
ความลม้เหลวในการรักษาความรูส้กึวา่

อนัตรายสามารถเกดิขึน้ไดเ้ป็นปัจจัยหนึง่ใน
หายนะทีเ่กดิขึน้ในอตุสาหกรรมการผลติ เชน่ ใน
ปี 2527 แกส๊พษิ (เมทลิไอโซไซยาเนท – MIC) 
ร่ัวทีเ่มอืงโบพาล อนิเดยี ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติหลาย
พันคน จากการสอบสวนพบวา่ ระบบความ
ปลอดภัยทีส่ าคญัใชง้านไมไ่ดร้ะยะหนึง่แลว้

 ระบบฟอกกา๊ซ ( scrubber) และหอเผา
(flare) ใชง้านไมไ่ด ้

 ระบบท าความเย็นส าหรับถังเก็บสาร MIC 
ไมไ่ดถ้กูใชง้าน

 แผน่ส าหรับปิดทอ่ (blind) ซึง่สามารถชว่ย
ป้องกนัไมใ่หน้ ้าเขา้ไปปนเป้ือนจนท าใหเ้กดิ
อบุตัเิหตขุึน้ไมไ่ดถ้กูตดิตัง้ 

คณุสามารถท าอะไรไดบ้า้ง?
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อยา่ประมาท  “It does not do to leave a live dragon out of your calculations, if you live near him.”

– J. R. R. Tolkien, The Hobbit, Chapter XII 
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การรกัษาความรูส้กึวา่อนัตรายสามารถเกดิขึน้ได ้(Maintain a Sense of Vulnerability)

“การรักษาความรูส้กึวา่อนัตรายสามารถเกดิขึน้ได ้(Maintaining a sense of vulnerability)” เป็นคณุลกัษณะทีส่ าคญัของ
วฒันธรรมความปลอดภัยในกระบวนการผลติทีด่ ี ค านีห้มายความวา่อยา่งไร? หมายความวา่ทกุคนในโรงงานของคณุ:

 มคีวามตระหนักถงึอนัตรายของสารเคม ีและ กระบวนการผลติของโรงงาน ในระดบัทีส่งู

 มคีวามระแวดระวงัอยูต่ลอดเวลาเมือ่พบสิง่ทีส่อ่วา่อาจเกดิเหตกุารณ์รา้ยแรงมากขึน้ได ้ซึง่รวมถงึการรายงานเหตกุารณ์
ทีเ่กอืบท าใหเ้กดิอบุตัเิหตุ ( Beacon ฉบบั ม.ีค. 2561)

 ไมย่ดึตดิกบัความพงึพอใจทีอ่าจเกดิจากผลการด าเนนิงานทีด่แีละสถติคิวามปลอดภัยทีด่ใีนอดตี

เมือ่วนัที ่15 เม.ย. 2455 (เดอืนนีเ้มือ่ 106 ปีกอ่น ) เรอืส าราญไททานคิจมลงในเวลาไมถ่งึ 3 ชม. หลงัจากชนภเูขา
น ้าแข็งในมหาสมทุรแอตแลนตกิเหนอื มผีูเ้สยีชวีติ 1500 ราย มหีลายตวัอยา่งซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความลม้เหลวในการรักษา
ความรูส้กึวา่อนัตรายสามารถเกดิขึน้ได ้ในการออกแบบและการใชง้านเรอืไททานคิ เชน่ :

 เพราะถกูมองวา่เป็น “เรอืทีไ่มม่วีนัจม”สง่ผลตอ่การตดัสนิใจดา้นความปลอดภัยทีส่ าคญั เชน่ ประตูก้ัน้น ้ามถีงึแคช่ัน้ทีต่ า่
กวา่ดาดฟ้าหลกั 2 ชัน้, เรอืชชูพีถกูมองวา่ “ไมจ่ าเป็น” และ จ านวนของเรอืชชูพีถกูลดลงจาก 64 เหลอืเพยีง 16 ล า 
ท าใหม้จี านวนไมเ่พยีงพอส าหรับผูโ้ดยสารทกุคนและลกูเรอื

 กปัตนัมั่นใจมากเกนิในความสามารถในการเดนิเรอืของเขาและคณุสมบตัขิองเรอืทีจ่ะไมม่วีนัจม 

 เรอืเดนิทางดว้ยความเร็วสงูแมว้า่เสน้ทางจะผา่นธารน ้าแข็งทีล่อยมา และถงึแมจ้ะมคี าเตอืนเกีย่วกบัภูเขาน ้าแข็งจาก
เรอืล าอืน่ ๆ ก็ไมไ่ดม้คี าสัง่ใหช้ะลอความเร็วลงแตอ่ย่างใด 
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คณุทราบหรอืไม?่
 ท าความเขา้ใจอนัตรายของกระบวนการผลติและสารเคมทีีค่ณุใช ้

รูว้า่เหตกุารณ์รา้ยแรงทีส่ดุทีอ่าจเกดิขึน้คอือะไร และ มขีัน้ตอนการ
ปฏบิตัแิละระบบความปลอดภัยใดบา้งทีม่ไีวเ้พือ่ป้องกนัเหตกุารณ์
เหลา่นัน้ ท าความเขา้ใจวา่คณุสามารถมั่นใจไดอ้ย่างไรวา่ระบบและ
ขัน้ตอนปฏบิตัเิหลา่นัน้ยังใชง้านไดอ้ยา่งด ีและ รายงานใหห้ัวหนา้
งานทราบถา้คณุพบชอ่งโหว ่

 อยา่คดิวา่  “ไมม่วีนัเกดิขึน้ทีน่ี”่ หรอื “ ไมเ่กดิขึน้กบัฉันหรอก”…… 
มันเกดิขึน้ได ้! 

 กระตุน้ใหท้กุคนในโรงงานของคณุตระหนักแตไ่มต่ระหนกวา่
เหตกุารณ์รา้ยแรงทีส่ดุสามารถเกดิขึน้ และ มันสามารถเกดิขึน้ได ้
เดีย๋วนี ้! ตอ้งทราบวา่คณุสามารถท าอะไรไดบ้า้งเพือ่ป้องกันไมใ่ห ้
เหตกุารณ์นัน้เกดิขึน้ และ ตอ้งเตรยีมพรอ้มอยูเ่สมอในการปฏบิตั ิ
ตามขัน้ตอนการรับมอืกบัเหตฉุุกเฉนิ

 เขา้ใจถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตกุารณ์ทัง้หมดทีอ่าจเกดิขึน้
ในโรงงานของคณุ ไมเ่ฉพาะ “เหตกุารณ์รา้ยแรงทีส่ดุ” 

By Willy Stöwer,Magazine Die Gartenlaube, en:Die Gartenlaube 

and de:Die Gartenlaube, Public domain.

NOAA/Institute for Exploration/University of Rhode Island 

(NOAA/IFE/URI) Public domain.F.G.O. Stuart (1843-1923) Public domain..
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