
 จากการสอบสวนหลังเกดิอบุตัเิหตเุกีย่วกบักระบวนการผลติครัง้
ใหญ ่บอ่ยครัง้ทีพ่บวา่กอ่นหนา้นัน้มสีญัญาณเตอืนและมเีหตกุารณ์
near miss เกดิขึน้ ซึง่ถา้เหตกุารณเ์หลา่นัน้ไดร้ับการรายงาน 
สอบสวน และสิง่ทีพ่บไดร้ับการแกไ้ข อบุตัเิหตรุา้ยแรงอาจจะไม่
เกดิขึน้ 

 พวกเราทกุคนลว้นตอ้งการเรยีนรูจ้ากเหตกุารณ ์near miss ซึง่เป็น
เหตกุารณท์ีไ่มม่ผีูไ้ดร้ับบาดเจ็บ และไมไ่ดเ้กดิความเสยีหาย
รนุแรง มากกวา่ทีจ่ะตอ้งเรยีนรูจ้ากอบุตัเิหตทุีร่า้ยแรงทีเ่กดิขึน้ 

 การสอบสวนเหตกุารณ์ near miss จะไมเ่กดิขึน้ ถา้ไมม่คีนรายงาน
เหตกุารณนั์น้เขา้มา ! เหตกุารณเ์หลา่นัน้จะไมถ่กูรายงานถา้คนไม่
ตระหนักวา่เหตกุารณใ์ดบา้งทีเ่ขา้ขา่ย หรอื ถา้เขาไมเ่ขา้ใจถงึ
ความส าคัญ 

 จ าเป็นตอ้งมกีารควบคมุกระบวนการผลติเพือ่ใหก้ารผลติปลอดภยั 
ถา้คณุไมส่ามารถควบคุมกระบวนการผลติใหอ้ยู่ในขอบเขตการ
ปฏบิตังิานทีป่ลอดภยัไมว่า่จะเป็นพารามเิตอรท์ีส่ าคัญใด ๆ คณุ
ตอ้งตระหนักวา่นีค่อืเหตกุารณ ์near miss 

 เมือ่อปุกรณค์วามปลอดภยั หรอื อปุกรณส์ ารองใด ๆ ท างาน
เหตกุารณนั์น้ถอืเป็นเหตกุารณ์ near miss เชน่กนั จะเกดิอะไรขึน้
ถา้อปุกรณค์วามปลอดภยัหรอือปุกรณส์ ารองเหลา่นัน้ไมท่ างาน
ตามทีค่วรจะเป็น ? 

คณุสามารถท าอะไรไดบ้า้ง?
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การรายงานและสอบสวนเหตกุารณ์ทีเ่กอืบท าใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ(Near Misses)

เมือ่วนัที ่28 ม.ค. 2529 กระสวยอวกาศชาเลนเจอรข์องสหรัฐเกดิ

ระเบดิขึน้หลงัจากปลอ่ยออกฐานทีแ่หลม คานาเวรัล รัฐฟลอรดิา (รปู 
1,2) เพยีง 73 วนิาท.ี กระสวยอวกาศแตกละเอยีดและนักบนิทัง้ 7 คน
เสยีชวีติ สาเหตเุบือ้งตน้เกดิจากแกส๊อณุหภมูสิงูรั่วออกมาจากรอยตอ่
ของชิน้สว่นเครือ่งเรง่ความเร็วจรวด แกส๊ทีอ่ณุหภมูสิงูปะทะเขา้กบัถงั
เก็บเชือ้เพลงิไฮโดรเจนท าใหถ้งัแตกและระเบดิ ชิน้สว่นทีป่ระกอบตดิ
เป็นเครือ่งเรง่ความเร็วจรวดถกูซลีไวด้ว้ยวงแหวนยาง 2 ตวั ซลีทัง้ 2
ตวัแข็งตวัเนื่องจากอากาศทีเ่ย็นมากในวนัทีป่ลอ่ยจรวด กอ่นหนา้นี้มี
หลายครัง้ทีซ่ลีตวัแรกเสยีหาย แตซ่ลีตวัทีส่องใชง้านไดช้ว่ยซลีชิน้
สว่นของเครือ่งเรง่ความเร็วจรวดเอาไว ้ปัญหาทีเ่กดิขึน้กอ่นหนา้นี้เป็น
เหตกุารณ์ near miss ซึง่ถกูมองวา่ไมส่ าคญัพอทีจ่ะตอ้งมกีารสอบสวน
หาสาเหต ุ

การทีไ่มร่ายงานและสอบสวนเหตกุารณ์ near miss เป็นปัจจัยหนึง่ที่
ท าใหเ้กดิอบุตัเิหตใุนอตุสาหกรรมการผลติเชน่กนั เชน่ เมือ่วนัที ่8 
เม.ย. 2541 ทีโ่รงงานในรัฐนวิเจอซีเ่กดิปฏกิริยิาทีค่วบคมุไมไ่ดจ้นท า
ใหค้วามดนัในถงัเกดิปฏกิริยิาขนาด 2000 แกลลอนสงูเกนิ (รปู 3)
ระเบดิและไฟไหม ้(รปู 4) ท าใหม้ผีูไ้ดร้ับบาดเจ็บ 9 ราย 2 รายมอีาการ
สาหสั โอเปอเรเตอรไ์มส่ามารถควบคมุอณุหภมูใินถงัเกดิปฏกิริยิาได ้
โดยใชข้ัน้ตอนการปฏบิตังิานและระบบหลอ่เย็นทีม่อียู ่โดยใน 6 แบทช์

กอ่นหนา้นัน้ โอเปอเรเตอรไ์มส่ามารถควบคมุอณุหภมูใิหต้ า่กวา่
คา่สงูสดุทีก่ าหนดไวไ้ดเ้ชน่กนั แตว่า่อณุหภมูไิมส่งูจนท าให ้
เกดิปฏกิริยิาทีค่วบคมุไมได ้ ซึง่กอ่นหนา้นีไ้มไ่ดม้กีารสอบสวน
เหตกุารณ์ near miss ดงักลา่ว
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คณุทราบหรอืไม?่
 ท าความเขา้ใจระบบการรายงานและสอบสวนอบุตัเิหตุ

และเหตกุารณ์ near miss ในโรงงานของคณุ ถา้ยังไม่
มรีะบบนีใ้หน้ าเสนอฝ่ายบรหิารเพือ่น าเขา้มาใชง้าน

 รายงานเหตกุารณ์ near miss ซึง่รวมถงึ กรณีทีไ่ม่
สามารถควบคมุกระบวนการผลติใหอ้ยูใ่นขอบเขตที่
ปลอดภยัและกรณีทีอ่ปุกรณค์วามปลอดภยั หรอื 
อปุกรณส์ ารองใด ๆ ท างาน 

 อยา่คดิเองวา่หวัหนา้งาน ผูจ้ัดการ และฝ่ายเทคนคิจะ
ทราบเหตกุารณ ์near miss ตา่ง ๆ จากการอา่นสมดุสง่
กะ การอา่นคา่ของเครือ่งมอืวดั หรอื ขอ้มลูกระบวนการ
ผลติตา่ง ๆ มขีอ้มลูเหลา่นีม้ากมายในโรงงาน ซึง่อาจ
ท าใหเ้หตกุารณ ์near miss ถกูมองขา้มไป ถา้คณุ 
ทราบวา่มเีหตกุารณ ์near miss เกดิขึน้ คณุตอ้งให ้
มัน่ใจวา่คณุแจง้ใหพ้วกเขาเหลา่นัน้ทราบ

 ถา้คณุไมแ่น่ใจวา่เหตกุารณ์ใดเป็น near miss หรอืไม่
ใหร้ายงานเหตกุารณนั์น้ไวก้อ่น อกีวธิใีนการชว่ยระบวุา่
เหตกุารณน์ีเ้ป็นเหตกุารณ ์near miss หรอืไม ่คอื การ

คดิวา่ “มนัแยแ่คไ่หนทีเ่กดิขึน้การณน์ีข้ ึน้”

 อาสาเขา้ไปมสีว่นรว่มในการสอบสวนเหตกุารณ ์near 
miss และอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ในโรงงานของคณุ 

จดุร ัว่จากรอยต่อ

เครื่องเร่งความเรว็จรวด

กระสวยอวกาศชาเลนเจอร์
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วงแหวนยางท่ีใชก้ั้นระหวา่งรอยต่อในจรวดขบัดนัดา้นขวาเกิดฉีกขาดเน่ืองจากอากาศเยน็จดั ท  าให้แก๊สร้อนร่ัวออกมา
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