
    
      

     เราพบน ้าไดบ้อ่ยในหลายพืน้ทีใ่นโรงงาน มกีารใชน้ ้าในการท าความสะอาดทอ่และ
อปุกรณใ์นกระบวนการผลติ ใชช้ะลา้งทั่วไปในตกึและโรงงาน และ ใชเ้ป็นสารหลอ่ลืน่ หรอื
ท าความสะอาดซลี น ้ายังเป็นสารถา่ยเทความรอ้นทีใ่ชก้นัทั่วไป – เป็นน ้าหลอ่เย็น, ผสมกบั
เกลอื หรอื ไกลคอลส าหรับใชใ้นระบบท าความเย็น และ เป็นไอน ้าส าหรับการท าความรอ้น 
น ้ายังเป็นตัวท าละลายทีใ่ชก้นัโดยทั่วไปในหลายกระบวนการผลติ แตน่ ้าก็สามารถท าให ้
เกดิอนัตรายไดด้ว้ยเหมอืนกนัถา้อยูผ่ดิที ่นีค่อืบางตัวอยา่ง : 
 

• น ำ้อำจเป็นสำรทีท่ ำใหเ้กดิปฏกิริยิำเคม:ี  น ้าท าปฏกิริยิากบัสารหลายชนดิ และ
ปฏกิรยิาสามารถท าใหเ้กดิความรอ้น ความดัน หรอื สารเคมทีีม่พีษิได ้เหตเุริม่ตน้ทีท่ า
ใหเ้กดิโศกนาฏกรรมในอตุสาหกรรมทีร่า้ยแรงทีส่ดุในประวตัศิาสตรใ์นเดอืนธันวาคม 
2527 ทีเ่มอืงโบพาล ประเทศอนิเดยี (รปูที ่1) ก็เกดิจากการทีถ่งัเก็บสารเมทลิไอโซไซ
ยาเนตปนเป้ือนกบัน ้า ปฏกิริยิาท าใหเ้กดิความรอ้นและความดัน จนสารพษิรั่วไหลสู่

ชมุชนจนท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติและบาดเจ็บหลายพันคน 
 

• น ำ้อำจเป็นสำรทีเ่รง่กำรเกดิปฏกิริยิำ:  น ้าสามารถเรง่ใหเ้กดิปฏกิริยิาอืน่  เชน่ การ

สลายตัว ตัวอยา่งหนึง่ก็คอื การปนเป้ือนของกากทีเ่หลอืจากการกลั่นกบัน ้า 1% ลด
อณุหภมูทิีท่ าใหเ้กดิการสลายตัวลง 100 ºC อณุหภมูขิองไอน ้าทีใ่ชใ้หค้วามรอ้นกบัทอ่ที่

บรรจกุากทีป่นเป้ือนมคีา่สงูกวา่ค่าอณุหภมูทิีท่ีท่ าใหเ้กดิการสลายตัวทีม่คีา่ลดลง กากที่
เหลอืจากการกลั่นสลายตัวและท าใหท้อ่แตก (รปูที ่2) โชคดทีีไ่มม่ใีครอยูใ่นพืน้ที่
ดังกลา่ว  
 

• น ำ้อำจกอ่ใหเ้กดิอนัตรำยจำกแรงระเบดิจำกควำมดนัเมือ่เปลีย่นสถำนะ:  น ้า
เดอืดทีอ่ณุหภมู ิ100 ºC, ซึง่ต ่ากวา่อณุหภมูทิีใ่ชห้ลายกระบวนการผลติ ถา้น ้าสมัผัสกบั
อปุกรณ ์หรอื สารทีร่อ้น มนัจะเดอืดอยา่งรวดเร็วและท าใหเ้กดิความดันในถงัทีเ่ป็นระบบ
ปิดหรอืมกีารระบายความดันไมเ่พยีงพอ ปรมิาตรของน ้าสามารถเพิม่ขึน้อยา่งพรวด
พราด 1600-1700 เทา่เมือ่ระเหยเป็นไอน ้าทีค่วามดันบรรยากาศ ในปี 2490 เมือ่มกีาร
เตรยีมเปลีย่น อฐิทนไฟของเตาหลอมเหล็กในโรงงานเหล็กกลา้ เพนซลิวาเนยี (รปูที ่3) 
คนงานไดร้ับค าสัง่ทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ตมิน ้าเขา้ไปในเตาหลอมขณะทีย่ังมเีหล็กหลอมเหลว
และสารทีย่ังรอ้นอยูด่า้นใน ซึง่ขัดกบัขัน้ตอนการปฏบิตังิาน น ้าเดอืด และ ความดันจาก
ไอน ้าดันจนท าใหเ้กดิชอ่งโหวท่ีก่น้ของเตาเผา โลหะหลอมเหลวรั่วออกมาปกคลุม
รอบตัวคนงาน ทีอ่ยุบ่รเิวณนัน้ ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 11 ราย  
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คณุสำมำรถท ำอะไรไดบ้ำ้ง? 
• ตระหนักถงึอนัตรายของปฏกิริยิาเคมขีองน ้าในโรงงานของคณุ – ในฐานะทีเ่ป็นสารทีส่ามารถเกดิปฏกิริยิาได ้และ ใน

ฐานะของตวัเร่งทีท่ าใหเ้กดิปฏกิริยิาอืน่ ๆ ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัลักษณะการออกแบบของโรงงานทีช่ว่ยป้องกนัไมใ่ห ้
เกดิอนัตรายจากปฏกิรยิาของน ้า  

• อย่าลมือนัตรายของน ้าทีเ่ดอืดไดจ้ากการสมัผัสกับอปุกรณ์หรอืสารเคมทีีร่อ้น (เกนิ 100 ºC)  
• ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท างานทีอ่อกแบบไวเ้พือ่กนัไมใ่หน้ ้าเขา้ไปในโรงงานในจดุทีอ่าจมอีนัตรายจากผลกระทบจาก

ปฏกิริยิาเคม ีหรอื การเปลีย่นสถานะของน ้า  
• ถา้มบีางสว่นของโรงงานทีซ่ ึง่ไมน่่าจะมกีารใชน้ ้า อย่าตดิตัง้อปุกรณ์เพือ่จา่ยน ้าแบบชัว่คราวในพืน้ทีเ่หลา่นัน้ ถา้มคีวาม

จ าเป็นจรงิ ๆ ทีจ่ะใชน้ ้าในพืน้ทีท่ีป่กตไิม่อนุญาตใหใ้ช ้จ าเป็นตอ้งมขีัน้ตอนการปฏบิตังิาน (SOP ) ส าหรับกจิกรรมพเิศษ
นัน้ อาจระบสุ ิง่ทีต่อ้งระวงัเป็นพเิศษใน SOP นัน้ และ อาจจ าเป็นตอ้งขอใบอนุญาตในการปฏบิตังิาน หรอืไม่ก็ตอ้งให ้
มั่นใจวา่กจิกรรมนัน้ไดผ้า้นการวเิคราะหค์วามปลอดภัยในการท างานอย่างละเอยีด หรอื มกีารทบทวนการเปลีย่นแปลง 
และ ปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีร่ะบใุหป้ฏบิตัติามจากการทบทวนเหลา่นัน้ 
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