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งานความปลอดภยัและการเตือนอนัตราย
ตางๆ มีอุปสรรคมากมายหลายประการ แต
อุปสรรคอยางหน่ึงที่ผมจะเอามาคุย ณ ที่น้ีคือ
“Normalcy Bias” เปนคาํภาษาอังกฤษ อานวา
“นอรมลัซ ีไบแอส” แปลใหเขาใจงายๆ คอื การ
มองโลกในแงดีเกินไป เปนความเอนเอยีงไปใน
ทางปกติ มคีวามคดิทีว่าสิง่ตางๆ จะเปนปกติ ไม
เลวรายอะไร เชน เราบอกวาอาคารหลงัน้ีเสีย่ง
จะเกิดไฟไหมนะ เจาของอาคารก็ตอบวา “ไมมี
วันเสียละ ทุกอยางเปนปกติดี” กลาวคือ ไมวา
เราจะบอกอะไรหรือเตือนอะไร เขาก็จะมคีวาม
เอนเอียงไปในแนวทางวาทุกอยางเปนปกติ
ไมมีอะไรนาเปนหวง

Normalcy Bias เปนภาวะทางจิตอยางหน่ึง
ของมนุษย ไมใชเฉพาะคนไทยหรอก ฝร่ัง ญ่ีปุน
เปนกันหมด คือเปนกันทุกชาติทุกภาษา แต
ไมใชทกุคนในโลกน้ีจะเปนกันหมด เปนเฉพาะ
บางคนบางกลุมเทาน้ัน

คนทีม่ภีาวะ Normalcy Bias เปนอปุสรรค
ตองานความปลอดภยัและการเตือนภยัมากทีส่ดุ
เพราะพวกน้ีจะคดิในแงดีทกุเร่ือง คดิวาทกุอยาง
เปนปกติไมมอีะไรเลวรายหรือผดิปกติ ในญ่ีปุน
นักวางแผนบรรเทาสาธารณภยัตองปวดหวัเพราะ
กลุมคนทีเ่ปน Normalcy Bias ไมยอมขยบัตัวไป
ไหนเมือ่มสีญัญาณเตือนอพยพกอนเกิดภยัพบิติั
คนกลุมน้ีบอกวาไมอพยพเพราะไมคิดวาจะมี
อะไรรายแรง สิง่ทีเ่กิดขึน้ก็ดูเปนปกติ แตในทีส่ดุ
คนกลุมน้ีก็เปนผูประสบภยัทีเ่ลวราย บางคนก็
สูญเสียชีวิตไป

ในงานความปลอดภยัพืน้ฐานของสถาน
ประกอบการตางๆ  เราก็อาจเจอคนประเภทน้ี
โดยเฉพาะฝายบริหารทีม่คีวามคดิเอนเอยีงไปใน
ทางปกติ คดิวาสถานประกอบกิจการของตัวเอง
เปนปกติไมมีอะไรนาเปนหวง เขาคิดอยางน้ัน
จริงๆ แมจะมอีบุติัเหตุเกิดขึน้ เขาก็ยงัคดิวาเปน
เร่ืองปกติอยูอยางน้ัน ถามวา คนประเภทน้ีมี
ปญหาทางจิตใชไหม ตอบวาไมใช เขาก็เปนคน
ธรรมดาเหมือนคนทั่วไป เพียงแตมีทัศนคติวา
โลกน้ีไมนาเกิดสิง่เลวราย ไมเช่ือเร่ืองความเสีย่ง
อันตราย ไมเช่ือเร่ืองอุบัติภัยหรือภัยพิบัติ เขา
คดิวาทกุอยางในโลกเปนปกติ แมจะมบีางอยาง
เกิดขึ้ นแตมันก็จะกลับมาเปนปกติในที่ สุด
เรียกวามองโลกในแงดีเกินไปหรือคดิบวกสดุๆ
ก็วาได เขาเห็นดวยกับงานความปลอดภัยและ
การเตือนอันตรายตางๆ ไมโตแยง ไมตอตาน
เพยีงแตเขาไมเหน็ความเปนทีจ่ะตองทาํตอนน้ี
ในเมือ่เขาคดิวาทกุอยางเปนปกติแลวจะทาํเซฟต้ี
ใหเปลืองเงินทาํไม

สถานประกอบการบางแหงมคีวามพรอม
ในเร่ืองงบประมาณ สามารถทาํโครงการความ
ปลอดภยัในทกุเร่ือง สามารถติดต้ังระบบปองกัน
ไฟไหมและเตือนอัคคีภัยอยางครบถวนได แต
กลบัไมไดทาํ เพราะเจาของเปนกลุม Normalcy
Bias มองโลกในแงดี ไมเห็นความจําเปนที่จะ
ตอง ทาํระบบปองกันใดๆ ทัง้สิน้ เพราะจิตใจเขา
เอนเอยีงไปในทางปกติ คดิวา ไมมอีะไรนากังวล
ทกุอยางปกติดี นอกจากน้ี ระดับลกูจางบางกลุม
ก็เปนเหมอืนกัน สอนอะไรเตือนอะไรไมคอยทาํ

ตาม ไมใชด้ือร้ันหรือขัดแยงอะไร เพียงแตเขา
คดิวา ทกุอยางเปนปกติ มองไปรอบๆ ตัว ไมเหน็
มีอันตรายใดๆ แลวเขาจะปองกันไปทาํไม

อกีตัวอยางหน่ึงทีเ่หน็ไดชัดคอืพนักงาน
ที่ทํางานในอาคารสูงหรืออาคารใหญพิเศษ
ประเภทหางหรือศนูยการคา มบีางกลุมทีไ่ดยนิ
สัญญาณเตือนไฟไหมหรือเตือนอพยพ กลับ
รูสึกชิลๆ ไมกระตือรือรนอะไร พวกเขาอาจจะ
เปน Normalcy Bias เห็นอะไรหรือไดยินอะไร
ก็จะมองเปนเร่ืองปกติธรรมดา เหมือนคนมี
อคติบางอยาง ไมวาจะเกิดอะไร เขาก็คดิของเขา
แบบน้ัน เชน มใีจเอนเอยีงทีจ่ะเกลยีดใคร หรือ
มอีคติกับใคร เขาก็จะคดิแบบน้ันตลอดไมวาคนท ี
เขาไมชอบจะพยายามทาํดีอยางไรก็ตาม  ลกัษณะ
เดียวกัน อนัตราย ความเสีย่ง หรือการเตือนภยั
ทีเ่กิดขึน้ คนกลุมน้ีมองเปนเร่ืองปกติ ไมมอีะไร
นากลวัหรือนาต่ืนตระหนก พวกเขาจะเพกิเฉย
ไมปรับปรุงแกไข ไมตกใจ ไมอพยพ

Normalcy Bias เปนอปุสรรคตองานความ
ปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัยอยางแทจริง

ในงานความปลอดภยัในสถานทีท่าํงาน
ตางๆ Normalcy Bias ทาํใหงานความปลอดภยั
ไมคบืหนาเพราะคนทีม่ทีศันคติแบบน้ีจะไมรวม
กิจกรรมหรือโครงการตางๆ ดานความปลอดภยั
ดวยเหตุที่ ไมคิดวาสถานประกบอบการจะมี
อันตรายเกิดขึ้น เขาจะมองทุกอยางเปนปกติ
หมด คอืมใีจเอนเอยีงไปทางบวกหมด มองโลก
ในแงดีเกินไป เหตุผลไมเก่ียวกับเร่ืองเงินลงทนุ
แตเปนเร่ืองของความคิดและทัศนคติที่เห็นวา
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อนัตรายทีเ่กิดขึน้จากการทาํงานเปนเร่ืองปกติ
ไมใชเร่ืองคอขาดบาดตายถงึขัน้ตองวางมาตรการ
ความปลอดภัย

ในงานบรรเทาสาธารณภยัไมวาขนาดใหญ
หรือขนาดเลก็ Normalcy Bias ทาํใหคนบางกลุม
ไมอพยพหนีภยัเมือ่ไดรับสญัญาณเตือน บางคร้ัง
เราคดิวาคนกลุมน้ีนาจะเปนผูสงูอาย ุแตจริงๆ แลว
มีทุกเพศทุกวัย และเปนเร่ืองสวนบุคคลสวน
ใหญไมมมีลูเหตุจูงใจใดๆ คอื เปนมาต้ังแตเกิด
เปนลกัษณะนิสยัสวนตัว มองทกุอยางเปนปกติ
ไมเครียด ไมกังวล ไมตระหนก ขนาดมคีาํเตือน
ใหอพยพทนัท ียงัไมขยบัแตจะมองออกไปขางนอก
แลวก็บอกกับตัวเองวา “ไมเหน็มอีะไร ทุกอยาง
ปกติดี แลวจะอพยพไปทําไม” แตชวงหลังมี
นักจิตวิทยาอธบิายวา Normalcy Bias บางคนมี
แรงจูงใจมาจากการเตือนภยัทีเ่รียกวา “Crying
Wolves” (เด็กเลี้ยงแกะที่รองตะโกน “หมาปา
หมาปา”) น่ันคอื มปีระสบการณไดรับการเตือน
ใหอพยพจากภัยพิบัติ แตปรากฏวาไมมีอะไร
เกิดขึ้น เขาก็คิดวาการเตือนภัยเปนเร่ืองโกหก
เจอแบบน้ีสองสามคร้ังก็จะเพกิเฉยกับการเตือน
ตลอดไป ทีน้ีพอเกิดภัยพิบัติจริงๆ ขึ้นมา เมื่อ
ไดยินสัญญาณเตือน ก็จะไมหนีไปไหนเพราะ
คิดวาก็คงเหมือนคร้ังกอนๆ ในที่สุดก็ประสบ
กับภัยพิบัติรายแรงจนเสียชีวิตไป

ทางแก Normalcy Bias เราตองอธิบาย
และหาตัวอยางมาประกอบ บอกใหรู ในสถาน
ประกอบการมอีนัตรายทีส่ามารถทาํใหบาดเจ็บ
หรือเสยีชีวิตไดจริงๆ บางอยางไมใชเร่ืองปกติอกี
ตอไป หากมกีารเปลีย่นแปลงทาํใหสภาพการณ
และเง่ือนไขไมเหมือนเดิม สถานที่ทาํงานมีสิ่ง
ผดิปกติและมคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ ทีส่าํคญัสิง่ตางๆ
เหลาน้ีจะไมมีวันกลับเปนปกติไดถาไมทาํการ
ปรับปรุงแกไขดวยมาตรการความปลอดภัย

อาจจะเปนเร่ืองยากในการเปลีย่นทศันคติ
ของบคุคล แตก็ไมพนความพยายามไปได ตอง
มีการพูดคุยเปนประจําและบอยๆ ประเด็นที่
ควรนํามาสนทนาคือ กรณีศึกษาอุบัติเหตุหรือ
อบุติัภยัตางๆ ในสถานประกอบการทีใ่กลเคยีง
หรือคลายคลงึกับของตัวเอง พรอมกับช้ีใหเหน็
การมองทกุอยางเอนเอยีงไปเปนเร่ืองปกติธรรมดา
ไมนาจะถกูตอง หากมคีวามเปลีย่นแปลงทาํให
บางอยางหรือหลายอยางผดิปกติไปก็มแีนวโนม
จะทาํใหเกิดอนัตรายขึน้ได

สวนงานบริหารจัดการภัยพบิัติ ไมวาจะ
เปน ไฟไหม แผนดินไหว นํ้าทวม ตึกถลม ฯลฯ

ซึ่งจําเปนตองมีการเตือนภัยหรือเตือนอพยพ
ผูมหีนาทีรั่บผดิชอบก็ตองคาํนึงเร่ือง Normalcy
Bias และตองหาทางแกปญหาไวดวย ตองหาวิธี
ทีจ่ะอธบิายใหคนทีม่ทีศันคติแบบน้ีเขาใจถงึความ
จําเปนในการอพยพหนีไฟ ตองย้ําวาภัยพิบัติ
ไมใชเร่ืองปกติของโลกแตเปนสถานการณพเิศษ
ที่สามารถทาํใหมนุษยบาดเจ็บ ลมตาย รวมทัง้
ทรัพยสนิเสยีหายมหาศาลได เมือ่มแีนวโนมจะ
เกิดภยัพบิติัมนีอยมากทีส่ถานการณจะเปนปกติ
สวนใหญจะเกิดตามคาํพยากรณทีท่าํตามหลกั
วิชาการหรือเทคโนโลยสีมยัใหม ทางเดียวทีค่วร
ทาํคอือพยพไปอยูทีป่ลอดภยัตามการแจงเตือน
จนกวาเหตุการณจะกลบัสูภาวะปกติ โดยทัว่ไป
ภัยพิบัติจะเกิดกอนแลวกลับมาปกติ ไมใชจูๆ
จะเปนปกติไดเลย จึงเปนเร่ืองทีเ่ปนไปไมไดวา
ภัยพิบัติจะสลายตัวไปเองกอนที่มันจะเกิดขึ้น
ภัยพิบัติตองเกิดขึ้นแนถามีองคประกอบครบ
น่ีคือ หลักการตามธรรมชาติของสภาพดินฟา
อากาศหรือเง่ือนไขตางๆ ที่จะทาํใหเกิด

ทางเลือกเดียวของมนุษยคือทําตามคาํ
แนะนําของผูมอีาํนาจหนาทีใ่นการจัดการภยัพบิติั
โดยเฉพาะ การอพยพ ตามการแจงเตือน หาม
คิดวาทุกอยางจะเปนปกติดวยตัวเอง อยามอง
โลกในแงดีเกินไปวาจะไมมภีัยพิบติัเกิดขึน้

ผูมหีนาทีรั่บผดิชอบในการบริหารจัดการ
ภัยพบิัติตองคิดวา ในสงัคมเรามีกลุมคนทีเ่ปน
Normalcy Bias รวมอยูดวย ตองใสใจเปนพเิศษ
ตองคนหาใหเจอแลวอธบิายใหพวกเขาเขาใจถงึ
ความเปนจริงของภยัพบิติั แนะนําการเอาตัวรอด
เมือ่เกิดเ หตุไมคาดคดิและหดัสงัเกตสิง่ผดิตางๆ
รอบตัว รวมทัง้รีบหนีไปเมือ่ไดรับการแจงเตือน

ที่สาํคัญ ผูมีหนาที่แจงเตือนการอพยพ
จะตองระวังเร่ือง “Crying Wolves” ไวดวย ถา

เปนการแจงเตือนไฟไหมในอาคารเราเรียกวา
“False Alarm” แจงเตือนอพยพออกจากอาคาร
แตไมมไีฟไหมจริงเกิดขึน้จริง เปนเร่ืองเสยีหาย
ทั้งแกเจาของอาคารเองและผูคนที่ไดรับการ
แจงเตือน โดยเฉพาะฝายหลัง เมื่อเจอสักคร้ัง
สองคร้ังก็จะเขด็ เมือ่ไดยนิสญัญาณเตือนอพยพ
จากเหตุทีเ่กิดเพลงิไหมจริงๆ เขาอาจไมทาํตาม
ขนตอนทีกํ่าหนดสงผลใหเกิดอนัตรายถงึชีวิตได

และในระดับการเตือนภยัพบิติัสาธารณะ
การแจงเตือนทีเ่ปน “Crying Wolves” อาจทาํให
เกิดโศกนาฏกรรมคร้ังใหญขึน้ได เมือ่คนสกัรอย
คนไมยอมอพยพตามการแจงเตือน เน่ืองจากมี
ประสบการณถกูหลอกใหอพยพจากการแจงเตือน
แบบ “Crying Wolves” มาแลวคร้ังหรือสองคร้ัง
เมือ่มภียัพบิติัจริงๆ แลวไมหนีไปยงัทีป่ลอดภยั
คนทัง้หมดเหลาน้ีก็ตองประสบชะตากรรมถงึแก
ชีวิตไปอยางนาเศราใจที่สดุ

สดุทาย ขอย้าํอกีคร้ัง คนทีเ่ปน Normalcy
Bias ไมใชคนผิด ไมไดเปนผูรายอะไร แตเปน
อุปสรรคของงานความปลอดภัยพื้นฐานจนถึง
งานจัดการภยัพบิติัขนาดใหญ ซึง่หนาทีข่องเรา
คอืตองชวยแกไขโดย การสรางความเขาใจใหแก
พวกเขา โดยบอกวา “ภัยตางๆ บนโลกใบน้ี
ไมมอีะไรเปนเร่ืองปกต ิทุกอยางลวนผิดปกติ
มคีวามเสีย่ง และเปนภยัตอชวีติและทรัพยสนิ
ของมนุษยทุกผูทุกนาม”


