
คณุสามารถท าอะไรไดบ้า้ง? 

ต้องรู้ว่าเม่ือไรควรหยุด – และเม่ือไรควรขอความช่วยเหลือ! 

     การมุง่หนา้ ไมล่ะลด เป็นสิง่ทีน่่าชืน่ชม แตต่อ้งรูว้า่เมือ่ไรควรหยดุและ
ขอความชว่ยเหลอื และ รูว้า่มขีดีจ ากดัใดบา้งทีไ่มส่ามารถเกนิกวา่นีไ้ด ้ 
• เมือ่คณุพบความยากล าบากระหวา่งการผลติหรอืการซอ่มบ ารงุ อยา่

พยายามฝืนสูก้บัปัญหาเหล่านัน้ หยดุและขอความชว่ยเหลอื สอบถาม
วา่คุณควรจะท าการผลติหรอืซอ่มตอ่ไปหรอืไม ่และพรอ้มทีจ่ะหยดุถา้
คณุไมเ่ขา้ใจวา่ก าลังเกดิอะไรขึน้ 

• ท าการทบทวนแผนในการเริม่ท าการผลติวา่มโีอกาสเกดิความผดิพลาด
ใดขึน้ไดบ้า้ง และวางแผนในการป้องกนัหรอืลดปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้  

• ตอ้งใหม้ัน่ใจวา่เครือ่งมดืวดัต่าง ๆ มคีวามเทีย่งตรง และใชข้อ้มลู
เหลา่นัน้ชว่ยในการตัดสนิใจ ถา้เครือ่งมอืวดัดเูหมอืนจะอา่นค่าไม่
ถกูตอ้ง อยา่ดว่นสรปุวา่เป็นเพราะเครือ่งมอืวดัมปัีญหา ! ลองคดิดวูา่ถา้
คา่ทีเ่ครือ่งมอืวดัอา่นเป็นค่าทีถ่กูตอ้ง จะหมายถงึอะไร และถามต่อไป
วา่ควรจะด าเนนิกจิกรรมนัน้ตอ่ไปหรอืไม ่ 

• ตอ้งทราบวา่เมือ่ไรจะตอ้งอพยพออกจากพืน้ทีเ่มือ่กระบวนการผลติ 
ของคณุอยูใ่นสภาวะทีค่วบคุมไมไ่ด ้หรอื ถา้เกดิการรั่วไหลของสาร 
เคมทีีเ่ป็นอนัตราย 

• ถา้คณุไมม่เีกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดวา่เมือ่ใดควรเปลีย่นจากการใช ้

ขัน้ตอนการปฏบิตังิานจากสภาวะปกต ิเป็น สภาวะฉุกเฉนิ หรอื เริม่
อพยพ ใหส้อบถามจากผูน้ าของคณุเพือ่ใชเ้ป็นแนวทาง  

     ในบางอบุตัเิหตเุกีย่วกบัความปลอดภัยในกระบวนการผลติ, พนักงานควบคมุการผลติ

ไมไ่ดต้ระหนักวา่กระบวนการผลติไมต่อบสนองตามทีค่าดหวงั  พวกเขาพยายามทีจ่ะท า
ใหก้ระบวนการผลติด าเนนิตอ่ไปโดยท าการเบีย่งเบนจากขัน้ตอนการปฏบิตังิานมาตรฐาน 
หรอื ท าใหต้วัเขาเองอยูใ่นอนัตรายโดยพยายามทีจ่ะแกปั้ญหากระบวนการผลติทีข่ณะนัน้
อยูใ่นสภาวะทีค่วบคมุไม่ไดแ้ทนทีจ่ะอพยพออกมา ดงัตวัอย่างเหลา่นี ้:  

• เมษายน 2538, ถงัผสมระเบดิที ่โลด ีนวิเจอซ,ี เสยีชวีติ 5 ศพ : โรงงานท าการ
ผสมสารเคมทีีท่ าปฏกิริยิากบัน ้า การผลติใชเ้วลานานกวา่ปกต ิ24 เทา่ โดยมคีวาม 
รอ้นและแก็สเกดิขึน้โดยไม่คาดคดิ คนงานพยายามทีจ่ะเอาของออกจากถังผสม 
ขณะทีเ่กดิระเบดิขึน้  

• เมษายน 2547, โรงงานโพลไีวนลิคลอไรดท์ีอ่ลิลนิอยดร์ะเบดิ, เสยีชวีติ 5 ศพ 
(ภาพที ่1) : วาวล์ทีถ่ังเกดิปฏกิริยิาทีม่คีวามดนัอยูถู่กเปิดโดยไมไ่ดต้ัง้ใจท าใหเ้กดิ
กลุม่ไอของแก๊สไวไฟปกคลมุทัว่ทัง้ตกึ พนักงานควบคมุการผลติยังคงอยุใ่นตกึ
พยายามทีจ่ะหยดุการร่ัวไหล และกลุม่ไอก็เกดิลกุตดิไฟขึน้ 

• มนีาคม 2548, โรงกล ัน่ทีเ่ท็กซสัระเบดิ, เสยีชวีติ 15 ศพ (ภาพที ่2) และ 
ธนัวาคม 2548, ลานถงัเก็บน า้มนัระเบดิที ่บนัชฟิ์ลด ์องักฤษ, ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ  
43 คน และ เกดิความเสยีหายอย่างรุนแรง (ภาพที ่3 ) : พนักงานควบคมุการผลติ
พยายามทีจ่ะเตมิของเขา้ไปในถังถงึแมว้า่มาตรวดัระดบัในถังอา่นคา่ไมเ่พิม่ขึน้เลย    
ในทีส่ดุก็ท าใหเ้กดิการร่ัวไหลของสารไวไฟและเกดิลกุตดิไฟขึน้ 

• มกราคม 2553, สารฟอสจนีร ัว่ไหลทีเ่มอืงชารล์เลสตนั เวสตเ์วอรจ์เินยี, 
เสยีชวีติ 1 ศพ : ปัญหาในกระบวนการผลติท าใหอ้ตัราการไหลของฟอสจนีจาก
กระบอก (cylinder) ลดลง มกีารสบัเปลีย่น cylinder เพือ่ใหก้ระบวนการผลติด าเนนิ
ตอ่ไป ไมไ่ดม้กีารปฏบิตัติามขัน้ตอนมาตรฐานในการท าใหท้อ่ทีใ่ชป้้อนฟอสจนีสะอาด
ไมม่ขีองคา้ง ทอ่ทีม่ฟีอสจนีบรรจอุยูเ่ต็มเกดิช ารุดและมฟีอสจนีร่ัวออกมาเนื่องจาก
ความดนัจากการขยายตัวของของเหลวทีอ่ณุหภมูสิงูท าใหค้นงานสมัผัสกับฟอสจนี  

เกดิความผดิพลาดอะไรขึน้ ? 
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    มหีลายสิง่ทีม่สีว่นท าใหเ้กดิอบุตัเิหตขุา้งตน้ อยา่งไร   

ก็ตามมหีลายบทเรยีนทีส่ามารถชว่ยใหคุ้ณป้องกนัการ   
ไดร้ับบาดเจ็บและเสยีชวีติในโรงงานของคณุได ้:  
• กระบวนการผลติไมต่อบสนองตามทีค่าดหวงัจาก   

การเปลีย่นแปลงทีค่ณุทราบ ไมม่ใีครตระหนักถงึ 
ปัญหา หรอื รอ้งขอความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิ 
ขึน้ เชน่ เมือ่เตมิของเขา้ถงั คุณคาดวา่มาตรวดัระดับ 
ในถงัตอ้งเพิม่ขึน้และควรหาสาเหตวุา่เกดิอะไรขึน้  
หากมาตรวดัระดับไมเ่พิม่ขึน้ตามทีค่าดไว ้ 

• พนักงานฝ่ายผลติใชข้ัน้ตอนการผลติทีไ่มเ่ป็นไป   
ตามมาตรฐานในการพยายามท าใหก้ระบวนการผลติ 
ด าเนนิตอ่ไปโดยไมต่ระหนักถงึอนัตรายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• พนักงานพยายามทีจ่ะท าดว้ยความกลา้ในการถา่ย  
วสัดทุีก่ าลังเกดิปฏกิริยิาออกจากถงัผลติทีอ่ยูใ่น 
สภาวะเกนิขดีจ ากดัดา้นความปลอดภยั หรอืพยายาม
หยดุการรั่วไหลจากกระบวนการผลติ คนงานท าให ้  
ตัวเขาเองอยูใ่นอนัตรายขณะทีก่ าลังพยายามแกไ้ข
ปัญหา  
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