
วารสารความปลอดภยัและสิง่แวดลอมวารสารความปลอดภยัและสิง่แวดลอมวารสารความปลอดภยัและสิง่แวดลอมวารสารความปลอดภยัและสิง่แวดลอม    

Safety & Safety & Safety & Safety & Environment NewsEnvironment NewsEnvironment NewsEnvironment News    

บริษัท โฟมเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
เลขท่ี 259 หมูท่ี 3 ตําบล ทุงสขุลา อาํเภอ ศรีราชา จงัหวัด ชลบุรี 20230 

 

ฉบบัที� 3/2555 วนัที� 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประหยดัพลงังาน ประหยดัพลงังาน ประหยดัพลงังาน ประหยดัพลงังาน ““““เรื่องเลก็เรื่องเลก็เรื่องเลก็เรื่องเลก็” ” ” ” แตทาํแลวแตทาํแลวแตทาํแลวแตทาํแลว    ““““ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งใหญใหญใหญใหญ””””    
        

    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

ออกกาํลงักายชวงอากาศรอนจัด เพิม่ภาระของปอดออกกาํลงักายชวงอากาศรอนจัด เพิม่ภาระของปอดออกกาํลงักายชวงอากาศรอนจัด เพิม่ภาระของปอดออกกาํลงักายชวงอากาศรอนจัด เพิม่ภาระของปอด    หวัใจหวัใจหวัใจหวัใจ    
การออกกาํลงักายภายใต้อากาศ ร้อนจดัเป็นการเพิ�มภาระให้กบัหัวใจและ

ปอด จะทาํให้อุณหภูมร่ิางกายสูงขึ'น และเพื�อเป็นการระบายความร้อนเลอืดที�
ไหลเวยีนสู่ผวิหนังจะมากขึ'น เลอืดที�ไหลเข้าสู่กล้ามเนื'อจะน้อยลง เป็นการเร่ง

อตัราการเต้นของหัวใจ มหีลายเรื�องที�ผู้ออกกาํลงักายพงึระวงัดงันี' 

� ค่อยเป็นค่อไป : เริ�มตน้ออกควรชา้ๆ เมื�อร่างกายปรับไดแ้ลว้
ควรเพิ�มระดบัใหห้นกัขึ"นตามความเหมาะสม    

� ดื�มนํ'าให้มาก :ความสามารถในการขบัเหงื�อของร่างกายขึ"นอยู่
กบัการดื�มนํ"า แม่วา่ออกกาํลงักายไม่หนกัมาก ก็ควรดื�มนํ"าให้
เพียง    

� สวมเสื'อผ้าให้เหมาะสม :เสื"อผา้ที�มีลกัษณะเบาบางและหลวมมี
ส่วนช่วยการระเหยของเหงื�อและระบายอากาศไดดี้    

� หลกีเลี�ยงแดดจัด :ควรออกกาํลงักายในช่วงเชา้ตรู่หรือช่วงเยน็     

    

 

 
    
    

    
ในชวงสองเดอืนที่ผานมาอุบัติเหตุเกดิทั้งหมด 4 คร้ังโดยแบงเปนเดือนมกราคม 2 

คร้ังและเดือนกุมภาพันธ 2 คร้ังเชนกันนับวาความถี่ในเกิดนัน้สุง 
ผูเขียนเองเลงเห็นถึงความสําคัญของปญหานี้จึงขอนําเสนอทฎษฎีที่เรียกกกวาทฤษฎโีดมโินทฤษฎโีดมโินทฤษฎโีดมโินทฤษฎโีดมโิน
((((Domino TheoryDomino TheoryDomino TheoryDomino Theory) ) ) )     มาใหกับทานผุอานทราบถึงที่มาที่ไปและการนําไปใชกันครับ 
  ทฤษฎีดังกลาวนี้คดิคนโดยนกัปรัชญาที่ช่ือวา H.W.HeinrichH.W.HeinrichH.W.HeinrichH.W.Heinrich ไดกลาววา การ
บาดเจ็บหรือการสูญเสียตางๆ เปนผลโดยตรงจากการเกดิอุบัติเหตุ ซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตกุ็
มาจากการกระทาํและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมปลอดภัย โดยเปรียบเสมอืนตัวโดมโิน
ที่เรียงกันอยู 5 ตัวใกลกัน ถาตัวใดตัวหนึ่งลมลงยอมสงผลใหตัวอืน่ๆ ลมลงตามไปดวย
เหมือนลูกโซ ดังนี ้

โดมิโนตัวที� 1 : สิ�งถ่ายทอดจากบรรพชนและสภาพแวดล้อมทางสังคม  

หมายถงึ ความใจร้อน ดื'อรั'น อาจจะถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของแต่ละคน 

โดมิโนตัวที� 2 : ความผดิปรกติหรือความ บกพร่องส่วนบุคคล 
หมายถงึ คุณลกัษณะทางสันดานและความประพฤติที�ไม่ด ีอาจกลายเป็นบุคคลที�ชอบละเลย ไม่สนใจต่อหลกัปฏิบัติเพื�อความ

ปลอดภยั 

โดมิโนตัวที� 3 : การกระทาํ และ/หรือสภาพการณ์ที�ไม่ปลอดภัย เช่น 
การยนือยู่ใต้ของหนักที�แขวนอยู่ การสตาร์ทเครื�องจักรโดยขาดการตรวจสอบที�ด ีแสงสว่างที�ไม่เพยีงพอนับว่าเป็นสาเหตุ

โดยตรงของการเกดิอุบัติเหตุ 
โดมิโนตัวที� 4 : อุบัติเหต ุ

หมายถงึ เหตุการณ์ที�เกดิขึ'นโดยไม่ตั'งใจ เช่นการหกล้ม การกระแทกโดยวตัถุลอยมาจากที�อื�น เป็นอุบัติเหตุที�นํามาซึ�งการ

บาดเจ็บหรือการสูญเสีย 
โดมิโนตัวที� 5: การบาดเจบ็หรือการสูญเสีย เช่น ขาหัก หัวแตก เครื�องมือชํารุด ฯลฯ เป็นการบาดเจ็บที�มีผลโดยตรงมา

จากอุบัติเหตุ 
จากทฤษฎีโดมิโน เราจะเห็นวาการเกิดอุบัติเหตทุี่เปนผลใหเกดิการบาดเจ็บจะเปนผล

เนื่องมาจากการกระทาํที่ไมปลอดภัยและ/หรือสภาพการณที่ไมปลอดภัยซึ่งเปนตัวโดมิโนใน

ตัวกลางของทั้งหมดเสมอ การปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทีจ่ะเกิดข้ึนนั้น วิธีดีทีสุ่ดคือ 

ปองกันมิใหเกดิการกระทํา และ/หรือ สภาพการณที่ไมปลอดภัยเกิดข้ึน ซึ่งสามารถอธิบาย

ไดดวยความสัมพันธของตัวโดมิโนตางๆ โดยเปนทีย่อมรับและนําไปใชปฏิบัติกนัอยางมาก

 
 

 

 

 

 

ทั �งนี �ทั �งนั �นทฤษฎทีี
ลาํค่า จะไม่มีประโยชน์ใดเลย หากไม่ลอง

นําไปปฏิบตัิหรือปรับใช้อย่างจริงจัง ผู้เขียนเองจึงอยากร้อง

ขอให้เพื
อนพนักงานทุกท่านทาํงานด้วยความไม่ประมาท ตั �งมั
น

อยู่ในกฏแห่งความปลอดภยัเปรียบเสมือนการขจัดการขจัด

โดมิโนตัวที
 1 ดังที
ทฤษฎีว่าไว้......... 

หากลองจนิตนากรถึงภาพในอนาคตเมื�อชวีติคนเราไม่มีพลงังานใช ้

อยา่งเพียงพอ วถีิชวีติแบบเดิมๆที�เคยเป็นอยูค่งตอ้งเปลี�ยนแปลง

ไป อยา่งชนิดที�เรยีกกวา่เปลี�ยนโฉมไปเลยก็ได ้

 อนัที�จรงิแลว้ การประหยดัพลงังาน แมจ้ะเป็นเรื�องเล็ก แต่

เมื�อเราทาํดว้ยจติสาํนึกแหง่ตนเพียงคนเดียว ผลลพัธท์ี�ไดก้ลบั

ยิ�งใหญ ่เพราะการที�แตล่ะคนตา่งประหยดัพลงังานดว้ยจติสาํนึกใน

ตนเอง จะกลายเป็นพลงัที�สง่ตอ่ใหค้นรอบขา้ง และสงัคมเกิดการ

เปลี�ยนแปลงได ้ การประหยดัพลงังานจงึเป็น “เรื�องเลก็” แตท่าํ

แลว้ “ยิ�งใหญ”่  

ลองมาดูกนัซวิา่ “เรื�องเล็กๆ” ที�ทาํแลว้ “ยิ�งใหญ”่ มีอะไรบา้ง..... 

 

 

                                                                                                       

           

                                                                       

02 แยกขยะก่อนรีไซเคิล ถ้า

ทกุคนแยกขยะที�เป็นกระดาษ 
พลาสติก ก่อนที�จะโยนทิ �งลงถงัขยะ
จะสามารถลดพื �นที
ในการฝังกลบ

ได้มากกว่า 67 %  

01อาบนํ �าให้เร็วขึ �น การที�เรา

อาบนํ �าให้เร็วขึ �น ( นาที จะสามารถ
ประหยดันํ �าได้ มากกว่า 9: แกลลอน 

03นําถุงพลาสตกิกลับมาใช้ซํ �า 
จะทําให้ประหยดัเงินและเวลาในการ
ซื �อถงุใสข่ยะ หากมีการนํามาใช้ใหม ่1 
ตนัจะทําให้ประหยดันํ �ามนัได้ 11 
บาร์เรล 

04ซื �อแบตเตอรี
แบบชาร์ตไฟ

ได้ คณุจะ ประหยดัเงินได้ในระยะยาว 

เพพราะถา่นแบบชาร์จไฟได้หนึ�งก้อน 
สามารถทดแทนถา่นอลัคาไลน์ที�ใช้ครั �ง
เดียวทิ �งได้มากกวา่ 1000  ก้อน ตลอด
อายกุารใช้งาน 

05เลือกโน๊ตบุ๊ค เมื
อคิดจะซื �อ

คอมพวิเตอร์ใหม่ เพราะใช้วสัดุ

และพลงังานในการผลติน้อยกวา่
เครื�องPCช่วยประหยดัได้ 220 kwhr/ปี 

นี
 เป็นเพียงแค่เรื
องเลก็ๆบางส่วน

ยงัมีเรื
องเล็ก ๆ อีกมากมายที
ช่วย

ประหยดัพลังงานได้ แล้วคุณล่ะ ... 

ประหยดัพลังงานแล้ว หรือยงั?? 


