ทัศนะคติที่เป็ นอันตรายต่อ...การบิน
การจะเป็ นนักบินต้องมีการสอบ สอบและตอบคาถามนักจิตวิทยา กัปตันไทย หรื อหมอเวชศาสตร์
การบินอย่างไรเพื่อให้ผา่ นเข้าไปเป็ นนักบินได้ ผมไม่สามารถบอกได้หรอกครับของแบบนี้มนั อยูท่ ี่
คุณหมอ หรื อนักจิตวิทยาผูเ้ ชี่ยวชาญเค้าจะเป็ นคนทดสอบ ไม่วา่ จะจากการสัมภาษณ์ พูดคุย กดดัน
แบบทดสอบ หรื อการลองใจไม่วา่ จะเรี ยกว่าอะไรก็แล้วแต่ แต่มนั คือpersonality ที่ติดตัวพวกเรามา
ตั้งแต่เกิด จากการเลี้ยงดู การปลูกฝังทัศนะคติ สังคม สภาพแวดล้อม ครอบครัว การศึกษา และ
ปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่หล่อหลอมให้คนๆคนนึงจะมีลกั ษณะอย่างไรได้บา้ ง ดังนั้นในทางการบินก็
เช่นกัน ในเมื่อคนเรามาจากร้อยพ่อพันแม่ หลากหลายที่มาที่ไป นักจิตวิทยา หมอเวชศาสตร์ หรื อ
กัปตันที่มีหน้าที่สัมภาษณ์นกั บินเพื่อเข้ามาร่ วมงานกันนั้นเค้าก็ตอ้ งเฟ้นหาคนที่เหมาะสมมาเป็ นกั
บินของบริ ษทั นั้นๆ เพื่อดูและทรัพย์สินของบริ ษทั มูลค่าหลายพันล้านบาท และชีวติ ผูโ้ ดยสารที่
มูลค่าประเมินค่ามิได้อีก
ดังนั้นแล้วผูเ้ ชี่ยวชาญจึงได้คิดบททดสอบต่างๆมาเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการคัดกรองยุคคลที่มีบุคิลก
ไม่เหมาะสมกับอาชีพนักบินออกไป(ผมใช้คาว่าไม่เหมาะสม เพราะว่าบางทัศนะคติที่จะกล่าวต่อไป
อาจจะเหมาะสมกับอาชีพอื่นก็เป็ นได้) อย่างที่ได้บอกไปครับ ผมไม่สามารถบอกได้วา่ คนไหนจะ
สอบผ่านหรื อไม่ผา่ น แต่ผมทราบแต่วา่ นักจิตวิทยาผูเ้ ชี่ยวชาญ คุณหมอเวชศาสตร์ หรื อกัปตันผูม้ าก
ประสบการณ์จะเป็ นบุคคลคัดกรองเบื้องต้นก่อนที่จะส่ งไปให้หมอเวชศาสตร์ตรวจเช็คซ้ าเพื่อความ
มัน่ ใจและเป็ นไปตามข้อกฎหมาย ดังนั้นเรามาเรี ยนรู ้กนั เลยครับ ว่าทัศนะคติอะไรบ้างที่เป็ น
อันตรายต่อการบิน
อ้างอิงจากหนังสื อก่อนนะครับ มีท้ งั หมด 5 ข้อด้วยกัน ซึ่งเป็ น Domian สาคัญที่คุณหมอจะต้อง
ทดสอบว่าคนจะมาเป็ นนักบินนั้นจะต้องไม่มีทศั นะคติที่อนั ตรายเหล่านี้ ซึ่งอาจจะนาไปสู่ ความไม่
ปลอดภัยในการบินได้

1)Anti-Authority: "Don't tell me!" - When people have this attitude they may resent having
someone tell them what to do or they think of rules and regs as silly or unneeded.
2)Impulsive: "Do something quickly!" - This is what people do when they feel the need to do
something, anything and now. Usually they do the first thing that pops up in them.
3)Invulnerability: "It won't happen to me!" - Accidents happen only to other people. Thinking this
may lead to taking more unnecessary risks.
4)Macho: "I can do it!" - These guys we all know. Trying to prove that they are better than
anyone else and taking more risks. Both sexes are susceptible to this attitude.
5)Resignation: "What's the use?" - These people think that they do not make a great deal of
difference in what happens to them. When things are going well they think: "Good luck". And
when things are not so well, they seem to think that someone is out to get them.
ทีน้ ีผมจะมาอธิบายง่ายๆเป็ นภาษาไทยให้ได้อ่านกันครับ
1) “พวกชอบต่อต้านกฎระเบียบ” พวกคนเหล้านี้มกั จะมีความเชื่อว่ากฎต่างๆมีไว้แหกเสมอๆ เชื่อว่า
กฎต่างๆถูกออกมาให้สาหรับคนอื่นๆ(ไม่ใช่ตวั เอง)ดังนั้นตัวเองสามารถอยูเ่ หนือกฎได้ ไม่ตอ้ งทา
ตามใครๆทั้งสิ้ น หรื อที่วยั รุ่ นเรี ยกว่าพวก “ติสส์แตก”นัน่ เองครับ ลองคิดดูถา้ เครื่ องบินทุกลาใน
น่านฟ้าเค้าปฎิบตั ิตามกฎสากลเดียวกัน แต่มีเครื่ อบินเพียงลาเดียวที่นกั บินไม่เชื่อฟังกฎ บินตามที่ใจ
อยากจะบิน ลาอื่นๆจะอันตรายแค่ไหน
2) “พวกไม่รู้จกั ยั้งคิดยังทา” พวกนี้ไม่รู้จกั การยับยั้งชัง่ ใจ รี บทาแบบสุ กเอาเผากิน ขอให้ได้ทาให้ไว
เสร็จก่อนคนอื่น ทาอะไรโดยไม่ไต่ตรองให้ถี่ถว้ น ทุกอย่างผ่านการรับรู ้แล้วออกไปที่การกระทาเลย
ไม่ผา่ นการวินิจฉัยตรรกะ อันตรายไหมละครับแบบนี้?
3) “พวกคิดเข้าข้างตัวเอง” คนพวกนี้มกั จะคิดว่าทุกสิ่ งทุกอย่างที่ไม่ดีจะไม่เกิดขึ้นกับตนเอง อาจจะ
เกิดกับคนอื่นได้ แต่ตวั เองไม่เกิดแน่ๆ ดังนั้นคนเหล่านี้มกั จะไม่มีการวางแผนที่ดี เพราะคิดอยูแ่ ล้ว
ว่าทุกอย่างจะเป็ นไปตาที่ตวั เองคิดว่ามันต้องเกิดแต่สิ่งดีๆแน่ๆ ลองคิดดูถา้ มีนกั บินที่คิดว่า ไม่ตอ้ ง
เติมน้ ามันไปเพื่อสนามบินสารองหรอก เพราะยังงัยสนามบินปลายทางอากาศก็ดีอยูแ่ ล้ว และบิน

ออกไปโดยไม่มีน้ ามันไปสนามบินสารอง ผูโ้ ดยสารอย่างเราๆจะรู ้สึกร้อนๆหนาวๆแค่ไหน ถ้า
สนามบินปลายทางดันพายุเข้าขึ้นมาละครับ งานงอกมั้ยละ?
4) “พวกมันใจในตัวเองสู ง” ทัศนคติเหล่านี้ส่วนมากมักจะเกิดกับคนที่เรี ยนเก่งมากๆ หรื อมี
ความสามารถสู งๆ มัน่ ใจว่าทุกอย่างตนสามารถทาได้อย่างแน่นอน เพราะตัวเองเก่ง มีฝีมือ สอบได้
อันดับหนึ่งมาตลอด เราจะมักเห็นได้จากการสอบนักบินเสมอๆ คนที่เรี ยนเก่งมากๆ ส่ วนมากมา
สอบนักบินมักไม่ค่อยผ่าน เพราะข้อนี้เอง อาชีพนักบินเราต้องการคนที่เหมาะสมกับอาชีพ คนที่
ค่อนข้างกลางๆ ไปทางสู งนิดหน่อย และรับฟังผูอ้ ื่น เพราะถ้าเก่งมากเค้ากลัวว่าจะไม่รับฟังการ
ตักเตือนของเพื่อนร่ วมงานหรื อกัปตัน หรื อนักบินผูช้ ่วยอีกคน สมมุตินะครับคนเหล่านี้ผา่ นเข้ามา
คนที่ทางานด้วยจะกล้าไปบินด้วยหรื อไม่ “ขณะนาเครื่ องบินลงสนามบินปลายทาง เกิดพายุฝนพัด
กระหน่าเข้ามา เครื่ องบินลาอื่น ขอไปบินวนรอกันหมดที่บริ เวณอากาศดีๆ แต่กปั ตันไฟล์ทนี้เก่ง
มาก ฝี มือบินดี เชื่อว่าเค้าสามารถนาเครื่ องลงสนามบินที่กาลังพายุพดั เข้าได้จึงขอทาการลงสนาม
แล้วเป็ นไงครับ อันตรายก็อาจจะเกิดสิ่ ครับ” จริ งไหม
5) “พวกถอดใจง่าย” พวกนี้เมื่อเจอปั ญหาหรื อแรงกดกดันนิดหน่อย เป็ นอันไม่เอาอะไรแล้วถอดใจ
ล้มเลิก ไม่ไปต่อเอาดื้อๆ ลองคิดตามนะครับ ถ้าเครื่ องบินบินอยูก่ ลางอากาศ เครื่ องยนต์ดบั ไปหนึ่ง
เครื่ องจากสองเครื่ อง แน่นอนครับ แรงกดดันมหาศาลมาแน่ๆ แต่นกั บินกลับถอดใจ สวดมนต์
เตรี ยมตัวเครื่ องบินตก ไม่พยายามแก้ไขสถานการณ์ ไม่พยายามประคองเครื่ องบินกลับมาลง ทั้งที่
จริ งๆเครื่ องยนต์ดบั ไปหนึ่งเครื่ อง เครื่ องบินก็ยงั สามารถบินอยูไ่ ด้ แต่นกั บินถอดใจไปแล้ว ทีน้ ีใคร
จะขับเครื่ องบินละครับ?
อ้างอิง
https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0
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B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0
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