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“การลัดขัน้ตอน” ในโรงงานเป็นสาเหตหุนึง่ทีส่นับสนุนใหเ้กดิหลายอบุตัเิหตุ

ในกระบวนการผลติ เชน่ :
• ไมป่ฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
• กดปิดสญัญาณเตอืนของ alarm โดยทีย่ังไมไ่ดท้ าการแกไ้ข
• ไมเ่ดนิตรวจสอบสภาพตา่ง ๆ ของโรงงานตามก าหนด 
• ปฏบิตังิานโดยทีไ่มไ่ดน้ าเช็คลสิตต์ดิตัวไปดว้ย คณุอาจท างานนีม้ากวา่รอ้ย

ครัง้แลว้ แตค่นเราปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้งเต็มทีแ่ค ่99% เทา่นัน้ คณุมโีอกาส
มากกวา่ประมาณ 10 เทา่ทีจ่ะขา้มชัน้ตอนส าคัญขึน้ตอนหนึง่ในขัน้ตอน
ปฏบิตังิานทีซ่บัซอ้นระดับปานกลางหากคณุไมไ่ดใ้ชเ้ช็คลสิตใ์นการท างาน
ขณะทีส่ ิง่เหลา่นี้ดเูป็นเรือ่งเล็กนอ้ย มันสามารถท าใหเ้กดิผลกระทบทีร่นุแรง

ตามมาได ้ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีไ่มเ่หมาะสม ไมถ่กูตอ้ง หรอื ไมถ่กูใชง้าน ท า
ใหเ้กดิอบุตัเิหตทุีร่า้ยแรงมคีนเสยีชวีติและบาดเจ็บจ านวนมาก เชน่ ในเดอืน
ธันวาคม 2537 เกดิเหตรุะเบดิทีโ่รงงานผลติปุ๋ ยในเมอืง Port Neal, Iowa มี
ผูเ้สยีชวีติ 4 ราย บาดเจ็บ 18 ราย หลายสว่นของโรงงานเสยีหาย และ สารเคมทีี่
ร่ัวไหลสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ทมีสอบสวนจาก US EPA สรปุวา่ “เหตรุะเบดิ
เกดิจากการไมม่ขีัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษร” ซึง่ “สง่ผลใหใ้น
โรงงานเกดิสถานการณ์ทีน่ าไปสูเ่หตกุารณ์ระเบดิ”

แลว้ถา้เป็นงานทที าไดย้ากละ่? อาจมเีครือ่งมอืวัดบางตัวทีอ่า่นคา่ไดย้าก 
ตอ้งปีนบนัไดขึน้ไปหลายชัน้ ตอ้งเปิดตูเ้พือ่เช็คระดับในถัง หรอื ตอ้งไปยังอกี
ดา้นหนึง่ของโรงงานซึง่อยูไ่กลออกไปเพือ่เช็คต าแหน่งวาวล์ ซึง่เมือ่คณุก าลัง
ยุง่คณุจะตัดสนิใจไมท่ างานเหลา่นีไ้ดโ้ดยงา่ย บางคนอาจจะมาท ามนัใหเ้สร็จใน
ครัง้หนา้ - เหมอืนกบัขยะทีก่องอยูบ่นพืน้ ! แตว่า่, ถา้ทกุคนตัดสนิใจทีจ่ะไมท่ า
มันเหมอืน ๆ กนั งานเหลา่นี้ก็จะไมม่คีนท า

คณุเคยจะทิง้ขยะลงถัง แตแ่ทนทีจ่ะเดนิไปอกี

กีก่า้ว คณุเลอืกทีจ่ะโยนและขยะก็ไมล่งถังไหม ? 
จากนัน้คณุก็เดนิไปเก็บและหยอ่นขยะลงถังตามที่
ตัง้ใจไว ้คณุไดอ้ะไร? จรงิ ๆ แลว้ คณุตอ้ง
เสยีเวลากลับไปเก็บขยะนัน้อกีครัง้ ถา้คณุไม่
กลับไปเก็บละ่ ? คนอืน่อาจจะตอ้งไปเก็บขยะนัน้
แทนคณุ
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คณุชว่่อะไรไดบ้ำ้ง?
 ตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนการ

ปฏบิตังิานเสมอ ถา้ขัน้ตอน
การปฏบิตังิานไมถ่กูตอ้ง แจง้
ปัญหาใหห้วัหนา้งานทราบ 
พวกเขาตอ้งการใหค้ณุ
ปฏบิตังิานอยา่งถกูตอ้งและ
ปลอดภยั! 

 ระหวา่งทีค่ณุเดนิตรวจตรา
โรงงาน ใชเ้วลาในการตรวจ
ตราอยา่งถีถ่ว้นและทัว่ถงึ

 ถา้ระหวา่งการเดนิตรวจตรา 
คณุพบจดุตรวจสอบทีย่ากแก่
การเขา้ถงึ อปุกรณ์ตรวจวัดที่
เลยก าหนดตรวจแชค็ หรอื 
ช ารดุ มหียดของเหลวร่ัวจาก
ทอ่ ใบกวนทสีัน่ ป๊ัมทีม่เีสยีง
แปลกไป หรอืสิง่ใดกต็ามทีดู่
ผดิปกตไิปจากเดมิ ใหบ้นัทกึ
ลงไปในใบตรวจสอบและแจง้
ใหห้ัวหนา้งานรับทราบ ไมม่ี
ใครสามารถแกปั้ญหาทีเ่ขาไม่
รูไ้ด ้!
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ตัวอยา่งนี้ใชไ้ดก้บัความปลอดภัยในกระบวนการผลติ ถา้คณุไม่
ท าใหถ้กูตอ้งตัง้แตแ่รก คณุจะตอ้งกลับไปท ามันอกีครัง้! หรอืไม ่ก็

จะตอ้งมคีนอืน่ไปท าสิง่นัน้แทนคณุ อยา่งไรก็ตามงานทีเ่กีย่วกบั
ความปลอดภัยในกระบวนการผลติอาจไมเ่ห็นเดน่ชดัเหมอืนกบัขยะ
ทีอ่ยูบ่นพืน้ การไมท่ างานเหลา่นัน้ (เชน่ ตรวจสอบเครือ่งมอืวัด, 
ปฏบิตังิานตามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน) ใหถ้กูตอ้งตัง้แตแ่รกสามารถ

ท าใหเ้กดิผลกระทบถงึขัน้เสยีชวีติ กบัคณุ เพือ่นรว่มงาน ชมุชน 
และ สิง่แวดลอ้ม จะมใีครรู ้? วา่เมือ่ไร ? เกดิขึน้อยา่งไร ?

1994 Port Neal, Iowa ammonium nitrate fertilizer plant explosion
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