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ค าส ัน้ ๆ ทีม่พีลงัมากมาย – ถาม !!

คณุทราบหรอืไม?่

“ฉันคดิวา่ใชว่าวล์ตัวนี้ – หรอืวา่ฉันควรจะ
ถามซเีนยีรโ์อเปอเรเตอร ์ไมด่กีวา่ เขา
ก าลังยุง่อยู ่ฉันคอ่นขา้งม ัน่ใจวา่ถกูลล  ว”

“ฉันคอ่นขา้งม ัน่ใจวา่การค านวณนีถ้กู
ลล  ว ถ  าฉันถาม อาจดไูมค่อ่ยฉลาด ฉันจะ
ใช  ข  อมลูนีล้หละ”

“หมายเลขของเครือ่งมอืวดันีอ้า่นไมค่อ่ย
ชดั มันเป็นตัวทีถ่กูต  องลน่นอน; ฉันจะ 

ถอดเพือ่ท าการสอบเทยีบ โอเปอเรเตอรท์ี่
ควบคมุระบบคงบอกฉันเองถ  าฉันถอดผดิ”

ข  อลตกตา่งระหวา่งสิง่ทีเ่รา “คดิ” กับสิง่ทีเ่รา “รู  ” คอือะไร ? – มมีากมาย !! สิง่ทีเ่ราท านัน้ขึน้อยูก่ับ

ประสบการณ์ของเรา ( ด ีหรอื ลย ่) ลละสิง่ทีเ่ราจ าได  วา่ถกูต  อง น่ันหมายความวา่มโีอกาสเป็นไปได  ที่
ส ิง่ทีเ่ราท านัน้จะไมถ่กูต  อง รู ้ หมายถงึ ท าในสิง่ทีไ่ตรต่รองลล  ววา่ถกูต  องจากข  อมลูลละขัน้ตอนการ
ปฏบิัตทิีล่มน่ย า ลละจากการคดิทบทวนอยา่งเหมาะสม ไมใ่ชก่ารคาดเดา หรอื การสมมตุขิ ึน้มา เป็น
การดกีวา่ทีจ่ะท างานช  าลงลละคอนเฟิรม์วา่ส ิง่ทีถ่กูต  องคอือะไรลทนทีจ่ะท าไปเลยลละสง่ผลให  เกดิ
เหตผุดิปกต ิการร่ัวไหล หรอื อืน่ ๆ ทีร่  ายลรงกวา่ขึน้

CSB (รายงานฉบับ 2016-02-I-LA ลละ video) วเิคราะหเ์หตเุพลงิไหม  จากการร่ัวไหลของไอโซบวิทนี
ขณะพยายามซอ่มวาวล์; โอเปอเรเตอรไ์มรู่  ขัน้ตอนปฏบิัตงิานทีใ่ช  ส าหรับวาวล์ตัวนัน้ลละไมไ่ด  พจิารณา
อันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ โอเปอเรเตอร ์“ไมรู่  ”

 โรงงานอตุสาหกรรมเคมตี  องด าเนนิการด  วย
มาตรฐานวนัิยในการด าเนนิการผลติทีส่งู – ท า
สิง่ทีถ่กูตอ้งอยา่งถกูวธิใีนทกุ ๆ คร ัง้

 อตุสาหกรรมได  ยกระดบัไปใช  ระบบการควบคมุ
พืน้ฐานด  วยคอมพวิเตอร;์ ลตส่ิง่นีย้ ิง่ท าให  เรายิง่

ต  องรู ้วา่สิง่ทีร่ะบบคอมพวิเตอรท์ านัน้ถกูต  อง
หรอืไม่

 ไมส่ าคัญวา่คณุท าหน  าทีอ่ะไร สิง่ส าคญัคอืคณุ
ต  องท าให  ถกูต  อง ความผดิพลาดบางอยา่งตรวจ
พบได  งา่ยกวา่อยา่งอืน่ หากเป็นข  อผดิพลาดที่
ไมช่ดั หรอื ไมม่ผีลกระทบทันท ีอาจใช  

เวลานานกวา่จะพบจากการสงัเกต ุหรอื จาก
กระบวนการผลติทีเ่บีย่งเบนไปจากเดมิ

 สอบถาม! หากคณุไมท่ราบ หรอื สงสยั อาจดเูหมอืน
ไมฉ่ลาดลตย่งัดกีวา่เป็นสาเหตทุีท่ าให  เกดิอุบตัเิหตขุึน้

ค าถามของคณุอาจท าให  คนอืน่ได  รับประโยชนจ์ากการ
กลับไปทบทวนสิง่ทีไ่ด  จากการฝึกอบรมมา หรอื การ
ประเมนิปัญหาทีค่ณุถามขึน้มาอกีครัง้

 ต  องมัน่ใจวา่คณุได  รับการบอกกลา่วเกีย่วกบัขัน้ตอน
การปฏบิตังิานทัง้หมดทีเ่กีย่วข  องกบังานของคุณลละ
ปฏบิตัติามนัน้ หากคณุพบสิง่ทีข่ดัลย  งกนั อยา่ลมืข  อ
ลรกด  านบน

 เคารพค าลนะน าจากคนทีช่ ีใ้ห  เห็นวา่คณุอาจท าบางสิง่
ผดิพลาด – มนัคอืการชว่ยเหลอืกนั ไมใ่ชก่ารฉีกหน  า 
ลละเมือ่คณุเห็นคนอืน่ก าลงัท าผดิพลาด สอบถามวา่
เขาลน่ใจหรอืไมว่า่สิง่ทีท่ านัน้ถกูต  อง

คณุจะเลอืกทางไหน?

www.dekra.us/process-safety

http://www.aiche.org/ccps/
http://www.aiche.org/ccps/
http://www.aiche.org/ccps/
https://youtu.be/QyIIe5T5beM
http://www.dekra.us/process-safety

