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มีนักวิชาการดานความปลอดภัยอาวุโส
ทานหนึ่งเคยกลาวไว คนไทยเรายังขาดความรู
ความเขาใจในเร่ืองของพืน้ท่ีอับอากาศจึงทําให
อัตราการเสียชีวิตระหวางปฏิบัติงานในถัง ทอ
บอ หลุม อุโมงค และอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเขาขาย
พื้นท่ีอับอากาศ คอนขางสูง สวนใหญเกิดจาก
การขาดอากาศหายใจหรือไดรับแกสพษิ รองลง
มาคืออุบัติเหตุล่ืนลม ตกจากพื้นท่ีตางระดับ
ตามดวยการจมน้าํเสยีชวิีต ถกูไฟฟาดูด รวมถงึ
ถกูไฟคลอกเนือ่งจากเกดิไฟไหมซึง่แมไมเกดิข้ึน
บอย แตในทอหรือถงัซึง่เคยบรรจวัุตถไุวไฟหรือ
วัตถุระเบิดมีความเสี่ยงจะลุกติดไฟเม่ือมีการ
ทํางานทําใหเกิดความรอนตามมา (Hot Work)
สิง่ท่ีทานพดูคือความจริงอันปฏิเสธไมได ดังนัน้
จงึเปนภาระหนาท่ีของทุกฝายท่ีเกีย่วของจะตอง
รวมมือกันดําเนินการแกไขโดยเรงดวน

นิยามของคําวา “พื้ นที่ อับอากาศ”
อางอิงจากคําจํากัดความของคําภาษาอังกฤษ
“Confined Space” ตามขอบังคับของสํานัก
ความปลอดภัยและสขุภาพในการทํางานแหงชาติ

สหรัฐฯ หรือ OSHA หมายถึง พืน้ท่ีซึง่มีลักษณะ
ขัดขวางหรือเปนอุปสรรคตอการกระทําตางๆ
ของคนงาน ท้ังการเขา/ออก การเคล่ือนไหว
การปฏิบัติงาน ฯลฯ โดยไมจํากัดเร่ืองขนาด
รูปทรงและโครงสรางภายใน หากคนงานเขาไป
ขางในแลวเกิดความไมสะดวกหรือเคล่ือนไหว
ไมคลองแคลวเหมือนปกติท่ัวไปใหถือวาเปน
พื้นท่ีอับอากาศซึ่ง OSHA ระบุตัวอยางเพื่อการ
อางอิงไวดังนี ้: ถงั (Tanks) ทอบรรจ ุ(Vessels)
ท่ีเกบ็ผลผลิต (Silos) ถงัรวบรวมขยะ (Storage
bins) ถงัคัดเม็ดวัสดุทรงสามเหล่ียม (Hoppers)
หองใตดิน (Vaults) หลุม (Pits) ชองคนลอด
(Manholes) อุโมงค (Tunnels) หองเกบ็อุปกรณ
(Equipment housings) ทอภายในตัวอาคาร
(Ductwork) ทอสงแกสหรือของเหลว (Pipelines)

แมวาทุกมาตรฐานในโลกไดระบุขอมูล
ดานตางๆ รวมถึงแนวทางความปลอดภัยใน
การทํางานในพืน้ท่ีอับอากาศไวอยางกวางขวาง
และครอบคลุม แตก็ยังมีหลายประเด็นท่ียังมี
ลักษณะผสมกันระหวางความไมเขาใจ ความ

เขาใจคลาดเคล่ือน และความเขาใจผดิ ซึง่สงผล
ตอเนือ่งไปถงึข้ันตอนปฏิบติัท่ีอาจจะทําใหเสีย่ง
อันตรายโดยไมต้ังใจข้ึนมาได และตอไปนี้คือ
ตัวอยางของสิง่ท่ีเรากาํลังพดูถงึ

การตกจากท่ีสูงไมใชความเสีย่งใน
พ้ืนท่ีอับอากาศ

ดวยเหตุพื้นท่ีอับอากาศบนท่ีสูงมีใหพบ
เห็นคอนขางนอย สวนใหญอยูระดับพืน้หรือตํ่า
กวาพื้น หลายคนจึงเขาใจผิดวาไมมีความเสี่ยง
จากการตก (Fall Risk) เนือ่งจากทํางานท่ีพืน้ดิน
หรือใตพืน้ดิน จริงๆ แลว เขาไมเขาใจต้ังแตเร่ือง
การตกจากท่ีสงูแลว โดยคิดวาการตกจากท่ีสงูคือ
ตกจากตําแหนงสงูกวาลงมากระแทกกบัพืน้ดิน
แตตามเนื้อหาของเกือบทุกมาตรฐาน ไมมีขอ
จํากัดวา “พื้น” ตองหมายถึงพื้นดินเทานั้น แต
ระบชุดัเจน ใหรวมพืน้โครงสรางอาคาร พืน้หรือ
แทนรองรับการทํางาน พืน้ของยานพาหนะ ฯลฯ
ท่ีอยูตํ่ากวาจดุคนงานยนืหรือทํางานเขาไปดวย
อธิบายงายๆ การตกจากท่ีสูงก็คือ ตกสูพื้นถัด
ลงไปซึ่งอาจอยูสูงกวาหรือตํ่ากวาพืน้ดินกไ็ด
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แมไมไดอยูบนท่ีสูงเหนือพื้นดิน แตเม่ือ
พจิารณาตามลักษณะกายภาพ พืน้ท่ีอับอากาศ
มีความเสีย่งจะเกดิการตกมากท่ีสดุระหวางการ
เขา/ออก กรณเีปนถงัหรือท่ีบรรจขุองเหลว/แกส
ขนาดใหญซึง่อยูบนพืน้ดิน การเขาไปปฏิบติังาน
ใดๆ ขางในตองเขาทางดานบนท่ีเปนชองระบาย
อากาศหรือชองคนลอด (Manholes) โดยการ
ปนบนัไดข้ึนไปหรือใชอุปกรณยกตัว จากนัน้ปน
บันไดลงไปขางในซึ่งเร่ิมมีความเสี่ยงจากความ
ลาดชนัของโครงสรางถงัและการเปยกล่ืน เพราะ
มีของเหลวและความชื้นสูง แสงสวางนอย แกส
พิษหรืออากาศเสียทําใหวิงเวียน ฯลฯ ยิ่งเปน
พืน้ท่ีอับอากาศตํ่าพืน้ เชน บอ หลุม อุโมงค กจ็ะ
เผชิญกับสภาพตางระดับ ความมืด ความชื้น

กระทบ เชน พืน้หรือผนงัเปยก โครงสรางเคล่ือน
หรือยุบตัว บรรยากาศเปนพิษ ฯลฯ ลวนเปน
ตัวแปรทําใหเกดิการตกจากพืน้ท่ีตางระดับ เสยี
การทรงตัว ล่ืนลม และอ่ืนๆ จึงจําเปนตองใช
ระบบปองกันตกอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางผสมกันตลอดเวลาท่ีมีการปฏิบติังานเพื่อ
ไมใหเกิดอุบัติเหตุดังกลาวข้ึน หรือหากเกิดข้ึน
ดวยเหตุสุดวิสัยก็ชวยลดการเจบ็รุนแรงลงได

ดังนั้น กอนจะทํางานในพื้นท่ีอับอากาศ
นอกเหนือจากการตรวจสอบสภาพบรรยากาศ

และปริมาณแกสอันตรายท่ีมีอยูภายในแลว ยัง
ตองตรวจสอบสภาพทางกายภาพท้ังท่ีพืน้ ผนัง
เพดาน รวมไปถงึโครงสรางตางระดับตางๆ อาทิ
แทนยืนทํางาน ฐานรองวัสดุ ทางเดินยกระดับ
เปนตน แลวประเมินความเสี่ยงจะเกิดการตก
หากพบมีความเสี่ยง ตองใหคนงานใชระบบ
ปองกันการตกท่ีเตรียมไวใชงานหรือเสริมเขา
มาใหม ท่ีสําคัญ หามคิดเอาเองโดยเด็ดขาดวา
“การตกไมใชเรือ่งสาํคญัในพืน้ทีอ่บัอากาศ”

พ้ืนท่ีอับอากาศทุกแหงจะตองไดรบั
อนุญาตกอนเขา

สําหรับคนงานในประเทศอุตสาหกรรม
เม่ือพดูถงึพืน้ท่ีอับอากาศจะเกดิอาการผวาข้ึนมา
ทันที เพราะสามารถสรุปไดทันทีวาเปนสถานท่ี
อันตรายมาก ท้ังแกสพษิ ขาดออกซเิจน อัคคีภัย
ดินยบุตัว วัตถปุดทางเขาออก โครงสรางภายใน
พังทลายหรือถลมลงมา ฯลฯ พูดงายๆ เขากลัว
ไปหมด ฉะนั้นเม่ือข้ึนชื่อวาเปนพืน้ท่ีอับอากาศ
กอนจะเขาไป ตองมีกระบวนการขออนุญาต
(Permit) ทุกคร้ังและทุกแหง

ในความเปนจริง ขอบงัคับของสาํนกัความ
ปลอดภยัและสขุภาพในการทาํงานแหงชาติสหรฐัฯ
(OSHA) ระบชุดัเจน พืน้ท่ีอับอากาศท่ีมีลักษณะ
อยางใดอยางหนึง่หรอืหลายอยางตอไปน ีเ้ทานัน้
ตองไดรับอนญุาตกอนเขาเปนลายลักษณอักษร
ตามกระบวนการท่ีนายจางจัดทําข้ึน ไดแก

 พื้นท่ีอับอากาศท่ีบรรยากาศภายใน
มีแนวโนมเปนอันตราย

 พื้นท่ีอับอากาศท่ีมีวัตถุซึ่งมีแนวโนม
จะปดลอมผูเขาไป

 พืน้ท่ีอับอากาศท่ีผนงัเอนมาดานหนา
หรือพืน้ทรุดไปขางลางบบีพืน้ท่ีใหเล็กลง ทําให
ผูเขาไปขางในติดกบัหรือขาดอากาศหายใจ

 พื้นท่ีอับอากาศมีอันตรายรายแรงตอ
สุขภาพและสวัสดิภาพของผูเขาไปซึ่งสามารถ
ระบุได เชน เคร่ืองจักรไมมีการดปองกัน สาย
ไฟฟาเปลือย ความรอนจัด ฯลฯ

ดังนั้น พื้นท่ีอับอากาศท่ีไมเขาลักษณะ
อันตรายหนึง่ในสี ่(หรือมากกวาหนึง่) ดังกลาว
ขางตน ไมจาํเปนตองมีกระบวนการขออนุญาต
เขา โดยกอนสรุปวาเปนพืน้ท่ีอับอากาศธรรมดา
หรือพื้นท่ีอับอากาศตองขออนุญาต ตองมีการ
สํารวจตรวจสอบอยางถี่ถวน เนื่องจากสภาพ
ภายในอาจจะเปล่ียนแปลงไป พื้นท่ีอับอากาศ
บางแหงอาจกลายเปนพื้นท่ีตองขออนุญาตเขา
ท้ังท่ีกอนหนานัน้มีระดับความเสีย่งอันตรายตํ่า

รวมถงึสภาพอากาศและกล่ินตางๆ ซึง่ลวนเปน
สาเหตุทําใหเกิดการตกท้ังสิ้น ดังนั้นจึงตองมี
มาตรการทางวิศวกรรมหรืออุปกรณปองกัน
การตก ไดแก ราวกัน้ ราวจบัยดึตัว สายรัดกนัตก
เชือกโรยตัว อุปกรณสงตัวเขาไปและออกจาก
พื้นท่ีอับอากาศ ฯลฯ

ไมเพยีงแตการเขา/ออกเทานัน้ ระหวาง
ปฏิบัติงานภายในท่ีอับอากาศ ไมวาจะเปนการ
ติดต้ัง ตรวจสอบ ซอมบํารุง ทําความสะอาด
และอ่ืนๆ อาจจําเปนตองมีมาตรการปองกัน
การตกหรอือยางนอยเปนการอาํนวยความสะดวก
ในการเคล่ือนไหวของคนงานอยางตอเนือ่งเพือ่
ความปลอดภัยและคลองตัวยิ่งข้ึน ดวยเหตุผล
โครงสรางและสภาพอากาศภายในพ้ืนทีอั่บอากาศ
ไมเสถียร สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา
แมวาจะมีการตรวจสอบกอนเขาทํางานอยาง
รอบคอบแลวกต็าม แตเม่ือมีการทํางานท่ีทําให
เกดิความรอน แสงสวาง ความสัน่สะเทือน ของ
เหลวรวมถึงไอสารเคมี อาจจะสงผลใหเกิดผล
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พ้ืนท่ีอับอากาศท่ีตองขออนุญาต แค 
ระบตุาํแหนงและทําเครือ่งหมายก็พอแลว

ตามขอบงัคับ OSHA 29 CFR 1910.146
(d) พื้นท่ีอับอากาศท่ีตองขออนุญาต (Permit-
required Confined Spaces) นอกจากการระบุ
ตําแหนงและทําเคร่ืองหมายบอกใหชดัเจนแลว
ยังจะตองมีมาตรการอ่ืนๆ รวมดวย รวมถึง

 มาตรการควบคุมและจํากัดบุคคลจะ
เขาไปในพื้นท่ีอับอากาศ โดยตองเปนผูไดรับ
อนญุาตใหเขาไปตามจาํนวนท่ีระบไุวในเอกสาร
อนุญาตเทานั้น

 เอกสารการอนุญาตจะตองเขียนเปน
ลายลักษณอักษรตามแบบฟอรมกาํหนดเทานัน้

 มีคนเฝาระวัง (Attendant) อยูขางนอก
พื้นท่ีอับอากาศ 1 นาย

 กระบวนการอนุญาตเขาพื้นท่ีทํางาน
ตองมีการตรวจสอบอยางเขมงวดและครอบคลุม
พืน้ท่ีสวนใหญ โดยจะตองมีการประสานงานกนั
ใกลชดิและตัดสนิใจรวมกนัระหวางหัวหนางาน
ผูตรวจสอบและผูจะเขาไปทํางานขางใน ซึง่ผูจะ
เขาไปทํางาน (ลูกจาง) มีสิทธิปฏิเสธเขาพื้นท่ี
อับอากาศหากเห็นวายงัมีความเสีย่งสงูจะไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือผลการตรวจสอบยัง
คลุมเครือ จงึเปนหนาท่ีของนายจางท่ีตองทําให
พื้นท่ีอับอากาศมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน

 อุปกรณชวยหายใจ (SCBA) ท่ีจะนํา
ไปใชงานตองมีคุณสมบัติไดรับการรับรองตาม
มาตรฐานชัน้นาํและตองมีถงับรรจอุากาศสาํรอง
นอกเหนอืจากถงัติดตัวจาํนวน 1 ถงั หรือมากกวา
หากอากาศในถงัติดตัวหมดไปขณะยงัอยูในพืน้ท่ี
อับอากาศไมวาจะดวยเหตุขัดของใดๆ ก็ตาม
ผูปฏิบติังานสามารถนาํถงัใหมออกมาใชไดทันที

 กรณใีชอากาศหายใจทางสาย (Airline)
สงมาจากคอมเพรสเซอรขับเคล่ือนดวยไฟฟา
หรือเคร่ืองยนตใชน้าํมัน ถาเปนไฟฟา ใหเตรียม
ปองกันเร่ืองไฟฟาดับ โดยหากไมมีแหลงไฟฟา
ฉุกเฉิน คอมเพรสเซอรจะหยดุสงอากาศซึง่เปน
สถานการณอันตรายมาก กรณีเปนเคร่ืองยนต

ตองมีการกาํจดัไอเสยีเคร่ืองยนตท่ีอาจปนเปอน
เขาไปในระบบปอนอากาศทําใหคนสดูดมเขาไป
หมดสติหรือเสียชีวิตได

จากท่ีไดอธบิายมา หากใครยงัคิดวาพืน้ท่ี
อับอากาศท่ีตองขออนุญาต (Permit-required
Confined Spaces) แคติดปายบอกกพ็อแลว คง
ตองเขาอบรมอีกรอบ เพราะถาบอกวาตรงไหน
มีลักษณะเปนพืน้ท่ีอับอากาศตรงตามขอกาํหนด
นัน่คือจดุเร่ิมตนในการสิง่ตางๆ มากมาย เพือ่ให
มีความปลอดภัยในระดับท่ีสามารถอนญุาตคน
เขาไปทํางานและกลับออกมาไดโดยสวัสดิภาพ

การกูภัยโดยไมเขาไป (Non-entry
Rescue) เปนทางเลือกดีท่ีสุด

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นท่ีอับอากาศ
ขณะมีคนกําลังทํางานอยูขางใน อาทิ ปริมาณ
ออกซเิจนลดลง เกดิแกสอันตราย ติดกบัออกมา
ไมได เพลิงลุกไหม ไฟฟาลัดวงจร โครงสรางภาย
ในทรุดตัว ฯลฯ จาํเปนตองมีการกูภัย (Rescue)

 ตรวจสอบและตรวจวัดคาบรรยากาศ
ภายในพืน้ท่ีอับอากาศท้ังกอนเขาไปทํางานและ
ระหวางการทํางาน

 ฝกอบรมภาคปฏิบัติอยางเขมขนเพื่อ
เพิม่ทักษะในการเขา/ออกพืน้ท่ี การปฏิบติังาน
การตรวจสอบสภาพบรรยากาศ การตรวจการณ
และเฝาระวัง การกูภัย/ชวยชีวิต ฯลฯ

 มีการตืดตอสื่อสารกันระหวางคนเขา
ไปขางในกบัคนเฝาระวังดานนอกอยูตลอดเวลา
ท้ังโดยเห็นตัวกนั ใชโทรศัพท หรือใชวิทยสุือ่สาร
สองทาง ซึง่ตองมีเตรียมพรอมในการกูภัย/ชวย
ชีวิตทันทีทันใดท่ีเกิดเหเหตุฉุกเฉินข้ึนมา

เนือ่งจากพืน้ท่ีอับอากาศท่ีตองขออนญุาต
เปนสถานท่ีทํางานมีอันตรายสูงมาก หากไมมี
การบริหารจัดการความปลอดภัยดีพออาจจะ
ทําใหผูเขาไปเสียชวิีตดังท่ีเคยข้ึนมาแลวท่ัวโลก
รวมถงึเมืองไทยเราดวย ในบางกรณกีารทําตาม
กฎหมายหรือมาตรฐานอยางเดียวไมสามารถ
รับประกนัความปลอดภัยในระดับไววางใจได จงึ
จาํเปนตองใชประสบการณของผูปฏิบติังานจริง
เปนเวลาหลายสิบป (ผูเชี่ยวชาญพิเศษ) มา
ประยุกตใชดวย คําแนะนําของบุคคลดังกลาว
ท่ีนาจะเปนประโยชน อาทิ
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เพือ่นาํตัวผูอยูขางในออกมาโดยเร็วท่ีสดุซึง่มีอยู
ดวยกัน 3 วิธีการ ไดแก

 การกูภัยดวยตัวเอง (Self-Rescue)
หมายถึง ผูอยูขางในพื้นท่ีอับอากาศรับรูสิ่งผิด
ปกติดวยตัวเอง หรือไดรับการเตือนจากคนเฝา
ระวังขางนอกวามีอันตรายรายแรงกาํลังคืบคลาน
เขามา พวกเขาตองรีบออกมาขณะยงัไมเกดิเหตุ
จะไดผลแคไหนข้ึนอยูกับระยะเวลาทีร่บัรูอันตราย
ลวงหนานานแคไหน หากรูกอนเพยีงไมกีวิ่นาที
ไมควรพยายามหนีออกมาดวยตัวเอง แตใหรอ
ความชวยเหลืออยางสงบ ถาทําได ใหพยายาม
ติดตอสื่อสารกับเจาหนาท่ีกูภัยไวตลอดเวลา

 การกูภัยโดยไมเขาไป (Non-entry
Rescue) เปนความพยายามของหนวยกูภัยไมวา
จะเปนหนวยงานภายในหรือมาจากหนวยงาน
ภายนอกในการท่ีจะนําตัวผูอยูขางในพื้นท่ีออก
มาขางนอกโดยไมมีเจาหนาท่ีกูภัยคนใดเขาไป
ขางในแมแตคนเดียว วิธกีารคือใชอุปกรณกูภัย
ประกอบดวยสายรัดตัว เชือก รอก เคร่ืองดึงตัว
(กวาน) แบบมือหมุนหรือใชไฟฟา หยอนลงไป
หรอืโยนเขาไปยงัพืน้ท่ีเกดิเหตเุพือ่ใหผูอยูขางใน
สวมสายรัดตัวท่ีผกูติดกับเชือกและเคร่ืองดึงตัว
จากนัน้คอยๆ ดึงตัวผูประสบภัยข้ึนมาชาๆ และ
ระมัดระวัง เงื่อนไขสําคัญในการเลือกกูภัยวิธีนี้
คือ ผูอยูขางในยังสามารถชวยเหลือตัวเองได

 การกูภัยโดยเขาไป (Entry rescue
Rescue) เปนทางเลือกสุดทายหากไมสามารถ
ทําตาม 2 วิธขีางตน และผูเขาไปขางในมีจาํนวน
หลายคนหนึง่คนหรือมากกวาในนัน้ไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองและมีความเสีย่งไดรับอันตราย

มากข้ึน ผูเขาไปกูภัยตองเปนบุคลากรผานการ
ฝกอบรมมาอยางดี มีการฝกซอมและวางแผน
ลวงหนา ท่ีสาํคัญ เม่ือเขาไปแลวจะไมกลายเปน
ผูประสบภัยเพิม่เติม โดยตองมีอุปกรณคุณภาพ
สูงครบถวน บุคลากรทําหนาท่ีกูภัยตองสังเกต
สิง่ตางๆ รอบตัว เพือ่ใชเปนขอมูลตัดสนิใจเลือก
ยุทธวิธีถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณท่ี
กําลังเกิดข้ึนขณะนั้น ท้ังนี้ ระหวางกูภัยขางใน
บริเวณดานนอกตองเตรียมบคุลากรกูภัยสาํรอง
ไวเสริมกาํลังหรือทําหนาท่ีแทนในกรณเีกดิเหตุ
ฉุกเฉินหรือเหตุจําเปนตองใชบุคลากรเพิ่มเติม

จากท่ีไดอธิบายไปขางตนจะเห็นวา การ
กูภัยแตละวิธมีีเงือ่นไข ขอจํากดั รวมถงึจุดออน
จุดแข็งของตัวเองซึ่งตองพิจารณากอนจะนําไป
ใชวาเหมาะกับลักษณะของเหตุฉุกเฉินท่ีกําลัง

เกิดข้ึนหรือไม พูดงายๆ “ไมมีวิธีใดดีที่สุด” มี
แต “วิธีเหมาะสมที่สุด” ท่ีสามารถจะชวยชีวิต
ผูประสบภัยในพื้นท่ีอับอากาศรอดออกมาได

การถูกปดลอมเปนอันตรายรายแรง
ท่ีสุดในการทํางานในพ้ืนท่ีอับอากาศ

การถกูปดลอม (Confinement) หรือการ
ติดกบั (Entrapment) เปนสถานการณท่ีผูเขาไป
ในพืน้ท่ีอับอากาศเพือ่ปฏิบติัภารกจิใดๆ ก็ตาม
ไมสามารถกลับออกมาไดเนือ่งจากสภาพภายใน
เปล่ียนแปลงไปทําใหมีเกิดสิ่งกีดขวางทางออก
รวมถงึการเหยยีบลงพืน้ไมม่ันคงหรือไมแนนพอ
เชน ดินรวน ทราย เมล็ดพืช ถาน หรือวัสดุอ่ืน
ท่ีมีลักษณะใกลเคียงแลวยุบลงไป ทําใหตัวตก
ลงขางลางหรือจมในกองวัสดุเหลานัน้

ลําพังการถูกปดลอมอยางเดียวก็ถือวา
อันตรายมาก แตถามีอันตรายอ่ืนเขามาผสมโรง
ดวยจะกลายเปนมหันตภัยเลยทีเดียว ตัวอยาง
เชน ไฟฟาดูด เคร่ืองจกัรลมทับเคล่ือนไหวไมได
อากาศสําหรับหายใจกําลังจะหมดไป ฯลฯ

เราเขาใจไมผดิ “การติดกับ” คืออันตราย
รายแรงท่ีสุด แตอยาลืมวาผลกระทบตอเนื่อง
เชน การขาดอากาศหายใจคือท่ีสุดของภัยใน
พื้นท่ีอับอากาศท่ีทําใหผูอยูขางในมีความเสี่ยง
จะเสียชีวิตสูงมาก ดังนั้น การวางแผนปองกัน
อันตรายในพื้นท่ีอับอากาศระดับเลวรายท่ีสุด
(Worst-case Scenario) ในกรณติีดกบัหรือถกู
ปดลอม จะตองรวมเร่ืองการขาดอากาศหายใจ
(Asphyxiation) โดยเฉพาะเม่ือไมไดใชอุปกรณ
ชวยหายใจระหวางการปฏิบัติงานเขาไปดวย

ภาวะขาดอากาศหายใจ (กรณไีมมีเคร่ือง
ชวยหายใจ) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนใน
บรรยากาศสําหรับใชหายใจขณะนั้นมีปริมาณ
ลดลง (ตํ่ากวา 21%) ท่ีถูกตองควรจะเรียก
“ภาวะขาดออกซเิจนสาํหรบัหายใจ” แตเรามัก
คุนเคยกับคําวาการขาดอากาศหายใจมากกวา
แตความหมายเหมือนกัน ในบรรยากาศปกติมี
แกสตางๆ ผสมอยูในอัตราสวน ไนโตรเจน 78%



5SAFET Y LIFE

ออกซิเจน 21% คารบอนไดออกไซดและแกส
เฉ่ือย 0.97% ท่ีเหลือเปนฝุนและอนภุาคนานา
ชนิด 0.03% ซึ่งเราสามารถหายใจอยางสบาย
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในบรรยากาศจนทําให
ปริมาณออกซเิจนหลือตํ่ากวา 21% หากตํ่ากวา
เล็กนอยยังพอทนได แตถาลดตํ่าลงไปเร่ือยๆ
เม่ือไหร เราจะเร่ิมอึดอัด หนามืด วิงเวียน เพราะ
อากาศท่ีเราสดูเขาไปมีออกซิเจนไมพอไปเล้ียง
สมอง สงผลใหไมสามารถสัง่การระบบตางๆ ใน
รางกายโดยเฉพาะระบบประสาทตอบสนองตอ
สิ่งเราใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพดังเดิม
ซึง่จะเปนอันตรายถงึท่ีสดุหากเกดิกบัคนติดกบั
หรือถูกปดลอมในพื้นท่ีอับอากาศซึ่งแทบไมมี
ทางชวยเหลือตัวเองไดเลย

สาเหตทุาํใหออกซเิจนลดลงในบรเิวณ
ถกูปดลอมในพืน้ทีอ่บัอากาศ ไดแก

 ไมมีการไหลเวียนของอากาศท่ีจะนํา
ออกซิเจนใหมเขามาทดแทนออกซิเจนท่ีคนใช
หายใจซึ่งเปนการลดลงทิศทางเดียว อีกท้ังเม่ือ
หายใจออกจะเปนการเติมคารบอนไดออกไซด
เขาไปในบรรยากาศจงึเทากบัปริมาณออกซเิจน
จะหมดไปเร็วข้ึน

 เกิดแกสพิษในพื้นท่ีท้ังจากธรรมชาติ
และมนุษยทําข้ึน เชน การหมักบม การร่ัวไหล
รวมถึงการสันดาปเนื่องจากทํางานท่ีทําใหเกิด
ความรอน (Hot Work) ดวยเหตุท่ีกระบวนการ
เกดิแกสพษิสวนใหญใชออกซิเจนเปนสวนหนึง่

ของการทําปฏิกิริยาและเม่ือเกิดแกสพิษข้ึนมา
กจ็ะเขาไปแทนท่ีออกซเิจนท่ียงัเหลือ สงผลใหผู
อยูขางในไดรับอันตรายสองตอ ท้ังแกสพิษและ
ขาดอากาศหายใจ

 เกิดจากบรรยากาศมีอนุภาคและฝุน
ละอองมากเกินไป โดยเฉพาะพื้นท่ีอับอากาศ
ประเภทไซโลบรรจุวัสดุปนละเอียดหรือวัสดุท่ี
ทําใหเกิดฝุนละออง เชน แปง น้ําตาล เมล็ดพืช
เม็ดพลาสติก/วัสดุสงัเคราะห ฯลฯ ซึง่อาจไมได
ทําใหเกดิการขาดหายใจโดยตรงเนือ่งจากไมได
ทําใหปริมาณออกซเิจนลดลงเทาใดนกั แตมีผล
ตอระบบหายใจ ฝุน ผง รวมถงึอนภุาคตางๆ จะ
ไปขัดขวางการนาํออกซเิจนเขาสูรางกาย เกดิสิง่

ท่ีเรียกวา “หายใจไมสะดวก” ออกซิเจนสงไป
เล้ียงสมองไมพอกเ็ทากบัการขาดหายใจนัน่เอง

 เกดิจากน้าํเสีย มีหลายกรณีท่ีผูถกูปด
ลอมในพืน้ท่ีอับอากาศเต็มไปน้าํเสยี เชน เขาไป
ซอมบํารุงในบอบําบัดน้ําเสียหรือบอหมักแกส
ชวีภาพซึง่จะปลอยแกสอันตรายข้ึนมาเหนอืผวิน้าํ
ควบคูกบัการเขาแทนท่ีออกซเิจนอยูตลอดเวลา
เม่ือติดกับออกมาไมได ผูอยูขางในก็จะเร่ิมขาด
อากาศหายใจพรอมสูดแกสพิษเขาไป ในท่ีสุด
อาจหมดสติลมลงแลวจมน้าํเสยีชวิีต นอกจากนี้
ในกรณไีมใชน้าํเสยีแตอยูมีลักษณะระดับน้าํใน
พื้นท่ีปดลอมเพิ่มข้ึนจนถึงสวนบนของรางกาย
(ไมตองถึงข้ันทวมหัว) ทําใหพื้นท่ีอากาศเหลือ
นอย ผลท่ีตามมา ปริมาณออกซเิจนลดลงเร่ือยๆ
ท้ังนี้ การขาดออกซิเจนในขณะตัวแชในน้ําและ
ไมมีทางออกถือเปนเร่ืองอันตรายอยางยิ่ง

สาํหรับผูติดกบัในพืน้ท่ีอับอากาศ สิง่แรก
ท่ีตองทําคือ สือ่สารขอความชวยเหลือจากผูเฝา
ระวังภัยดานนอกเพื่อใหมีการกูภัย/ชวยชีวิต
จากหนวยงานท่ีต้ังข้ึนมาเฉพาะและไดรับการ
ฝกอบรมมาอยางดีโดยเร็วท่ีสดุ จากนัน้ใหอยูใน
อาการสงบพรอมกับตระหนักไววาสิ่งท่ีตามมา
หลังถูกปดลอมคือการขาดหายอากาศหายใจ
และการต่ืนตระหนกจะทําใหหัวใจเตนแรงและ
หายใจถี่ข้ึนซึ่งหมายถึงปริมาณออกซิเจนจะใช
หมดไปภายในเวลาท่ีสั้นลง เชนเดียวกับหนวย
กูภัยหรือผูไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี จะตอง

Entrapment in Confined Space
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คิดเหมือนกันวาการติดกับอยูขางในไมใชท่ีสุด
ของปญหา แตมันคือการเร่ิมตนของอันตราย
รายแรงอีกหลายอยาง ท้ังการขาดอากาศหายใจ
น้าํทวม โครงสรางถลม ฯลฯ จงึตองทําการกูภัย
อยางเรงดวนดวยความรอบคอบและระมัดระวัง
(การฝกซอมเปนประจําชวยไดมาก) อยาลืมวา
ทุกวินาทีท่ีผานไปมีความหมายอยางยิง่ตอความ
อยูรอดของเพือ่นรวมงานท่ีถกูปดลอมอยูขางใน
ไมจําเปนตองทํา Lockout หากมีคน
เฝาระวังภัยหนาทางเขาพ้ืนท่ีอับอากาศ

“Lockout” หมายถึง การปดเคร่ืองจักร
อุปกรณไฟฟา เคร่ืองกาํเนดิความรอน ฯลฯ แลว
ล็อคไวไมใหเปดใชงานจนกวาจะทํางานเสร็จ
หากแขวนปายบอกหรือ “Tagout” รวมดวยกจ็ะ
เพิ่มความรัดกุมมากยิ่งข้ึน มักใชในงานติดต้ัง
เคล่ือนยาย ดูแลรักษา ซอมบาํรุง หรือทําความ
สะอาดเคร่ืองจักรหรืออุปกรณซึ่งหากยังมีการ

ทํางานอยูอาจทําใหผูท่ีกําลังปฏิบัติงานไดรับ
อันตรายรายแรง ไมวาจะเปนไฟฟาดูด สัมผัส
ความรอนจัด ชิ้นสวนเคร่ืองจักรชน/กระแทก/
บีบ/อัด และอ่ืนๆ หากเปนสถานท่ีทํางานปกติ
ท่ัวไป มาตรการ Lockout/Tagout นาจะเพยีงพอ
แตหากเปนพื้นท่ีอับอากาศโดยเฉพาะประเภท
ตองขออนญุาตกอนเขา การทํา Lockout ถอืเปน
ทางเลือกเสริมของมาตรการใชคนเฝาระวังภัย
(Attendant) ซึง่เปนมาตรการบงัคับของ OSHA

พื้นท่ีอับอากาศบางประเภทมีอุปกรณ
ควบคุมระบบพลังงาน (ไฟฟา แกส หรืออ่ืนๆ)
หรือเคร่ืองจกัรกลท่ีอยูขางใน ติดต้ังไวดานหนา
ทางเขา เม่ือตองเขาไปตรวจสอบ ซอมบาํรุง ทํา
ความสะอาด หรือปฏิบติังานใดๆ กต็าม ควรทํา
Lockout อุปกรณหรือเคร่ืองจกัรกลดังกลาวเพือ่
ปองกนัการเปดใชงานระบบตางๆ ภายในพืน้ที
อับอากาศโดยไมต้ังใจขณะมีการทํางานซึ่งอาจ

กอใหเกดิอันตรายรายแรงได แตคนเฝาระวังภัย
ยังตองเปนหลักตามขอบังคับ OSHA สําหรับ
พืน้ท่ีอับอากาศท่ีตองขออนุญาตเขา

Lockout ไมสามารถแทนท่ี Attendant
แตสามารถเสริมใหมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน
รายละเอียดของการใชระบบ Lockout รวมกับ
Attendant ตองอยูแผนความปลอดภัย (Safety
Plan) ของสถานท่ีทํางานซึง่ยอมรับกนัไดทุกฝาย
ท้ังฝายนายจาง ลูกจาง และผูตรวจสอบความ
ปลอดภัยจากองคกรภายนอก

กลาวโดยสรุป ตองมี Attendant ในทุก
กรณขีองการทํางานในพืน้ท่ีอับอากาศท่ีตองขอ
อนญุาตกอนเขาไป (Permit-required Confined
Spaces) สวน Lockout จะมีหรือไมก็ได แต
“มีดกีวาไมมี” หากดานหนาทางเขามีอุปกรณ
ควบคุมระบบภายในติดต้ังอยู

ขอยํ้าอกีครัง้ พืน้ท่ีอับอากาศเปนสถานท่ี
ทํางานอันตรายท่ีสดุในสารบบงานอุตสาหกรรม
งานสาธารณูปโภคและโยธาธิการ รวมถึงงาน
จดัเกบ็วัตถดิุบและวัตถอัุนตรายตางๆ เร่ิมต้ังแต
การกาวเทาเขาไปหรือถกูหยอนตัวลงไปอาจพบ
กบัอุปสรรคหรืออันตรายทําใหบาดเจ็บ และใน
ระหวางการทํางานกต็องเผชญิกบัความเสีย่งภัย
นานาชนิดท้ังแกสพิษ ขาดอากาศหายใจ (ขาด
ออกซิเจน) โครงสรางพังทลายและถลมลงมา
ไฟไหมหรือการระเบิด ฯลฯ ทายสุดเม่ือทํางาน
เสร็จกอ็าจออกมาไมไดเพราะสภาพภายในเกดิ
การเปล่ียนแปลงทําใหถูกปดลอมจนตองไดรับ
การกูภัยโดยหนวยงานท่ีผานการฝกอบรมและมี
ประสบการณ ดังนัน้ กอนเขาพืน้ท่ีอับอากาศจะ
ตองวางแผนลวงหนาอยางรอบคอบพรอมกับ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการทํางานท่ีเปนมาตรฐาน
จึงจะสามารถรับประกันความปลอดภัยได
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