
 มองหาทอ่ วาวล์ และ อปุกรณอ์ืน่ ๆ ทีอ่าจเสีย่งตอ่ความเสยีหาย เชน่ อาจถกูชนกระแทกโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ หรอื มใีครขึน้ไปยนื
บนอปุกรณนั์น้ รายงานโอกาสทีจ่ะเกดิปัญหาดังกลา่วแกห่วัหนา้งานเพือ่ท าการแกไ้ข เชน่ ท าการแกไ้ขทอ่ หรอื จัดใหม้อีปุกรณ์
ป้องกนั อยา่ลมืปฏบิตัติามขัน้ตอนการทบทวนการเปลีบ่นแปลงในโรงงานของคณุ (MOC) เมือ่ท าการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว

 วาวล์ทีห่มนุได ้¼ ของวงกลมไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งแตกถงึจะมกีารรั่วไหลได ้วาวล์อาจถกูเปิดโดยไมไ่ดต้ัง้ใจถา้ถกูคนหรอืพาหนะ
ชนเขา้ ควรพจิารณาอดุปลั๊ก หรอืปิดแคป ปลายดา้นเปิดของวาวล์ vent, drain, ทอ่เก็บตัวอยา่ง หรอื ทอ่อืน่ ๆ เพือ่ป้องกนัการ
รั่วไหล

 ถา้งานของคณุจ าเป็นตอ้งขบัรถ โฟลค์ลฟิท ์รถกอลฟ์ หรอื พาหนะอืน่ ๆ เมือ่ขบัผา่นเขา้ไปในโรงงาน คณุตอ้งขบัในเสน้ทางที่
ไดร้ับอนุมตัเิทา่นัน้ ตอ้งขบัอยา่งระมดัระวงัตลอดเวลาและปฏบิตัติามกฏในการขบัขีย่านพาหนะในโรงงานของคณุ!

 ถา้คณุเกีย่วขอ้งกบัการซอ่มบ ารงุ กอ่สรา้ง หรอื กจิกรรมพเิศษอืน่ ๆ ทีต่อ้งใชย้านพาหนะเคลือ่นทีไ่ปในพืน้ทีข่องโรงงานซึง่โดย
ปกตไิมม่พีาหนะวิง่ผา่น  ตอ้งใหม้ัน่ใจวา่การวเิคราะหค์วามปลอดภยัของงานไดม้กีารพจิารณาอนัตรายจากพาหนะเหล่านัน้ เชน่ 
การชนกระแทก ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัทอ่ อปุกรณแ์ละ โครงสรา้งตา่ง ๆ รวมถงึโอกาสเกดิประกายไฟจากพาหนะนัน้ 

 ดวูดิโีอของ US Chemical Safety Board (ดจูากอา้งองิดา้นบน) เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัอบุตัเิหตนุี ้
 อา่น Beacon ฉบบัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตกุารณน์ี ้– พ.ค. 2553 (การป้องกนัโครงสรา้งเหล็กจากเพลงิไหม)้ และ ม.ค. 2546 

(เช็คระยะหา่งของอปุกรณ)์.

เมือ่เดอืนตลุาคม 2548 มเีพลงิไหมแ้ละระเบดิเกดิขึน้ทีโ่รงงานโอลฟิินในเท็กซัส ขณะที่

รถโฟลค์ลฟิทก์ าลงัลากรถพ่วงทีใ่ชเ้คลือ่นยา้ยถังบรรจอุากาศความดนัสงู (compressed 
air cylinder) ผา่นหน่วยการผลติ (รูปที ่1) รถพ่วงชนเขา้กบัวาวล์เดรนบนสเตรนเนอรข์อง
ทอ่โพรพลิเีหลวทีย่ืน่ออกมา (รูปที ่2)  ทอ่เดรนนัน้ใชง้านอยูท่ีค่วามดนั 15 บาร ์เสยีหาย
มาก (รูปที ่3) ท าใหเ้กดิรูขนาด 4.8 ซ.ม. โพรพลินี ซึง่เดอืดทีอ่ณุหภมู ิ-48°C ร่ัวออกมา 

(รูปที ่4 ) เกดิกลุม่ไอของสารไวไฟ (รูปที ่5) คนขบัรถโฟลค์ลฟิทแ์ละคนงานอืน่ ๆ ในพืน้ที่
เห็นเหตกุารณ์และออกมาจากพืน้ทีท่ันท ีพนักงานในหอ้งคอนโทรลไดรั้บแจง้และเริม่ท า
การหยดุระบบและปฏบิตัติามขัน้ตอนการรับมอืกบัเหตกุารณ์ฉุกเฉนิโดยทนัท ีอย่างไรก็ตาม
พวกเขาไมส่ามารถตดัแยกระบบเพือ่หยดุการร่ัวไหลจากทอ่ได ้กลุม่ไอของสารไวไฟเกดิ
ตดิไฟขึน้หลงัจากทีม่กีารร่ัวไหลประมาณ 2 นาท ี(รูปที ่6) คนงานหลายคนลม้ลงจากแรง
ระเบดิ และ คนงาน 2 คนบาดเจ็บจากแผลไฟไหม ้หนึง่ในนัน้มอีาการสาหัส คนงานอกี 14 
คนไดรั้บบาดเจ็บเล็กนอ้ย

ระเบดิทีเ่กดิขึน้ท าใหเ้กดิไฟลกุทว่มโครงสรา้งทีร่องรับทอ่ ถัง อปุกรณ์แลกเปลีย่นความ

รอ้น และ อปุกรณ์ในกระบวนการผลติอืน่ ๆ ประมาณ 30 นาทหีลงัจากทีเ่กดิเพลงิไหม ้เสา
โครงสรา้งทีไ่มท่นไฟลม้ลงมาท าใหเ้กดิความเสยีหายอืน่ ๆ ตามมาและท าใหเ้กดิการ
ร่ัวไหลของสารไวไฟ โรงงานตอ้งประกาศอพยพ ชมุชนโดยรอบตอ้งหลบอยูใ่นทีป่ลอดภัย 
และ ตอ้งมกีารอพยพออกจากโรงเรยีนดว้ย เพลงิไหมอ้ยูเ่ป็นเวลา 5 วนั โรงงานตอ้งหยดุ
เป็นเวลา 5 เดอืน

อา้งองิ: US Chemical Safety Board (CSB) Case History, http://www.csb.gov/formosa-plastics-propylene-explosion/, July 2006.

รปูภาพถ่ายจาก CSB วดิโีอทีอ่ธบิายเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
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ป้องกนัอปุกรณ์ในโรงงานของคณุจากการถกูชนกระแทก!
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