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What If Analysis เทคนิคการชี้บงอันตรายเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากงาน 
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บทคัดยอ 

 What if Analysis เปนวิธีการชี้บงอันตรายที่งายไมสลับซับซอน มีขั้นตอนการทำที่ยืดหยุนสูง ดวยการ 
ระดมสมองของทีมวิเคราะหที่ตองมีความรูและประสบการณเปนอยางดี เพื่อคิดคำถามเกี่ยวกับเหตุการณไมพึง 
ประสงคที่อาจจะเกิดข้ึนซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยรายแรง ดวยการตั้งคำถามวา “จะเกิด 
อะไรขึ้นถาเกิดเหตุ.....” หรือ “ถาเกิดเหตุ.....จะเกิดอะไรขึ้น” เทคนิคนี้สามารถนำไปใชในทุกชวงเวลา และจะเกิด 
ประโยชนอยางยิ่งหากนำไปใชในชวงการออกแบบหรือการปรับปรุงแกไขระบบเดิม เพราะระบบตาง ๆ จะถูก 
เปลี่ยนแปลงแกไขใหเกิดความปลอดภัยตั้งแตตน อีกท้ังยังเหมาะสำหรับนำไปใชคนหาอันตรายจากกิจกรรมที่มี 
ลักษณะไมตายตัว ไดแก การขับรถ และการทำความสะอาด ขั้นตอนการจัดทำเทคนิคนี้ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
คือ กำหนดขอบเขตการตั้งคำถาม การจัดทีมผูวิเคราะห การศึกษาขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของ และการสราง 
คำถามและหาผลกระทบที่เกิดข้ึน ทีมวิเคราะหควรประกอบดวย เจาของพื้นที่ วิศวกรออกแบบ เจาหนาที่ 
ความปลอดภัย ชางเทคนิค ชางซอมบำรุง เปนอยางนอย หากใชเทคนิคนี้ชี้บงอันตรายเพียงเทคนิคเดียวควรระวัง 
การมองขามปญหาสำคัญที่เกิดจากเหตุการณมากกวาหนึ่งเหตุการณสัมพันธกัน 

Abstract 
 What-If Analysis is a simply, uncomplicated hazard indication method. Its analysis  
method is highly flexible by brainstorming of analytical team that have good knowledge and  
experiences for thinking about questions regarding undesirable events that might occur and 
cause severe incidents or accidents by the asking questions begin with “What If…..?” or “What 
would happen if…?”. This method can be used for any time and it will get highest benefits if it 
is used during the design process or improvement of existing systems because all systems will 
be improved to be more safety at early stage. Furthermore, it is also suitable to identify hazards 
from dynamic activities such as car driving and cleaning, etc. What-If Analysis includes 4 steps: 
establishing cope of questions, setting analytical team, studying information and related 
documentation, establishing questions and finding effects. Analytical team should include at least 
landlord, design engineer, safety officer, technician and maintenance technician and if this 
analysis method is used for only identifying hazard technically, and if should beware of 
overlooking critical problems occurred from many related incidents. 
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1. บทนำ 
 จากรายงานการตรวจสอบและสอบสวน 

อุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  

ชวง พ.ศ. 2546-2550 พบวา อุบัติเหตุที่เกิดจาก 

สภาวการณที่ไมตายตัว เชน อุบัติเหตุจากการ 

ขนสง หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมที่นาน ๆ ทำ 

ครั้งและไมมีความถี่แนนอนเหมือนกับการซอมบำรุง 

ตัวอยางเชน “รถบรรทุกกาซไนโตรเจนเหลว 

พลิกคว่ำบนถนนระยอง-ชลบุรีมีสาเหตุจากไปชน 

ทายรถบรรทุก 10 ลอ รถยก (Mobile Crane)  

พลิกคว่ำทับพนักงานเสียชีวิตจากการยกคาน 

คอนกรีตน้ำหนัก 38 ตันขึ้นพรอมกับปนจั่น  

(Overhead Traveling Crane) ดวยความเร็วไม 

สัมพันธกันทำใหคานคอนกรีตแกวงเกิดโมเมนต 

มหาศาล ทอกาซออกซิเจนระเบิดขณะขนลงจาก 

รถบรรทุกโดยปลอยทอลงกระแทกพื้นอยางแรง  

คนงานขับรถโฟรกลิฟตชนทอแอมโมเนียแตก 

คนงานลืมปดหลอดไฟที่โตะตรวจสอบคุณภาพผา 

จึงเกิดความรอนสะสมลุกไหมเศษฝุนผาหรือดาย  

น้ำมันเตารั่วลงทะเลประมาณ 1,000 ลิตร ขณะ 

รถยกขนถายน้ำมันเตาจากเรือเดินทะเลไปเก็บโดย 

มีสภาพฝาถังเปด คนงานเผายางท่ีเสียและเศษ 

ยางจำนวนมากที่ลานกวางแตมีลมพัดแรงทำให 

ไฟลุกไหมอยางรวดเร็วและรุนแรงจนไมสามารถ 

ควบคุม “สภาวการณที่ไมตายตัวเหลานี้ทำให 

เปนสภาวการณที่ทำการวิเคราะหหาอันตรายได 

คอนขางยากลำบากโดยเฉพาะกับการใชเทคนิค  

Job safety analysis-JSA Checlist analysis  

หรือ Fault tree analysis-FTA เปนตน แต 

สภาวการณเหลานี้กับมีความเหมาะสมกับเทคนิค  

What if analysis อยางมากเนื่องจากเปนเทคนิค 

ที่มีความยืดหยุนไดมากและใชไดในทุกชวงเวลา 

โดยอาศัยเพียงขอมูลดานกระบวนการและ 

การระดมสมองตั้งคำถามของผูมีความรูและ 

ประสบการณสูง เทคนิคนี้ยังจัดเปนหนึ่งในหกวิธีที่ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบใหนำมาใช 

วิเคราะหหาอันตรายในสถานประกอบการ ชวง 

เวลาท่ีเหมาะสมในการนำเทคนิค What I f  

analysis มาใชมี 9 ชวงเวลา คือ การวิจัยและ 

พัฒนา (Research and development -R&D)  

การออกแบบ (Conceptual Design) การทดลอง 

เดินการผลิต (Pilot Plant Operation) การลง 

รายละเอียดดานวิศวกรรม (Detai led 

Engineering) การกอสรางหรือเริ่มการผลิต  

(Construction/start-up) การดำเนินการผลิต 

เปนปกติ (Routine Operation) การขยายหรือ 

ดัดแปลงการผลิต (Expansion or Modification) 

การสืบสวนอุบัติเหตุ (Incident Investigation)  

การซอมแซมบำรุงรักษาหรือหลังการเกิดอุบัติเหตุ 

(Decommissioning) (American Institute of 

Chemical Engineering, 1992: 77)  

2. เทคนิค What if Analysis   
2.1 หลักการของ What if Analysis 

 What if Analysis เปนวิธีการชี้บงอันตราย 

ที่งายเชนเดียวกันกับเทคนิค Checklist analysis  

และ Preliminary Hazard Analysis -PHA  

เทคนิคนี้ถูกนำไปใชในอุตสาหกรรมหลายประเภท 

เพราะมีขั้นตอนการทำท่ียืดหยุนสูง เปนเทคนิค 

การระดมสมองของทีมวิเคราะหที่มีความรูและ 

ประสบการณที่เกี่ยวของสูงจำนวน 2 ถึง 3 คน 

เปนอยางนอยเพ่ือสรางคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ 

ไมพึงประสงคที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีรูปแบบการ  

ตั้งคำถามวา “จะเกิดอะไรขึ้นถาเกิดเหตุ........”  

หรือ “ถาเกิดเหตุ. . . . . . . .จะเกิดอะไรข้ึน” การ 

ทำงานที่เปนทีมของเทคนิคนี้จะทำใหผูวิเคราะห 

 

วาร
สา
รวิช

าก
ารแ

ละ
วิจ
ัย 

มท
ร.พ

ระ
นค

ร



155RMUTP Research Journal, Vol. 5, No. 1, March 2011 

เกิดการเสริมสรางความคิดในการต้ังคำถามและ 

กำหนดความเก่ียวของกับอันตรายที่เฉพาะเจาะจง  

จากสภาวการณหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น แลว  

สงผลกระทบที่ไมพึงประสงคกับกระบวนการ 

หรือระบบ จากหลักการของเทคนิค What if  

Analysis จึงเหมาะสมมากในการนำไปใช 

วิเคราะหหาอันตรายหรือผลที่อาจเกิดตามมา 

ตั้งแตชวงขั้นตอนการออกแบบหรือขั้นตอนการ 

ปรับปรุงแกไขระบบเดิมจึงจะทำใหเกิดประโยชน 

อย าง ย่ิ ง เนื่ อ งจากเปนการช วย ให เกิ ดการ 

เปลี่ยนแปลงแกไขระบบตาง ๆ ไดตั้งแตตน ผล

จากการทำเทคนิค What if Analysis จะได

รายการคำถามและคำตอบที่ชี้บงถึงอันตรายที่

เ ก่ียวของกับสภาวการณที่ เปนอุบัติ เหตุหรือ 

อุบัติภัยรายแรงที่มีหรือสามารถเกิดขึ้นได  

2.2 ข้ันตอนการจัดทำและการประยุกตใช What  
 if Analysis 

 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดขอบเขตการตั้ง 

คำถาม เปนการกำหนดกรอบเรื่องสำหรับการคิด 

คำถามตาง ๆ  

 โดยผูนำทีมวิเคราะหจะเปนผูกำหนดหัวขอ 

เร่ืองที่กำหนดควรมีความเฉพาะเจาะจง และ 

เกี่ยวของกับการทำให เกิดผลกระทบตอคน 

ทรัพยสิน/กระบวนการ ชุมชนรอบขาง และ 

สิ่งแวดลอมขอบเขตที่กำหนดจะถูกนำไปตั้งเปน 

คำถามโดยแยกตามความลมเหลว ความบกพรอง  

หรือการเปล่ียนแปลงของ 3 ปจจัยหลัก คือ 

วัตถุดิบ เครื่องจักร และกระบวนการ หรือจะถูก

นำไปตั้ง เปนคำถามเกี่ยวกับอันตรายหรือสาเหตุ

ของการเกิดอุบัติการณ อุบัติเหตุ หรืออุบัติภัย 

รายแรงที่อาจเกิดข้ึน โดยการตั้งคำถามจะเรียง

ลำดับตั้งแตการเริ่มปฏิบัติงานไปจนถึงขั้นตอน

สุดทายของการปฏิบัติงานนั้นก็ได เทคนิคนี้จึงเปน

เทคนิคเดียวที่สามารถนำไปใชในชวงท่ียังไมมีการ

ดำเนินการผลิตใด ๆ เชน ชวงการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development -R&D) ตัวอยาง

เชน “โรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซีแหงหนึ่งมี

โครงการกอสรางหนวยผลิตอิพิคลอโรไฮดริน 

(Epichloro-hydrin -ECH)” โดยใชวัตถุดิบเริ่มตน

จากธรรมชาติ คือ กลีเซอรีน ซึ่งไดจากกระบวน

การผลิตไบโอดีเซล (Biodiesel) มาทำปฏิกิริยากับ

กาซไฮโดรเจนคลอไรด (แทนการผลิตแบบดั้งเดิมที่

ใชสารตั้งตนเปนสารปโตรเลียมและกาซคลอรีน) 

ดังนั้น ขอบเขตการต้ังคำถาม คือ กระบวนการ

ผลิตอิพิคลอโรไฮดริน ซึ่งทีมวิเคราะหตองเตรียม

ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของมาศึกษาเพื่อคิด

คำถาม What if ตอไป รวมทั้งเทคนิคนี้เหมาะกับ

การนำไปใชกับสภาวการณที่เกิดขึ้นไมตายตัว เชน 

การขับรถขนสงสารเคมีหรือวัตถุอันตรายเขา

โรงงาน เปนตน 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทีมผูวิเคราะห เปนการ 

คัดเลือกกลุมคนจากหลายสาขาเขามาทำงาน 

วิเคราะหหาเหตุตาง ๆ ที่อาจจะสงผลตอคน 

ทรัพยสิน/กระบวนการ และชุมชนรอบขาง โดย 

เหตุตาง ๆ นี้มุงเนนที่ความลมเหลว ความบกพรอง  

หรือการเบี่ยงเบนไปจากเดิม ของวัตถุดิบ  

เครื่องจักร/อุปกรณ และกระบวนการ ทีม 

วิเคราะหประกอบดวย หัวหนาทีม สมาชิกในทีม  

และผูทำการบันทึกผลการวิเคราะห โดยมีบทบาท 

และหนาที่ที่แตกตางกัน ดังนี้ 

 - หัวหนาทีม : มีหนาที่จัดระบบและ 

บริหารทีม ไดแก กำหนดขอบเขตของประเด็น 

คำถาม กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายตาง ๆ  

ของกลุมวิเคราะห พิจารณาคุณสมบัติที่จำเปน 
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ของสมาชิกในทีมเพื่อใหการวิเคราะหครอบคลุม 

ประเด็นสำคัญทั้งหมด กำหนดจำนวนสมาชิก  

และคัดเลือกสมาชิกในทีม คัดสรรผูทำหนาที่จด 

และรวบรวมรายการคำถามเพื่อใชในการประมวล 

ผล จัดหมวดหมูของรายการคำถาม และชวย 

คัดเลือกผลที่เกิดตามจากการต้ังรายการคำถาม  

รวมท้ังตองทำหนาที่กระตุนจูงใจให เกิดการ 

สรางสรรคคำถามใหหลากหลายจากสมาชิก 

ทีมมากกว าการพยายามตอบคำถามเพียง 

อยางเดียวขณะประชุม  

 สำหรับจำนวนสมาชิกทีมที่จำเปนตอการ 

วิเคราะหขึ้นอยูกับวาขอบเขตของการต้ังคำถาม  

ที่กำหนดไว มีความซับซอนมากนอยเพียงใด 

การใชเทคนิค What if Analysis โดยทั่วไปจะ 

ประกอบดวยทีมวิเคราะหประมาณ 2-3 คนเปน 

อยางนอยซึ่งเปนผูที่มีความรูและประสบการณ 

ดานปฏิบัติการและเทคนิค ดานการบำรุงรักษา 

และดานความปลอดภัย เปนตน และใชระยะเวลา

ในการประชุมไม เกิน 6-12 ช่ัวโมงสำหรับ

กระบวนการที่เล็กและไมซับซอน และไมเกิน 4 

ถึง 7 วันสำหรับกระบวนการที่ใหญและมีความ 

ซับซอน ทั้งนี้อาจแบงเปนหลายทีมเพื่อใหทุกทีม

ทำการวิเคราะหไปพรอม ๆ กันก็ได 

 - สมาชิกในทีม : ควรเปนผูที่มีความรู  

ประสบการณ วิสัยทัศน จินตนาการ และเปนผูที่ 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต  

เทคโนโลยีและลักษณะงานตาง ๆ อยูเสมอ โดย 

มีหนาท่ีรวบรวมและศึกษาขอมูลและเอกสารที่

เกี่ยวของกับกระบวนการที่ตองการวิเคราะห และ

ทำหนาที่คนหาเหตุการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและ

มีผลกระทบตอคน ทรัพยสิน/กระบวนการ ชุมชน

รอบขาง และส่ิงแวดลอม เพื่อนำมาพิจารณาเปน

คำถาม  

 - ผูทำการบันทึกผลการวิเคราะห : อาจจะ 

เปนเจาหนาที่ความปลอดภัย โดยมีหนาที่สรุป 

ประเด็นคำถามที่ไดจากการประชุมและจดบันทึก  

ในระหวางการประชุมผูทำการบันทึกจำเปนตอง 

คอยรวบรวมและจดบันทึกขอมูลที่จำเปนตาง ๆ  

ดวย ไดแก ขอมูลผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก 

อันตรายหรือสาเหตุที่นำมาตั้งคำถาม ขอมูล 

มาตรการความปลอดภัยที่มีอยูโดยเฉพาะทาง 

ดานวิศวกรรม และแนวทางการปองกันและแกไข 

ปญหาที่เปนไปได (American Institute of  

Chemical Engineering. 1992: 118) 

 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาขอมูลและเอกสาร 

ที่เกี่ยวของ เปนการรวบรวมขอมูลและเอกสาร 

ที่เกี่ยวของกับขอบเขตของประเด็นการตั้งคำถาม  

โดยเอกสารพื้นฐานที่ จำ เปนตองใชสำหรับ 

ประกอบการตั้งคำถามมีดังนี้ 

 - เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการผลิต แผน 

ผังโรงงาน/อาคาร ระบบไฟฟา ระบบสาธารณูป- 

โภค เปนตน 

 - เอกสารขอมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ 

ผลพลอยได และการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้ง 

ขอมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี (safety  

data sheet) เปนตน 

 - เอกสารวิธีการปฏิบัติงานทั้งในสภาว- 

การณปกติและฉุกเฉิน รวมทั้ งเอกสารคูมือ

เครื่องจักร/อุปกรณดานความปลอดภัยตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของ 

 - เอกสารการซอมบำรุง แผนการตรวจ 

สอบหรือซอมบำรุง ประวัติการซอมบำรุง ของ 

เคร่ืองจักร/อุปกรณที่เกี่ยวของ รวมทั้งเครื่องจักร/ 

อุปกรณ ซึ่งสำรองไวกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
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 - ข อมู ลหน าที่ ค ว ามรั บผิ ดชอบของ 

ผูปฏิบัติงานทั้งในกรณีปกติและฉุกเฉิน 

 - แผนภูมิ เกี่ยวกับระบบเสนทอ และ 

คาพารามิเตอรตาง ๆ ของสารที่ถูกลำเลียงโดยทอ 

เชน อุณหภูมิ ความดัน ปริมาณ เปนตน รวมทั้ง

แผนภูมิที่ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุที่ใชสราง

ทอ ขนาดทอ ทิศทางการไหล ตำแหนงที่ตั้งของ

อุปกรณความปลอดภัย เปนตน 

 ขั้นตอนที่ 4 การสรางคำถาม เปนการระดม 

สมองจากผูวิเคราะหแตละคน โดยผูวิเคราะห 

จะตองคิดสรางคำถามที่เกี่ยวของกับอันตรายหรือ 

สาเหตุของการเกิดอุบัติการณ อุบัติเหตุ หรือ 

อุบัติภัยรายแรงที่สามารถเกิดขึ้น โดยอาศัยการ 

ศึกษาขอมูล และเอกสารท่ีเกี่ยวของรวมกับ 

ประสบการณที่มี เกี่ยวกับเรื่องนั้นการคิดตั้ ง 

คำถามอาจเริ่มจากการพิจารณาถึงความลมเหลว 

ความบกพรอง และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

กับปจจัยหลักครั้ งละปจจัย (ไดแก วัตถุดิบ  

เคร่ืองจักร กระบวนการ) หรืออาจเริ่มจากการตั้ง 

คำถามเรียงไปตามลำดับข้ันตอนของกระบวนการ 

ก็ได เม่ือวิเคราะหไดอันตรายหรือสาเหตุตาง ๆ  

แลวใหนำมาระบุอยูในรูปประโยคคำถามของ 

เทคนิค What if analysis ดังนี้ “จะเกิดอะไรขึ้น 

ถาเกิดเหตุ........” หรือ “ถาเกิดเหตุ......จะเกิด 

อะไรขึ้น”  

 ตัวอยางการตั้งคำถาม What if เรียงตาม  

3 ปจจัยหลัก :  

 - วัตถุดิบ เชน หก รั่วไหล ปนเปอนเกิด 

ปฏิกิริยาเมื่อสัมผัสอากาศ/ประกายไฟ/ความรอน  

เกิดการตก/กระแทกอยางแรง เกิดไฟฟาสถิต 

เกิดระเบิด เกิดควันพิษ เปนตน 

 - เครื่องจักร/อุปกรณ เชน เครื่องจักร 

ชำรุด/เสียหาย/หมดอายุการใชงาน เครื่องวัด 

ชำรุด/เสียหาย/ไมไดมาตรฐาน อุปกรณในระบบ/ 

อุปกรณความปลอดภัยชำรุดเสียหาย (เชน เกจ 

วัดแรงดัน/อุณหภูมิ อินเตอรล็อก วาลวระบาย 

แรงดัน เปนตน)  

 - กระบวนการ ไดแก กระบวนการผลิต  

กระบวนการสนับสนุนการผลิต และกระบวนการ 

ซอมบำรุง เชน พารามิเตอรตาง ๆ ที่ใชควบคุม 

กระบวนการการผลิต (เชน อัตราการไหล แรงดัน  

อุณหภูมิ คา pH หรือปริมาณออกซิเจน เปนตน)  

ระบบสาธารณูปโภค (เชน ไฟฟา ไฟสำรอง 

น้ำประปา การบำบัดน้ำใช/น้ำทิ้ง) ระบบควบคุม 

ลมเหลว/ชำรุด การดำเนินการลัดขั้นตอน หรือ 

ไมไดดำเนินการในข้ันตอนสำคัญที่กำหนดไว การ 

ซอมแซม/ทำความสะอาดในสถานที่อับอากาศ  

ปญหาการเคลื่อนยายวัสดุ อุบัติเหตุจากการขนสง 

ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน อุบัติเหตุในระหวาง 

การบำรุงรักษาหรือทำความสะอาด เปนตน 

 หากทีมวิ เคราะหสามารถสรางคำถาม 

ครอบคลุมถึงสาเหตุพื้นฐาน (Basic cause) ของ 

การเกิดอุบัติการณ อุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยรายแรง 

ก็จะทำใหการประเมินความเสี่ยงโดยวิธีเทคนิค  

What if analysis ที่มีประสิทธิภาพ คือ สามารถ 

นำไปสูการกำหนดมาตรการปองกันและควบคุมที่ 

ตรงประเด็นกับปญหา การสรางคำถามจึงจำเปน 

อยางยิ่งตองอาศัยทีมวิเคราะหที่มีประสบการณ 

สูงและมีความรูความเขาใจถึงกระบวนการนั้น ๆ

เปนอยางดี ระหวางการตั้งคำถามทีมวิเคราะห

ตองพิจารณาดวยวามีมาตรการความปลอดภัย

อะไรอยูบางและจะเกิดผลหรืออันตรายที่จะเกิด

ขึ้นตามมามีอะไรบาง เมื่อการตั้งคำถามเสร็จสิ้น 
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ผูนำทีมจะทำการคัดเลือกคำถามที่มีเหตุมีผลมี 

ความเปนไปไดที่จะเกิด และนำมาเรียงลำดับตาม 

กระบวนการผลิต หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อ 

นำไปสูการประเมินแนวทางปฏิบัติเพื่อโตตอบ 

เหตุการณเหลานี้ตอไป 

 ตัวอยาง การใชเทคนิค What if analysis  

วิเคราะหหาอันตรายจากโครงการกอสรางหนวย 

ผลิตอิพิคลอโรไฮดริน (Epichlorohydrin -ECH)  

โดยใชวัตถุดิบเริ่มตนจากธรรมชาติ คือ กลีเซอรีน 

ซึ่งไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (Biodiesel)  

มาทำปฏิกิริยากับกาซไฮโดรเจนคลอไรด (แทน 

การผลิตแบบดั้ ง เดิมที่ ใชสารตั้ งตนเปนสาร 

ปโตรเลียมและกาซคลอรีน) ของโรงงานผลิตผง 

พลาสติกพีวีซีแหงหนึ่ง ดังรูปที่ 1 

 ขั้นตอนที่ 1 : เริ่มจากนำหนวยการผลิต 

อิพิคลอโรไฮดริน (Epichlorohydrin -ECH)  

มาแบงพิจารณาแบงเปน 3 ปจจัยหลัก ดังนี้ 

 ปจจัย 1: วัตถุดิบหลักที่มีอันตราย คือ  

เมทานอล กรดไฮโดรคลอริค/กาซไฮโดรเจนคลอ- 

ไรด และอิพิคลอโรไฮดริน 

รูปที่ 1 ตัวอยางการผลิตสารอิพิคลอโรไฮดรินเพื่อใช 

 วิเคราะหหาอันตรายดวยเทคนิค What if  

 analysis 

 ปจจัย 2: เครื่องจักร/อุปกรณหลัก ๆ คือ  

ถังกักเก็บสารเคมีตาง ๆ และระบบทอสง 

 ปจจัย 3: กระบวนการสำคัญ ๆ คือ คา 

ควบคุม ไดแก แรงดัน และอุณหภูมิ และการ 

ขนถายสารเคมีเขาถัง 

 ขั้นตอนท่ี 2 : ทีมวิเคราะหระดมสมองใน

การคิดคำถาม โดยใชรูปแบบคำวา “จะเกิดอะไร

ขึ้น ถา..........” พรอมกับระบุลักษณะอันตรายที่

เกิดขึ้นและแนวทางปองกัน/แกไขดวย รายละเอียด 

โดยเอกสารที่นำมาใชในการคิดคำถามประกอบ

ดวย 

 - เอกสารขอมูลความปลอดภัยของสาร 

เคมี ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 การระดมสมองในการคิดคำถามของทีม 

 วิเคราะห 

สารอิพิคลอโร- 

ไฮดริน 

 - เอกสารมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับวัสดุ  

การออกแบบถังรับแรงดัน ทอ ขอตอหนาแปลน- 

วาลว ไดแก American Society of Mechanical 

Engineers -ASME, American Iron and  

Steel Institute -AISI, American National  

Standard Society Institute -ASTM  

 - เอกสารการควบคุมการผลิตอิพิคลอโร- 

ไฮดริน แผนภูมิการผลิต แผนผังเสนทอ และ 

เอกสารคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี 
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 - เอกสารกฎหมายความปลอดภัยและ  

อาชีวอนามัย (Occupational Safety and  

Health Administration: OSHA Act) ที่บัญญัติ 

เกี่ยวกับการเก็บและเคลื่อนยายกาซไฮโดรเจน  

ของแข็งและของเหลวไวไฟ รวมทั้งมาตรฐาน 

ความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ 

 ผลจากการระดมสมองในการคิดคำถามของ 

ทีมวิเคราะห มีดังนี้ คำถามเกี่ยวกับวัตถุดิบ ไดแก  

 - จะเกิดอะไรขึ้นถากาซไฮโดรเจนคลอไรด

รั่วสูบรรยากาศ 

 - จะเกิดอะไรขึ้นถากลีเซอรีนที่รับมามีสาร 

ปนเปอน 

 - จะเกิดอะไร ข้ึนถาเมทานอลรั่ วสู สิ่ ง

แวดลอม 

 - จะ เกิดอะไร ข้ึนถ ามี สารอะครอลีน  

(Acrolein) ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาขางเคียงระบาย 

ออกสูบรรยากาศคำถามเกี่ยวกับเครื่องจักร/ 

อุปกรณหลัก ๆ ไดแก 

 - จะเกิดอะไรขึ้นถาประเก็นตหนาแปลนทอ 

สงสารอิพิคลอโรไฮดรินฉีกขาด 

 - จะเกิดอะไรข้ึนถาขอตอ วาลว สายตอ 

ชำรุดและหลวมขณะขนถายเมทานอล 

 - จะเกิดอะไรขึ้นถาลูกลอยควบคุมระดับ  

กลีเซอรีนในถังคาง 

 - จะเกิดอะไรข้ึนถากนถังกาซไฮโดรเจน 

คลอไรดเปนสนิมผุกรอน 

 - จะเกิดอะไรขึ้นถาลิ้นทอจายกาซไฮดรอ- 

เจนคลอไรดปดไมสนิท 

 - จะเกิดอะไรข้ึนถา Frangible glass 

vapor seal ท่ีใชปดรอยตอระหวางถังกับระบบ

โฟมใน Foam Chamber แตก 

 - จะเกิดอะไรขึ้นถาอุปกรณควบคุมการ 

เปด-ปดเมทานอลชำรุด 

 คำถามเกี่ยวกับกระบวนการสำคัญ ๆ ไดแก 

 - จะเกิดอะไรข้ึนถาปอนกาซไฮโดรเจน- 

คลอไรดและกลีเซอรีนไมสมดุลกัน 

 - จะเกิดอะไรขึ้นถาอัตราการไหลของกาซ 

ไฮโดรเจนคลอไรดสูงกวาปกติ 

 - จะเกิดอะไรข้ึนถาอุณหภูมิการทำปฏิกิริยา 

ของกาซไฮโดรเจนคลอไรดและกลีเซอรีนสูงกวา  

102 oC 

 - จะเกิดอะไรขึ้นถาเติมเมทานอลในถังพัก 

มากเกินไป 

 - จะเกิดอะไรขึ้นถาระบบสายดินไมถูกตอง 

ขณะถายเมทานอลจากรถสูถังกักเก็บ 

 - จะเกิดอะไรข้ึนถารถบรรทุกเมทานอล 

วิ่งเร็วเกินกำหนด  

 - จะเกิดอะไรขึ้นถารถขนสงเมทานอล 

พลิกคว่ำ 

 ขั้นตอนท่ี 3 : หัวหนาทีมวิเคราะหทำการ 

คัดเลือกเฉพาะคำถามที่มีประโยชนตอการลด 

อุบัติเหตุ/อุบัติภัยหรือการลดปญหาสุขภาพจาก 

การทำงานมาทำการระบุลักษณะอันตราย รวมทั้ง 

กำหนดแนวทางปองกัน ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การคัดเลือกเฉพาะคำถามที่มีประโยชนตอการลดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยหรือการลดปญหาสุขภาพจาก 

 การทำงานมาทำการระบุลักษณะอันตราย รวมทั้งกำหนดแนวทางปองกัน 

คำถาม จะเกิดขึ้นอะไรถา.... คำตอบ/ลักษณะอันตราย แนวทางปองกัน/แกไข 

จ ะ เ กิ ด อ ะ ไ ร ข้ึ น ถ า ก า ซ

ไฮ โด ร เจนคลอ ไรด รั่ ว สู

บรรยากาศ 

- ตนไมโดยรอบโรงงานใบไหม  

 เปนสีน้ำตาล  

- พนักงาน และประชาชนที่อยูใน 

 รัศมี 5-8 กิโลเมตร ที่ ไดรับ 

 อาจเกิดอาการไอ หายใจติดขัด  

 แสบจมูกและลำคอ 

 

- แผนบำรุงรักษาและการตรวจสอบระบบ 

 ทอสงอยางเพียงพอ 

- ปลูกตนไมเพิ่มขึ้นเพื่อใชเปน Buffer zone  

 รอบรั้วโรงงาน เพื่อชวยลดการแพรกระจาย 

 ของไฮโดรเจนคลอไรดไปสูชุมชน 

 

- ติดตั้งอุปกรณตรวจจับกาซไฮโดรเจนคลอไรด 

 แบบตอเนื่องในพื้นที่การผลิต และบริเวณ 

 ถังกักเก็บเพื่อสงสัญญาณเตือนเมื่อพบการ 

 รั่วไหล 

จะเกิดอะไรข้ึนถาเมทานอล
รั่วสูสิ่งแวดลอม  

- เมทานอลรั่วไหลสูสิ่งแวดลอม 
- เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม เม่ือมี 
 ความรอน/ประกายไฟจาก hot  
 work  
- พนักงาน และประชาชนที่อยูใน 
 รัศมี 5-8 กิโลเมตร ที่ไดรับอาจ 
 เกิดอาการไอ ระคายเคืองตอ ตา  
 ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ 
 สวนบน มึนงง อาเจียน 

- แผนบำรุงรักษาและการตรวจสอบระบบ 
 ทอสงอยางเพียงพอ 
- มีขั้นตอนการขออนุมัติการทำงาน hot work 
 ในเขตสารไวไฟ 
- ติดตั้ง GC online เพ่ือตรวจจับไอระเหย 
 ของสารไวไฟแบบอัตโนมัติทั่วทุกพื้นที่ใน 
 โรงงานและพื้นที่ที่อาจเกิดอุบัติภัยรายแรง  
 โดยจะสงสัญญาณเตือนเมื่อมีการรั่วไหล 

จะ เกิ ดอะ ไร ข้ึนถ ามี สาร
อะครอลีน (Acrolein) ท่ี
เกิดจากปฏิกิริยาขางเคียง
ระบายออกสูบรรยากาศ 

- อะครอลีนรั่วไหลสูสิ่งแวดลอม 
- เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม เม่ือมี 
 ความรอน/ประกายไฟ จาก hot  
 work 
- พนักงาน และประชาชนที่อยูใน 
 รัศมี 5-8 กิโลเมตร ที่ไดรับอาจมี 
 อาการผิวหนังเกิดแผลไหม หาก 
 สูดดมเมื่อมีความเขมขนของ 
 ไอระเหย 0.25 ppm จะทำให 
 ระคายเคืองตอทางเดินหายใจ  
 กลองเสียงและหลอดลมอักเสบ 

- สรางเปนระบบปด เพื่อไมใหมีการระบาย 

 ออกสูบรรยากาศโดยตรง 

- ติดตั้งหนวยกำจัดสารอินทรียระเหยงาย 

 บริเวณปลองระบายอากาศ มีการติดตั้ง 

 ระบบตรวจจับกาซคลอรีนแบบอัตโนมัติ  

 เพื่อเฝาระวังมิใหมีการรั่วไหลของคลอรีน 

 ออกสูบรรยากาศได 
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ตารางที่ 1 การคัดเลือกเฉพาะคำถามที่มีประโยชนตอการลดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยหรือการลดปญหาสุขภาพจาก 

 การทำงานมาทำการระบุลักษณะอันตราย รวมทั้งกำหนดแนวทางปองกัน (ตอ) 

คำถาม จะเกิดขึ้นอะไรถา.... คำตอบ/ลักษณะอันตราย แนวทางปองกัน/แกไข  

จะเกิดอะไรข้ึนถารถเฉ่ียวชน

ทอสงสารเคมีตาง ๆ ใน

โรงงานแตก 

- สารเคมีตาง ๆ รั่วไหลสูสิ่งแวดลอม 

- อาจเกิดเพลิงไหม 

- พนักงานบาดเจ็บ ทรัพยสิน 

 เสียหาย 

- กำหนดเสนทางและความเร็ว  

- กำหนดพื้นที่จอดรถที่ชัดเจน  

- อบรมพนักงานขับรถ  

- ติดตั้ง GPS  

จะเกิดอะไรข้ึนถาประเก็นต

หนาแปลนทอสงสารกัดกรอน 

ตาง ๆ ฉีกขาด 

 

 

 

- สารเคมีรั่วไหล และกัดกรอนโลหะ 

- กระเด็นถูกเขาหนาตาพนักงาน 

- ติดตั้ง Flange shield 

- จัดทำเอกสารการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน 

- อบรมพนักงานใหสามารถโตตอบภาวะ 

 ฉุกเฉินได 

จะ เ กิดอะไร ข้ึนถ าข อตอ 

วาลว สายตอชำรุดและ

หลวมขณะขนถายสารเคมี

ตาง ๆ 

- ไอระเหยสารไวไฟ สารกัดกรอน  

 และสารพิษ รั่วไหลสูบรรยายกาศ 

- อาจเกิดเพลิงไหม 

- พนักงานที่กำลังขนถายที่อยูใกล 

 บริเวณนั้นไดรับอันตรายจากการ 

 สูดดม 

- แผนบำรุงรักษาระบบทอ 

- ระบียบปฏิบัติงานการขนถายสารเคมี 

- ตรวจสอบระบบทอของรถกอนขนถาย 

- เพิ่มการติดตั้งเครื่องวัดแรงดัน 

จะเกิดอะไรขึ้นถา Frangible 

glass vapor seal ท่ีใชปด 

รอยตอระหวางถังเก็บสาร 

เคมีตาง ๆ กับระบบดับ

เพลิงชนิดโฟมใน Foam 

Chamber แตก 

- ไอระเหยของสารเคมีตาง ๆ ระเหย 

 ออกจากถังสูสิ่งแวดลอม 

- พนักงาน และประชาชนที่อยูใน 

 รัศมี 5-8 กิโลเมตรอาจไดรับ 

 อันตรายจากการสัมผัสสูดดม 

 ไอระเหยสารเคมี 

 

- มีการตรวจสอบการติดตั้ง Frangible glass  

 vapor seal ในระบบโฟมของถังกักเก็บสาร 

 เคมีตาง ๆ โดยผูเชี่ยวชาญจากบริษัทผูจำหนาย 

 ทุกครั้งวาเหมาะสมและไมมีรอยราว 

จะเกิดอะไรข้ึนถาถังกักเก็บ

สารเคมีตาง ๆ มีสภาพชำรุด 

แตก 

- สารเคมีรั่วซึม - ตรวจสอบบำรุงรักษาเปนระยะ 

- สรางเขื่อนกั้น (Dike) 

จะ เกิ ดอะ ไร ข้ึนถ าระบบ

สายดินไมถูกตองขณะถาย

สารไวไฟตาง ๆ จากรถสูถัง 

กักเก็บ 

 

- เกิดเพลิงไหม ทรัพยสินเสียหาย ตรวจสอบ ซอมบำรุงระบบสายดิน และ

อุปกรณไฟฟา 

วาร
สา
รวิช

าก
ารแ

ละ
วิจ
ัย 

มท
ร.พ

ระ
นค

ร



162 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔ¨ÑÂ Á·Ã.¾ÃÐ¹¤Ã »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 1 ÁÕ¹Ò¤Á 2554  

3. ขอควรระวังในการคนหาอันตรายดวย 
 เทคนิค What if Analysis 

 - การวิเคราะหอันตรายดวยเทคนิค What  

if analysis นี้หากดำเนินการวิ เคราะหโดย 

เจาหนาที่ความปลอดภัยและเจาของพ้ืนที่ที่

เกี่ยวของเทานั้น อาจทำใหอันตรายหรือเหตุตาง ๆ 

ที่นำมาตั้งเปนคำถามไมครอบคลุมปญหาที่สำคัญ

ได เนื่องจากเทคนิคนี้ตองอาศัยผูที่มีประสบการณ

สูง และจำเปนตองใชขอมูลทั้งดานการผลิต 

เทคนิคการซอมบำรุง และความปลอดภัย เปน

อยางนอยประกอบในการวิเคราะห 

 - การประชุมระดมสมองกลุมวิเคราะหเพ่ือ 

คนหาอันตรายหรือเหตุตาง ๆ มาสรางเปนคำถาม 

ผูที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุด คือ หัวหนาทีม 

วิเคราะห ซึ่งหัวหนาทีมไมมีการเตรียมคำถามมา 

ลวงหนา อาจทำใหการประชุมใชเวลานานและ 

ไมมีทิศทางในการประชุม รวมทั้งการเตรียม 

คำถามมาลวงหนา จะสามารถนำมาใชกระตุนให 

กลุมเกิดการโตตอบ ดังนั้น ผูนำทีมวิเคราะหจึงควร 

เปนผูที่มีความรู และประสบการณสูงจริง ๆ เพื่อ

ที่จะคาดเดาการเบี่ยงเบนของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น 

ไดหากขาดประสบการณผลที่ไดรับจะไมมีความ 

สมบูรณ นอกจากนี้ ผูนำทีมควรกระตุนใหเกิด

พิจารณาการแกไขปองกันปญหา ความบกพรอง 

หรือความลมเหลวที่วิเคราะหขึ้นมา 

 - หากกำหนดขอบเขตของการตั้งคำถาม 

เปนกระบวนการที่มีความซับซอนและขนาดใหญ 

ควรทำการแบงใหเปนหัวขอยอย ๆ เพื่อชวยใหการ 

คิดสรางคำถามของกลุมใชเวลานอยลง เพราะ 

การใชเวลาในการประชุมเกิน 4-6 ชั่วโมงตอวันจะ 

ทำใหสมาชิกในทีมเกิดความไมตองการและอาจได 

รับความรวมมือที่ไมดีตามมาได 

 - เนื่องจากเทคนิค What if analysis มี 

ความยืดหยุนไดมาก อาศัยเพียงขอมูลดาน 

กระบวนการและความรูที่มีอยูของกลุม จึงมี 

การนำไปประยุกตใชในสถานประกอบหลายแหง 

โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ไมเขาขาย 12  

ประเภท เส่ียงโดยนำไปใชกับทุกชวงเวลาและ 

ทุกสภาวการณ โดยไมไดใชเทคนิคอื่น ๆ ประกอบ  

อาจทำใหคำถามที่ตั้งขาดประเด็นสำคัญไปและ 

ไมสามารถมองเห็นประเด็นปญหาที่ เกิดจาก 

เหตุการณมากกวาหนึ่งเหตุการณที่สัมพันธกัน 

4. จุ ด แ ข็ ง แ ล ะ จุ ด อ อ น ข อ ง เ ท ค นิ ค  
 What if Analysis 

 จุดแข็ง คือ เปนเทคนิคที่มีความยืดหยุนสูง 

และงายโดยเริ่มจากวิเคราะหหาอันตรายและเหตุ 

ตาง ๆ ที่อาจทำใหเกิดผลกระทบแลวนำมาตั้งเปน 

คำถาม อาจไมตองใชขอมูลมากมายเหมือนเทคนิค 

Checklist analysis หากผูวิเคราะหมีความรูและ 

ประสบการณสูง รูปแบบการดำเนินการไมสลับ 

ซับซอนเหมือนกับเทคนิค Fault Tree Analysis 

-FTA หรือ Hazard and Operability -HAZOP  

 จุดออน คือ การใชเทคนิคนี้อาศัยการทำงาน 

เปนกลุม ไมสามารถทำคนเดียวไดเพราะจำเปน

ตองอาศัยความหลากหลายของวิชาชีพในการ 

วิเคราะหมุมมองตาง ๆ ทีมวิเคราะหจำเปนตอง 

อาศัยผูที่มีความรูและประสบการณเปนอยางดีใน 

เรื่องที่จะถาม การวิเคราะหหาความลมเหลวหรือ 

บกพรองที่เกิดจากเหตุการณตั้งแตสองเหตุการณ 

มาสัมพันธกันดวยเทคนิคนี้ทำไดยากมาก จึงทำให 

มีโอกาสมองขามประเด็นสำคัญไป  
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5. สรุป 

 What if analysis เปนเทคนิคที่ใชชี้บง 

อันตรายจากการทำงาน ดวยวิธีการตั้งคำวา 

“จะเกิดอะไรถาเกิดเหตุ.....” หรือ “ถาเกิดเหตุ.... 

จะเกิดอะไรขึ้น” คำถามจะถูกสรางขึ้นดวยการ 

ระดมสมอง การศึกษาทบทวนขอมูลและเอกสาร 

ที่เกี่ยวของของทีมวิเคราะหเพื่อทำการวิเคราะห 

หาเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนซึ่งเปนสาเหตุของการ 

เกิดอุบัติการณ อุบัติเหตุ และอุบัติภัยรายแรงซึ่ง 

สงผลกระทบตอคน ทรัพยสิน กระบวนการ ชุมชน  

และสิ่งแวดลอม การวิเคราะหหาเหตุการณตาง ๆ 

นี้เปนการคาดเดาการเบี่ยงเบน (เชน ความบกพรอง 

ความลมเหลว เปนตน) ของสภาวการณตาง ๆ 
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ผูที่มีความรูและประสบการณเปนอยางดีในเรื่อง 

ที่วิเคราะห ซ่ึงทีมวิเคราะหควรประกอบดวย 

เจาของพื้นที่ วิศวกรออกแบบ เจาหนาที่ความ 

ปลอดภัย ชางเทคนิค ชางซอมบำรุง เปนอยาง 

นอย  
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