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มีนักวิชาการดานความปลอดภัยอาวุโส
ทานหนึ่งเคยกลาวไว คนไทยเรายังขาดความรู
ความเขาใจในเรื่องของพืน้ ที่อับอากาศจึงทําให
อัตราการเสียชีวิตระหวางปฏิบัติงานในถัง ทอ
บอ หลุม อุโมงค และอื่นๆ ที่มีลักษณะเขาขาย
พื้นที่อับอากาศ คอนขางสูง สวนใหญเกิดจาก
การขาดอากาศหายใจหรือไดรบั แกสพิษ รองลง
มาคืออุบัติเหตุลื่ นลม ตกจากพื้นที่ ตางระดับ
ตามดวยการจมน้าํ เสียชีวติ ถูกไฟฟาดูด รวมถึง
ถูกไฟคลอกเนือ่ งจากเกิดไฟไหมซงึ่ แมไมเกิดขึน้
บอย แตในทอหรือถังซึง่ เคยบรรจุวตั ถุไวไฟหรือ
วัตถุระเบิดมีความเสี่ยงจะลุกติดไฟเมื่ อมีการ
ทํางานทําใหเกิดความรอนตามมา (Hot Work)
สิง่ ทีท่ า นพูดคือความจริงอันปฏิเสธไมได ดังนัน้
จึงเปนภาระหนาทีข่ องทุกฝายทีเ่ กีย่ วของจะตอง
รวมมือกันดําเนินการแกไขโดยเรงดวน
นิ ย ามของคํา ว า “พื้ นที่ อั บ อากาศ”
อางอิงจากคําจํากัดความของคําภาษาอังกฤษ
“Confined Space” ตามข อบั งคั บของสํานั ก
ความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานแหงชาติ

สหรัฐฯ หรือ OSHA หมายถึง พืน้ ที่ซงึ่ มีลักษณะ
ขัดขวางหรือเปนอุปสรรคตอการกระทําตางๆ
ของคนงาน ทั้งการเขา/ออก การเคลื่อนไหว
การปฏิบัติงาน ฯลฯ โดยไมจํากัดเรื่ องขนาด
รูปทรงและโครงสรางภายใน หากคนงานเขาไป
ขางในแลวเกิดความไมสะดวกหรือเคลื่อนไหว
ไมคลองแคลวเหมือนปกติทั่ วไปใหถือวาเปน
พื้นที่อับอากาศซึ่ง OSHA ระบุตัวอยางเพื่อการ
อางอิงไวดงั นี้ : ถัง (Tanks) ทอบรรจุ (Vessels)
ทีเ่ ก็บผลผลิต (Silos) ถังรวบรวมขยะ (Storage
bins) ถังคัดเม็ดวัสดุทรงสามเหลีย่ ม (Hoppers)
หองใตดิน (Vaults) หลุม (Pits) ชองคนลอด
(Manholes) อุโมงค (Tunnels) หองเก็บอุปกรณ
(Equipment housings) ทอภายในตัวอาคาร
(Ductwork) ทอสงแกสหรือของเหลว (Pipelines)
แมวาทุกมาตรฐานในโลกไดระบุขอมูล
ดานตางๆ รวมถึงแนวทางความปลอดภัยใน
การทํางานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศไวอยางกวางขวาง
และครอบคลุม แตก็ยังมีหลายประเด็นที่ยังมี
ลักษณะผสมกันระหวางความไมเขาใจ ความ

เขาใจคลาดเคลือ่ น และความเขาใจผิด ซึง่ สงผล
ตอเนือ่ งไปถึงขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ อี่ าจจะทําใหเสีย่ ง
อันตรายโดยไมตั้งใจขึ้นมาได และตอไปนี้คือ
ตัวอยางของสิง่ ทีเ่ รากําลังพูดถึง

การตกจากทีส่ ูงไมใชความเสีย่ งใน
พื้นที่อับอากาศ
ดวยเหตุพื้นที่อับอากาศบนที่สูงมีใหพบ
เห็นคอนขางนอย สวนใหญอยูร ะดับพืน้ หรือต่ํา
กวาพื้น หลายคนจึงเขาใจผิดวาไมมีความเสี่ยง
จากการตก (Fall Risk) เนือ่ งจากทํางานทีพ่ นื้ ดิน
หรือใตพนื้ ดิน จริงๆ แลว เขาไมเขาใจตัง้ แตเรือ่ ง
การตกจากทีส่ งู แลว โดยคิดวาการตกจากทีส่ งู คือ
ตกจากตําแหนงสูงกวาลงมากระแทกกับพืน้ ดิน
แตตามเนื้อหาของเกือบทุกมาตรฐาน ไมมีขอ
จํากัดวา “พื้น” ตองหมายถึงพื้นดินเทานั้น แต
ระบุชดั เจน ใหรวมพืน้ โครงสรางอาคาร พืน้ หรือ
แทนรองรับการทํางาน พืน้ ของยานพาหนะ ฯลฯ
ทีอ่ ยูต า่ํ กวาจุดคนงานยืนหรือทํางานเขาไปดวย
อธิบายงายๆ การตกจากที่สูงก็คือ ตกสูพื้นถัด
ลงไปซึ่งอาจอยูส ูงกวาหรือต่ํากวาพืน้ ดินก็ได
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และปริมาณแกสอันตรายที่มีอยูภายในแลว ยัง
ตองตรวจสอบสภาพทางกายภาพทั้งทีพ่ นื้ ผนัง
เพดาน รวมไปถึงโครงสรางตางระดับตางๆ อาทิ
แทนยืนทํางาน ฐานรองวัสดุ ทางเดินยกระดับ
เปนตน แลวประเมินความเสี่ยงจะเกิดการตก
หากพบมีความเสี่ ยง ต องใหคนงานใช ระบบ
ปองกันการตกที่เตรียมไวใชงานหรือเสริมเขา
มาใหม ที่สําคัญ หามคิดเอาเองโดยเด็ดขาดวา
“การตกไมใชเรือ่ งสําคัญในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ”

แมไมไดอยูบนที่สูงเหนือพื้นดิน แตเมื่อ
พิจารณาตามลักษณะกายภาพ พืน้ ทีอ่ ับอากาศ
มีความเสีย่ งจะเกิดการตกมากทีส่ ดุ ระหวางการ
เขา/ออก กรณีเปนถังหรือทีบ่ รรจุของเหลว/แกส
ขนาดใหญซงึ่ อยูบ นพืน้ ดิน การเขาไปปฏิบตั งิ าน
ใดๆ ขางในตองเขาทางดานบนทีเ่ ปนชองระบาย
อากาศหรือชองคนลอด (Manholes) โดยการ
ปนบันไดขึน้ ไปหรือใชอปุ กรณยกตัว จากนัน้ ปน
บันไดลงไปขางในซึ่งเริม่ มีความเสี่ยงจากความ
ลาดชันของโครงสรางถังและการเปยกลืน่ เพราะ
มีของเหลวและความชื้นสูง แสงสวางนอย แกส
พิษหรืออากาศเสียทําใหวิงเวียน ฯลฯ ยิ่งเปน
พืน้ ทีอ่ บั อากาศต่าํ พืน้ เชน บอ หลุม อุโมงค ก็จะ
เผชิญกับสภาพตางระดับ ความมืด ความชื้น

รวมถึงสภาพอากาศและกลิน่ ตางๆ ซึง่ ลวนเปน
สาเหตุทําใหเกิดการตกทั้งสิ้น ดังนั้นจึงตองมี
มาตรการทางวิ ศวกรรมหรื ออุ ปกรณ ป องกั น
การตก ไดแก ราวกัน้ ราวจับยึดตัว สายรัดกันตก
เชือกโรยตัว อุปกรณสงตัวเขาไปและออกจาก
พื้นที่อับอากาศ ฯลฯ
ไมเพียงแตการเขา/ออกเทานัน้ ระหวาง
ปฏิบัติงานภายในทีอ่ ับอากาศ ไมวาจะเปนการ
ติดตั้ง ตรวจสอบ ซอมบํารุง ทําความสะอาด
และอื่ นๆ อาจจําเปนตองมีมาตรการปองกัน
การตกหรืออยางนอยเปนการอํานวยความสะดวก
ในการเคลือ่ นไหวของคนงานอยางตอเนือ่ งเพือ่
ความปลอดภัยและคลองตัวยิ่งขึ้น ดวยเหตุผล
โครงสรางและสภาพอากาศภายในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
ไมเสถียร สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
แมวาจะมีการตรวจสอบกอนเขาทํางานอยาง
รอบคอบแลวก็ตาม แตเมือ่ มีการทํางานทีท่ าํ ให
เกิดความรอน แสงสวาง ความสัน่ สะเทือน ของ
เหลวรวมถึงไอสารเคมี อาจจะสงผลใหเกิดผล

พืน้ ทีอ่ บั อากาศทุกแหงจะตองไดรบั
อนุญาตกอนเขา

กระทบ เชน พืน้ หรือผนังเปยก โครงสรางเคลือ่ น
หรือยุบตัว บรรยากาศเปนพิษ ฯลฯ ลวนเปน
ตัวแปรทําใหเกิดการตกจากพืน้ ทีต่ า งระดับ เสีย
การทรงตัว ลื่นลม และอื่นๆ จึงจําเปนตองใช
ระบบปองกันตกอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางผสมกันตลอดเวลาที่มกี ารปฏิบตั ิงานเพื่อ
ไมใหเกิดอุบัติเหตุดังกลาวขึ้น หรือหากเกิดขึ้น
ดวยเหตุสุดวิสัยก็ชวยลดการเจ็บรุนแรงลงได
ดังนั้น กอนจะทํางานในพื้นที่อับอากาศ
นอกเหนือจากการตรวจสอบสภาพบรรยากาศ

สําหรับคนงานในประเทศอุตสาหกรรม
เมือ่ พูดถึงพืน้ ทีอ่ บั อากาศจะเกิดอาการผวาขึน้ มา
ทันที เพราะสามารถสรุปไดทนั ทีวา เปนสถานที่
อันตรายมาก ทัง้ แกสพิษ ขาดออกซิเจน อัคคีภยั
ดินยุบตัว วัตถุปด ทางเขาออก โครงสรางภายใน
พังทลายหรือถลมลงมา ฯลฯ พูดงายๆ เขากลัว
ไปหมด ฉะนั้นเมื่อขึน้ ชื่อวาเปนพืน้ ที่อับอากาศ
กอนจะเข าไป ตองมีกระบวนการขออนุ ญาต
(Permit) ทุกครั้งและทุกแหง
ในความเปนจริง ขอบังคับของสํานักความ
ปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานแหงชาติสหรัฐฯ
(OSHA) ระบุชดั เจน พืน้ ทีอ่ บั อากาศทีม่ ลี กั ษณะ
อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยางตอไปนเี้ ทานัน้
ตองไดรบั อนุญาตกอนเขาเปนลายลักษณอกั ษร
ตามกระบวนการที่นายจางจัดทําขึ้น ไดแก
 พื้ นที่ อับ อากาศที่ บรรยากาศภายใน
มีแนวโนมเปนอันตราย
 พื้นที่อับอากาศที่ มีวัตถุซึ่งมีแนวโนม
จะปดลอมผูเขาไป
 พืน
้ ทีอ่ บั อากาศทีผ่ นังเอนมาดานหนา
หรือพืน้ ทรุดไปขางลางบีบพืน้ ทีใ่ หเล็กลง ทําให
ผูเขาไปขางในติดกับหรือขาดอากาศหายใจ
 พื้นที่อับอากาศมีอันตรายรายแรงตอ
สุขภาพและสวัสดิภาพของผูเขาไปซึ่งสามารถ
ระบุได เชน เครื่องจักรไมมีการดปองกัน สาย
ไฟฟาเปลือย ความรอนจัด ฯลฯ
ดังนั้น พื้นที่อับอากาศที่ไมเขาลักษณะ
อันตรายหนึง่ ในสี่ (หรือมากกวาหนึง่ ) ดังกลาว
ขางตน ไมจาํ เปนตองมีกระบวนการขออนุญาต
เขา โดยกอนสรุปวาเปนพืน้ ทีอ่ บั อากาศธรรมดา
หรือพื้นที่อับอากาศตองขออนุญาต ตองมีการ
สํารวจตรวจสอบอยางถี่ ถวน เนื่องจากสภาพ
ภายในอาจจะเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่อับอากาศ
บางแหงอาจกลายเปนพื้นที่ตองขออนุญาตเขา
ทัง้ ทีก่ อ นหนานัน้ มีระดับความเสีย่ งอันตรายต่าํ
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พืน้ ทีอ่ บั อากาศทีต่ อ งขออนุญาต แค
ระบุตาํ แหนงและทําเครือ่ งหมายก็พอแลว
ตามขอบังคับ OSHA 29 CFR 1910.146
(d) พื้นทีอ่ ับอากาศทีต่ องขออนุญาต (Permitrequired Confined Spaces) นอกจากการระบุ
ตําแหนงและทําเครือ่ งหมายบอกใหชดั เจนแลว
ยังจะตองมีมาตรการอื่นๆ รวมดวย รวมถึง
 มาตรการควบคุมและจํากัดบุคคลจะ
เขาไปในพื้นที่อับอากาศ โดยตองเปนผูไดรับ
อนุญาตใหเขาไปตามจํานวนทีร่ ะบุไวในเอกสาร
อนุญาตเทานั้น
 เอกสารการอนุญาตจะตองเขียนเปน
ลายลักษณอกั ษรตามแบบฟอรมกําหนดเทานัน้
 มีคนเฝาระวัง (Attendant) อยูข
 า งนอก
พื้นที่อับอากาศ 1 นาย

ตรวจสอบและตรวจวัดคาบรรยากาศ
ภายในพืน้ ทีอ่ บั อากาศทัง้ กอนเขาไปทํางานและ
ระหวางการทํางาน
 ฝกอบรมภาคปฏิบัติอยางเขมขนเพื่อ
เพิม่ ทักษะในการเขา/ออกพืน้ ที่ การปฏิบตั งิ าน
การตรวจสอบสภาพบรรยากาศ การตรวจการณ
และเฝาระวัง การกูภัย/ชวยชีวิต ฯลฯ
 มีการตืดตอสื่อสารกันระหวางคนเขา
ไปขางในกับคนเฝาระวังดานนอกอยูต ลอดเวลา
ทัง้ โดยเห็นตัวกัน ใชโทรศัพท หรือใชวทิ ยุสอื่ สาร
สองทาง ซึง่ ตองมีเตรียมพรอมในการกูภ ยั /ชวย
ชีวิตทันทีทันใดที่เกิดเหเหตุฉุกเฉินขึ้นมา
เนือ่ งจากพืน้ ทีอ่ บั อากาศทีต่ อ งขออนุญาต
เปนสถานที่ทํางานมีอันตรายสูงมาก หากไมมี
การบริหารจัดการความปลอดภัยดีพออาจจะ
ทําใหผเู ขาไปเสียชีวิตดังที่เคยขึน้ มาแลวทั่วโลก
รวมถึงเมืองไทยเราดวย ในบางกรณีการทําตาม
กฎหมายหรือมาตรฐานอยางเดียวไมสามารถ
รับประกันความปลอดภัยในระดับไววางใจได จึง
จําเปนตองใชประสบการณของผูป ฏิบตั งิ านจริง
เปนเวลาหลายสิบป (ผู เชี่ ยวชาญพิเศษ) มา
ประยุกตใชดวย คําแนะนําของบุคคลดังกลาว
ที่นาจะเปนประโยชน อาทิ


กระบวนการอนุญาตเขาพื้นที่ทํางาน
ตองมีการตรวจสอบอยางเขมงวดและครอบคลุม
พืน้ ทีส่ ว นใหญ โดยจะตองมีการประสานงานกัน
ใกลชดิ และตัดสินใจรวมกันระหวางหัวหนางาน
ผูต รวจสอบและผูจ ะเขาไปทํางานขางใน ซึง่ ผูจ ะ
เขาไปทํางาน (ลูกจาง) มีสิทธิปฏิเสธเขาพื้นที่
อับอากาศหากเห็นวายังมีความเสีย่ งสูงจะไดรบั
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือผลการตรวจสอบยัง
คลุมเครือ จึงเปนหนาทีข่ องนายจางทีต่ อ งทําให
พื้นที่อับอากาศมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
 อุปกรณชวยหายใจ (SCBA) ที่จะนํา
ไปใชงานตองมีคุณสมบัติไดรับการรับรองตาม
มาตรฐานชัน้ นําและตองมีถงั บรรจุอากาศสํารอง
นอกเหนือจากถังติดตัวจํานวน 1 ถัง หรือมากกวา
หากอากาศในถังติดตัวหมดไปขณะยังอยูใ นพืน้ ที่
อับอากาศไมวาจะดวยเหตุขัดของใดๆ ก็ตาม
ผูป ฏิบตั งิ านสามารถนําถังใหมออกมาใชไดทนั ที
 กรณีใชอากาศหายใจทางสาย (Airline)
สงมาจากคอมเพรสเซอรขับเคลื่อนดวยไฟฟา
หรือเครือ่ งยนตใชนา้ํ มัน ถาเปนไฟฟา ใหเตรียม
ปองกันเรื่องไฟฟาดับ โดยหากไมมีแหลงไฟฟา
ฉุกเฉิน คอมเพรสเซอรจะหยุดสงอากาศซึง่ เปน
สถานการณอันตรายมาก กรณีเปนเครื่องยนต


ตองมีการกําจัดไอเสียเครือ่ งยนตทอี่ าจปนเปอ น
เขาไปในระบบปอนอากาศทําใหคนสูดดมเขาไป
หมดสติหรือเสียชีวิตได
จากทีไ่ ดอธิบายมา หากใครยังคิดวาพืน้ ที่
อับอากาศที่ตองขออนุญาต (Permit-required
Confined Spaces) แคตดิ ปายบอกก็พอแลว คง
ตองเขาอบรมอีกรอบ เพราะถาบอกวาตรงไหน
มีลกั ษณะเปนพืน้ ทีอ่ บั อากาศตรงตามขอกําหนด
นัน่ คือจุดเริม่ ตนในการสิง่ ตางๆ มากมาย เพือ่ ให
มีความปลอดภัยในระดับทีส่ ามารถอนุญาตคน
เขาไปทํางานและกลับออกมาไดโดยสวัสดิภาพ

การกูภัยโดยไมเขาไป (Non-entry
Rescue) เปนทางเลือกดีที่สุด
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่อับอากาศ
ขณะมีคนกําลังทํางานอยูขางใน อาทิ ปริมาณ
ออกซิเจนลดลง เกิดแกสอันตราย ติดกับออกมา
ไมได เพลิงลุกไหม ไฟฟาลัดวงจร โครงสรางภาย
ในทรุดตัว ฯลฯ จําเปนตองมีการกูภ ยั (Rescue)
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เกิดขึ้นหรือไม พูดงายๆ “ไมมีวิธีใดดีที่สุด” มี
แต “วิธีเหมาะสมที่สุด” ที่สามารถจะชวยชีวิต
ผูประสบภัยในพื้นที่อับอากาศรอดออกมาได

การถูกปดลอมเปนอันตรายรายแรง
ที่สุดในการทํางานในพื้นที่อับอากาศ
เพือ่ นําตัวผูอ ยูข า งในออกมาโดยเร็วทีส่ ดุ ซึง่ มีอยู
ดวยกัน 3 วิธีการ ไดแก
 การกูภัยดวยตัวเอง (Self-Rescue)
หมายถึง ผูอยูขางในพื้นที่อับอากาศรับรูสิ่งผิด
ปกติดว ยตัวเอง หรือไดรับการเตือนจากคนเฝา
ระวังขางนอกวามีอนั ตรายรายแรงกําลังคืบคลาน
เขามา พวกเขาตองรีบออกมาขณะยังไมเกิดเหตุ
จะไดผลแคไหนขึน้ อยูก บั ระยะเวลาทีร่ บั รูอ นั ตราย
ลวงหนานานแคไหน หากรูก อ นเพียงไมกวี่ นิ าที
ไมควรพยายามหนีออกมาดวยตัวเอง แตใหรอ
ความชวยเหลืออยางสงบ ถาทําได ใหพยายาม
ติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่กูภัยไวตลอดเวลา
 การกูภัยโดยไมเขาไป (Non-entry
Rescue) เปนความพยายามของหนวยกูภ ยั ไมวา
จะเปนหนวยงานภายในหรือมาจากหนวยงาน
ภายนอกในการที่จะนําตัวผูอ ยูข างในพื้นทีอ่ อก
มาขางนอกโดยไมมีเจาหนาที่กูภัยคนใดเขาไป
ขางในแมแตคนเดียว วิธกี ารคือใชอปุ กรณกภู ัย
ประกอบดวยสายรัดตัว เชือก รอก เครื่องดึงตัว
(กวาน) แบบมือหมุนหรือใชไฟฟา หยอนลงไป
หรือโยนเขาไปยังพืน้ ทีเ่ กิดเหตุเพือ่ ใหผอู ยูข า งใน
สวมสายรัดตัวทีผ่ กู ติดกับเชือกและเครือ่ งดึงตัว
จากนัน้ คอยๆ ดึงตัวผูป ระสบภัยขึน้ มาชาๆ และ
ระมัดระวัง เงื่อนไขสําคัญในการเลือกกูภัยวิธีนี้
คือ ผูอยูขางในยังสามารถชวยเหลือตัวเองได
 การกูภัยโดยเขาไป (Entry rescue
Rescue) เปนทางเลือกสุดทายหากไมสามารถ
ทําตาม 2 วิธขี า งตน และผูเ ขาไปขางในมีจาํ นวน
หลายคนหนึง่ คนหรือมากกวาในนัน้ ไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองและมีความเสีย่ งไดรบั อันตราย

มากขึ้น ผูเขาไปกูภัยตองเปนบุคลากรผานการ
ฝกอบรมมาอยางดี มีการฝกซอมและวางแผน
ลวงหนา ทีส่ าํ คัญ เมือ่ เขาไปแลวจะไมกลายเปน
ผูป ระสบภัยเพิม่ เติม โดยตองมีอปุ กรณคณ
ุ ภาพ
สูงครบถวน บุคลากรทําหนาที่กูภัยตองสังเกต
สิง่ ตางๆ รอบตัว เพือ่ ใชเปนขอมูลตัดสินใจเลือก
ยุทธวิธีถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณที่
กําลังเกิดขึ้นขณะนั้น ทั้งนี้ ระหวางกูภัยขางใน
บริเวณดานนอกตองเตรียมบุคลากรกูภ ยั สํารอง
ไวเสริมกําลังหรือทําหนาทีแ่ ทนในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือเหตุจําเปนตองใชบุคลากรเพิ่มเติม
จากที่ไดอธิบายไปขางตนจะเห็นวา การ
กูภ ัยแตละวิธมี ีเงือ่ นไข ขอจํากัด รวมถึงจุดออน
จุดแข็งของตัวเองซึ่งตองพิจารณากอนจะนําไป
ใชวาเหมาะกับลักษณะของเหตุฉุกเฉินที่กําลัง

การถูกปดลอม (Confinement) หรือการ
ติดกับ (Entrapment) เปนสถานการณทผี่ เู ขาไป
ในพืน้ ทีอ่ บั อากาศเพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจใดๆ ก็ตาม
ไมสามารถกลับออกมาไดเนือ่ งจากสภาพภายใน
เปลี่ยนแปลงไปทําใหมีเกิดสิ่งกีดขวางทางออก
รวมถึงการเหยียบลงพืน้ ไมมนั่ คงหรือไมแนนพอ
เชน ดินรวน ทราย เมล็ดพืช ถาน หรือวัสดุอื่น
ที่มีลักษณะใกลเคียงแลวยุบลงไป ทําใหตัวตก
ลงขางลางหรือจมในกองวัสดุเหลานัน้
ลําพังการถูกปดลอมอยางเดียวก็ถือวา
อันตรายมาก แตถา มีอนั ตรายอืน่ เขามาผสมโรง
ดวยจะกลายเปนมหันตภัยเลยทีเดียว ตัวอยาง
เชน ไฟฟาดูด เครือ่ งจักรลมทับเคลือ่ นไหวไมได
อากาศสําหรับหายใจกําลังจะหมดไป ฯลฯ
เราเขาใจไมผดิ “การติดกับ” คืออันตราย
รายแรงที่สุด แตอยาลืมวาผลกระทบตอเนื่อง
เชน การขาดอากาศหายใจคือที่สุดของภัยใน
พื้นที่อับอากาศที่ทําใหผูอยูขางในมีความเสี่ยง
จะเสียชีวิตสูงมาก ดังนั้น การวางแผนปองกัน
อันตรายในพื้นที่อับอากาศระดับเลวรายที่สุด
(Worst-case Scenario) ในกรณีตดิ กับหรือถูก
ปดลอม จะตองรวมเรื่องการขาดอากาศหายใจ
(Asphyxiation) โดยเฉพาะเมือ่ ไมไดใชอุปกรณ
ชวยหายใจระหวางการปฏิบัติงานเขาไปดวย
ภาวะขาดอากาศหายใจ (กรณีไมมเี ครือ่ ง
ช วยหายใจ) หมายถึ ง ปริ มาณออกซิ เจนใน
บรรยากาศสําหรับใชหายใจขณะนั้นมีปริมาณ
ลดลง (ต่ํากวา 21%) ที่ถูกตองควรจะเรียก
“ภาวะขาดออกซิเจนสําหรับหายใจ” แตเรามัก
คุนเคยกับคําวาการขาดอากาศหายใจมากกวา
แตความหมายเหมือนกัน ในบรรยากาศปกติมี
แกสตางๆ ผสมอยูใ นอัตราสวน ไนโตรเจน 78%
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ออกซิเจน 21% คารบอนไดออกไซดและแกส
เฉือ่ ย 0.97% ทีเ่ หลือเปนฝุน และอนุภาคนานา
ชนิด 0.03% ซึ่งเราสามารถหายใจอยางสบาย
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศจนทําให
ปริมาณออกซิเจนหลือต่าํ กวา 21% หากต่าํ กวา
เล็กนอยยังพอทนได แตถาลดต่ําลงไปเรื่อยๆ
เมือ่ ไหร เราจะเริม่ อึดอัด หนามืด วิงเวียน เพราะ
อากาศที่เราสูดเขาไปมีออกซิเจนไมพอไปเลี้ยง
สมอง สงผลใหไมสามารถสัง่ การระบบตางๆ ใน
รางกายโดยเฉพาะระบบประสาทตอบสนองตอ
สิ่งเราใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพดังเดิม
ซึง่ จะเปนอันตรายถึงทีส่ ดุ หากเกิดกับคนติดกับ
หรือถูกปดลอมในพื้นที่อับอากาศซึ่งแทบไมมี
ทางชวยเหลือตัวเองไดเลย
สาเหตุทาํ ใหออกซิเจนลดลงในบริเวณ
ถูกปดลอมในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ ไดแก
 ไมมีการไหลเวียนของอากาศที่ จะนํา
ออกซิเจนใหมเขามาทดแทนออกซิเจนที่คนใช
หายใจซึ่งเปนการลดลงทิศทางเดียว อีกทั้งเมื่อ
หายใจออกจะเปนการเติมคารบอนไดออกไซด
เขาไปในบรรยากาศจึงเทากับปริมาณออกซิเจน
จะหมดไปเร็วขึ้น
 เกิดแกสพิษในพื้นที่ทั้งจากธรรมชาติ
และมนุษยทําขึ้น เชน การหมักบม การรั่วไหล
รวมถึงการสันดาปเนื่องจากทํางานที่ทําใหเกิด
ความรอน (Hot Work) ดวยเหตุที่กระบวนการ
เกิดแกสพิษสวนใหญใชออกซิเจนเปนสวนหนึง่

ของการทําปฏิกิริยาและเมื่อเกิดแกสพิษขึ้นมา
ก็จะเขาไปแทนทีอ่ อกซิเจนทีย่ งั เหลือ สงผลใหผู
อยูข างในไดรับอันตรายสองตอ ทัง้ แกสพิษและ
ขาดอากาศหายใจ
 เกิดจากบรรยากาศมีอนุภาคและฝุน
ละอองมากเกินไป โดยเฉพาะพื้นที่อับอากาศ
ประเภทไซโลบรรจุวัสดุปนละเอียดหรือวัสดุที่
ทําใหเกิดฝุน ละออง เชน แปง น้ําตาล เมล็ดพืช
เม็ดพลาสติก/วัสดุสงั เคราะห ฯลฯ ซึง่ อาจไมได
ทําใหเกิดการขาดหายใจโดยตรงเนือ่ งจากไมได
ทําใหปริมาณออกซิเจนลดลงเทาใดนัก แตมผี ล
ตอระบบหายใจ ฝุน ผง รวมถึงอนุภาคตางๆ จะ
ไปขัดขวางการนําออกซิเจนเขาสูร า งกาย เกิดสิง่

ที่เรียกวา “หายใจไมสะดวก” ออกซิเจนสงไป
เลีย้ งสมองไมพอก็เทากับการขาดหายใจนัน่ เอง
 เกิดจากน้า
ํ เสีย มีหลายกรณีทผี่ ถู กู ปด
ลอมในพืน้ ทีอ่ บั อากาศเต็มไปน้าํ เสีย เชน เขาไป
ซอมบํารุงในบอบําบัดน้ําเสียหรือบอหมักแกส
ชีวภาพซึง่ จะปลอยแกสอันตรายขึน้ มาเหนือผิวน้าํ
ควบคูก บั การเขาแทนทีอ่ อกซิเจนอยูต ลอดเวลา
เมือ่ ติดกับออกมาไมได ผูอ ยูข างในก็จะเริ่มขาด
อากาศหายใจพรอมสูดแกสพิษเขาไป ในที่สุด
อาจหมดสติลม ลงแลวจมน้าํ เสียชีวติ นอกจากนี้
ในกรณีไมใชนา้ํ เสียแตอยูม ลี ักษณะระดับน้าํ ใน
พื้นที่ปดลอมเพิ่มขึ้นจนถึงสวนบนของรางกาย
(ไมตองถึงขัน้ ทวมหัว) ทําใหพื้นทีอ่ ากาศเหลือ
นอย ผลทีต่ ามมา ปริมาณออกซิเจนลดลงเรือ่ ยๆ
ทั้งนี้ การขาดออกซิเจนในขณะตัวแชในน้ําและ
ไมมีทางออกถือเปนเรื่องอันตรายอยางยิ่ง
สําหรับผูต ดิ กับในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ สิง่ แรก
ทีต่ อ งทําคือ สือ่ สารขอความชวยเหลือจากผูเ ฝา
ระวังภัยดานนอกเพื่ อใหมีการกู ภัย/ชวยชีวิต
จากหนวยงานที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะและไดรับการ
ฝกอบรมมาอยางดีโดยเร็วทีส่ ดุ จากนัน้ ใหอยูใ น
อาการสงบพรอมกับตระหนักไววาสิ่งที่ตามมา
หลังถูกปดลอมคือการขาดหายอากาศหายใจ
และการตื่นตระหนกจะทําใหหัวใจเตนแรงและ
หายใจถี่ขึ้นซึ่งหมายถึงปริมาณออกซิเจนจะใช
หมดไปภายในเวลาที่สั้นลง เชนเดียวกับหนวย
กูภัยหรือผูไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ จะตอง
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คิดเหมือนกันวาการติดกับอยูขางในไมใชที่สุด
ของปญหา แตมันคือการเริ่มตนของอันตราย
รายแรงอีกหลายอยาง ทัง้ การขาดอากาศหายใจ
น้าํ ทวม โครงสรางถลม ฯลฯ จึงตองทําการกูภ ยั
อยางเรงดวนดวยความรอบคอบและระมัดระวัง
(การฝกซอมเปนประจําชวยไดมาก) อยาลืมวา
ทุกวินาทีทผี่ า นไปมีความหมายอยางยิง่ ตอความ
อยูร อดของเพือ่ นรวมงานทีถ่ กู ปดลอมอยูข า งใน

ไม จํ า เป น ต องทํ า Lockout หากมี ค น
เฝาระวังภัยหนาทางเขาพื้นที่อับอากาศ
“Lockout” หมายถึง การปดเครื่องจักร
อุปกรณไฟฟา เครือ่ งกําเนิดความรอน ฯลฯ แลว
ล็อคไวไมใหเปดใชงานจนกวาจะทํางานเสร็จ
หากแขวนปายบอกหรือ “Tagout” รวมดวยก็จะ
เพิ่มความรัดกุมมากยิ่งขึ้น มักใชในงานติดตั้ง
เคลือ่ นยาย ดูแลรักษา ซอมบํารุง หรือทําความ
สะอาดเครื่องจักรหรืออุปกรณซึ่งหากยังมีการ

ทํางานอยูอาจทําใหผูที่กําลังปฏิบัติงานไดรับ
อันตรายรายแรง ไมวาจะเปนไฟฟาดูด สัมผัส
ความรอนจัด ชิ้นสวนเครื่องจักรชน/กระแทก/
บีบ/อัด และอื่นๆ หากเปนสถานที่ทํางานปกติ
ทัว่ ไป มาตรการ Lockout/Tagout นาจะเพียงพอ
แตหากเปนพื้นที่อับอากาศโดยเฉพาะประเภท
ตองขออนุญาตกอนเขา การทํา Lockout ถือเปน
ทางเลือกเสริมของมาตรการใชคนเฝาระวังภัย
(Attendant) ซึง่ เปนมาตรการบังคับของ OSHA
พื้ นที่ อั บอากาศบางประเภทมีอุปกรณ
ควบคุมระบบพลังงาน (ไฟฟา แกส หรืออื่นๆ)
หรือเครือ่ งจักรกลทีอ่ ยูข า งใน ติดตัง้ ไวดา นหนา
ทางเขา เมือ่ ตองเขาไปตรวจสอบ ซอมบํารุง ทํา
ความสะอาด หรือปฏิบตั งิ านใดๆ ก็ตาม ควรทํา
Lockout อุปกรณหรือเครือ่ งจักรกลดังกลาวเพือ่
ปองกันการเปดใชงานระบบตางๆ ภายในพืน้ ที
อับอากาศโดยไมตั้งใจขณะมีการทํางานซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายรายแรงได แตคนเฝาระวังภัย
ยังตองเปนหลักตามขอบังคับ OSHA สําหรับ
พืน้ ทีอ่ ับอากาศทีต่ องขออนุญาตเขา
Lockout ไมสามารถแทนที่ Attendant
แตสามารถเสริมใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
รายละเอียดของการใชระบบ Lockout รวมกับ
Attendant ตองอยูแผนความปลอดภัย (Safety
Plan) ของสถานทีท่ าํ งานซึง่ ยอมรับกันไดทกุ ฝาย
ทั้งฝายนายจาง ลูกจาง และผูตรวจสอบความ
ปลอดภัยจากองคกรภายนอก
กลาวโดยสรุป ตองมี Attendant ในทุก
กรณีของการทํางานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศทีต่ อ งขอ
อนุญาตกอนเขาไป (Permit-required Confined
Spaces) สวน Lockout จะมีหรือไมก็ได แต
“มีดกี วาไมมี” หากดานหนาทางเขามีอุปกรณ
ควบคุมระบบภายในติดตั้งอยู
ขอย้าํ อีกครัง้ พืน้ ทีอ่ บั อากาศเปนสถานที่
ทํางานอันตรายทีส่ ดุ ในสารบบงานอุตสาหกรรม
งานสาธารณูปโภคและโยธาธิการ รวมถึงงาน
จัดเก็บวัตถุดบิ และวัตถุอนั ตรายตางๆ เริม่ ตัง้ แต
การกาวเทาเขาไปหรือถูกหยอนตัวลงไปอาจพบ
กับอุปสรรคหรืออันตรายทําใหบาดเจ็บ และใน
ระหวางการทํางานก็ตอ งเผชิญกับความเสีย่ งภัย
นานาชนิดทั้งแกสพิษ ขาดอากาศหายใจ (ขาด
ออกซิเจน) โครงสรางพังทลายและถลมลงมา
ไฟไหมหรือการระเบิด ฯลฯ ทายสุดเมื่อทํางาน
เสร็จก็อาจออกมาไมไดเพราะสภาพภายในเกิด
การเปลี่ยนแปลงทําใหถูกปดลอมจนตองไดรับ
การกูภ ยั โดยหนวยงานทีผ่ า นการฝกอบรมและมี
ประสบการณ ดังนัน้ กอนเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศจะ
ตองวางแผนลวงหนาอยางรอบคอบพรอมกับ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานที่เปนมาตรฐาน
จึงจะสามารถรับประกันความปลอดภัยได
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