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ความปลอดภัยในพลเมือง
สุดจิต นิมิตกุล
ความปลอดภัย (Safety) เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต และการบริหารจัดการทุกประเทศ ทั้งนี้
เพราะตั้งแตเกิดจนตายถาเรามีชีวิตปลอดภัยตลอดก็จะทําใหเรามีชีวิตยืนยาว แตในทางตรงกันขาม หาก
เกิดความเสี่ยงขึ้นในระยะใดระยะหนึ่ง ทําใหไมปลอดภัย หรือเกิดปญหาตางๆ ก็จะกอใหเกิดความเสียหาย
เสียคาใชจาย และเปนภาระแกพลเมืองผูนั้น ฉะนั้น ความปลอดภัยจึงเปนเรื่องใหญและเรื่องสําคัญ ที่ทุก
คนและทุกกิจการจะตองดําเนินอยางปลอดภัย การที่จะกอใหเกิดความปลอดภัย มี หลายวิธี เริ่มแตสงเสริม
ใหบุคคลมีจิตสํานึก ในความปลอดภัยโดยดูแลตัวเอง มีกฎหมายดูแลความปลอดภัย ตลอดจนมีการ
ประกันตางๆ เพื่อรับผิดชอบในกรณีใดๆ ที่จะเกิดความไมปลอดภัย บุคคลแตละคนคงไมมีรายไดพอจะไป
ทําการประกันความปลอดภัยไดทุกคน ฉะนั้น กาวแรกของชีวิตเราควรจะมีจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัย
ในการดํารงชีวิต ซึ่งมีขอบเขตที่กวางขวางมาก ไดแก การกิน การอยูอยางปลอดภัย การใชชีวิตที่ปลอดภัย
การทํางานดวยความปลอดภัย การอยูในสังคมดวยความปลอดภัย และอยูในชุมชนที่ปลอดภัย การกินอยู
อย า งปลอดภั ย เริ่ ม ตั้ง แต อ าหารการกิ น และน้ํ า บริโ ภค เท าที่ ผ า นมาเราไม ค อ ยมี ค วามรู เ รื่ อ งอาหาร
ปลอดภัย แตก็ไมเกิดโรคภัยรายแรง เพราะแตละครัวเรือน ทําสวนครัวเลี้ยงสัตวในครอบครัวใชเอง คือ
ปลูกเอง บริโภคเอง โดยไมไดใชปุย ใชยาฆาแมลง แตประการใด แตภายหลังจํานวนพลเมืองมากขึ้น ดินที่
เคยใชปลูกขาวปลาอาหารเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา ทําใหเกษตรกรจําตองบํารุงปรับปรุงดิน โดยใชปุย
นานาชนิด ทั้งปุยอินทรีย และปุยเคมี ใชยาฆาแมลง และยาบํารุงอื่นๆ เพื่อความเจริญเติบโตของพืช ทําให
เกิดสารตกคางมากมาย เมื่อ 20 ปที่แลว กอนผูเขียนจะไปดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี ได
เชิญนายแพทยสมเกียรติ ภิญโญทัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมาหารือและถามปญหาตางๆ โดยเฉพาะ
ทราบวาผูปวยสวนใหญของโรงพยาบาลอุทัยธานี คือเปนโรคสารตกคาง เพราะชาวบานสวนใหญเปน
ชาวนาชาวไร ซึ่งผูเขียนเดาวาเกิดจากการใชปุยและใชยาฆาแมลง ตอมาไดทําโครงการแกไขปญหาตางๆ
ดังกลาวไดในระดับหนึ่ง เมื่อ 2-3 วันมานี้มีขาววา อียู หรือสหภาพยุโรป ไมยอมใหเราสงพืชบางชนิดที่เปน

อาหารที่คุนเคยกับคนไทยเขาประเทศ คือ ใบโหรพา และใบสะระแหน เปนตน โดยอางวาไมปลอดภัย
เพราะมีสารตกคาง ในระยะหลัง เราจะไดยินเทคนิคหรือมาตรฐานในการตรวจสอบความปลอดภัยของ
อาหารหลายประการ เชน มาตรฐานโรงงานที่ดี (Good Manufacturing Practice GMP) และมาตรฐาน
การเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice GAP) และมาตรการอื่นๆ กําลังจะออกมาใชบังคับเพื่อตรวจ
ความปลอดภัยของอาหาร อยางไรก็ดี หากพลเมืองมีจิตสํานึกที่ดี เรื่องความปลอดภัยเปนพื้นฐานก็จะ
สามารถทําใหเรื่องความปลอดภัยทั้งในฐานะผูผลิตและฐานะผูบริโภคไดรับความสําเร็จเขาไปครึ่งหนึ่งแลว
ตามปรัชญาที่วา “เริ่มตนดีเทากับสําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง” (Well begun Half Done) ผูเขียนชอบบริโภคสลัด
มาก เพราะผูอาวุโสและบรรดาแพทยตางๆ แนะนําใหบริโภคผักและผลไมใหมาก แตบริโภคไปอยางไม
มั่นใจ เพราะมีขาวอยูเสมอวา ผูบริโภคผักประสบปญหาหลายประการ ครั้นจะปลูกรับประทานเองก็ทํา
ไมได เพราะไมมีสวนของตนเอง
น้ําก็เปนสิ่งที่จําเปนอีกประการหนึ่ง ทุกคนเมื่อเกิดมาแลว ควรมีสิทธิ์ที่จะไดดื่มน้ําบริสุทธิ์ยังมีเพื่อน
รวมโลกอีกจํานวนมากที่ไมมีน้ําสะอาดบริโภค คนไทยเราเมื่อกอนเรามีพลเมือง 18 ลานคน ทุกบานใน
ชนบทจะมีโอง และรังรินเพื่อกักเก็บน้ําไวบริโภคซึ่งก็พอเพียงแกครอบครัว แตปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม
เปนจํานวนมาก ประกอบกับอากาศไมโปรงใส โอกาสที่จะรองน้ําแทบจะไมมีเลย และก็ไมเปนที่นิยมที่จะ
ดื่มน้ําฝนอีกตอไป โดยประชาชนหันมาสนใจน้ําขวดมาก ซึ่งทุ กคนบนเปนเสียงเดียวกันวา “น้ําแพงกวา
น้ํามัน” ทั้งๆ ที่น้ําเราหาไดภายในประเทศ สวนน้ํามันนั้นตองนําเขาจากตางประเทศ เราจะสังเกตน้ําขวดวา
ไดมาตรฐานหรือไม ก็อาจดูจากตรา GMP ที่เปนมาตรฐาน ที่ดีของโรงงาน แตเทาที่ขายอยูในตลาดไมคอย
มีมาตรฐานนี้นัก สมัยผู เ ขียนอยูในกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ก็ไดตั้งเปาหมายที่จะจัดน้ําดื่ม
สะอาดใหแกชาวบานชนบทอยางกวางขวาง แตก็ทําไดระดับหนึ่ง เพราะมีขอจํากัดทางงบประมาณ
สรุป จิตสํานึกในความปลอดภัยของพลเมืองโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน และน้ําดื่ม เปนเรื่องแรก
ที่จะตองหาทางใหเกิดขึ้นใหไดในหมูพลเมือง โดยใหทุกคนมีความเขาใจใสใจ และใหความสําคัญในเรื่อง
ความปลอดภัยเปนสําคัญ เพราะถาละเลยแลว ผลรายจะตามมามากมาย ทั้งๆ ที่อาหารไทยเปนที่นิยมของ
นานาชาติ เพื่อที่จะใหเกิดความยั่งยืนในอาหารไทย ก็จําเปนจะตองเนนเรื่อ งความปลอดภัยในการใช
วัตถุดิบ การปรุง และการบริการ
สําหรับการมีจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต และการทํางานก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ควร
เนนและใหความสําคัญ สมัยที่ผูเขียนอยูที่จังหวัดปราจีนบุรี ทุก 3 เดือน จะมีการประชุมรวมระหวาง
ผูประกอบการลงทุนเอกชน ตางประเทศ กับราชการฝายไทย หัวขอความปลอดภัยบนถนนเปนเรื่องหนึ่งที่
ผูประกอบการใหความสนใจและกังวลใจเปนอยางยิ่ง เพราะครอบครัวที่อยูตางประเทศกังวลใจตลอดวา
สามีที่ทํางานอยูในประเทศไทยจะปลอดภัย และเดินทางกลับบานดวยความปลอดภัยหรือไม เพราะแตละ

วันเกิดอุบัติเหตุเสมอ ที่ประชุมของฝายไทยไดใหความสําคัญเปนลําดับแรกๆ จากสถิติความตาย บาดเจ็บ
เกิดจากอุบัติเหตุของคนไทยในวันสําคัญๆ ตายเปนรอย และบาดเจ็บเปนพัน เปนขาวที่ทําใหตกใจไปทั่ว
โลก โดยเฉพาะผูที่มีโอกาสเขามาทํางานในประเทศไทยพรอมครอบครัวกังวลเรื่องนี้มาก ฉะนั้นผูที่เกี่ยวของ
จะตองเรงรัดและสรางจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยในการใชรถใชถนนโดยเร็ว โดยหันไปใหความสนใจ
แกเยาวชนเปนสําคัญ
ความปลอดภัยในการทํางานก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ควรมีการรณรงคอยางกวางขวางแตก็ยังคงอยูใน
วงจํากัด เฉพาะหนวยงานหรือองคกรขนาดใหญที่มีการสรางระบบที่ดีไวปฏิบัติแตการทํางานทั่วๆ ไป ทั้งวง
ราชการและเอกชน ยังคงละเลยอยู เพราะผูเกี่ยวของไมใหความสําคัญ โดยยังคงอาศัยดวงเปนหลัก คือดวง
ดีไมมีเรื่องก็แลวไป และมีการบนบานศาลกลาวใหปลอดภัย ไมใหเกิดเรื่อง แตไมมีจิตสํานึกและมาตรการ
ในเรื่องการปองกันและแกไขความปลอดภัยแตประการใด ที่ทุกวันนี้อยูรอดมาไดเพราะโชคชวย แตเราคง
อาศัยดวงและโชคนั้นคงเปนไปไมได และไมเปนสากล ความเชื่อถือของคนทั่วไปคงไมเขาใจตามที่เรา
ปฏิบัติ หรือทําเปนธรรมเนียมอยูในปจจุบัน หนวยงานที่เกี่ยวของตองตื่น ตัวและมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน จะให
ใครรับผิดชอบโดยตรง มีเครื่องมือที่จะชวยอยางไรบาง เมื่อเกิดปญหาจะแจงและประสานกับใคร จริงอยูมี
หลักการและการฝกซอมเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยูประจํา แตในทางปฏิบัติจะเห็นไดวา เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้น
จริงๆ ผูที่เกี่ยวของไมสามารถจะติดตอผูรับผิดชอบ และเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรุป ผูเขียนเห็นวา การสรางจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยเปนเรื่องเรงดวน และจะตองเริ่มลงมือ
ทําโดยเร็ว โดยมีการใหการศึกษา อบรม ทําตัวเปนแบบอยาง ในทางปฏิบัติ ซึ่งถาปฏิบัติ ใหถูกตองอยางมี
จิตสํานึกแลวก็เปนการปองกันภัยใดๆ ที่จะมีขึ้นแทนที่จะมาแกไขเมื่อเกิดภัยขึ้นแลว

