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ขอบังคับ OSHA 29CFR 1910.146
นิยามความหมายของพื้นท่ีอับอากาศไวดังนี้

 พื้นท่ี มีขนาดใหญพอสําหรับใหคน
เขาไปปฏิบัติงานได

 ทางเขาและทางออกมีจาํกดัท้ังจาํนวน
และขนาด

 ไมไดออกแบบใหเปนพืน้ท่ีปฏิบติังาน
อยางตอเนือ่ง

สําหรับพื้นท่ีตองมีการอนุญาตกอนเขา
(Permit-Required Confined Space) มีลักษณะ
สําคัญ ไดแก

อนัตรายในพืน้ทีอ่บัอากาศ
 การทํางานในพื้นท่ีอับอากาศถือวาเปน

งานท่ีอันตรายท่ีสดุชนดิหนึง่ในโลก เนือ่งจากมี
อันตรายหลายรูปแบบซอนอยูขางในสามารถ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บ เจ็บปวย หรือเสยีชีวิตได
ดังตัวอยางตอไปนี้

 อันตรายจากขาดอากาศ (ออกซเิจน)
หายใจ รวมท้ังการสมัผสัแกสและไอโลหะ ทําให
หมดสติหรือเสียชีวิตได

 อันตรายจากการเกิดเพลิงไหมและ
การระเบิด

 อันตรายจากการจมน้าํเนือ่งจากระดับ
น้ําในพื้นท่ีอับอากาศท่ีอยูในท่ีตํ่าสูงข้ึน

 อันตรายจากการถูกปดลอมหรือถูก
ถมทับจากวัตถุจนหายใจไมสะดวกหรืออากาศ
ไมเพียงพอสําหรับการหายใจ

สภาพบรรยากาศที่ เปนอันตรายใน
พืน้ทีอ่บัอากาศ

 ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศพื้นที่
อับอากาศ มีแนวโนมจะมีปริมาณตํ่ากวา 19.5%
(ปริมาณนอยเกินไป) หรือมากกวา 23.5%
(ปริมาณมากเกินไป) ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
สัวสดิภาพและสุขภาพตามปริมาณออกซิเจน
ดังตอไปนี้

 ปริมาณออกซิเจนมากกวา 23.5%
คือปริมาณท่ีมากเกินไป (Oxygen Enriched)
มีอันตรายจากอัคคีภัยในระดับสูงมาก

 ปริมาณออกซิ เจน 20.9% เปน
ปริมาณปกติในบรรยากาศท่ัวไป เหมาะสําหรับ
ใชหายใจ

 ปริมาณออกซิเจน 15-19% ทําให
ประสิทธิภาพการทํางานลดลงรวมดวยอาการ
ไมมีแรง รวมท้ังอาจจะแสดงอาการเร่ิมตนของ
ผูเปนโรคเสนเลือดสงไปเล้ียงหัวใจอุดตันและมี
ปญหาระบบไหลเวียนในปอด

 ปริมาณออกซิเจน 10-12% เร่ิมมี
อาการหายใจถีแ่ละลึก การตัดสนิใจแยลง ปาก
เร่ิมเขียว

 ปริมาณออกซิเจน 8-10% หัวใจ
ลมเหลว เปนลม หมดสติ หนาซีด คล่ืนเหียน
อาเจียน

 มีหรือมี แนวโน มจะมี บรรยากาศ
อันตรายอยูขางใน

 มีวัตถุท่ีมีแนวโนมจะปดลอมผูเขาไป
ขางใน

 มีการออกแบบภายในท่ีอาจกักขัง
หรือทําใหขาดอากาศหายใจแกผูเขาไปขางใน

 มีอันตรายตอสวัสดิภาพและสุขภาพ
ท่ีสามารถระบุชนิดไดอยูขางใน

ตัวอยางพื้นท่ีอับอากาศ เชน ถัง บอ ทอ
ถ้าํ อุโมงค ไซโล หองเคร่ืองสบูน้าํ หองเคร่ืองจกัร
หองใตดิน ฯลฯ
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 ปรมิาณออกซเิจน 6-8% หมดสติ แต
ยงัมีโอกาสฟนภายใน 4-5 นาที ประมาณ 50%
จะเสียชีวิตหลัง  6 นาที สวนใหญเสียชีวิตหลัง
8 นาที

 ปรมิาณออกซเิจน 4-6% อาการโคมา
ใน 40 วินาที ชักกระตุก อัตราหายใจลดลง
และเสียชีวิต

ท้ังนี้ อาการขาดออกซิเจนระดับตางๆ
ขางตน อาจแตกตางกนัไปในแตละบคุคล ข้ึนอยู
กับเงื่อนไขดานสุขภาพและความแข็งแรงของ
รางกาย รวมถึงเพศและวัยของผูเขาไปในพื้นท่ี
อับอากาศนั้นดวย

 อนัตรายจากแกสติดไฟได  (Combustible
Gases) แกสติดไฟไดทําใหเกดิอัคคีภัยและการ
ระเบิดในพื้นท่ีอับอากาศซึ่งจะสงผลใหเกิดการ
บาดเจ็บรุนแรงและเสยีชวิีตได มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางานในพื้นท่ีอับอากาศของ
สหรัฐฯ กาํหนดไว แกสติดไวไฟไดในบรรยากาศ
ภายในพืน้ท่ีอับอากาศตองไมเกนิ 10% ของคา
จํากัดการระเบิดข้ันตํ่า (LEL; Lower Explosive
Limit) ของสารนั้น และจะตองยังคงมีคาตํ่ากวา
คาจํากัดการระเบิดของสารนั้นตลอดเวลาท่ีอยู
ในพื้นท่ีอับอากาศนั้น

 คาจาํกัดข้ันตํ่าการระเบดิของสารใดๆ
หมายถึง อัตราสวนผสมนอยท่ีสุดของสารนั้น
กบัอากาศ (ออกซเิจน) ในบรรยากาศท่ีสามารถ
ทําใหเกิดการติดไฟหรือระเบิดเม่ือสัมผัสความ
รอนในปริมาณท่ีเหมาะสมซึง่สารหรือแกสชนดิ
ตางๆ จะมีคาดังกลาวนีแ้ตกตางกนัไป

 สวนผสมสารท่ีมีปริมาณนอยกวาคา
จํากัดการระเบิดข้ันตํ่าของตัวเองจะไมเกิดการ
ลุกไหมหรือระเบิดแมสัมผัสกับความรอนใน
ปริมาณท่ีตองการกต็าม เรียกวา อัตราสวนผสม
บางเกินไป (too lean to burn)

 สวนผสมสารท่ีมีปริมาณมากกวาคา
จํากัดสูงสุดการระเบิด (UEL; Upper Explosive
Limit) ของตัวเองจะไมเกิดการลุกไหมหรือ
ระเบดิแมวาจะสมัผสักบัความรอนในปริมาณ ท่ี
ตองการกต็าม เรียกวา อัตราสวนผสมมากเกนิไป
(too rich to burn)

 อนัตรายจากแกสพษิ (Toxic Gases)
มีแกสพิษหลายชนิดในพื้นท่ีอับอากาศ แตละ
ชนิดมีคาจํากัดการสัมผัสตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย เชน OSHA, NIOSH, ACGIH หากใน
พื้นท่ีอับอากาศมีปริมาณแกสเกินคาจํากัดการ
สัมผสัท่ีมีหนวยเปน ppm (สวนตอลานสวน) ผู
เขาไปจะไดรับอันตรายรายแรงถงึข้ันหมดสติหรือ
เสียชีวิตได ตัวอยางสารพิษในพื้นท่ีอับอากาศ
และคาจาํกัดการสมัผัสข้ันตํ่า มีดังนี ้(ดูตาราง)

Toxic Gas TWA STEL Ceiling IDL 

  Ammonia   25 ppm 35 ppm -- 500 ppm 

Carbon monoxide     
 

25 ppm -- 
 

200 ppm 1,500 ppm 

Chlorine    
 

0.5 ppm 1 ppm -- 30 ppm 

  Hydrogen cyanide    -- -- 4.7 ppm 50 ppm 

  Hydrogen sulfide   10 ppm 15 ppm  -- 300 ppm  

  Nitric oxide    25 ppm -- -- 100 ppm 

  Sulphur dioxide   2 ppm 5 ppm -- 100 ppm 
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หมายเหตคุาจํากัดการสมัผสั
 คา TWA (Time-Weight Average)

หมายถึง คาเฉล่ียความเขมขนของสารเคมีใน
อากาศสาํหรับการทํางาน 8 ชัว่โมงภายใน 1 วัน
หรือ 40 ชัว่โมงตอสัปดาหซึง่ผูปฏิบัติงานเกอืบ
ท้ังหมดสามารถสัมผัส (Exposure) ซ้ําแลวซ้ํา
อีกวันแลววันเลาโดยปราศจากอันตรายตอสขุภาพ
กําหนดข้ึนโดยสํานักบริหารสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางานแหงชาติสหรัฐฯ (OSHA)

 STEL (Short-term Exposure Limit)
หมายถึง คาความเขมขนสูงสุดท่ีผูปฏิบัติงาน
สามารถจะสมัผสัอยางตอเนือ่งในชวงเวลาสัน้ๆ
(สัมผัสวันละ 4 คร้ังๆ ละ 15 นาที หางกัน 1
ชั่วโมง) โดยไมไดรับอันตราย ไมวาจะเปนการ
ระคายเคือง มึนเมา หรืออาการเร้ือรัง

 Ceiling หมายถึง สวนผสมสูงสุดของ
สารพษิซึง่คนงานท่ีไมมีเคร่ืองปองกนัมีแนวโนม
อาจสัมผัสแมแตในระยะสั้นๆ คนงานท่ีไมมี
เคร่ืองปองกนัไมควรเขาไปในพืน้ท่ีอับอากาศซึง่
มีปริมาณสารพิษเกินคา Ceiling

คา STEL และ Ceiling กาํหนดข้ึนโดยคณะ
กรรมการนักสขุศาสตรอุตสาหกรรมแหงสหรัฐ
อเมริกา (ACGIH; American Conference of
Governmental Industrial Hygienists)

 IDL (Immediately Dangerous to Life)
หมายถึง อัตราสวนผสมของแกสพิษในอากาศ
ท่ีเปนอันตรายตอชวิีตอยางทันทีทันใด (ภายใน
เวลาไมเกิน 30 นาที) กําหนดข้ึนโดยสถาบัน
สขุภาพและความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา (NIOSH)

ตวัอยางผลกระทบตอรางกายเมือ่ไดรบั
สารพษิ

ผลกระทบตอรางกายเมื่อไดรับสาร
คารบอนมอนอกไซดในปริมาณและภายใน
ระยะเวลาตางๆ

 35 ppm ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง
เปนระดับท่ียอมใหสัมผัสไดโดยไมมีผลกระทบ
ตอสขุภาพ

 200 ppm ภายในเวลา 3 ชั่ วโมง
ปวดหัว เล็กนอย ไมสบาย

 400 ppm ภายในเวลา 2 ชั่ วโมง
ปวดหัวเล็กนอย ไมสบาย

 600 ppm ภายในเวลา 1 ชั่ วโมง
ปวดหัวเล็กนอย ไมสบาย

 1000-2000 ppm ภายในเวลา 2
ชั่วโมง มึนงง ไมสบาย

 1000-2000 ppm ภายในเวลา ½ - 1
ชัว่โมง มีแนวโนมจะเกดิอาการโงนเงนหรือโซเซ

 1000-2000 ppm ภายในเวลา 30
มีอาการใจสั่นเล็กนอย

 2000-2500 ppm ภายในเวลา 30
นาที หมดสติ

 4000 ppm ภายในเวลานอยกวา 1
ชั่วโมง เสียชีวิต

ผลกระทบตอรางกายเมื่อไดรับแกส
ไฮโดรเจนซลัไฟดในปรมิาณและภายในระยะ
เวลา ตางๆ

 10 ppm ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง
เปนระดับท่ียอมใหสัมผัสไดโดยไมมีผลกระทบ
ตอสขุภาพ

 50-100 ppm ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
ระคายเคืองเนือ้เยือ่ตาและระบบหายใจอยางออน

 200-300 ppm ภายในเวลา 1 ชัว่โมง
ระคายเคืองเนือ้เยือ่ตาและระบบหายใจอยางแรง

 500-700 ppm ภายในเวลา ½ - 1
ชั่วโมง หมดสติ เสียชีวิต

 มากกวา 1000 ppm ภายในเวลา
ไมกี่นาที หมดสติ เสียชีวิต

การตรวจสอบพ้ืนท่ีอับอากาศ
กอนจะมีการอนญุาตใหเขาไปปฏิบติังาน

จาํเปนตองมีกระบวนการตรวจสอบสภาพบรรยากาศ
ภายในพื้นท่ีอับอากาศทุกคร้ัง เพื่อใหไดขอมูล
นําไปพิจารณาตัดสินใจเร่ืองสําคัญตอไปนี้

 การจัดทําข้ันตอนการเขาไปในพื้นท่ี
อับอากาศ

 การเลือกอุปกรณปองกันสวนบุคคล
 การกําหนดเวลาการสัมผัสสารเคมี

ของคนงาน หรือ
 ตัดสินใจจะอนุญาตใหเขาไปในพื้นท่ี

อับอากาศหรือไม
ท้ังนี้ การตรวจสอบบรรยากาศภายใน

พืน้ท่ีอับอากาศมีเปาหมายหลัก 3 ประเด็น ไดแก
 วัดปริมาณออกซเิจนเพือ่ใหแนใจวา มี

ปริมาณท่ีเหมาะสม สําหรับการหายใจซึ่งอยูท่ี
20.8%  (0.2%) หากนอยกวานี ้หามอนญุาต
ใหเขาไปจนกวาจะปรับปรุงสภาพบรรยากาศ
ใหปลอดภัย (แลวตรวจวัดใหมอีกคร้ัง)

 วัดปริมาณแกสติดไฟไดเพื่อใหแนใจ
วา ไมมีหรือมีปริมาณไมเกนิคากําหนดในพื้นท่ี
อับอากาศท่ีจะอนญุาตใหเขาไปปฏิบติังาน โดย
วัดเปน% โดยปริมาตรและ % ของ LEL ของแกส
ติดไฟไดชนดิใดชนิดหนึ่ง ตัวอยาง คาสวนผสม
ตํ่าสุดท่ีทําใหติดไฟหรือระเบิดได (LEL) ของ
คลอรีนคือ 5% โดยปริมาตร ขณะคาสวนผสม
สูงสุดท่ีทําใหติดไฟหรือระเบิดได (UEL) อยูท่ี
15% ในการวัดปริมาณสารคลอรีนในพื้นท่ีอับ
อากาศ หากวัดได 2.5% โดยปริมาตร กจ็ะแสดง
เปนอีกคาหนึ่งคือ 50% ของคา LEL (5% คือ
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100% ของ LEL) ซึง่ตํ่ากวายานการเกดิลุกไหม
หรือการระเบิดของแกสคลอรีน (ปริมาณแกส
คลอรีน 5-15% หากมีการสปารกหรือสัมผัส
ความรอนในปริมาณพอเพยีงจะเกดิการลุกไหม
หรือระเบิดได)

สําหรับคา LEL ของแกสไฟไดท่ีพบบอย
ในพื้นท่ีอับอากาศ ไดแก

 แกสแอลพีจีหรือโพรเพน(Propane)
2.1% โดยปริมาตร

 แกสเพนเทน (Pentane) 1.5% โดย
ปริมาตร

 แกสเฮกเซน (Hexane) 1.1% โดย
ปริมาตร

 น้ํามันเชื้อเพลิง 1.3% โดยปริมาตร
พื้นท่ีอับอากาศท่ีมีปริมาณ 10% ของ

LEL หรือมากวา หรือเทากับคา LEL ของแกส
ติดไฟได ไมควรอนุญาตใหเขาไปจนกวาจะมี
การปรุงปรุงใหดีข้ึน อัตราสวนปลอดภัยท่ีสดุคือ
0% ท้ังนี ้เคร่ืองวัดปริมาณแกสติดไฟไดในพืน้ท่ี
อับอากาศโดยท่ัวไปมี 2 แบบ คือ แบบวัดอัตรา
สวน 0-10% ของ LEL และชนิดวัดอัตราสวน
0-100% (100% ของ LEL ก็คือคา LEL ของ
แกสนั้นๆ นั่นเอง)

 วัดปริมาณแกสพิษเพื่ อใหแนใจวา
แกสพิษแตละชนิดท่ีมีอยูในพื้นท่ีอับอากาศมี
ปริมาณตํ่ากวาคาจาํกดัท่ียนิยอมใหมีไดตามขอ
บงัคับ OSHA และมาตรฐานอ่ืน โดยเฉพาะแกส
คารบอนมอนอกไซด (CO) และแกสไฮโดรเจน
ซัลไฟด (H2S) ท่ีพบไดในพื้นท่ีอับอากาศท่ัวไป
แทบทุกแหงตองมีคาสวนผสมในบรรยากาศ
นอยกวาคาจํากัดการสัมผัสข้ันตํ่าสุด ไดแก
TWA, STEL, Ceiling หรือ IDL ตามท่ีแสดงไว
ในตารางขางตน หากมีคาสูงกวา หามอนุญาต
ใหเขาไปจนกวาจะปรับปรุงสภาพบรรยากาศ

ใหมีความปลอดภัย
หมายเหตุ คุณสมบัติทางเคมีของแกส

พิษท่ีพบบอยในพื้นท่ีอับอากาศมีดังนี้
แกสคารบอนมอนอกไซด สตูรเคมี CO

ประกอบดวยอะตอมคารบอนและออกซิเจน
อยางละ 1 อะตอม  เปนกาซไมมีสี ไมมีกล่ิน
ความหนาแนน 0.97 ซึง่เบากวาอากาศ มีความ
วองไวตอการทําปฏิกริิยาตํ่าและสามารถปะปน
อยูในอากาศไดนาน 1-2 เดือน เปนแกสพิษท่ี
เปนอันตรายตอสขุภาพมนษุยเนือ่งจากเปนแกส
ท่ีไมมีกล่ินทําใหเขาสูรางกายไดโดยท่ีผูไดรับแกสี
ไมรูตัวและเม่ือเขาสูรางกายสามารถสะสมแลว
รวมตัวกบัฮีโมโกลบนิในเม็ดเลือดแดงซึง่ทําไดดี
กวาออกซิเจนประมาณ 200-250 เทา ทําให
การลําเลียงออกซเิจนสูเซลลตางๆ ของรางกาย
ลดนอยลงไป ซึ่งสงผลใหรางกายเกิดอาการ
ออนเพลีย สมองขาดออกซิเจน และหากไดรับ
แกสคารบอนมอนอนไซดในปริมาณมากอาจ
ทําใหรางกายเกดิอาการขาดออกซเิจนเฉียบพลัน
ถึงข้ึนเสียชีวิตได แกสคารบอนมอนอกไซดเกิด
จากการเผาไหมท่ีไมสมบูรณของสารประกอบ
คารบอน โดยเฉพาะเคร่ืองยนตสันดาปภายใน
คารบอนมอนออกไซดจะเกดิไดมากเม่ือออกซเิจน
ไมเพยีงพอในการสนัดาป คารบอนมอนอกไซด
สามารถใชเปนเชื้ อเพลิงได เม่ือเผาไหมใน
อากาศจะเกดิเปลวเพลิงสนี้าํเงนิพรอมท้ังใหแกส

คารบอนไดออกไซดออกมา
ท้ังนี้ อุตสาหกรรมหลายประเภทเปน

แหลงเกิดแกสคารบอนมอนอกไซด อาทิเชน
โรงกล่ันน้าํมัน โรงงานหลอหลอมโลหะ โรงงาน
ผลิตเยือ่กระดาษ โรงงานผลิตสารฟอรมาดีไฮด
และในโรงงานท่ีมีการใชเชื้อเพลิงประเภทแกส
ถานหิน หรือน้ํามัน รวมไปถึงงานเชื่อมโลหะท่ี
ใชแกสคารบอนไดออกไซดเปนแกสกําบังหรือ
งานเชือ่มโลหะทีม่ผีวิเคลอืบสหีรอืหรอืฉาบนํ้ามนั
ในโรงงานท่ีมีการใชรถยก หรืออูซอมรถยนต
ท่ีมีการปรับแตงเคร่ืองยนต คนงานไดรับแกส
คารบอนมอนอกไซดจากการเผาไหมของเครือ่งยนต
ซึ่งพบวาในไอเสียของรถยนตท่ีมีปริมาณแกส
คารบอนมอนอกไซด 1-10% และถาเคร่ืองยนต
มีสภาพไมดีจะทําใหแกสคารบอนมอนอกไซด
มีปริมาณสูงข้ึน

แกสไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen
Sulfide) สูตรเคมี H2S หรือท่ีคนท่ัวไปเรียกวา
“แกสไขเนา” เพราะกล่ินของแกสชนิดนี้คลาย
กล่ินไขเนา เปนผลพลอยไดของกระบวนการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เชน จากโรงงาน
ฟอกหนัง โรงงานผลิตกาว โรงงานผลิตน้ําตาล
หรือเปนแกสท่ี มีในน้ําเสีย น้ําเนา และสิ่ ง
โสโครก เปนหนึ่งในสารประกอบท่ีไดจากธาตุ
ซัลเฟอร เปนแกสพิษไมมีสี  น้ําหนักโมเลกุล
34.04 กรัม/โมเลกุล จุดเดือด -85.5  ํC จุด
หลอมเหลว -60.7  ํC ความหนาแนนของแกส
1.393 g/L ท่ี อุณหภูมิ  25  ํ C ความดัน
บรรยากาศ 1 atm ซึง่มีน้าํหนักมากกวาอากาศ
คาปริมาณไอระเหยของแกสตํ่าสดุท่ีสามารถเกดิ
การระเบิดได หากมีออกซิเจนเพียงพอ (Lower
explosive Limit, LEL) อยูท่ี 4% ถือวาเปนแกส
ติดไฟไดงายและมีการเผาไหมรุนแรง อุณหภูมิ
ท่ีสามารถลุกติดไฟไดเองอยูท่ี 290  Cํ
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แหลงกําเนิดของแกสไฮโดรเจนซัลไฟด
สวนใหญมาจาก 2 แหลง ไดแก กระบวนการ
ทางธรรมชาติและกระบวนการทางอุตสาหกรรม
กระบวนการทางธรรมชาติ เชน กระบวนการ
ยอยสลายของซากอินทรียสารท่ีมีธาตุซัลเฟอร
เปนสวนประกอบโดยแบคทีเรียในสภาวะไมใช
ออกซิเจน (Anaerobic digestion) ในสวนของ
กระบวนการทางอุตสาหกรรม เชน กระบวนการ

ลูกทอ แอลมอนด หัวมันสําปะหลัง เปนตน
และยังเปนสารท่ีสังเคราะหได ใชในโรงงาน
ทําสี เหมืองทอง การชุบทอง และการถายภาพ
ตลอดจนการใชในทางมิชอบในรูปสารประกอบ
เกลือไซยาไนด (Cyanide salt) ซึง่ละลายน้าํไดดี
โดยท่ัวไปจะเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอรไรเซชั่นท่ี
รุนแรงเม่ือสัมผัสกับอุณหภูมิท่ีสูงกวา 50  ํ C
และเกิดการออกซิไดซอยางรุนแรงเม่ือสัมผัส

กบัสารท่ีเปนกรดหรือเบส ในกรณเีกดิเพลิงไหม
จากแกสนี้ สิ่งแรกท่ีควรปฏิบัติคือ รีบปดแหลง
ร่ัวไหลของแกสโดยใหสวมอุปกรณชวยหายใจ
ชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) พรอมหนากาก
เต็มหนาและชุดปองกันสารเคมี ใชน้ําฉีดเปน
ฝอยเพื่อหลอเย็นภาชนะบรรจุอยูเสมอ หามใช
สารดับเพลิงเพราะอาจจะเกดิปฏิกริิยาท่ีรุนแรง
ได นอกจากนี้ยังพบวา ไฮโดรเจนไซยาไนดจัด
เปนแกสพิษท่ีตรวจพบในควันบุหร่ี ซึ่งจะเขาไป
ทําลายเยื่อบุผิวหลอดลมสวนปลายและถุงลม
ทําใหเกดิโรคหลอดลมอักเสบและถงุลมโปงพอง
ไฮโดรเจนไซยาไนดมีผลกระทบตอสุขภาพ
(Health Effect) ดังนี้

สัมผัสทางหายใจ :  การหายใจเขาไปจะ
กอใหเกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ และ
เปนโรคปอดบวมน้ํา ทําใหเกิดอาการเจ็บคอ
หายใจติดขัด ปวดศีรษะ คล่ืนไส และหมดสติได

สมัผัสทางผิวหนัง : การสัมผัสสารนี้ทาง
ผิวหนังอาจจะทําใหเปนผืน่แดง แผลถลอกและ
อักเสบ สารนีส้ามารถดูดซมึผานผวิหนงัไดอาจ
ทําใหตายไดอยางรวดเร็ว

กินหรือกลืนเขาไป : การกลืนหรือกิน
เขาไปอาจทําใหเวียนศีรษะ ออนเพลีย ปวด
ศีรษะ ความคิดสบัสน ความดันเลือดตํ่า เปนลม
โคมาและตายได

สัมผัสถูกตา : การสัมผัสถูกตาอาจจะ
ทําใหเกิดอาการระคายเคือง การมองพรามัว
ปวดตา และอาจจะทําลายตาอยางถาวรได

ความผิดปกติอ่ืนๆ : การสัมผัสสารนี้
บอยๆ หรือเปนเวลานานอาจจะทําใหมีเลือดค่ัง
ในปอด เสยีงแหบ น้าํหนกัตัวลด อาจจะทําลาย
สมองและตอมไทรอยด

คลอรีน (Chlorine) สูตรเคมี Cl2 ใน
สถานะบริสุทธิ์เปนแกสสีเหลือง (yellow) หรือ
เหลืองอมเขียว (yellowish-green) มีกล่ินเหม็น
ฉุนและกอความระคายเคือง มีน้าํหนกัมากกวา
อากาศ คลอรีนถูกใชในอุตสาหกรรมทางเคมี
หลายอยาง เชน ใชเปนสารต้ังตนในการผลิต
สารฟอกขาว (Bleaching Agent) ในรูปสาร
ประกอบ Hypochlorite ใชใสลงในสระวายน้ํา
และน้ําประปาเพื่อฆาเชื้ อโรค สารประกอบ
Hypochlorite เปนสารละลายท่ีไดจากการเติม
แกสคลอรีนลงในน้าํ สารฟอกขาวท่ีใชตามบาน
หลายๆ สูตรมี hypochlorite ประมาณ 3-5 %
แตหากเปนสารฟอกขาวท่ีใชในอุตสาหกรรมมัก
เขมขนกวา อาจเขมขนถงึ 20 % หากเติมกรดลง

กล่ันแยกปโตรเลียม การผลิตสิ่งทอ การฟอก
หนงั การทําเหมืองแร กระบวนการเกีย่วกบัการ
ผลิตเยือ่กระดาษ กระบวนการบาํบดัน้าํเสยีและ
สิง่ปฏิกลู

ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen Cyanide)
สูตรเคมี HCN ไมมีสี มีกล่ินฉุน จุดเดือด 26  Cํ
จดุหลอมเหลว -11  Cํ จดัเปนแกสพษิ มีอยูตาม
ธรรมชาติในผลและเมล็ดพืชหลายชนิด เชน
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ในสารละลาย Hypochlorite จะไดแกสคลอรีน
กลับคืนมา หากเติมแอมโมเนยีลงในสารละลาย
Hypochlorite จะไดแกสท่ีมีชื่อวา “คลอรามีน”
(chloramine) ซึ่งท่ีมีความเปนพิษเหมือนกับ
แกสคลอรีน

แกสคลอรีนจัดวาเปนแกสท่ีมีอันตราย
รายแรง นอกจากฤทธิก์ัดกรอนเนื้อเยื่อแลว ยัง
ทําปฏิกิริยากับสารเคมีอ่ืนๆ ไดงาย แมตัวแกส
จะไมติดไฟ แตสามารถทําปฏิกิริยากับสารอ่ืน
ทําใหเกิดความรอนและการระเบิด อีกท้ังชวย
สารอ่ืนในการติดไฟ เปนแกสหนักกวาอากาศ
จงึไมลอยข้ึนสงู โอกาสจะร่ัวไหลแลวเกดิปญหา
รุนแรงมีคอนขางสูง คลอรีนมีกล่ินเฉพาะตัว
(กล่ินเหมือนคลอรีนในสระวายน้ํา) ทําใหผู
ประสบภัยมักรูตัวไดเร็ว เนือ่งจากความเปนพษิ
และอันตรายรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนได ผูเขาไปทํา

การกูภัยจงึควรใสชดุปองกนัในระดับท่ีเหมาะสม
ถาร่ัวไหลในปริมาณสงู แนะนําใหใสชดุปองกัน
พรอมเคร่ืองชวยหายใจขนิดมีถังบรรจุอากาศ
ในตัว (SCBA) จะปลอดภัยท่ีสุด

การสัมผัสแกสคลอรีนทําใหเกิดอาการ

ทําใหเกิดปอดบวมน้ํา (Pulmonary Edema)
ปอดอักเสบ (Chemical Pneumonitis) หายใจ
ลมเหลวและถึงตายได การสัมผัสท่ีผิวหนัง ถา
แกสมีความเขมขนสงูมากจะแสบระคายผวิหนงั

สําหรับอาการระยะยาว หากการสัมผัส
ในระยะเฉียบพลันนั้ นรุนแรงโดยสัมผัสใน
ปริมาณสูงมากจนเนื้อเยื่อปอดถูกทําลายถาวร
อาจทําใหผูปวยเกดิอาการหอบเหนือ่ยจากปอด
เปนพังผืดในระยะยาว การสัมผัสในปริมาณสูง
ในคร้ังเดียวอาจทําใหเกดิเปนโรคหอบหืดข้ึนได

การสัมผัสท่ีตาอาจกัดกรอนกระจกตา
จนมีปญหาการมองเห็นในระยะยาว สวนพษิใน
การกอมะเร็งและการกอผลตอบุตรในหญิงต้ัง
ครรภนั้น ยังไมมีขอมูลชัดเจน

ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfer Dioxide)
สูตรเคมี SO2 เปนแกสไมมีสี ไมไวไฟ ท่ีระดับ
ความเขมขนสูงจะมีกล่ินฉุนแสบจมูก เม่ือทํา
ปฏิกริิยากบัออกซเิจนในอากาศจะเปนซลัเฟอร
ไดออกไซดและจะรวมตัวเปนกรดกาํมะถนั เม่ือ
มีความชืน้เพยีงพอและอยูรวมกบัอนภุาคมวลสาร
ท่ีมีตัวเรงปฏิกิริยา เชน แมงกานีส เหล็ก และ
วานาเดียมจะเกิดปฏิกิริยาเติมออกซิเจนเปน
แกสซลัเฟอรไตรออกไซดและเปนกรดกาํมะถนั
เชนกัน การสันดาปเชื้อเพลิงเพื่อใชพลังงานใน
การดํารงชีพของมนุษย ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม
ทําใหเกิดแกสซัลเฟอรไดออกไซดและอนุภาค
มวลสาร กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ
กเ็ปนแหลงกาํเนดิของมลพษิท้ังสอง ไดแก แกส
ซัลเฟอรไตรออกไซด และละอองกรดกํามะถัน
กอใหเกดิอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ เชน
โรคหลอดลมอักเสบเร้ือรัง นอกจากนี้ยังทําให
น้ําฝนท่ีตกลงมามีสภาพความเปนกรดมากข้ึน
ซึ่งจะทําลายระบบนิเวศน ปาไม แหลงน้ํา สิ่งมี
ชีวิตตางๆ รวมไปถึงการกัดกรอนอาคารและ
โบราณสถานอีกดวย

แสบเคืองเนือ้เยือ่ เนือ่งจากแกสมีฤทธิก์ดักรอน
ระคายเคือง เม่ือสมัผสัเยือ่บตุาจะทําใหเยือ่บตุา
อักเสบ แสบตา น้ําตาไหล หากแกสมีความ
เขมขนสงูอาจถงึกบัทําใหเปนแผลท่ีกระจกตาได
การสัมผัสเยื่อบุจมูกทําใหแสบจมูก น้ํามูกไหล
การสมัผสัเยือ่บทุางเดินหายใจทําใหแสบคอ ถา
แกสมีความเขมขนสงู อาจทําใหทางเดินหายใจ
สวนบนบวม และเกิดการอุดกั้นทําใหหายใจไม
ออกได หากเกิดปญหาทางเดินหายใจสวนบน
อุดกัน้ อาการเร่ิมแรกจะมีเสยีงแหบ ไอเสยีงทุม
(Croupy Cough) หายใจมีเสียงทุม (Stridor)
ทางเดินหายใจสวนลางอาจจะเกิดการตีบตัน
ทําใหหายใจเปนเสยีงว๊ีด (Wheezing) โดยเฉพาะ
ในผูท่ีเปนโรคทางเดินหายใจอยูกอนแลว เชน
หอบหืด ถงุลมโปงพอง มีโอกาสหายใจเกดิเสยีง
ว๊ีดไดมาก หากแกสมีความเขมขนสูงมากๆ จะ



ซลัเฟอรไดออกไซดเปนแกสพษิท่ีเกดิจาก
การเผาไหมของเชื้อเพลิงท่ีมีกํามะถัน (S) เปน
องคประกอบ มีแหลงกําเนิดท่ีสําคัญ ไดแก
ถานหิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน เตาเผาขยะ
เตาเผาศพ เปนตน ปริมาณท่ีถกูปลดปลอยจาก
การเผาไหมจะสัมพันธกับปริมาณของซัลเฟอร
ท่ีพบในเชื้อเพลิง พบมากในบรรยากาศท่ีเกิด
จากการเผาไหมของเชื้อเพลิงในภาคการขนสง
อุตสาหกรรม ครัวเรือน และจากธรรมชาติ จัด
เปนแกสพิษ แตก็มีประโยชนสําหรับภาคการ
เกษตรและอุตสาหกรรม เชน ใชฆาเชื้อโรค
ใชฟอกสี เปนตน

ความเขมขน และผลกระทบ
 ความเขมขน 3-5 ppm เร่ิมรับกล่ินได
 ความเขมขน 8-12 ppm ทําใหแสบคอ
 ความเขมขน 20 ppm ระคายเคืองตอ

เยือ่บตุาและระบบทางเดินหายใจ มีอาการแสบ
ตา แสบจมูก แสบคอ

 ความเขมขนมากกวา 85 ไมโครกรัม/
ลูกบาศกเมตร  พชืใบรวง และเกดิโรคพชืเร้ือรัง

 ความเขมขน 1500 ไมโครกรัม/ลูก
บาศกเมตร (24 ซม.) ทําใหอัตราการตายสงูข้ึน

 ความเขมขนมากกวา 750 ไมโครกรัม
/ลูกบาศกเมตร (24 ซม.) อาจเพิ่มอัตราการ
ตายตอวันสงูข้ึน

 ความเขมขนมากกวา 300-500
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร(24 ซม.) เพิม่อัตรา
ผูปวยเขารักษาดวยโรคระบบทางเดินหายใจ

 ความเขมขนมากกวา 345 ไมโครกรัม
/ลูกบาศกเมตร มีผลตอการกัดกรอนวัสดุ โดย
เฉพาะวัสดุโลหะ

ผลแบบเฉยีบพลนั
แกสซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ท่ีความ

เขมขน 3-5 ppm จะเปนความเขมขนท่ีมนุษย
เร่ิมไดกล่ิน  หากมีความเขมขนเพิ่มข้ึนจะมีผล
กระทบตอรางกาย ไดแก

 ระคายเคืองตา แสบตา
 ระคายเคืองตอเยือ่บโุพรงจมูก คอ และ

อวัยวะภายในระบบทางเดินหายใจ มีอาการ
แสบ แนนหนาอก การทํางานของปอดลดลง

 มีอาการบีบรัดตัวของระบบทางเดิน
หายใจ ทําใหหายใจลําบาก มีอาการหอบหืด
แนนหนาอก

 อัตราการเตนของชีพจรเปล่ียนแปลง
ความสามารถในการหายใจลดลง

 มีอาการใจสั่น หัวใจเตนเร็ว วิงเวียน
ศีรษะ และมีอาการเชื่องซึม

 หากสัมผัสกับผิวหนังจะทําให เกิด
ผื่นแดงและอักเสบ

ผลแบบเรือ้รงั
 เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ เชน

โรคปอดอักเสบเร้ือรัง มีอาการหอบ ไอ
แอมโมเนยี (Ammonia)  จดัเปนแกสพษิ

ไมมีสแีตมีกล่ินฉุนรุนแรง สตูรเคมี  NH3 จดุเดือด
-33.35  ํC จุดหลอมเหลว -77.7  ํC น้ําหนัก
มวลโมเลกุล 17.03 กรัม/โมเลกุล เปนแกสท่ี
เบากวาอากาศเพราะความหนาแนนไอ = 0.58
เม่ือเทียบกับความหนาแนนไอของอากาศ = 1
และเนื่องจากมีจุดเดือดท่ีตํ่า กระบวนการทาง

อุตสาหกรรมจงึนยิมนาํแกสชนดินีม้าใชเปนสาร
นําความเย็นในระบบทําความเย็น โดยเฉพาะ
โรงงานทําน้าํแข็งและอุตสาหกรรมหองเยน็ ขอดี
เม่ือเปรียบเทียบประสทิธภิาพและราคากบัสาร
ทําความเย็นตัวอื่น แกสแอมโมเนียมีประสิทธิภาพ
สูงกวาแตราคาถูกกวา และไมทําลายชั้นโอโซน
ในบรรยากาศเม่ือเทียบกับสารทําความเย็น
คลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) ชนดิอ่ืน ขอเสยี
คือแอมโมเนยีเปนแกสท่ีมีบทบาทสาํคัญในการ
เรงปรากฏการณยโูทรฟเคชัน่ (Eutrophication)
ของระบบนิเวศน ซึ่งก็คือ ปรากฏการณท่ีทําให
พืชจําพวกสาหรายและวัชพืชเจริญเติบโตมาก
กวาปกตเินือ่งจากแหลงน้าํไดรบัธาตอุาหารจาํพวก
ไนเตรสและฟอสเฟตมากเกินไป พืชเหลานั้น
จะปกคลุมผวิน้าํ ทําใหน้าํขาดออกซเิจน และใน
ท่ีสุดทําใหน้าํเนาเสยี สรางความเสียหายใหกับ
ระบบนิเวศน

นอกจากสามารถทําลายระบบนเิวศนได
แลว แกสแอมโมเนียยังเปนอันตรายตอสุขภาพ
มนุษยหากมีการสัมผัสระดับความเขมขนสูงๆ
เปนเวลานาน ซึ่งระดับความเขมขนของแกส
แอมโมเนียท่ีเปนอันตรายตอมนุษยมีดังนี้

 ระดับความเขมขน 25 ppm (17.5
mg/m3) คนสวนใหญเร่ิมไดกล่ิน อนุญาตให
สัมผัสไดนานท่ีสุด  8 ชั่วโมง

 ระดับความเขมขน 100 ppm (70
mg/m3) ไมสงผลกระทบรายแรงตอรางกาย
ระคายเคืองเล็กนอย ไมอนุญาตใหสัมผัสเปน
เวลานาน

 ระดับความเขมขน 400 ppm (280
mg/m3) ระคายเคืองจมูกและลําคอ อนญุาตให
สัมผัส 30 นาที-1ชั่วโมง

 ระดับความเขมขน 700 ppm (490
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mg/m3) ระคายเคืองดวงตา อนุญาตใหสัมผัส
30 นาที-1ชั่วโมง

 ระดับความเขมขน 1700 ppm (1900
mg/m3) เกดิอาการชกั และระคายเคืองตา จมูก
และคออยางรุนแรง อาจจะเสยีชวิีต ถาไดรับเกนิ
30 นาที

 ระดับความเขมขน 2000-5000 ppm
(1400-3500 mg/m3) ระคายเคืองคอ ปวด
แสบท่ีลําคออยางรุนแรง อาจเสียชีวิต ถาไดรับ
เกิน 15 นาที

 ระดับความเขมขน 5000-10000
ppm (3500-7000 mg/m3) เกดิการชกักระตุก
ของกลามเนื้อและระบบหายใจ   ทําใหรางกาย
ขาดออกซเิจนอยางรวดเร็ว อาจเสยีชวิีตภายใน
2-3 นาที

ไนตรกิออกไซด (Nitric Oxide) เปนแกส
ไมมีส ีไมมีกล่ิน ไมติดไฟ น้าํหนกัโมเลกลุ 30.1
กรัม/โมเลกุล ความหนาแนน 1.04 จุดเดือด
-151.8  Cํ ละลายน้ําไดเล็กนอย และมักจะถูก
ออกซไิดซในอากาศเปนแกสไนโตรเจนไดออกไซด
สวนใหญเกดิข้ึนเองตามธรรมชาติจากการยอย
สลายสารประกอบไนโตรเจนโดยแบคทีเรีย

แกสชนิดนี้เขาสูรางกายโดยการหายใจ
โดยตรงหรือในรูปไอระเหยของละอองของกรด
ไนตริกหรือไนตรัสหลังจากแกสรวมตัวกบัละออง
น้ําหรือความชื้นแลว ทําใหเกิดการระคายเคือง
อยางรุนแรงตอระบบทางเดินหายใจ ตา จมูก
เยื่อเมือก และผิวหนังท่ีสัมผัส

การสัมผัสท่ีความเขมขนตํ่าเปนระยะ

เวลานานอาจทําใหเกิดสีเหลืองท่ีผิวหนังและ
ฟน ถาไดรับความเขมขนสงูจะทําใหระคายเคือง
ท่ีปอดอยางรุนแรงและจะเกิดเมทฮีโมโกลบิน
(Methemoglobin) ในเลือดซึง่ขัดขวางการขนสง
ออกซิเจนไปสูสวนตางๆ ของรางกาย

การเกิดพิษเฉียบพลัน ทําให รู สึกไม
สบายตัว ผิวหนังเปนสีเขียวคลํ้าจากการขาด
ออกซิเจน ไอ หายใจขัด หายใจลําบาก เปนไข
ปวดศีรษะ คล่ืนไส อาเจียน และอาจถึงตายได
ในกรณทีีความเขมขนตํ่าอาจระคายเคืองหลอดลม
มีอาการปอดบวมน้ําและเกิดรอยโรคเร้ือรังได
การสมัผสักบัของเหลวจะทําใหเกดิการกดักรอน
รุนแรงตอตาและผิวหนัง

หลกัการท่ัวไปในการตรวจวัดปรมิาณ
แกสในบรรยากาศพ้ืนท่ีอับอากาศ

 ระยะเวลาในการตรวจวัดปริมาณ
แกสในพืน้ที่อบัอากาศ อยางนอยท่ีสดุตองทํา
การตรวจสอบ/วัดปริมาณแกสภายในระยะ
เวลาข้ันตํ่าท่ีผูผลิตอุปกรณตรวจวัดกาํหนดไว แต
เพื่อใหผลตรวจวัดสมบูรณข้ึน ควรจะเพิ่มเวลา
ตรวจวัดแกสเปนสองเทา (เวลาท่ีผูผลิตอุปกรณ
กําหนด x 2)

 ตําแหนงตรวจวัดแกส ใหพิจารณา
ตามความหนาแนนของแกสท่ีจะตรวจวัด ดังนี้

 ตรวจวัดบริเวณดานลางของพื้นท่ีอับ
อากาศสําหรับแกสท่ีความหนาแนนมากกวา
อากาศ อาทิ แกสไฮโดรเจนซัลไฟด

 ตรวจวัดบริเวณดานบนของพื้นท่ีอับ
อากาศสําหรับแกสท่ีความหนาแนนนอยกวา

อากาศ อาทิ แกสมีเธน
 ตรวจวัดบริเวณตรงกลางของพื้นท่ีอับ

อากาศสาํหรับแกสท่ีความหนาแนนเทาอากาศ
อาทิ แกสคารบอนมอนอกไซด

 ระยะการตรวจวัดปริมาณแกส ให
ตรวจวัดปริมาณแกสทุกระยะ 4 ฟตุ (1.2 เมตร)
ในแนวทางเดินและสองขางทาง โดยควรเดิน
อยางชาๆ เพื่อใหเคร่ืองวัดแกสมีเวลาตรวจจับ
อยางเพียงพอ

กระบวนการตรวจวดัแกส
กระบวนการตรวจจดัปริมาณแกสในพืน้ท่ี

อับอากาศมีลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี้
1. แตงต้ังบุคคลหนึ่งทําหนาท่ีตรวจวัด

แกส โดยบคุคลดังกลาวตองไดรับการฝกอบรม
เกี่ยวกับพื้นท่ีอับอากาศและการฝกอบรมการ
ใชอุปกรณตรวจวัด

2. ตรวจสอบเคร่ืองวัดแกสชนิดวัดแกส
หลายชนดิในเคร่ืองเดียว (Multi-Gas Monitor)
ท่ีไดรับการเทียบคาภายในระยะเวลา 1 เดือน
ท่ีผานมา โดยจะตองมีสําเนาเอกสารการใช
อุปกรณของผูผลิตติดอยูดวย (เปนรายละเอียด
แบบยอก็ได)

3. ตรวจสอบอุปกรณตรวจวัดในสภาพ
บรรยากาศท่ีสะอาดตามข้ันตอนท่ีผูผลิตกาํหนด
หรือทดลองใชงานตามขอแนะนํา

4. ถาเปนไปได ใหดูดตัวอยางอากาศ
ผานรูหรือชองท่ีทะลุเขาไปในพื้นท่ีอับอากาศ
กอนจะเปดทางเขา ถาทําไมได ใหเปดชองทาง
เขาแลวเร่ิมดูดตัวอยางอากาศทุกระยะ 4 ฟุตท่ี
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เดินเขาไปและจากท้ังสองขางทาง ท้ังนี้ ระยะ
เวลาการเก็บตัวอยางตองเปน 2 เทาของระยะ
เวลาตอบสนองของอุปกรณท่ีผูผลิตระบุไว

5. ตรวจวัดแกสตามลําดับตอไปนี้
 ออกซิเจน
 แกสติดไฟได (ไวไฟ) และ
 แกสพษิ
6. ตัวอยางคาการตรวจวัดแกสท่ีอนญุาต

ใหเขาไปในพื้นท่ีอับอากาศได
 ปริมาณออกซิเจนมากกวา 19.5%

แตนอยกวา 23.5%
 ปริมาณแกสติดไฟไดหรือแกสไวไฟ

นอยกวา 10% ของคา LEL
 ปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซด

นอยกวา 35 ppm
 ปริมาณแกสไฮโดรเจนซัลไฟดนอย

กวา 10 ppm
 แกสพษิชนดิอ่ืน มีปริมาณนอยกวาคา

จํากัดท่ีอนญุาตใหสัมผัสได (PEL; Permissible
Exposure Limit) ตัวอยางเชน

 Benzene (C6H6) TWA 1 ppm -
STEL 5 ppm

 Carbon Dioxide (CO2) TWA 5 ppm
- STEL 30 ppm

 Nitrogen Dioxide (NO2) TWA 1 ppm
- STEL 3 ppm

 Nitrogen Monoxide (NO) TWA 25
ppm - STEL 50 ppm

 Sulphur Dioxide (SO2) TWA 2 ppm
- STEL 5 ppm

ท้ังนี้ เคร่ืองวัดแกสสมัยใหม หากตรวจ
พบปริมาณแกสเกนิคากาํหนดจะสงสญัญาณเตือน
เปนแสงหรือเสียงหรือท้ังสองอยาง ผูทําการวัด
ตองออกมาจากพืน้ท่ีโดยเร็วเม่ือสัญญาณเตือน

ปรากฏหรือดังข้ึน
7. บันทึกคาปริมาณแกสท่ีตรวจวัดได
8. ใหอานคาการตรวจวัดแกสในชวง

เวลาตอไปนี้
 กอนการระบายอากาศ
 หลังการระบายอากาศ
 กอนเขาไปในพื้นท่ีอับอากาศ
 ตรวจวั ดตลอดเวลาหลั งจากนั้ น

โดยอานคาตรวจวัดทุก 30 นาที
9. ติดตอฝายความปลอดภัยทันที กรณี

ไมสามารถปรับปรุงสภาพบรรยากาศในพื้นท่ี
อับอากาศใหดีข้ึนดวยการระบายอากาศ

เครือ่งตรวจวดัแกสในพืน้ทีอ่บัอากาศ
เคร่ืองตรวจวัดแกสในพืน้ท่ีอับอากาศนยิม

ใชเคร่ืองวัดอานคาโดยตรง (Direct Reading
Instrument) หรือเคร่ืองมืออานคาท่ีเวลาตรวจ
วัดจริง (Real-time Measurement Instrument)
มีหลายชนิด หลายขนาด รูปทรง และสี แตท่ี
เปนหัวใจคือ สวนรับรูหรือท่ีเรียกวาเซ็นเซอร
(Sensor) สําหรับตรวจวัดแกสแตละชนิด โดย
ตัวอยางอากาศจะถูกสงเขาไปในเซ็นเซอรดวย

เคร่ืองดูดอากาศ (Active Sampling) หรือแพร
กระจายเขาไปเอง (Passive Sampling) จากนัน้
จะถกูวิเคราะหดวยเคร่ืองมือ (Meter) ชนดิตางๆ
เชน หลอดตรวจวัด เคร่ืองวัดแกสไวไฟ เคร่ือง
วัดแกสพษิและออกซิเจน ข้ึนอยูกบัลักษณะของ
สิง่แวดลอมและแกสหรือไอท่ีจะทําการตรวจวัด
จากนั้นจะแปลผลอานคาโดยตรงแสดงผานจอ
แสดงผลหรือมาตรวัดในลักษณะตางๆ ซึง่อยาง
นอยท่ีสดุ เคร่ืองตรวจวัดควรมีเซน็เซอรสําหรับ
ตรวจวัดแกสในพื้นท่ีอับอากาศครบถวนตาม
ตองการ ไดแก ออกซเิจน แกสไวไฟ และแกสพษิ
รวมอยูในเคร่ืองเดียวกนั ตัวอยางเคร่ืองตรวจวัด
แกส 4 Sensors เพื่อตรวจวัดออกซิเจน (O2)
ไฮโดรเจนซลัไฟด (H2S)  คารบอนมอนอกไซด
(CO) และวัดแบบผสม (Combination)

ท้ังนี้ เซ็นเซอรตรวจวัดแกสมีอยูดวยกัน
หลายชนิด (เทคโนโลย)ี อาทิ

 เซ็นเซอรเรงปฏิกิริยาตรวจวัดแกสติด
ไฟได  (Catalytic Combustible Gas Sensors)
ใชตรวจวัดแกส็ในบรรยากาศท่ีมีแนวโนมจะเกดิ
การระเบิด เปนเซ็นเซอรใชตรวจจับแกสติดไฟ
ไดดวยวิธีทําใหเกิดการเผาไหมข้ึนภายในชอง
เซน็เซอร ใหความเท่ียงตรงสงู โดยแกสตัวอยาง
จะถกูสงเขาไปสมัผสักบัขดลวดรอนเรงปฏิกริิยา
(Catalytic) ทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิซิเดชั่น
หรือการเผาไหม อุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนทําใหวงจร
ตรวจวัด (วงจร Wheat Stone Bridge) สามารถ
อานคาและแสดงผลออกมาได แตเซ็นเซอร
ชนิดนี้ตองมีเงื่อนไข แกสท่ีจะตรวจวัดตองมี
ปริมาณ 1,000-50,000 ppm จึงจะวัดคา %
ของ LEL ของแกสนัน้ไดดี หากปริมาณสวนผสม
นอยกวา 200 ppm เซน็เซอรจะตรวจวัดไมไดผล
นอกจากนี้ยังมีขอดอยอีกหลายประการ เชน

 บริเวณทําการตรวจวัดตองมีปริมาณ
ออกซิเจนไมตํ่ากวา 14% เนื่องจากตองมีการ
สนัดาปเกิดข้ึนจึงจะตรวจวัดอยางแมนยําได

 เซ็นเซอรอาจจะไดรับความเสียหาย
จากตะกัว่หรือซลิิโคนและสารเรงปฏิกริิยาอ่ืนๆ

 การอานคาการตรวจวัดอาจไดรับผล
กระทบจากความชืน้และการกล่ันตัวเปนไอของน้าํ

 เซ็นเซอรจะตอบสนองออนกับแกส
ไฮโดรคารบอนพลังงานตํ่า เชน ไอน้าํมัน น้าํมัน
กาด น้ํามันดีเซลและน้ํามันเคร่ืองบินพาณิชย

 มีแนวโนมจะสูญเสียความแมนยําใน
การตรวจวัดหลังจากใชงานไป 1 ปหรือมากกวา

 ไมแนะนําใหใชงานในบรรยากาศท่ีม ี
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แกสอะเซทิลีน เนื่องจากตัวจับเปลวไฟ (Flame
Arrestor) ปองกนัการลุกติดไฟภายนอกเซน็เซอร
ของแกสไดทุกชนิดยกเวนอะเซทิลีน ดังนั้นจึง
เปนเร่ืองสําคัญท่ีผูตรวจวัดแกสตองเรียนรูวา
เคร่ืองวัดสามารถใชไดในบรรยากาศชนิดใดได
บาง ท้ังนี้ เคร่ืองตรวจวัดแกสชนิดมือถือสวน
ใหญในปจจุบันไดรับการรับรองใหใชงานไดใน
บรรยากาศ Class I, Division I, Group ABCD

 เซ็นเซอรสารก่ึงตัวนําเคลือบดวย
ออกไซดโลหะตรวจวดัแกสตดิไฟได [Metallic
Oxide Semiconductor (MOS) Combustible
Gas Sensor] เซน็เซอรชนดิท่ีใชออกไซดโลหะกึง่
ตัวนาํในสถานะของแข็งเปนตัววัดแกสติดไฟได
แพรหลายมานานพอสมควร มีอายุการใชงาน
3-5 ป มีความทนทานในสภาพการใชงานใน
บรรยากาศมีความเขมขนของแกสในปริมาณ
สูงไดดีในขณะท่ีเซ็นเซอรชนิดอ่ืนไดรับความ
เสยีหายและไมสามารถนาํกลับมาใชงานใหมได

สารกึ่งตัวนํามีศักยภาพนํากระแสไฟฟา
ท่ีกึง่กลางระหวางตัวนาํ (Conductor) กบัฉนวน
(Insulator)

ตัวนําไฟฟาทําดวยวัสดุท่ีมีอิเล็กตรอน
อิสระและปลอยใหอิเล็กตรอนอิสระเคล่ือนตัว
ไดงาย อิเล็กตรอนเปนสวนประกอบเล็กท่ีสุด
ใน 1 อะตอมและมีประจุลบ ซึ่งกระแสไฟฟา
(Electricity) คือกระแสของอิเล็กตรอนท่ีอยูใน
ตัวนําไฟฟา ทองแดงเปนตัวนําไฟฟาท่ีดีมาก
และใชกันอยางแพรหลาย

เพื่อใหกระแสไฟฟาไหลจะตองมีแรงมา
ขับเคล่ือนอิเล็กตรอนไปในทางหนึ่ง แรงนัน่คือ
แรงขับเคล่ือนอิเล็กตรอน (Electromotive force;
emf) วัดคาเปนโวลต (Volt) หรือท่ีเรียกกันวา
“ศักยไฟฟา” (Potential) หรือ “ศักยไฟฟา
ระหวาง 2 จุด”

สาํหรับฉนวนใชหุมตัวนาํไฟฟาเพือ่ปองกนั
ไมใหกระแสไฟฟาไหลไปผิดท่ี ทําจากวัสดุท่ีไม
ยอมใหอิเล็กตรอนเปนอิสระและเคล่ือนท่ี เชน
ไมแหง แกว ยาง พลาสติกบางชนิด ฯลฯ

สารกึ่งตัวนําคือทราย (Silica) ภายใต
รูปทรงท่ีเปนผลึกบริสุทธิ์ อะตอมของทรายจะ
กอโครงสรางอะตอมท่ีจะปลอยใหอิเล็กตรอน
อาศัยอยูไดนอยมาก ดังนัน้ทรายบริสทุธิเ์ปนตัว
นาํไฟฟาไมดีขณะท่ีเปนฉนวนท่ีดี แตเม่ือเปล่ียน
โครงสรางใหมีการปนเปอนเพือ่ใหอิเล็กตรอนว่ิง
เขาไปได การนําไฟฟาของทรายจะมีเพิ่มข้ึน
สารท่ีนิยมใชเติมทรายเพื่อลดความบริสุทธิ์

ไดแก อาเซนกิ (Arsenic) แอนติโมน ี(Antimony)
บิสมัสท (Bismuth) ฟอสฟอรัส (Phosphorus)
ท้ังนี้ ชนิดของสารท่ีเติมเพื่อลดความบริสุทธิ์
ปริมาณของสารท่ีเติม อุณหภูมิของสารกึง่ตัวนาํ
และความตางศักยมีผลตอความไวในการตรวจ
วัดของเซ็นเซอร รวมไปถึงแกสท่ี เซ็นเซอร
สามารถตรวจวัดไดดวย

เซน็เซอรท่ีอยูในสถานะของแข็งสวนใหญ
ประกอบดวยสารกึ่ งตัวนําเคลือบไวดวยสาร
ออกไซดของโลหะ เชน สังกะสีออกไซด (Zinc
Oxide) อะลูมิเนยีมออกไซด (Aluminum Oxide)
ซึ่งเซ็นเซอรเหลานี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งวา Metallic
Oxide Sensor (MOS)

ขดลวดความรอนถูกฝงในสารกึ่งตัวนํา
ซึ่ งจะเปนตัวรักษาอุณหภูมิและคอยควบคุม
จํานวนอิเล็กตรอน และยังคอยปองกันการ
ควบแนนของไอน้ําบนผิวสารกึ่งตัวนําอีกดวย

สารท่ีเคลือบโลหะออกไซด (Metallic
Oxide) มีพืน้ผวิเปนรูพรุนสามารถดักจบัโมเลกลุ
ของออกซเิจนในบรรยากาศ ความตางศักยท่ีใส
 เขาไปในเซ็นเซอรท่ีตอกับวงจรตรวจวัด Wheat
Stone Bridge เม่ือเซ็นเซอรสัมผัสสารปนเปอน
ในบรรยากาศ (แกสท่ีตองการตรวจวัด) จะเกดิ
ปฏิกิริยากับออกซิเจนท่ีถูกดักจับไวกอนหนา
ซึง่จะมีการปลอยอิเล็กตรอนออกมามากข้ึนโดย
จะไปลดความตานทานตอสะพานเชื่อมพรอม
กับดึงมิเตอรตอบสนองคาของแกสท่ีตองการ
ตรวจสอบออกมา

ลกัษณะเฉพาะของเซน็เซอร MOS
 ตองการออกซิเจนเพื่อใหตรวจวัดได

อยางแมนยํา แตไมมากเทาเซ็นเซอร Catalytic
 สวนท่ีเกิดความรอนของตัวเซ็นเซอร

ตองการพลังงานสงู ทําใหตองใชแบตเตอร่ีใหญ
ข้ึนหรือจํานวนมากข้ึน

 การอานคาอาจไดรับผลกระทบจาก
ความชื้นและการควบแนนของไอน้ํา

 เซน็เซอร MOS ตอบสนองสารอินทรีย
ระเหยงาย (VOCs) สารไฮโดรฟลูออโรคารบอน
(HFCs) และสารทําละลาย (Solvents) แตไม
ตอบสนองสารเด่ียว (Single Compound)
บางชนดิ

 เซ็นเซอรอินฟราเรดตรวจวัดแกส
ติดไฟได (Infra-Red Combustible Sensors)
มีการนําเทคโนโลยีอินฟราเรดมาใชกับเคร่ือง
ตรวจวัดบางชนิดเม่ือไมนานมานี้ ซึ่งสามารถ
ทํางานไดดีในบรรยากาศท่ีมีออกซิเจนตํ่าและ
ในบรรยากาศท่ีมีอะเซทิลีน แตปจจุบนัราคายงั
คงสูง เซ็นเซอร อินฟราเรดทํางานโดยการ
สะทอนแสงผานกระจกเพื่อวัดคาปริมาณแสง
ท่ีถกูดูดกลืนระหวางเกดิการหักเห แตตองมีการ
ไหลของแกสผานเซน็เซอรอยางตอเนือ่งจงึจะได
ผลดี อีกท้ังมีการเตือนคอนขางชา นอกจากนีย้งั
ไมสามารถตรวจวัดแกสไฮโดรเจน โดยท่ัวไป
เซน็เซอรอินฟราเรดสามารถเทียบคาเพือ่ตรวจ
วัดสารไฮโดรคารบอนธรรมดา เชน มิเธนหรือ
อีเธนเทานั้น ไมสามารถตรวจวัดสารไฮโดร
คารบอนน้ําหนักโมเลกุลสูง ตัวทําละลาย และ
เชื้อเพลิงไดอยางแมนยํา

 เซ็นเซอรไฟฟาเคมี (เคมีเปยก) ตรวจ
วัดแกสพิษ [Electrochemical (Wet Chem) Toxic
Sensors] เซน็เซอรชนดินีต้อบสนองเฉพาะสาร
เคมีชนดิท่ีระบไุวซึง่โดยท่ัวไปมีดวยกนั 30 ชนดิ
รวมถงึคลอรีน แอมโมเนยี คารบอนมอนอกไซด
คารบอนไดออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด
ไนตริกออกไซด ไฮโดรเจนไซยาไนด ไฮโดรเจน
ซัลไฟด และซัลเฟอรไดออกไซด ท้ังนี้ ผูผลิตจะ
ระบุสารเคมีท่ีสามารถตรวจวัดไดท้ังหมดไวบน
เคร่ืองตรวจวัด
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เซนเซอร ไฟฟ าเคมีใช อิ เล็กโตรไลท
(Electrolyte) และอิเล็กโทรด (Electrode) ใน
การตรวจจับแกส อาศัยปฏิกิริยาเคมีระหวาง
แกสและสารละลายอิ เล็กโตรไลท  ผลจาก
ปฏิกิริยาคือ ศักยไฟฟาท่ีอิเล็กโทรดเปล่ียนไป
หมายถึงความสามารถในการผลิตไอออนและ
อิเล็กตรอน ท้ังนี้ การเปล่ียนแปลงศักยไฟฟา
ทําใหเกิดกระแสไฟฟาและเหนี่ยวซึ่งเคร่ืองมือ
วัดสามารถอานคาได

กระบวนการตรวจวัด แกสท่ีตองการ
ตรวจวัดในสิง่แวดลอมจะกระจายผานเยือ่บางๆ
เขาไปละลายในอิเล็กไตรไลทและทําปฏิกิริยา
กับสัมผัสกับเซนซิ่งอิเล็กโทรดเกิดไอออนและ
อิเล็กตรอน ซึง่จะสงอนภุาคใหกระจายผานสาร
ละลายอิเล็คไตรไลทไปท่ี Counting Electrode
เพื่อทําการนับจํานวน ถือวาวงจรครบถวน

เซน็เซอรไฟฟาเคมีเปยกใหความแมนยาํ
ในการตรวจสอบ เนื่องจากเปนการตอบสนอง
โดยตรงกบัสารท่ีตองการตรวจวัดท้ังในปริมาณ
มากหรือเล็กนอย ตามปกติเคร่ืองจะมีอายุการ
ใชงานประมาณ 1 ป สาํหรับการตรวจวัดสารพษิ
ท่ัวไป และประมาณ 2 ป สําหรับการตรวจวัด
ไฮโดรเจนซัลไฟดและคารบอนมอนอกไซด

เชนเดียวกบัเซน็เซอรชนดิอ่ืนๆ เซน็เซอร
ไฟฟาเคมีเปยกมีขอจํากัดในการใชงาน นั่นคือ
สารละลายสรางกระแสไฟฟาสามารถเยอืกแข็งได
หากบริเวณตรวจวัดมีอุณหภูมิตํ่ากวา 0  Cํ อีกท้ัง
เซ็นเซอรสารเคมีบางชนิดอาจไดรับผลกระทบ
จากความสงูเนือ่งจากมีความออนไหวเร่ืองแรงดัน

การอานคาตรวจวัดท่ีไมปกติเปนอีก
ปญหาหนึ่งของเซ็นเซอรไฟฟาเคมีเปยกซึง่เปน
เร่ืองคอนขางไรเหตุผล ตัวอยางเชน ในการตรวจ

วัดแกสท่ีทอระบายน้ําเสียแหงหนึ่ง เคร่ืองวัด
แสดงคาคารบอนมอนอกไซด 300 ppm (คา
จาํกดัการสมัผสั TWA อยูท่ี 35 ppm) และวัดคา
ไฮโดรเจนซัลไฟดไดตํ่ากวา 100 ppm ตามขอ
กาํหนด TWA ประเด็นท่ีนาจะเปนสาเหตุคือ การ
ตรวจวัดถูกรบกวนจากแกสไฮโดรเจนซัลไฟด
เซน็เซอรไฟฟาเคมีเปยกสาํหรับใชวัดปริมาณแกส
คารบอนมอนอกไซดบางรุนจะถูกรบกวนจาก
ปริมาณแกสไฮโดรเจนซลัไฟดปริมาณตํ่าไดงาย
เปนท่ีทราบกันดีแลววาคารบอนมอนนอกไซด
ไมใชแกสท่ีจะพบไดในทอระบายน้ําเสีย ขณะท่ี
แกสไฮโดรเจนซัลไฟดพบบอยในพื้นท่ีลักษณะ
ดังกลาว ซึ่งสามารถสนันษิฐานไดวา บางทีการ
วัดแกสคารบอนมอนอกไซดถกูรบกวนโดยแกส
ไฮโดรเจนซลัไฟดทําใหการแสดงคาผดิปกติแบบ
ไมมีเหตุผล นอกจากนี้ บางคร้ังเซ็นเซอรไฟฟา
เคมีเปยกสาํหรับการวัดแกสออกซไิดเซอรบางชนดิ
เชน คลอรีน คลอไรดไดออกไซดและโฮโซน
สามารถทําใหเกดิปญหาการอานคาผดิปกติได
เชนเดียวกนัในกรณขีองแกสคารบอนมอนอกไซด
กับแกสไฮโดรเจนซัลไฟด

การตระหนักถึงอันตรายในพื้นท่ีปฏิบัติ
งาน ความเขาใจความรูพืน้ฐานดานเคมี และรูวา

อะไรรบกวนการตรวจวัดแกสทําใหเคร่ืองวัดอาน
คาผิดปกติ รวมท้ังการเขมงวดในการตรวจวัด
จะชวยแกปญหาดังกลาวนีไ้ด

 เซ็นเซอรสารกึ่งตัวนําเคลือบออกไซด
โลหะใชตรวจวัดแกสพิษ [Metallic Oxide Semi-
conductor (MOS) Toxic Broad Range Gas Sensors]
มีระบบเซน็เซอรสารกึง่ตัวนาํเคลือบดวยออกไซด
โลหะท่ีพฒันาเพือ่ใชตรวจจบัแกสพษิหลายชนดิ
รูปแบบและลักษณะการทํางานคลายกบัเซน็เซอร
ชนิดเดียวกันท่ีใชตรวจจับแกสไวไฟ เซ็นเซอร
ชนิดนี้ (MOS วัดแกสพิษ) สามารถตอบสนอง
แกสพิษหลายชนิดท่ีมีระดับ ppm ตํ่า รวมถึง
คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจนซัลไฟด สไตรีน
แอมโมเนีย โทลูอีน น้ํามันเชื้อเพลิง และสาร
ไฮโดรคารบอนหลายชนดิและสารตัวทําละลาย
แตไมสามารถตรวจจบัคารบอนไดออกไซดหรือ
ซัลเฟอรไดออกไซดได นอกจากนี้เซ็นเซอรยัง
บอกไมไดวาแกสชนิดใดและปริมาณเทาใด
มีอยูในบรรยากาศขณะนั้น บอกไดแตเพียงวา
บรรยากาศมีอันตรายตอสุขภาพเทานั้น

 เคร่ืองตรวจจบัแบบกอประจไุอออนของ
โฟตอน (PID's: Photo Ionization Detector) เคร่ือง
ตรวจจบัชนดินีป้ลอยลําแสงอุลตราไวโอเลตท่ีเรียก
วา “โฟตอน” จาก UV Lamp เขาไปในหองตรวจ
จับแกส (Gas Chamber) ท่ีมีตัวอยางแกสท่ีจะ
ตรวจวัดอยูขางในเพื่อใหเกิดการกอประจุซึ่ง
ปริมาณการกอประจุหรือกระแสไฟฟาท่ีเกิดข้ึน
จะเปนสดัสวนสัมพันธกับปริมาณสวนผสมของ
แกสท่ีมีอยูใน Gas Chamber หากปรากฏวา
มีสวนผสมของกาซท่ีตรวจจบัในปริมาณเทากบั
หรือมากกวาคาพลังงานท่ีต้ังไวก็จะมีการแสดง
ผลออกมาจากตัวเคร่ือง เพือ่บอกหรือเตือนใหรู
ขณะนั้นมีสวนผสมของแกสท่ีตองการตรวจวัด
ในปริมาณเทาใด

คาพลังงานจากการกอประจุคือคา IP
(Ionizing Potential) เฉพาะตัวของสารชนดินัน้ๆ
มีหนวยวัดเปนอิเล็กตรอนโวลต (eV) คาการกอ
ประจหุรือกระแสไฟฟาท่ีเกดิจากโฟตอนเขาไปทํา
ปฏิกิริยากับแกสในหองตรวจจับแกส หากตรง
กับคา IP ชนิดใดแสดงวามีแกสชนิดนั้นใน
บรรยากาศและสามารถคํานวณออกมาเปน
ปริมาณ ppm ไดดวย

PID ใชตรวจวัดแกสสวนผสมสารอินทรีย
ระเหยงาย (VOCs; Volatile Organic Compounds)
ในบรรยากาศซึง่มีอยูในปริมาณตํ่ามาก (ระดับ
1 สวนตอลานสวน หรือ 1 ppm) อาทิ Benzene,
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Toluene, Vinylchloride, Hexane, Ammonia,
Isobutylene, Styrene, Jet A fuel, Allyl alcohol,
Mercaptans, Propylene oxide, Phosphine,
Trichloroethylene, Perchloroethylene, นยิมใช
ในอุตสาหกรรมปโตรเลียมและสารเคมี ซึ่งนัก
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและผู เชี่ยวชาญความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมใชเคร่ืองตรวจวัด PID
ตรวจสอบสภาพบรรยากาศในพื้นท่ีทํางานมา
ต้ังแตทศวรรษ 1960 หรือกวาหาสิบปมาแลว
อายุการใชงานของเซ็นเซอรประมาณ 1-3 ป
คาใชจายในการซอมบาํรุง (สวนใหญจะเปล่ียน
UV Lamp) อยูระหวาง 300-1,400 ดอลลาร
(10,000-47,500 บาท) ถือวาแพงสมควร
สําหรับเคร่ืองวัดแกสหลายชนิดในเคร่ืองเดียว

 เซน็เซอรตรวจวดัออกซเิจน (Oxygen
Sensors) เปนเซ็นเซอรท่ีทํางานทางเคมีอยาง
แทจริง คลายคลึงกับเซ็นเซอรไฟฟาเคมีเปยก
ตามท่ีกลาวไปแลวต รวจวัดปริมาณออกซิเจน
เพื่อเตือนเม่ือปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ
ตรวจวัดมีนอยกวา 19.5% สัญญาณจะเตือน
ทันที เซ็นเซอรมีความไวตอการเยือกแข็งและ
ระดับความสูง อายุการใชงานประมาณ 1-2 ป

เซนเซอรออกซิเจนใชตะกั่วหรือสังกะสี
เปนเซนซิง่อิเล็คโทรดและทองหรือแพลตินมัเปน
เคานเตอรอิเลค็โทรดจุมในสารละลายอิเลค็โตรไลท
ท่ีเปนเบสของโปแตสเซยีมไฮดร็อกไซด และนํา
แผนเยือ่ก้ันทาํดวยเทฟลอนก้ันระหวางอิเลค็ไตรไลท
กับตัวอยางของสารท่ีอยูในบรรยากาศ กระแส
ไฟฟาท่ีเกดิข้ึนจะเปนสดัสวนโดยตรงกบัความดัน
ยอยของออกซเิจนท่ีผานทะลุวงจรคอมเพนเซท
แอมปริไฟวแสดงคาเปน% ตอปริมาตรอากาศ
อยูระหวางชวง 0-25%

คําเตือน หามใชเซ็นเซอรตรวจวัดแกส
ออกซิ เจนไปตรวจวัดสารพิษไมวาชนิดใดๆ
เนื่องจากจะตองใชปริมาณสารพิษถึง 60,000
ppm เพื่อลดปริมาณออกซิเจนจาก 20.9%
(ปกติ) ลงมาถงึ 19.5% (จดุเตือน) นัน่คือตอง
มีแกสพษิ 60,000 ppm ในบรรยากาศพืน้ท่ีอับ
อากาศ เซน็เซอรจงึจะสงสญัญาณเตือน แนนอน
วาแกสพิษปริมาณมากขนาดนั้นสามารถทําให
ผูตรวจวัดเสียชีวิตไดภายในเวลาไมกี่นาที

การเลือกและการใชอุปกรณตรวจวัด
(Instrument Design & Operation)

อุปกรณตรวจวัดท่ีใชภาคสนามควรจะมี
น้าํหนกัเบา เคล่ือนยายไดงาย แข็งแรง กะทัดรัด
ทนตออุณหภูมิและสภาวะอากาศ รวมท้ังใชงาน

และบํารุงรักษาไดงาย ดูแลไดงาย มีท่ีสะพาย
มีซองใส และไมเปรอะเปอนงาย และถาใชใน
การตอบโตภาวะฉุกเฉิน ควรเปนเคร่ืองมือท่ีมี
ระยะการอุนเคร่ือง (Warm -up) ในเวลาสั้น

 เคร่ืองมือ/อุปกรณในการตรวจวัดควร
มีหนาจอแสดงผลท่ีดูเห็นไดงาย อานไดชัดเจน
มีแสงไฟชวย หากอยูในบริเวณท่ีจําเปนตองใช

 อุปกรณเตือนภัยเปนสัญญาณเสียง
หรือแสงคือสิ่งจําเปนในสภาวะการทํางานในท่ี
คับแคบ ไมสะดวกตอการสังเกตหนาจอบอยๆ
หรือใสอุปกรณปองกันสวนบคุคลควบคูไปดวย
ทําใหไมสามารถดูผลท่ีหนาจอไดสะดวก

 อุปกรณชวยดูดอากาศหรือปม เพือ่ดูด
เอาอากาศเขามาใหเซน็เซอรวิเคราะหชวยทําให

กรณตีอบโตสถานการณฉุกเฉิน Warm-up time
ก็เปนตัวแปรท่ีสําคัญตัวหนึ่งในการพิจารณา
เลือกใชเคร่ือง โดยควรเลือกชนดิท่ีมีคา Warm-
up time ตํ่าซึ่งหมายถึงสามารถตรวจวัดไดเร็ว

 Sensitivity (คาท่ีสามารถตรวจวัดได)
โดยท่ัวไปจะอธิบายถึงคา Detection limit ของ
เคร่ืองมือหรือพดูอีกนยัหนึง่คือ ความเขมขนของ
สาร/ปริมาณสารนอยท่ีสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถ
ตรวจวัดไดอยางมีความนาเชือ่ถือ Sensitivity มี
ความสําคัญมากในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ความเขมขนเล็กนอย แตสวนเล็กนอยนั้นเปน
อันตรายตอสุขภาพรายแรง ดังนั้นควรเลือกใช
ใหเหมาะสมเชนกนั ซึง่สวนใหญท่ีพบ เคร่ืองมือ
มี Sensitivity สูงๆ มักจะตองการเวลาในการ
Warm-up นาน การสอบเทียบ (Calibration)
ตองทําถี่ข้ึน รวมท้ังตองมีการดูแลอยางระมัด
ระวังเพิ่มข้ึนดวย

 Selectivity (สารท่ีจะทําการตรวจวัด)
จาํเปนอยางยิง่ท่ีจะตองเลือกวาเคร่ืองมือนีส้ามารถ
ตรวจวัดสารเคมีปนเปอนประเภทใด และมีสาร
อะไรรบกวนการตรวจวัดไดบาง สวนใหญจะถกู
ระบุไวในคูมือการใชงานของเคร่ืองจะตรวจวัด
อะไรไดบางและหามหรือระวังหากสารบางตัว

ทราบคาของสารปนเปอนในอากาศไดเร็วยิง่ข้ึน
 สายตอกบัตัวเคร่ืองดูดอากาศ (Hose)

หรือทอ (Proof) จําเปนตองใชในกรณีตองการ
ตรวจวัดในชองหรือถังท่ีไมสามารถนําอุปกรณ
ตรวจวัดเขาไปได

 Short response time ควรจะเลือก
อุปกรณท่ีมีระยะในการตอบสนองสัน้ เคร่ืองมือ
อ านค าโดยตรงมีค าการตอบสนองผลการ
วิเคราะหต้ังแตหลายวินาทีจนถึงหลายนาที
เลือกท่ีเหมาะสมและจําเปนตอการใชงาน

 Recovery time คือ เวลาท่ีอุปกรณใช
ในการท่ีจะกลับมาท่ีจุด 0 หรือจุดเร่ิมตน และ
พรอมจะรับวิเคราะหตัวอยางใหมท่ีเขาไปหลังจาก
วิเคราะหผลและอานคาของตัวอยางกอนหนานี้
Recovery time อาจข้ึนอยูกบัอัตราการเกบ็ตัวอยาง
ความยาวของสาย (Hose) เก็บตัวอยาง ความ
เขมขนของสารปนเปอน (Concentration of
contaminant ) รวมท้ังอุณหภูมิและความชื้น
(Temperature & Humidity)

 Warm-up time คือ ชวงเวลาท่ีใชใน
การเตรียมเคร่ืองมือใหพรอมต้ังแตเปดสวิทซ
จนกระท่ังเคร่ืองสามารถใชงานได ซึ่งหากผู
ปฏิบัติงานจําเปนตองใชเคร่ืองมือตรวจวัดใน
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ท่ีสงผลคลาดเคล่ือนตอการตรวจวิเคราะห
 Precision (ความเท่ียงตรง) เปนการวัด

ความเท่ียงตรงของคาการตรวจวัดโดยอุปกรณ/
เคร่ืองมือเม่ือทําการตรวจวัดหลายคร้ัง ไดผลท่ี
ใกลเคียงกันมาก ถือวามีความเท่ียงตรง

 Accuracy (ความแมนยาํ) คาท่ีมิเตอร/
อุปกรณใดอานไดผลตรงกบัคาของตัวอยางท่ีรูผล
อยูแลว (Known sample) เชน มิเตอร A อานผล
จากการวัดสาร A ได 50 ppm ซึง่สาร A เปนสาร
มาตรฐานท่ีทําข้ึนท่ีความเขมขน 50 ppm นั่น
หมายความวา มิเตอร A มี Accuracy สงู  ในขณะ
เดียวกนัเม่ือใชมิเตอร B วัด ผลท่ีไดคือ 40 หรือ
60 ppm แสดงวามิเตอร B ไมมี Accuracy

การสอบเทียบอุปกรณ (Instrument
calibration)

เคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจะทํา
การสอบเทียบโดยผูผลิตเพื่อใหมีความแมนยํา
(Accuracy) กบัอนภุาค ไอ หรือแกสท่ีใชตรวจวัด
การปรับเทียบคร้ังแรกจะถกูปรับเทียบโดยผูผลิต
โดยใชสารหรือแกสท่ีมีความเขมขนตางๆ จาก
นั้นเคร่ืองมือก็จะมีการตอบสนองอยางแมนยํา
ท่ีชวงความเขมขนและสารท่ีนํามาสอบเทียบ
เทานั้น มิเตอรจะไมตอบสนองอยางแมนยาํกับ
แกสอ่ืนและชวงความเขมขนท่ีตางออกไป แตจะ
มีการตอบสนองแบบมีความสมัพนัธ (Relative
Response) ซึง่มากกวาหรือนอยกวาท่ีควรจะเปน
ในสิ่งแวดลอม แตไมไดหมายความวา อุปกรณ
นั้นใชไมไดเลย หากแตวาเม่ือใชตรวจวัดแกส
หรือสารท่ีไมใชตัวท่ีใชสอบเทียบ จะตองมีการ
สอบเทียบการตอบสนอง (Gas equivalents/
Response equivalents) สวนใหญ ผูผลิตจะ
เตรียมขอมูลไวใหเพือ่เปรียบเทียบและแปลงคา
เรียกวา (Relative Response Curves หรือ

Conversion factors) สาํหรับแกสหรือไออ่ืน  ๆท่ี
เคร่ืองนาํไปตรวจวัดแตไมไดใชในการสอบเทียบ
อุปกรณ

การตรวจการสอบเทียบ (Calibration
Check) ควรจะทําท่ีความเขมขนในการตรวจวัด
จริง เชน 25 ppm ของแกสคารบอนมอนอกไซด
มาตรฐาน ผลการตรวจวัดโดยอุปกรณอานคาได
25 ppm ถอืวาอุปกรณมีความแมนยาํเชือ่ถอืได
และยงัสามารถวัดคาระหวาง 1-200 ppm ของ
แกสคารบอนมอนอกไซดไดอยางแมนยํา ใน
ทางกลับกัน หากผลการอานคาไมได 25 ppm
เม่ือใชตรวจวัดแกสมาตรฐานขณะทําการตรวจ
อาจตองมีการปรับอุปกรณจนไดคาท่ียอมรับ
(ควรจะอานได) การทําลักษณะนี้เรียกวา การ
สอบเทียบภาคสนาม (Field calibration Check)
เพือ่ใหอุปกรณทํางานได ณ จดุตรวจจริง ภายใต
อุณหภูมิและสถานการณท่ีคาดวาจะนําไปใช
ตรวจวัด การนาํมาปรับเทียบควรทํากอนการใช
เคร่ืองมือ แตในสถานการณฉุกเฉินอาจจะเปน
ไปไมได ฉะนัน้ควรทําการตรวจสอบเทียบเปน
ระยะๆ เชน ตรวจสอบเทียบ (Calibration check)
สปัดาหละ 1 คร้ัง อุปกรณท่ีชวยในการตรวจ
สอบเทียบ เชน ไขควงตัวเล็กๆ ท่ีสวนใหญจะมา
พรอมกับตัวเคร่ืองมือตรวจวัดซึง่ควรเก็บรักษา
ใหดีเพื่อสะดวกในการหยิบใช

ปจจยัอ่ืนท่ีควรพจิารณาในการตรวจวัด
 สิ่งแวดลอมหรือขอจํากัดของบริเวณ

ท่ีจะทําการตรวจวัดจริงอาจมีผลกระทบตออุปกรณ
การเก็บวิเคราะหตัวอยาง เชน อุณหภูมิ ความ
ชื้น ความดันอากาศ อนุภาคอ่ืน ไฟฟาสถิต
สะพานแมเหล็กไฟฟา ความเขมขนของออกซเิจน
แสงสวางจากสิ่งแวดลอม และสารกอกวนการ
เก็บตัวอยางอากาศ สิ่งเหลานี้ทําใหการตรวจ

สอบเทียบภาคสนาม (Field calibration check)
ไดรับผลกระทบดวย และสถานการณท่ีมักพบ
วาเปนปญหาหลักตออุปกรณการเก็บตัวอยาง
อากาศคือ อุณหภูมิท่ีสูงเกินไป

 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติ
ของอันตรายกเ็ปนสิง่สาํคัญอีกอยางหนึง่ตอการ
เลือกอุปกรณในการตรวจวัดสาํหรับสารตัวท่ีรูจกั
เชน ความไวไฟ ความดันไอ ความหนาแนนไอ
ศักยภาพในการแตกตัว แมกระท่ังความเปน
พิษและคามาตรฐานในบรรยากาศการทํางาน
(TLV หรือ PEL) เปนขอมูลชวยใหผูปฏิบัติงานรู
วามีอันตรายตอสขุภาพอยางไรและควรใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลอะไรบาง

 คาใชจายในการเก็บตัวอยาง (Cost)
กเ็ปนปจจยัในการพจิารณา อยาซือ้อุปกรณมีคา
Sensitivity สงูสดุและมีการทํางานไดหลากหลาย
ทางเลือกในขณะท่ีมีความตองการเพียงแคการ
วัดคามาตรฐาน

อุปกรณการตรวจวัดหลากหลายแกสใน
เคร่ืองเดียว (Multiple sensor) มักมีราคาแพง
ท้ังตนทุนการซื้อ การใชงานและการซอมบํารุง
ควรพจิารณาจาํเปนตองใชหรือไม เม่ือเทียบกบั
การตองเปล่ียนเซนเซอรบอยๆ
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