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งานความปลอดภัยและการเตือนอันตราย
ตางๆ มีอุปสรรคมากมายหลายประการ แต
อุปสรรคอยางหนึ่งที่ผมจะเอามาคุย ณ ที่นี้คือ
“Normalcy Bias” เปนคําภาษาอังกฤษ อานวา
“นอรมลั ซี ไบแอส” แปลใหเขาใจงายๆ คือ การ
มองโลกในแงดเี กินไป เปนความเอนเอียงไปใน
ทางปกติ มีความคิดทีว่ า สิง่ ตางๆ จะเปนปกติ ไม
เลวรายอะไร เชน เราบอกวาอาคารหลังนีเ้ สีย่ ง
จะเกิดไฟไหมนะ เจาของอาคารก็ตอบวา “ไมมี
วันเสียละ ทุกอยางเปนปกติด”ี กลาวคือ ไมวา
เราจะบอกอะไรหรือเตือนอะไร เขาก็จะมีความ
เอนเอี ยงไปในแนวทางว าทุ กอย างเป นปกติ
ไมมีอะไรนาเปนหวง
Normalcy Bias เปนภาวะทางจิตอยางหนึง่
ของมนุษย ไมใชเฉพาะคนไทยหรอก ฝรัง่ ญีป่ นุ
เปนกันหมด คือเปนกันทุกชาติทุกภาษา แต
ไมใชทกุ คนในโลกนีจ้ ะเปนกันหมด เปนเฉพาะ
บางคนบางกลุม เทานัน้
คนทีม่ ภี าวะ Normalcy Bias เปนอุปสรรค
ตองานความปลอดภัยและการเตือนภัยมากทีส่ ดุ
เพราะพวกนีจ้ ะคิดในแงดที กุ เรือ่ ง คิดวาทุกอยาง
เปนปกติไมมอี ะไรเลวรายหรือผิดปกติ ในญีป่ นุ
นักวางแผนบรรเทาสาธารณภัยตองปวดหัวเพราะ
กลุม คนทีเ่ ปน Normalcy Bias ไมยอมขยับตัวไป
ไหนเมือ่ มีสญ
ั ญาณเตือนอพยพกอนเกิดภัยพิบตั ิ
คนกลุมนี้บอกวาไมอพยพเพราะไมคิดวาจะมี
อะไรรายแรง สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก็ดเู ปนปกติ แตในทีส่ ดุ
คนกลุม นีก้ ็เปนผูป ระสบภัยทีเ่ ลวราย บางคนก็
สูญเสียชีวิตไป

ในงานความปลอดภัยพืน้ ฐานของสถาน
ประกอบการตางๆ เราก็อาจเจอคนประเภทนี้
โดยเฉพาะฝายบริหารทีม่ คี วามคิดเอนเอียงไปใน
ทางปกติ คิดวาสถานประกอบกิจการของตัวเอง
เปนปกติไมมีอะไรนาเปนหวง เขาคิดอยางนั้น
จริงๆ แมจะมีอบุ ตั เิ หตุเกิดขึน้ เขาก็ยงั คิดวาเปน
เรื่องปกติอยูอยางนั้น ถามวา คนประเภทนี้มี
ปญหาทางจิตใชไหม ตอบวาไมใช เขาก็เปนคน
ธรรมดาเหมือนคนทั่วไป เพียงแตมีทัศนคติวา
โลกนีไ้ มนา เกิดสิง่ เลวราย ไมเชือ่ เรือ่ งความเสีย่ ง
อันตราย ไมเชื่อเรื่องอุบัติภัยหรือภัยพิบัติ เขา
คิดวาทุกอยางในโลกเปนปกติ แมจะมีบางอยาง
เกิ ด ขึ้ น แต มั นก็ จ ะกลั บมาเป น ปกติ ใ นที่ สุ ด
เรียกวามองโลกในแงดีเกินไปหรือคิดบวกสุดๆ
ก็วาได เขาเห็นดวยกับงานความปลอดภัยและ
การเตือนอันตรายตางๆ ไมโตแยง ไมตอตาน
เพียงแตเขาไมเห็นความเปนทีจ่ ะตองทําตอนนี้
ในเมือ่ เขาคิดวาทุกอยางเปนปกติแลวจะทําเซฟตี้
ใหเปลืองเงินทําไม
สถานประกอบการบางแหงมีความพรอม
ในเรือ่ งงบประมาณ สามารถทําโครงการความ
ปลอดภัยในทุกเรือ่ ง สามารถติดตัง้ ระบบปองกัน
ไฟไหมและเตือนอัคคีภัยอยางครบถวนได แต
กลับไมไดทาํ เพราะเจาของเปนกลุม Normalcy
Bias มองโลกในแงดี ไมเห็นความจําเปนที่จะ
ตอง ทําระบบปองกันใดๆ ทัง้ สิน้ เพราะจิตใจเขา
เอนเอียงไปในทางปกติ คิดวา ไมมอี ะไรนากังวล
ทุกอยางปกติดี นอกจากนี้ ระดับลูกจางบางกลุม
ก็เปนเหมือนกัน สอนอะไรเตือนอะไรไมคอ ยทํา

ตาม ไมใชดื้อรั้นหรือขัดแยงอะไร เพียงแตเขา
คิดวา ทุกอยางเปนปกติ มองไปรอบๆ ตัว ไมเห็น
มีอันตรายใดๆ แลวเขาจะปองกันไปทําไม
อีกตัวอยางหนึง่ ทีเ่ ห็นไดชดั คือพนักงาน
ที่ ทํางานในอาคารสู งหรื ออาคารใหญ พิ เศษ
ประเภทหางหรือศูนยการคา มีบางกลุม ทีไ่ ดยนิ
สั ญญาณเตื อนไฟไหมหรือเตื อนอพยพ กลั บ
รูสึกชิลๆ ไมกระตือรือรนอะไร พวกเขาอาจจะ
เปน Normalcy Bias เห็นอะไรหรือไดยินอะไร
ก็จะมองเปนเรื่ องปกติธรรมดา เหมือนคนมี
อคติบางอยาง ไมวา จะเกิดอะไร เขาก็คดิ ของเขา
แบบนัน้ เชน มีใจเอนเอียงทีจ่ ะเกลียดใคร หรือ
มีอคติกบั ใคร เขาก็จะคิดแบบนัน้ ตลอดไมวา คนที
เขาไมชอบจะพยายามทําดีอยางไรก็ตาม ลักษณะ
เดียวกัน อันตราย ความเสีย่ ง หรือการเตือนภัย
ทีเ่ กิดขึน้ คนกลุม นีม้ องเปนเรือ่ งปกติ ไมมอี ะไร
นากลัวหรือนาตืน่ ตระหนก พวกเขาจะเพิกเฉย
ไมปรับปรุงแกไข ไมตกใจ ไมอพยพ
Normalcy Bias เปนอุปสรรคตองานความ
ปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัยอยางแทจริง
ในงานความปลอดภัยในสถานทีท่ าํ งาน
ตางๆ Normalcy Bias ทําใหงานความปลอดภัย
ไมคบื หนาเพราะคนทีม่ ที ศั นคติแบบนีจ้ ะไมรว ม
กิจกรรมหรือโครงการตางๆ ดานความปลอดภัย
ด วยเหตุ ที่ ไม คิ ดว าสถานประกบอบการจะมี
อันตรายเกิดขึ้น เขาจะมองทุกอยางเปนปกติ
หมด คือมีใจเอนเอียงไปทางบวกหมด มองโลก
ในแงดเี กินไป เหตุผลไมเกีย่ วกับเรือ่ งเงินลงทุน
แตเปนเรื่องของความคิดและทัศนคติที่เห็นวา
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อันตรายทีเ่ กิดขึน้ จากการทํางานเปนเรือ่ งปกติ
ไมใชเรือ่ งคอขาดบาดตายถึงขัน้ ตองวางมาตรการ
ความปลอดภัย
ในงานบรรเทาสาธารณภัยไมวา ขนาดใหญ
หรือขนาดเล็ก Normalcy Bias ทําใหคนบางกลุม
ไมอพยพหนีภยั เมือ่ ไดรบั สัญญาณเตือน บางครัง้
เราคิดวาคนกลุม นีน้ า จะเปนผูส งู อายุ แตจริงๆ แลว
มีทุกเพศทุกวัย และเปนเรื่องสวนบุคคลสวน
ใหญไมมมี ลู เหตุจงู ใจใดๆ คือ เปนมาตัง้ แตเกิด
เปนลักษณะนิสยั สวนตัว มองทุกอยางเปนปกติ
ไมเครียด ไมกงั วล ไมตระหนก ขนาดมีคาํ เตือน
ใหอพยพทันที ยังไมขยับแตจะมองออกไปขางนอก
แลวก็บอกกับตัวเองวา “ไมเห็นมีอะไร ทุกอยาง
ปกติดี แลวจะอพยพไปทําไม” แตชวงหลังมี
นักจิตวิทยาอธิบายวา Normalcy Bias บางคนมี
แรงจูงใจมาจากการเตือนภัยทีเ่ รียกวา “Crying
Wolves” (เด็กเลี้ยงแกะที่รองตะโกน “หมาปา
หมาปา”) นัน่ คือ มีประสบการณไดรบั การเตือน
ใหอพยพจากภัยพิบัติ แตปรากฏวาไมมีอะไร
เกิดขึ้น เขาก็คิดวาการเตือนภัยเปนเรื่องโกหก
เจอแบบนีส้ องสามครัง้ ก็จะเพิกเฉยกับการเตือน
ตลอดไป ทีนี้พอเกิดภัยพิบัติจริงๆ ขึ้นมา เมื่อ
ไดยินสัญญาณเตือน ก็จะไมหนีไปไหนเพราะ
คิดวาก็คงเหมือนครั้งกอนๆ ในที่สุดก็ประสบ
กับภัยพิบัติรายแรงจนเสียชีวิตไป
ทางแก Normalcy Bias เราตองอธิบาย
และหาตัวอยางมาประกอบ บอกใหรู ในสถาน
ประกอบการมีอนั ตรายทีส่ ามารถทําใหบาดเจ็บ
หรือเสียชีวติ ไดจริงๆ บางอยางไมใชเรือ่ งปกติอกี
ตอไป หากมีการเปลีย่ นแปลงทําใหสภาพการณ
และเงื่อนไขไมเหมือนเดิม สถานที่ทาํ งานมีสิ่ง
ผิดปกติและมีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ ทีส่ าํ คัญสิง่ ตางๆ
เหลานี้จะไมมีวันกลับเปนปกติไดถาไมทาํ การ
ปรับปรุงแกไขดวยมาตรการความปลอดภัย
อาจจะเปนเรือ่ งยากในการเปลีย่ นทัศนคติ
ของบุคคล แตก็ไมพน ความพยายามไปได ตอง
มีการพูดคุยเปนประจําและบอยๆ ประเด็นที่
ควรนํามาสนทนาคือ กรณีศึกษาอุบัติเหตุหรือ
อุบตั ภิ ยั ตางๆ ในสถานประกอบการทีใ่ กลเคียง
หรือคลายคลึงกับของตัวเอง พรอมกับชีใ้ หเห็น
การมองทุกอยางเอนเอียงไปเปนเรือ่ งปกติธรรมดา
ไมนา จะถูกตอง หากมีความเปลีย่ นแปลงทําให
บางอยางหรือหลายอยางผิดปกติไปก็มแี นวโนม
จะทําใหเกิดอันตรายขึน้ ได
สวนงานบริหารจัดการภัยพิบัติ ไมวา จะ
เปน ไฟไหม แผนดินไหว น้าํ ทวม ตึกถลม ฯลฯ

ซึ่ งจําเปนตองมีการเตือนภัยหรือเตือนอพยพ
ผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบก็ตอ งคํานึงเรือ่ ง Normalcy
Bias และตองหาทางแกปญ
 หาไวดว ย ตองหาวิธี
ทีจ่ ะอธิบายใหคนทีม่ ที ศั นคติแบบนีเ้ ขาใจถึงความ
จําเปนในการอพยพหนีไฟ ตองย้ําวาภัยพิบัติ
ไมใชเรือ่ งปกติของโลกแตเปนสถานการณพเิ ศษ
ที่สามารถทําใหมนุษยบาดเจ็บ ลมตาย รวมทัง้
ทรัพยสนิ เสียหายมหาศาลได เมือ่ มีแนวโนมจะ
เกิดภัยพิบตั มิ นี อ ยมากทีส่ ถานการณจะเปนปกติ
สวนใหญจะเกิดตามคําพยากรณทที่ าํ ตามหลัก
วิชาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม ทางเดียวทีค่ วร
ทําคืออพยพไปอยูท ปี่ ลอดภัยตามการแจงเตือน
จนกวาเหตุการณจะกลับสูภ าวะปกติ โดยทัว่ ไป
ภัยพิบัติจะเกิดกอนแลวกลับมาปกติ ไมใชจูๆ
จะเปนปกติไดเลย จึงเปนเรือ่ งทีเ่ ปนไปไมไดวา
ภัยพิบัติจะสลายตัวไปเองกอนที่มันจะเกิดขึ้น
ภัยพิบัติตองเกิดขึ้ นแนถามีองคประกอบครบ
นี่คือ หลักการตามธรรมชาติของสภาพดินฟา
อากาศหรือเงื่อนไขตางๆ ที่จะทําใหเกิด
ทางเลือกเดียวของมนุษยคือทําตามคํา
แนะนําของผูม อี าํ นาจหนาทีใ่ นการจัดการภัยพิบตั ิ
โดยเฉพาะ การอพยพ ตามการแจงเตือน หาม
คิดวาทุกอยางจะเปนปกติดวยตัวเอง อยามอง
โลกในแงดเี กินไปวาจะไมมภี ัยพิบตั ิเกิดขึน้
ผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติตอ งคิดวา ในสังคมเรามีกลุม คนทีเ่ ปน
Normalcy Bias รวมอยูด ว ย ตองใสใจเปนพิเศษ
ตองคนหาใหเจอแลวอธิบายใหพวกเขาเขาใจถึง
ความเปนจริงของภัยพิบตั ิ แนะนําการเอาตัวรอด
เมือ่ เกิดเ หตุไมคาดคิดและหัดสังเกตสิง่ ผิดตางๆ
รอบตัว รวมทัง้ รีบหนีไปเมือ่ ไดรบั การแจงเตือน
ที่สาํ คัญ ผูมีหนาที่แจงเตือนการอพยพ
จะตองระวังเรื่อง “Crying Wolves” ไวดวย ถา

เปนการแจงเตือนไฟไหมในอาคารเราเรียกวา
“False Alarm” แจงเตือนอพยพออกจากอาคาร
แตไมมไี ฟไหมจริงเกิดขึน้ จริง เปนเรือ่ งเสียหาย
ทั้ งแกเจาของอาคารเองและผู คนที่ ไดรั บการ
แจงเตือน โดยเฉพาะฝายหลัง เมื่อเจอสักครั้ง
สองครัง้ ก็จะเข็ด เมือ่ ไดยนิ สัญญาณเตือนอพยพ
จากเหตุทเี่ กิดเพลิงไหมจริงๆ เขาอาจไมทาํ ตาม
ขนตอนทีก่ าํ หนดสงผลใหเกิดอันตรายถึงชีวติ ได
และในระดับการเตือนภัยพิบตั สิ าธารณะ
การแจงเตือนทีเ่ ปน “Crying Wolves” อาจทําให
เกิดโศกนาฏกรรมครัง้ ใหญขนึ้ ได เมือ่ คนสักรอย
คนไมยอมอพยพตามการแจงเตือน เนือ่ งจากมี
ประสบการณถกู หลอกใหอพยพจากการแจงเตือน
แบบ “Crying Wolves” มาแลวครัง้ หรือสองครัง้
เมือ่ มีภยั พิบตั จิ ริงๆ แลวไมหนีไปยังทีป่ ลอดภัย
คนทัง้ หมดเหลานีก้ ต็ อ งประสบชะตากรรมถึงแก
ชีวิตไปอยางนาเศราใจที่สดุ
สุดทาย ขอย้าํ อีกครัง้ คนทีเ่ ปน Normalcy
Bias ไมใชคนผิด ไมไดเปนผูรายอะไร แตเปน
อุปสรรคของงานความปลอดภัยพื้นฐานจนถึง
งานจัดการภัยพิบตั ขิ นาดใหญ ซึง่ หนาทีข่ องเรา
คือตองชวยแกไขโดย การสรางความเขาใจใหแก
พวกเขา โดยบอกวา “ภัยตางๆ บนโลกใบนี้
ไมมอี ะไรเปนเรือ่ งปกติ ทุกอยางลวนผิดปกติ
มีความเสีย่ ง และเปนภัยตอชีวติ และทรัพยสนิ
ของมนุษยทกุ ผูท กุ นาม”
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