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ในงานสัมมนาวิชาการงานปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยแหงชาติ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2561 ที่ ผ านมา มี หั วข อหนึ่ งที่ น าสนใจคื อ
“พฤติ กรรมความปลอดภั ยแบบไทยไทย”
บรรยายโดยคุณกฤษฎา ชัยกุล บริษัท สตาร
ปโตรเลียมรีไฟนนงิ่ จากัด (มหาชน) จึงขอนํามา
ขยายความเลาสูกันฟงครับ
พฤติกรรมความปลอดภัยแบบไทยไทย
เปนความพยายามจะอธิบายหลักการพฤติกรรม
ความปลอดภัยที่เปนสากลในแบบคนไทยหรือ
พูดงายๆ วา ทําของฝรัง่ ใหเปนแบบไทยไทยเพือ่
ความเหมาะสมกับนิสัยคนไทย สามารถเขาใจ
และลงมือทําไดงา ยและสะดวก เปนการประยุกต
หลักการที่คอนขางยุงยากซับซอนใหดูสบายๆ
สไตลคนไทยไมชอบอะไรทีห่ นักเกินไป ขอทีม่ นั
เบาๆ ก็พอจะเรียนรูและลงมือทํากันได
พฤติกรรมความปลอดภัยแบบไทยไทย
ตามทีผ่ บู รรยายพูดถึงมีอยูด ว ยกัน 9 ขอ (9 Safe
Behavior Tenets) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. ดํารงตนดวยสติ (Be Mindful)
คนไทยสวนใหญนบั ถือศาสนาพุทธ ดังนัน้
จึ งมีความศรั ทธาในคําสอนของพระพุ ทธเจ า
โดยเฉพาะในเรือ่ งจิตใจ “สติ” เปนคําสอนหนึง่
ที่ คนไทยนับถือและนํามาปฏิบัติกั นมาก สติ

ไดตลอดเวลา ดังนั้นจึงตองไมประมาท มีความ
ระมัดระวังและรอบคอบในการประกอบกิจกรรม
หรือปฏิบตั ภิ ารกิจการงาน และหากเกิดเหตุรา ย
ขึ้นมาอยางหลีกเลี่ยงไมได ก็ตองมีสติ ควบคุม
ความคิดและอารมณเพื่อทําในสิง่ ทีถ่ ูกตองตาม
ลําดับขั้ นตอนกอนหลัง ก็จะสามารถบรรเทา
หรือระงับเหตุลงได
เรื่องสติ คนไทยเขาใจดีวาหมายถึงอะไร
และจะต องทําอยางไรเพื่ อใหมีสติ คนที่ มี สติ
สามารถบังคับตัวเองใหตั้งใจและใสใจในเรื่อง
ที่จะตองทําเพื่อใหเกิดประโยชนทั้งตัวเองและ
ผูอื่น เชน มีสติในการทํางานกับเครื่องจักร จะ
ตองรูวาเครื่องจักรมีอันตรายอะไรบางและจะ
ตองทํางานอยางไรเพือ่ ไมใหเกิดอันตราย คือ รู
อันตรายและหลีกเลีย่ งอันตรายนัน้ โดยการใสใจ
และตั้งใจ และที่คูกับการมีสติคือ “สมาธิ” ซึ่ง
หมายถึง การตั้งใจและจดจอกับการทําภารกิจ
ไมวอกแวก ไมเลินเลอ ไมเผลอเรอ ไมลอเลน
เพื่อใหทํางานสําเร็จโดยไมไดรับอันตรายใดๆ
การทํางานทุกประเภทล วนมี อั นตราย
และมีความเสี่ยงไมมากก็นอย แตถาเรามีสติ

หมายถึ ง การตระหนั กรู การบั ง คั บควบคุ ม
อารมณ จิตใจใหอยู ในทิศทางที่ ถูกตอง เมื่ อ
นํามาประยุกตกับพฤติกรรมความปลอดภัยก็
จะไดวา ใหคนงานทุกคนตระหนักไวตลอดเวลา
อันตรายมีอยูรอบตัว อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้น

รูว า กําลังจะทําอะไรและมีอนั ตรายอะไรขณะทํา
สิ่งนั้นก็มีสมาธิ จิตใจจดจอกับงานตลอดเวลา
ไมประมาท ไมพลัง้ เผลอ อันตรายก็จะไมเกิดขึน้
เราก็ปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ
ความประมาท เลินเลอ พลั้งเผลอ

SAFET Y LIFE 1

เผอเรอ หลงลืม ไมรอบคอบ คือสาเหตุหลักของ
การเกิดอุบัตเิ หตุทาํ ใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต
สิ่งเหลานี้จะไมเกิดขึ้นหากเรามีสติและมีสมาธิ
ในการทํางาน
เนื่องจากสติเปนคุณสมบัติพื้นฐานของ
คนไทยอยูแลว การนํามาใชในเรื่องพฤติกรรม
ความปลอดภัยจึงสอดคลองและไปดวยกันได
เปนอยางดี
2. มีวนิ ยั ใสใจกฎระเบียบ (Discipline:
“Right Task, Right Way, Every Time”)
แมจะมีการพูดกันวา คนไทยไมคอยมี
วินัย แตคนไทยจํานวนไมนอยก็พรอมจะมีวินัย
เพื่อใหตัวเองปลอดภัยและมีชีวิตรอด วินัยใน
ความปลอดภัยเปนเรื่องงายๆ คือ “รูจักงาน
รูจ กั วิธที าํ ทุกครัง้ ทีล่ งมือทํา” หมายถึง คนงาน
จะตองรูวา งานที่ทําเปนงานอะไร มีความเสี่ยง
อั นตรายหรื อไม ถ ามี ให ศึ กษาวิ ธี ทํางานที่
ปลอดภัย และก็ทาํ ตามนัน้ ทุกครัง้ ทีล่ งมือปฏิบตั ิ
งานนั้น หากคนงานทําตามนี้ไดก็ถือวามีวินัย
ยึดถือกฎระเบียบเปนสําคัญ ทําจนเปนนิสัยจะ
กลายเปนพฤติกรรมความปลอดภัยไปในที่สุด
ความสําคัญของประเด็นนีไ้ ดแก “ทําใหถกู ตอง
และตองทําทุกครั้ง” หามละเลยกฎระเบียบ
อยางเด็ดขาด จะตองมีวนิ ยั ในการทํางานจนติด
เปนนิสัย
3. คิดถึงภัยที่อาจเกิดขึ้น (Maintain
Sense of Vulnerability)
เปนสามัญสํานึกของคนไทยในการระลึก
อยูเสมอวา ขางหนาอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้น ใน
การทํางานก็คิดวาอาจมีอุบัติเหตุหรืออันตราย
เกิดขึ้นได นี่คือ การระมัดระวังตัวตอเนื่องจน
กวาจะเสร็จสิน้ ภารกิจ การมองไปขางหนาอยาง
รอบคอบ และไมประมาทกับสิ่ งที่มองไมเห็น
หรือยังไมเกิดขึน้ (แตมแี นวโนมจะเกิดขึน้ ) เปน

คุณสมบัติของคนงานที่ มี ความปลอดภัยเปน
สรณะ ทุกครั้งที่ลงมือทํางานไมวาจะเกี่ยวของ
กับเครือ่ งจักรกล สารเคมี วัตถุอนั ตราย ความสูง
ทีอ่ บั อากาศ ฯลฯ คนงานตองระลึกไวตลอดเวลา
วา ภยันตรายมีอยูหรือเกิดขึ้นไดเสมอ “ไมเชือ่
อยาลบหลู” ระมัดระวังตัวไวใหดี ตองทํางาน
อยางมีลําดับขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย หาม
ทําขามขั้นตอนหรือทําอยางลวกๆ เพราะอาจ
จะเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได การคิดถึง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไหรก็ไดนั้น จะทําให
คนงานตั้งใจและใสใจในการทํางานที่ปลอดภัย
สงผลใหเกิดสวัสดิภาพจากการทํางานนัน้
4. กลาพูด แสดงความหวงใย เปดใจ
รับฟง (Courage, Speak Up and Open Mind)
สังคมไทยสมัยกอนเปนสังคมทีค่ นไมกลา
พูด ไมกลาแสดงออก ทําตามคําสั่งเทานั้น แต
คนไทยรุน ใหมพฒ
ั นาตัวเองมาเปนคนทีม่ คี วาม
กลาหาญ กลาพูดกลาทํา กลาเสนอความเห็น
ซึ่งก็สอดคลองกับพฤติกรรมความปลอดภัยที่
คนงานตองกลาพูดถึงความไมปลอดภัยในสถานที่
ทํางานของตัวเอง รายงานหัวหนา เพือ่ ใหมีการ
แกไขปรับปรุง
ในสวนความหวงใยเพือ่ นรวมงาน สังคม
ไทยมีคําวา “เอื้ออาทร” หมายถึง ใสใจคนอื่น
หรือเพือ่ นรวมงาน มีเมตตากรุณา นอกจากหวง
ตัวเองแลวยังหวงคนรอบขางดวยซึง่ เปนพืน้ ฐาน
ที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมความปลอดภัย
สําหรับการเปดใจรับฟงความคิดเห็นของ
คนอืน่ ก็เปนคุณสมบัตแิ บบไทยไทยอีกประการ
หนึง่ ทีม่ คี วามสําคัญตอการสรางพฤติกรรมความ
ปลอดภัยใหเกิดขึ้นในสุถานที่ทํางาน คนไทย
เปนผูร บั ฟงทีด่ ี นอมรับการบอกเลา สัง่ สอนหรือ
ตั ก เตื อ นเมื่ อเกิ ด ความผิ ด พลาดแล ว นํา ไป
แกไขปรับปรุง

5. หยุด ถาไมปลอดภัย แกไขทันที
(Stop if not Safe, Correct Immediately)
คนไทยไดรับการสั่ งสอนมาตลอดเวลา
หากมีอันตรายอยูข า งหนา ใหหยุด อยาฝนหรือ
ดันทุรัง มีทางเลือกสองอยางคือ ถาไมหนีไป
ทางอืน่ ก็ตอ งแกปญ
 หาทีอ่ ยูข า งหนาใหอนั ตราย
ลดลงแลวจึงเดินตอไปบนเสนทางเดิม เหมือน
กั บ หลั ก การพฤติ ก รรมความปลอดภั ยข อ นี้
ระหวางการปฏิบัติงานหากเห็นวามีอันตราย
หรือความไมปลอดภัยเกิดขึ้น ตองหยุดแลวทํา
การแกไขสถานการณทันที อยาทํางานตอไป
ทั้งๆ ที่ยังมีอันตรายหรือยงไมปลอดภัย เพราะ
อาจเกิดความเสียหาย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได
แกไขเหตุการณใหปลอดภัยกอนจึงคอยทํางานตอ
6. แจงเหตุการณผิดปกติ (Address
Abnormal Conditions)
คนไทยชอบสอดสองความผิดปกติทเี่ กิด
ขึ้น พูดงายๆ วาเปนคนชางสังเกต แตสิ่งที่ตอง
ทําเพิ่มเติมคือ เมื่อพบเห็นสิ่งไปชอบมาพากล
หรือมีแนวโนมจะเกิดอันตราย ใหรีบแจงหรือ
รายงานผูมีหนาที่รับผิดชอบเพื่อใหมีการแกไข
ปรับปรุงเพื่ อลดอันตรายนั้น พฤติกรรมแบบ
ไทยไทยที่ชอบจับผิดนํามาประยุกตเขากับงาน
ความปลอดภัยไดเปนอยางดี เมื่อลงมือทํางาน
ใหพยายามสังเกตสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น ถาเห็นวา
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ใหทาํ ในสิง่ ทีไ่ ดรบั การชืน่ ชมนัน้ ตอไป การชืน่ ชม
ทําใหเกิดความภาคภูมใิ จวา ไดทาํ ในสิง่ ทีด่ แี ละ
ถูกตอง กอใหเกิดความสุขกายสบายใจและมี
ความปลอดภัย ดังนัน้ จึงจําเปนตองหาโอกาสให
กําลังใจดวยการชื่ นชมตัวเองที่ ไดปฏิบัติตาม
แนวทางความปลอดภัยจนกลายเปนพฤติกรรม

ผิดปกติหรือมีแนวโนมจะเกิดอุบัติเหตุ ใหรีบ
แจงเหตุหรือรายงานใหหัวหนางานทราบทันที
ระหวางทํางาน อยาเหมอลอย หรือไมสนใจสิ่ง
รอบขาง แมกระทัง่ สายไฟรอนจัดจน ควันขึน้ ยัง
ไมรตู ัว จงตื่นตัวอยูตลอดเวลาพรอมกับมองหา
อันตรายทีเ่ กิดขึน้ แลวบอกใหผมู หี นาทีร่ บั ผิดชอบ
รับรูโดยเร็ว
7. ใชอปุ กรณใหถกู ตอง ดูแลใหอยูใ น
สภาพดี (Use and Maintain Right Equipment)
คุ ณ สมบั ติ ข องพนั ก งานที่ ดี คื อ รู จั ก
อุปกรณ รูว า ใชทาํ อะไร และบํารุงรักษาใหอยูใ น
สภาพดี พฤติกรรมความปลอดภัยขอนีม้ เี จตนา
ใหคนงานรูจ กั ใชเครือ่ งใหถกู ตองเหมาะสม โดย
ตองเรียนรูและฝกอบรมจนชํานาญ เนื่องจาก
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ เปนสวนประกอบ
ในการทํางานที่สําคัญซึ่งสามารถทําใหคนงาน
ปลอดภัยหรือไดรบั อันตรายไดทงั้ สองทาง หาก
ใชเครื่องมือผิดประเภทหรือใชงานไมถูกตองก็
จะเกิดอันตราย ไดรับบาดเจ็บ แตถาใชงานถูก
ประเภทและถูกวิธี งานก็จะสําเร็จลุลวงดวยดี
และมีความปลอดภัย ทั้งนี้ รวมถึงเครื่องมือที่
มีสภาพดีที่ ใชงานไดตามปกติจะไมทําใหเกิด
อันตราย ดังนัน้ ความสําคัญในประเด็นนี้ คนงาน
ตองดูแลรักษาเครื่ องมือและอุปกรณใหอยู ใน
สภาพดีหรื อพร อมใชงานได ตลอดเวลา อย า
ปลอยใหเครือ่ งมือหรืออุปกรณขดั ของ ชํารุด ซึง่
นอกจากทําใหการทํางานไมมปี ระสิทธิภาพแลว
ยังอาจจะเปนสาเหตุการเกิดอันตรายกับผูใ ชดว ย
กอนทํางานทุกครัง้ ตองระลึกไวเสมอ “คุณรูจ กั
เครื่องมือนั้น ใชเครื่องมือเปน และแนใจวา
เครือ่ งมือมีสภาพดี”

8. รั กษาสุ ข ภาพกายใจ (Maintain
Healthy Body and Mind)
การทํางานใดๆ ก็ตาม สําคัญทีร่ า งกายและ
จิตใจของผูปฏิบัติงานมีความสมบูรณ แข็งแรง
ทัง้ สองอยางตองไปดวยกัน ถารางกายดี แตจติ ใจ
หอเหี่ยวหรือซึมเศราก็อาจเกิดอันตราย เพราะ
จะทํางานดวยความไมมีสติ ควบคุมจิตใจไมได
สมองสั่งการไมดี เชนเดียวกัน ถารางกายไมดี
เจ็บปวย แมใจสู หรือมีความเขมแข็งก็ทํางาน
ไมไหว ปวดศีรษะ ตัวรอน ไมมีเรี่ยวแรง บังคับ
อวัยวะใชงานไมได โอกาสทําผิดพลาดจนไดรับ
บาดเจ็บจะมีสงู มาก
การจะเปนพนักงานที่ดี สามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รางกาย
ตองแข็งแรงไมมโี รคภัยไขเจ็บ จิตใจตองเบิกบาน
มองโลกในแงดี อารมณดี มีความกระตือรือรน
และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ
การที่ จะไดมาซึ่ งสุขภาพกายและจิตใจ
ที่ดีนั้นจะตองมีการดํารงชีวิตที่ เหมาะสม กิน
อาหารที่ มีประโยชน พักผอนเพียงพอ ไมดื่ม
สุราหรือเสพสิง่ เสพติด ออกกําลังกายสม่าํ เสมอ
จงจําไววา การทํางานเลี้ยงชีพก็เหมือน
การออกศึก รางกายและจิตใจตองพรอม นัน่ คือ
รางกายตองแข็งแรงสามารถตานทานความยาก
ลําบากได ไมออนแอจนทําใหเกิดอันตรายหรือ
เจ็บปวยไดงาย จิตใจตองแข็งแกรง มีสติปญ
 ญา
ระแวดระวัง ไมนําตัวเองตกอยูในความเสี่ยง
9. หาโอกาสชื่นชมตัวเองและผูอนื่ อยู
เสมอ (Look for Opportunities to Recognize
Yourself and Others)
การไดรบั การชืน่ ชมเปนขวัญและกําลังใจ

หรือนิสยั ทีด่ ี ในฐานะทีเ่ ปนคนงาน ไมมอี ะไรอีก
แลวจะมีคณ
ุ คาเทากับความปลอดภัย เพราะสิง่
นี้ เองที่ ทําใหเรามีสวัสดิภาพ ไมบาดเจ็บ ไม
เจ็บป วย ไมพิ การ และไม เสียชีวิ ต ชีวิ ตและ
สุขภาพดี ครอบครัวมีความสุข
นอกจากจะชื่นชมตัวเองที่ไดปฏิบัติตาม
หลักการความปลอดภัยแลว ยังตองหาโอกาส
ชืน่ ชมเพือ่ นรวมงานหรือคนอืน่ ทีอ่ ยูร อบตัวดวย
ที่ไดรวมมือทําในสิ่งเดียวกัน ในสังคมคนงาน
ที่ มี คนอยู รวมจํานวนมาก การทําพฤติ กรรม
ความปลอดภัยเพียงคนเดียวหรือไมกคี่ นไมอาจ
เกิดผลสัมฤทธิ์ได ตองทําพรอมกันทุกคนจึงจะ
เกิดผลดี
เมื่ อทั้ งตั วเองและเพื่ อนร วมงานแสดง
พฤติกรรมความปลอดภัยออกมา จึงเหมาะสม
ดวยประการทัง้ ปวงทีจ่ ะตองใหการชืน่ ชมเพือ่ ให
เกิดพลังที่จะกาวตอไปดวยกัน
คนไทยมีนิสับรักเพื่อนรักฝูงอยูแลว ถา
นับใครเปนเพือ่ นจะไมมกี ารอิจฉาริษยากัน การ
ชื่ นชมหรื อยกย องเพื่ อนที่ ทําดี จึ ง ไม ใช เรื่ อง
เหลือบากวาแรง ดังนั้นพฤติกรรมขอนี้คนไทย
เราทําไดงายมาก
ทีก่ ลาวมาทัง้ หมดขางตน เปนพฤติกรรม
ความปลอดภัยแบบไทยไทยที่คนไทยเราทําได
แบบสบายๆ ไมตอ งฝนความรูส กึ อยางนอยเรา
ก็มสี ติ มีวนิ ยั มีความรอบคอบ มีความเอือ้ อาทร
รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น ฯลฯ ซึ่งลวนเปน
ปจจัยสําคั ญในการสงเสริมให เกิ ดพฤติกรรม
ความปลอดภัยทั้งสิ้น
ขอความปลอดภัยจงอยูก บั พวกทานเพือ่
สวสดิภาพและสุขอนามัยดีแกทกุ ผูท กุ นาม
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