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ในงานสมัมนาวิชาการงานปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยแหงชาติ เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน
2561 ท่ีผานมา มีหัวขอหนึ่งท่ีนาสนใจคือ
“พฤติกรรมความปลอดภัยแบบไทยไทย”
บรรยายโดยคุณกฤษฎา ชัยกุล บริษัท สตาร
ปโตรเลียมรีไฟนนิง่ จากดั (มหาชน) จงึขอนาํมา
ขยายความเลาสูกันฟงครับ

พฤติกรรมความปลอดภัยแบบไทยไทย
เปนความพยายามจะอธบิายหลักการพฤติกรรม
ความปลอดภัยท่ีเปนสากลในแบบคนไทยหรือ
พดูงายๆ วา ทําของฝร่ังใหเปนแบบไทยไทยเพือ่
ความเหมาะสมกับนิสัยคนไทย สามารถเขาใจ
และลงมือทําไดงายและสะดวก เปนการประยกุต 
หลักการท่ีคอนขางยุงยากซับซอนใหดูสบายๆ
สไตลคนไทยไมชอบอะไรท่ีหนกัเกนิไป ขอท่ีมัน
เบาๆ ก็พอจะเรียนรูและลงมือทํากันได

พฤติกรรมความปลอดภัยแบบไทยไทย
ตามท่ีผูบรรยายพดูถงึมีอยูดวยกนั 9 ขอ (9 Safe
Behavior Tenets) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1. ดํารงตนดวยสติ (Be Mindful)
คนไทยสวนใหญนบัถอืศาสนาพทุธ ดังนัน้

จึงมีความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจา
โดยเฉพาะในเร่ืองจติใจ “สติ” เปนคําสอนหนึง่
ท่ีคนไทยนับถือและนํามาปฏิบัติกันมาก สติ

ไดตลอดเวลา ดังนั้นจงึตองไมประมาท มีความ
ระมัดระวังและรอบคอบในการประกอบกจิกรรม
หรือปฏิบติัภารกจิการงาน และหากเกดิเหตุราย
ข้ึนมาอยางหลีกเล่ียงไมได ก็ตองมีสติ ควบคุม
ความคิดและอารมณเพื่อทําในสิง่ท่ีถูกตองตาม
ลําดับข้ันตอนกอนหลัง ก็จะสามารถบรรเทา
หรือระงับเหตุลงได

เร่ืองสติ คนไทยเขาใจดีวาหมายถึงอะไร
และจะตองทําอยางไรเพื่อใหมีสติ คนท่ีมีสติ
สามารถบังคับตัวเองใหต้ังใจและใสใจในเร่ือง
ท่ีจะตองทําเพื่อใหเกิดประโยชนท้ังตัวเองและ
ผูอ่ืน เชน มีสติในการทํางานกับเคร่ืองจักร จะ
ตองรูวาเคร่ืองจักรมีอันตรายอะไรบางและจะ
ตองทํางานอยางไรเพือ่ไมใหเกิดอันตราย คือ รู
อันตรายและหลีกเล่ียงอันตรายนัน้โดยการใสใจ
และต้ังใจ และท่ีคูกับการมีสติคือ “สมาธิ” ซึ่ง
หมายถึง การต้ังใจและจดจอกับการทําภารกิจ
ไมวอกแวก ไมเลินเลอ ไมเผลอเรอ ไมลอเลน
เพื่อใหทํางานสําเร็จโดยไมไดรับอันตรายใดๆ

การทํางานทุกประเภทลวนมีอันตราย
และมีความเสี่ยงไมมากก็นอย แตถาเรามีสติ

หมายถึง การตระหนักรู  การบังคับควบคุม
อารมณ จิตใจใหอยูในทิศทางท่ีถูกตอง เม่ือ
นํามาประยุกตกับพฤติกรรมความปลอดภัยก็
จะไดวา ใหคนงานทุกคนตระหนกัไวตลอดเวลา
อันตรายมีอยูรอบตัว อุบัติเหตุสามารถเกิดข้ึน

รูวากาํลังจะทําอะไรและมีอันตรายอะไรขณะทํา
สิ่งนั้นก็มีสมาธิ จิตใจจดจอกับงานตลอดเวลา
ไมประมาท ไมพล้ังเผลอ อันตรายกจ็ะไมเกดิข้ึน
เราก็ปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ

ความประมาท เลินเลอ พล้ังเผลอ

w w w . s a f e t y l i f e t h a i l a n d . c o m



2SAFET Y LIFE

เผอเรอ หลงลืม ไมรอบคอบ คือสาเหตุหลักของ
การเกิดอุบัติเหตุทําใหบาดเจบ็หรือเสียชวิีต แต
สิ่งเหลานี้จะไมเกิดข้ึนหากเรามีสติและมีสมาธิ
ในการทํางาน

เนื่องจากสติเปนคุณสมบัติพื้นฐานของ
คนไทยอยูแลว การนํามาใชในเร่ืองพฤติกรรม
ความปลอดภัยจึงสอดคลองและไปดวยกันได
เปนอยางดี

2. มวีนิยั ใสใจกฎระเบียบ (Discipline:
“Right Task, Right Way, Every Time”)

แมจะมีการพูดกันวา คนไทยไมคอยมี
วินัย แตคนไทยจํานวนไมนอยก็พรอมจะมีวินัย
เพื่อใหตัวเองปลอดภัยและมีชีวิตรอด วินัยใน
ความปลอดภัยเปนเร่ืองงายๆ คือ “รูจักงาน
รูจักวธิทีาํ ทกุครัง้ทีล่งมอืทาํ” หมายถงึ คนงาน
จะตองรูวา งานท่ีทําเปนงานอะไร มีความเสี่ยง
อันตรายหรือไม ถามี ใหศึกษาวิธีทํางานท่ี
ปลอดภัย และกทํ็าตามนัน้ทุกคร้ังท่ีลงมือปฏิบติั
งานนั้น หากคนงานทําตามนี้ไดก็ถือวามีวินัย
ยึดถือกฎระเบียบเปนสําคัญ ทําจนเปนนิสัยจะ
กลายเปนพฤติกรรมความปลอดภัยไปในท่ีสุด
ความสาํคัญของประเด็นนีไ้ดแก “ทําใหถกูตอง
และตองทําทุกครั้ง” หามละเลยกฎระเบียบ
อยางเด็ดขาด จะตองมีวินยัในการทํางานจนติด
เปนนิสัย

3. คิดถึงภัยที่อาจเกิดขึ้น (Maintain
Sense of Vulnerability)

เปนสามัญสาํนกึของคนไทยในการระลึก
อยูเสมอวา ขางหนาอาจมีอุปสรรคเกิดข้ึน ใน
การทํางานก็คิดวาอาจมีอุบัติเหตุหรืออันตราย
เกิดข้ึนได นี่คือ การระมัดระวังตัวตอเนื่องจน
กวาจะเสร็จสิน้ภารกจิ การมองไปขางหนาอยาง
รอบคอบ และไมประมาทกับสิ่งท่ีมองไมเห็น
หรือยงัไมเกดิข้ึน (แตมีแนวโนมจะเกดิข้ึน) เปน

คุณสมบัติของคนงานท่ีมีความปลอดภัยเปน
สรณะ ทุกคร้ังท่ีลงมือทํางานไมวาจะเกี่ยวของ
กบัเคร่ืองจกัรกล สารเคมี วัตถอัุนตราย ความสงู
ท่ีอับอากาศ ฯลฯ คนงานตองระลึกไวตลอดเวลา
วา ภยันตรายมีอยูหรือเกดิข้ึนไดเสมอ “ไมเช่ือ
อยาลบหลู” ระมัดระวังตัวไวใหดี ตองทํางาน
อยางมีลําดับข้ันตอนเพื่อความปลอดภัย หาม
ทําขามข้ันตอนหรือทําอยางลวกๆ เพราะอาจ
จะเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได การคิดถึง
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือไหรก็ไดนั้น จะทําให
คนงานต้ังใจและใสใจในการทํางานท่ีปลอดภัย
สงผลใหเกิดสวัสดิภาพจากการทํางานนัน้

4. กลาพูด แสดงความหวงใย เปดใจ
รับฟง (Courage, Speak Up and Open Mind)

สงัคมไทยสมัยกอนเปนสงัคมท่ีคนไมกลา
พูด ไมกลาแสดงออก ทําตามคําสั่งเทานั้น แต
คนไทยรุนใหมพฒันาตัวเองมาเปนคนท่ีมีความ
กลาหาญ กลาพูดกลาทํา กลาเสนอความเห็น
ซึ่งก็สอดคลองกับพฤติกรรมความปลอดภัยท่ี
คนงานตองกลาพดูถงึความไมปลอดภัยในสถานท่ี
ทํางานของตัวเอง รายงานหัวหนา เพือ่ใหมีการ
แกไขปรับปรุง

ในสวนความหวงใยเพือ่นรวมงาน สงัคม
ไทยมีคําวา “เอื้ออาทร” หมายถึง ใสใจคนอ่ืน
หรือเพือ่นรวมงาน มีเมตตากรุณา นอกจากหวง
ตัวเองแลวยงัหวงคนรอบขางดวยซึง่เปนพืน้ฐาน
ท่ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมความปลอดภัย

สาํหรับการเปดใจรับฟงความคิดเห็นของ
คนอ่ืนกเ็ปนคุณสมบติัแบบไทยไทยอีกประการ
หนึง่ท่ีมีความสาํคัญตอการสรางพฤติกรรมความ
ปลอดภัยใหเกิดข้ึนในสุถานท่ีทํางาน คนไทย
เปนผูรับฟงท่ีดี นอมรับการบอกเลา สัง่สอนหรือ
ตักเตือนเม่ื อเกิดความผิดพลาดแลวนําไป
แกไขปรับปรุง

5. หยุด ถาไมปลอดภัย แกไขทันที
(Stop if not Safe, Correct Immediately)

คนไทยไดรับการสั่งสอนมาตลอดเวลา
หากมีอันตรายอยูขางหนา ใหหยดุ อยาฝนหรือ
ดันทุรัง มีทางเลือกสองอยางคือ ถาไมหนีไป
ทางอ่ืนกต็องแกปญหาท่ีอยูขางหนาใหอันตราย
ลดลงแลวจึงเดินตอไปบนเสนทางเดิม เหมือน
กับหลักการพฤติกรรมความปลอดภัยขอนี้
ระหวางการปฏิบัติงานหากเห็นวามีอันตราย
หรือความไมปลอดภัยเกิดข้ึน ตองหยุดแลวทํา
การแกไขสถานการณทันที อยาทํางานตอไป
ท้ังๆ ท่ียังมีอันตรายหรือยงไมปลอดภัย เพราะ
อาจเกดิความเสยีหาย บาดเจ็บ หรือเสยีชวิีตได
แกไขเหตุการณใหปลอดภัยกอนจงึคอยทํางานตอ

6. แจงเหตุการณผิดปกติ (Address
Abnormal Conditions)

คนไทยชอบสอดสองความผดิปกติท่ีเกดิ
ข้ึน พูดงายๆ วาเปนคนชางสังเกต แตสิ่งท่ีตอง
ทําเพิ่มเติมคือ เม่ือพบเห็นสิ่งไปชอบมาพากล
หรือมีแนวโนมจะเกิดอันตราย ใหรีบแจงหรือ
รายงานผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเพื่อใหมีการแกไข
ปรับปรุงเพื่อลดอันตรายนั้น พฤติกรรมแบบ
ไทยไทยท่ีชอบจับผิดนํามาประยุกตเขากับงาน
ความปลอดภัยไดเปนอยางดี เม่ือลงมือทํางาน
ใหพยายามสังเกตสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ถาเห็นวา
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ผิดปกติหรือมีแนวโนมจะเกิดอุบัติเหตุ ใหรีบ
แจงเหตุหรือรายงานใหหัวหนางานทราบทันที
ระหวางทํางาน อยาเหมอลอย หรือไมสนใจสิ่ง
รอบขาง แมกระท่ังสายไฟรอนจดัจน ควันข้ึนยงั
ไมรูตัว จงต่ืนตัวอยูตลอดเวลาพรอมกับมองหา
อันตรายท่ีเกดิข้ึนแลวบอกใหผูมีหนาท่ีรับผดิชอบ
รับรูโดยเร็ว

7. ใชอปุกรณใหถกูตอง ดแูลใหอยูใน
สภาพด ี(Use and Maintain Right Equipment)

คุณสมบั ติของพนักงานท่ี ดี คือ รู จัก
อุปกรณ รูวาใชทําอะไร และบาํรุงรักษาใหอยูใน
สภาพดี พฤติกรรมความปลอดภัยขอนีมี้เจตนา
ใหคนงานรูจกัใชเคร่ืองใหถกูตองเหมาะสม โดย
ตองเรียนรูและฝกอบรมจนชํานาญ เนื่องจาก
เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ เปนสวนประกอบ
ในการทํางานท่ีสําคัญซึ่งสามารถทําใหคนงาน
ปลอดภัยหรือไดรับอันตรายไดท้ังสองทาง หาก
ใชเคร่ืองมือผิดประเภทหรือใชงานไมถูกตองก็
จะเกิดอันตราย ไดรับบาดเจ็บ แตถาใชงานถูก
ประเภทและถูกวิธี งานก็จะสําเร็จลุลวงดวยดี
และมีความปลอดภัย ท้ังนี้ รวมถึงเคร่ืองมือท่ี
มีสภาพดีท่ีใชงานไดตามปกติจะไมทําใหเกิด
อันตราย ดังนัน้ความสาํคัญในประเด็นนี ้คนงาน
ตองดูแลรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณใหอยูใน
สภาพดีหรือพรอมใชงานไดตลอดเวลา อยา
ปลอยใหเคร่ืองมือหรืออุปกรณขัดของ ชาํรุด ซึง่
นอกจากทําใหการทํางานไมมีประสทิธภิาพแลว
ยงัอาจจะเปนสาเหตุการเกดิอันตรายกบัผูใชดวย
กอนทํางานทุกคร้ังตองระลึกไวเสมอ “คณุรูจัก
เครื่องมือนั้น ใชเครื่องมือเปน และแนใจวา
เครือ่งมอืมสีภาพด”ี

8. รักษาสุขภาพกายใจ (Maintain
Healthy Body and Mind)

การทํางานใดๆ กต็าม สาํคัญท่ีรางกายและ
จิตใจของผูปฏิบัติงานมีความสมบูรณ แข็งแรง
ท้ังสองอยางตองไปดวยกนั ถารางกายดี แตจติใจ
หอเห่ียวหรือซึมเศราก็อาจเกิดอันตราย เพราะ
จะทํางานดวยความไมมีสติ ควบคุมจิตใจไมได
สมองสั่งการไมดี เชนเดียวกัน ถารางกายไมดี
เจ็บปวย แมใจสูหรือมีความเขมแข็งก็ทํางาน
ไมไหว ปวดศีรษะ ตัวรอน ไมมีเร่ียวแรง บังคับ
อวัยวะใชงานไมได โอกาสทําผดิพลาดจนไดรับ
บาดเจ็บจะมีสงูมาก

การจะเปนพนักงานท่ีดี สามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รางกาย
ตองแข็งแรงไมมีโรคภัยไขเจบ็ จติใจตองเบกิบาน
มองโลกในแงดี อารมณดี มีความกระตือรือรน
และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ

การท่ีจะไดมาซึ่งสุขภาพกายและจิตใจ
ท่ีดีนั้นจะตองมีการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม กิน
อาหารท่ีมีประโยชน พักผอนเพียงพอ ไมด่ืม
สรุาหรือเสพสิง่เสพติด ออกกาํลังกายสมํ่าเสมอ

จงจําไววา การทํางานเล้ียงชีพก็เหมือน
การออกศึก รางกายและจติใจตองพรอม นัน่คือ
รางกายตองแข็งแรงสามารถตานทานความยาก
ลําบากได ไมออนแอจนทําใหเกิดอันตรายหรือ
เจบ็ปวยไดงาย จติใจตองแข็งแกรง มีสติปญญา
ระแวดระวัง ไมนําตัวเองตกอยูในความเสี่ยง

9. หาโอกาสช่ืนชมตัวเองและผูอืน่อยู
เสมอ (Look for Opportunities to Recognize
Yourself and Others)

การไดรับการชืน่ชมเปนขวัญและกาํลังใจ

ใหทําในสิง่ท่ีไดรับการชืน่ชมนัน้ตอไป การชืน่ชม
ทําใหเกดิความภาคภูมิใจวา ไดทําในสิง่ท่ีดีและ
ถูกตอง กอใหเกิดความสุขกายสบายใจและมี
ความปลอดภัย ดังนัน้จงึจาํเปนตองหาโอกาสให
กําลังใจดวยการชื่นชมตัวเองท่ีไดปฏิบัติตาม
แนวทางความปลอดภัยจนกลายเปนพฤติกรรม

หรือนสิยัท่ีดี ในฐานะท่ีเปนคนงาน ไมมีอะไรอีก
แลวจะมีคุณคาเทากบัความปลอดภัย เพราะสิง่
นี้เองท่ีทําใหเรามีสวัสดิภาพ ไมบาดเจ็บ ไม
เจ็บปวย ไมพิการ และไมเสียชีวิต ชีวิตและ
สุขภาพดี ครอบครัวมีความสุข

นอกจากจะชื่นชมตัวเองท่ีไดปฏิบัติตาม
หลักการความปลอดภัยแลว ยังตองหาโอกาส
ชืน่ชมเพือ่นรวมงานหรือคนอ่ืนท่ีอยูรอบตัวดวย
ท่ีไดรวมมือทําในสิ่งเดียวกัน ในสังคมคนงาน
ท่ีมีคนอยูรวมจํานวนมาก การทําพฤติกรรม
ความปลอดภัยเพยีงคนเดียวหรือไมกีค่นไมอาจ
เกิดผลสัมฤทธิ์ได ตองทําพรอมกันทุกคนจึงจะ
เกดิผลดี

เม่ือท้ังตัวเองและเพื่อนรวมงานแสดง
พฤติกรรมความปลอดภัยออกมา จึงเหมาะสม
ดวยประการท้ังปวงท่ีจะตองใหการชืน่ชมเพือ่ให
เกดิพลังท่ีจะกาวตอไปดวยกัน

คนไทยมีนิสับรักเพื่อนรักฝูงอยูแลว ถา
นบัใครเปนเพือ่นจะไมมีการอิจฉาริษยากนั การ
ชื่นชมหรือยกยองเพื่ อนท่ี ทําดีจึงไมใชเร่ือง
เหลือบากวาแรง ดังนั้นพฤติกรรมขอนี้คนไทย
เราทําไดงายมาก

ท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน เปนพฤติกรรม
ความปลอดภัยแบบไทยไทยท่ีคนไทยเราทําได
แบบสบายๆ ไมตองฝนความรูสกึ อยางนอยเรา
กมี็สติ มีวินยั มีความรอบคอบ มีความเอ้ืออาทร
รับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน ฯลฯ ซึ่งลวนเปน
ปจจัยสําคัญในการสงเสริมใหเกิดพฤติกรรม
ความปลอดภัยท้ังสิ้น

ขอความปลอดภยัจงอยูกับพวกทานเพือ่
สวสดภิาพและสขุอนามยัดแีกทกุผูทกุนาม


