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ในเดอืน พ.ย. 44, CCPS ไดเ้ผยแพร ่Process Safety Beacon (รปูที ่1) ฉบบัแรก

และแจกจา่ยใหก้บัผูค้นจ านวนไมก่ีร่อ้ยคน ตัง้แตนั่น้ก็ไดม้กีารเผยแพร ่Beacon 
แลว้จ านวน 180 ฉบบัเพือ่ใหพ้นักงานหนา้งานในอตุสาหกรรมการผลติไดอ้า่น
( สามารถหาอา่นฉบบัอืน่ ๆ ไดจ้าก www.sache.org) Beacon กระจายไปยงัผูค้น

กวา่ 38,000 ตามรายชือ่ผูท้ีข่อรับเอกสารทาง e-mail และผูรั้บเหลา่นัน้สามารถทีจ่ะ
แชร ์Beacon ไปยงัเพือ่นรว่มงานของเขาตอ่ไดอ้กี จ านวนผูอ้า่นทัง้หมดน่าจะเป็น
จ านวนหลายแสนคนในแตล่ะเดอืน มกีารแปล Beacon เป็นภาษาทอ้งถิน่อกี
มากกวา่ 25 ภาษาโดยกลุม่อาสาสมคัรจากทัว่โลก ผูซ้ ึง่ใชเ้วลาของเขาในการ
โปรโมทความปลอดภยัในกระบวนการผลติ ในปี 2559 ม ีBeacons 2 ฉบบัทีโ่ฟกสั

ไปยงัอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ซ ้าอกี – ก.พ. ไฟไหมซ้ ึง่เกดิจากของในถังบรรจสุารไวไฟที่
ลน้ออกมา (รปูที ่2) และ พ.ค.- เกีย่วกบัระเบดิจากสารแอมโมเนยีมไนเตรต 
(รปูที ่3)

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx

Messages for Manufacturing Personnel

Beacon – แชรบ์ทเรยีนเกีย่วกบัความปลอดภยักระบวนการผลติครบ 15 ปี!

ครบรอบ 15 ปีของ Process Safety Beacon!

www.aiche.org/ccps
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คณุสามารถท าอะไรไดบ้า้ง?

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, 

Malay, Marathi, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese.

www.iomosaic.com

 Beacon เขยีนขึน้มาเพือ่พนักงานฝ่ายผลติ ซอ่ม
บ ารงุ และพนักงานหนา้งานอืน่ ๆ ใน
อตุสาหกรรมการผลติ Beacon โฟกสัไปยังสิง่
ตา่ง ๆ ทีพ่วกเขาเหลา่นัน้สามารถสงัเกตแุละ
สามารถปฏบิตัไิดใ้นขอบขา่ยความรับผดิชอบ
ของพวกเขา

 เราตระหนักวา่วศิวกร นักเคม ีฝ่ายเทคนคิอืน่ ๆ
และผูจ้ัดการจ านวนมาก อา่น Beacon ดว้ย
เชน่กนั และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เขาเหลา่นัน้จะ
ไดเ้รยีนรูบ้างอยา่งดว้ย อยา่งไรก็ตาม Beacon 
ไมไ่ดเ้ขยีนขึน้มาเพือ่เขา คณุจะไมพ่บค าแนะน า
เชน่ “เปลีย่นแปลงอปุกรณ ์หรอื กระบวนการ
ผลติ” หรอื “ปฏบิตัติามมาตรฐาน XYZ” ใน

หวัขอ้ “คณุสามารถท าอะไรไดบ้า้ง?

 คณุสามารถแชร ์Beacon ใหก้บัเพือ่นร่วมงาน
ของคณุไดฟ้ร ีไมว่า่จะเป็นไฟลค์อมพวิเตอร ์
หรอื ฉบบัทีพ่มิพอ์อกมา

 คดิวา่คณุเรยีนรูอ้ะไรบา้งเมือ่คณุอา่น Beacon ถงึแมว้า่ Beacon
ฉบบันัน้จะเขยีนถงึอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ในสถานทีท่ีแ่ตกตา่งไปจาก
โรงงานของคณุ เชน่ Beacon ฉบบัเดอืน ก.ย. 59 ซึง่เกีย่วกบัไฟ
ไหมบ้นเรอื ผูอ้า่นสว่นมากไม่ไดท้ างานบนเรอื แตเ่นือ้หาทีส่ ือ่
ออกไปเกีย่วกับความส าคญัของระบบการจัดการการเปลีย่นแปลง 
(MOC) ซึง่สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัโรงงานหรอือปุกรณ์ทกุประเภท

 มเีนือ้ทีจ่ ากดัใน Beacon จงึไมส่ามารถรวมบทเรยีนส าคญัทัง้หมด
จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ ได ้คดิถงึสิง่อืน่ทีค่ณุสามารถเรยีนรูไ้ดจ้าก
อบุตัเิหตนัุน้ ๆ และหาขอ้มลูเพิม่เตมิจากอบุตัเิหตนัุน้หรอือบุตัเิหตุ
อืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั

 ถา้คณุท างานในโรงงานทีม่รีะบบจัดการเกีย่วกบัความปลอดภัยใน
กระบวนการผลติทีด่ ีอาจมอีบุตัเิหตเุกดิขึน้ในโรงงานไมม่ากนัก เป็น
การงา่ยทีจ่ะท าใหน้ิง่นอนใจ ใช ้Beacon ในการเตอืนทกุคนถงึสิง่ที่
อาจเกดิขึน้ ถา้คณุไมท่ าทกุกจิกรรมตามระบบการจัดการความ
ปลอดภัยในกระบวนการผลติของโรงงานคณุอยา่งเคร่งครัด

 อา่น Beacon ฉบบั ก.พ. 51 เกีย่วกบั “ใชป้ระโยชนจ์าก Beacon 
อยา่งไร?” จาก www.sache.org.

คณุทราบหรอืไม?่
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อบุตัเิหตเุหลา่นีเ้ป็นตัวอยา่งเหตกุารณ์ที่
เราหวังวา่ Beacon จะชว่ยป้องกนัไมใ่ห ้
เกดิขึน้ เรยีนรูจ้ากอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ทีอ่ ืน่ 
เพือ่ทีค่ณุจะไดไ้มต่อ้งเรยีนรูส้ ิง่ทีย่ากกวา่
นัน้จากการมอีบุตัเิหตทุีค่ลา้ยคลงึกนั
เกดิขึน้ในโรงงานของคณุเอง!

http://www.sache.org/
http://www.aiche.org/ccps/
http://www.aiche.org/ccps/
http://www.aiche.org/ccps/
http://www.iomosaic.com/
http://www.iomosaic.com/
http://www.iomosaic.com/
http://www.sache.org/

