นได้นำมารวบรวมให้ง่ายต่อการนำไปป ิบัติจนได้พัฒนา   
มาเป็นเครื่องมือเรียกว่า “ก ทอง  ประการ”  ซึ่ง “ก ทอง  ประการ” อาจกล่าวได้กว่าได้ถูกเขียนและเรียบเรียง 
จากนักเขียนที่มาจากหลากหลายสาขาด้านความปลอดภัยนับ  คน   ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 
เครื่องมือให้เหมาะสมกับการนำไปป ิบัติในสถานประกอบกิจการที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป

 อุบัติเหตุจากการทำงานหรือในท้องถนนรวมทั้งการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น 
โดยบังเอิญหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มาจากสาเหตุ ดังนั้นถ้าหากว่าเราร่วมมือกันเพื่อกำจัดสาเหตุ 
เหล่านี้แล้ว อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานและอื่นๆ ก็จะสามารถจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้

 กลยุทธในเชิงป้องกันของ ISSA นั้น เรียกว่า “วิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์ (Vision Zero Strategy)” หรือ 
“การมุ่งมั่นที่จะทำให้การสูญเสียจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในการทำงานเป็นศูนย์” ขึ้นอยู่กับความเชื่ออย่างจริงจังว่า 
อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเกี่ยวเนื่องจากการทำงานทุกอันนั้นสามารถป้องกันได้ การมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม 
วิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์นี้จึงเป็นไปได้ที่จะสร้างสรรค์ให้สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน สถานประกอบกิจการ 
หรืออุตสาหกรรม ที่ไม่มีคนตายหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรง หรือได้รับผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของพวกเขา 
แต่อย่างใด

สร้างวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์ด้วย

กฎทอง 7 ประการ



อะไรคอเคร�องมอนําไปสู่การป ิบัติเพ�อให้บรรลุเป้าหมาย
ก ทอง 7 ประการ (7  )*

1. มีความเปนผูนำ - แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น

2. ชี้บงอันตราย - ควบคุมความเสี่ยง

3. กำหนดเปาหมาย - พัฒนาแผนงานกิจกรรม

. ทำใหแนใจวาไดมีการจัดทำระบบดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย - จัดการองค์กรให้ดี 

5. ใชเคร�่องจักร อุปกรณ และสถานที่ทำงานอยางปลอดภัยและไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ

6. ปรับปรุงคุณสมบัติของบุคลากร - พัฒนาความรู้ความสามารถ

7. ลงทุนในบุคลากร   - สร้างแรงจูงใจโดยการให้มีส่วนร่วม

        เป็นเครื่องมือที่ได้ผ่านการวิจัย นำไปป ิบัติและทดลองใช้โดย นักอาชีวอนามัยและผู้ที่มีประสบการณ์จนประสบความสำเร็จ

เป้าหมายของ   คออะไร 
⬙ เปาหมายของพ ติกรรม คือ ปรับเปลี่ยนพ ติกรรมความปลอดภัยเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน

⬙ เปาหมายของชีว�ตในงานและนอกงาน คือ ความปลอดภัย สุขภาพและความผาสุก

ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยเปนเร�องที�คุ้มค่า
 การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำตามก หมาย หรือหลักของ 
ศีลธรรมเท่านั้น แต่ยังคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์อีกด้วย  การลงทุนในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามยั 
ในที่ทำงานช่วยให้หลีกเลี่ยงความทุกข์ทรมานของคนได้ และยังช่วยปกป้องคุ้มครองสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราอีกด้วย 
นั่นคือ สุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของร่างกายและจิตใจของเรา  การป้องกันต่างๆ นั้นยังมีผลดีในเชิงบวกในเรื่อง 
ของการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน รวมทั้งในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของงานและผลิตภัณ ์ 
ในเรื่องชื่อเสียงขององค์กร และความพึงพอใจของลูกจ้าง ผู้บริหาร และลูกค้า อีกด้วย

 การศึกษาที่เป็นทางการเรื่องผลตอบแทนจากการป้องกันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เงินแต่ละบาทที่เราลงทุนใน 
เรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยนั้น มีศักยภาพที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ด้านบวก ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ได้มากถึงสองบาทขึ้นไป

ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยต้องการภาวะผู้นำของผู้นำ
 การปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในสถานประกอบกิจการไม่ได้หมายความว่า 
จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเสมอไป สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ ่ายบริหารมีการป ิบัติงานด้วยจิตสำนึกที่มีความตระหนัก 
ได้แสดงถึงความเป็นผู้นำอยู่ตลอดเวลา และได้สร้างบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจ และมีการสื่อสารแบบเปิดเผย 
ให้เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กร   ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนนายจ้างและผู้บริหารทั้งหลายให้สามารถปรับปรุง 
สภาวะด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง  ISSA  จึงได้พัฒนาแนวป ิบัติในเรื่องของ 
ก ทอง  ประการของวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์ ขึ้นมา

 การนำกลยุทธ์เชิงป้องกันของวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์ไปป ิบัตินั้น เป็นงานใหญ่อย่างยิ่งที่จำเป็นต้องมีการ 
ทุ่มเทเสียสละและการมีส่วนร่วมของคนในหลายภาคส่วน  สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่า การมีนายจ้างและผู้บริหาร 



 การป้องกันอุบัติเหตุ โรคจากการทำงาน และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในสังคมไทย ได้รับการเรียนรู้ 
จากต่างประเทศและนำมาบูรณาการ นำสู่การป ิบัติตามข้อจำกัด ข้อเท็จจริง และความความยากง่ายในการ 
ดำเนินการของผู้กำหนดนโยบายและผู้เกี่ยวข้อง ( ) โครงการ Zero Acci ent และการประกวดสถานประกอบการ 
ดีเด่น เป็นกิจกรรมแรกๆที่สังคมไทยนำมาใช้ ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้เข้าสู่ระบบการดำเนินการด้วยความสมัครใจ 
และมีบันทึกผลการประสบอุบัติเหตุที่น้อยหรือเป็นศูนย์ ในเชิงป ิบัติย่อมมีสถานประกอบกิจการที่ยังไม่ตระหนัก 
และจากความรุนแรงของปัญหาความไม่ปลอดภัย (2) นโยบาย Sa ety Thailan  นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการ 
ที่จะให้เกิดการบังคับใช้ก หมายอย่างเคร่งครัด ตระหนักและป ิบัติตามก หมายความปลอดภัยต่างๆที่มี และการ 
ดำเนินการตาม (3) กลยุทธ์ Vision Zero นับว่าเป็นการยกระดับการดำเนินการอีกขั้น จาก Zero Acci ent สู่ Zero 
Har  และ Vision Zero ในที่สุด

 วัตถุประสงค์ที่มีจุดหมายเดียวกันแต่แตกต่างกันรูปแบบการนำเสนอและไปเปลี่ยนแนวคิดให้ “ถูกต้อง” และ 
“ต่อเนื่องยั่งยืน”ในที่สุด กลยุทธ์ Vision Zero จึงเป็นเครื่องมือของทุกรูปแบบของการดำเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
ซึ่งการดำเนินการตามกลยุทธ์ Vision Zero ยังจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงการ Zero Acci ent 
การประกวดสถานประกอบการดีเด่น และนโยบาย Sa ety Thailan  ทั้งในมิติของการบังคับใช้ก หมายในเชิงบวก 
และมิติของการต่อยอดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยให้ยั่งยืนและเกิดจิตสำนึกอย่างแท้จริง

 กลยุทธ์ Vision Zero อาศัยพื้นฐานของการเห็นคุณค่าใน “ชีวิต” และศรัทธาของผู้นำ ใช้ภาวะผู้นำ 
ที่จะมุ่งมั่นเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุ โรคจากการทำงาน และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน  ความมุ่งมั่นของผู้นำ 
ขององค์กรจะทำให้เกิดการป ิบัติตามก หมาย (Sel -regulation) ซึ่งเป็นแนวทางและมาตราฐานขั้นต่ำ 
เพื่อความปลอดภัย เกิดการขยายไปสู่ลูกจ้าง พนักงานของผู้รับเหมาที่มาทำงานในสถานที่ทำงานที่รับผิดชอบ 
จนครอบคลุมธุรกิจที่ต่อเนื่อง (Su lier hain anage ent) สู่การเป็นต้นแบบ ของความปลอดภัย ( ig roth-
er) ถ้ากลยุทธ์ Vision Zero ได้ถูกนำเอาไปใช้เพื่อปรับความตระหนัก ( in set) ของผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทั้งหน่วยเล็กที่สุดของสังคม หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศไทยในที่สุด แน่นอน วัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมความปลอดภัย ย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้

Expansion

SAFETY THAILAND

• Law Enforcement
• Public Private Partnership

• OSH Knowledge & Awareness 

Big BrotherBig Brot

THAI CULTURE
SAFETY CULTURE

THE FOUR PRINCIPLES OF VISION ZERO: 
1. Life is not negotiable
2. People make mistakes
3. The ability to cope with physical and mental pressure is crucial
4. Situational prevention comes first 

Passion Commi
tment

Leaders
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GOVERNMENT: SAFETY THAILAND, Law enforcement & Partnership

PRIVATE: BIG BOTHER –though- Supplier Chain Management

PUBLIC: SOCIETY SAFETY

THAILAND 4.0: 
• Stable
• Prosperous
• Sustainable

SAFETY THAILAND
• Industry
• School/Educ.
• Transport
• Government
• Public
• Society

Supplier Chain
Management 

Thailand .0  Culture of Pre ention


