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ขอบังคับ OSHA 29CFR 1910.146
นิยามความหมายของพื้นที่อับอากาศไวดังนี้
 พื้ น ที่ มี ข นาดใหญ พ อสํา หรั บ ให ค น
เขาไปปฏิบัติงานได
 ทางเขาและทางออกมีจา
ํ กัดทัง้ จํานวน
และขนาด
 ไมไดออกแบบใหเปนพืน
้ ทีป่ ฏิบตั ิงาน
อยางตอเนือ่ ง
สําหรับพื้นที่ตองมีการอนุญาตกอนเขา
(Permit-Required Confined Space) มีลกั ษณะ
สําคัญ ไดแก

มี หรื อมี แนวโน มจะมี บรรยากาศ
อันตรายอยูขางใน
 มีวัตถุที่มีแนวโนมจะปดลอมผูเขาไป
ขางใน
 มี ก ารออกแบบภายในที่ อาจกั ก ขั ง
หรือทําใหขาดอากาศหายใจแกผูเขาไปขางใน
 มี อันตรายต อสวัสดิ ภาพและสุขภาพ
ที่สามารถระบุชนิดไดอยูขางใน
ตัวอยางพื้นที่อับอากาศ เชน ถัง บอ ทอ
ถ้าํ อุโมงค ไซโล หองเครือ่ งสูบน้าํ หองเครือ่ งจักร
หองใตดิน ฯลฯ


อันตรายจากการจมน้าํ เนือ่ งจากระดับ
น้ําในพื้นที่อับอากาศที่อยูในที่ต่ําสูงขึ้น
 อั น ตรายจากการถู ก ป ดล อมหรื อถู ก
ถมทับจากวัตถุจนหายใจไมสะดวกหรืออากาศ
ไมเพียงพอสําหรับการหายใจ
สภาพบรรยากาศที่ เป นอั นตรายใน
พืน้ ทีอ่ บั อากาศ
 ปริ มาณออกซิ เจนในบรรยากาศพื้ น ที่
อับอากาศ มีแนวโนมจะมีปริมาณต่ํากวา 19.5%
(ปริมาณนอยเกินไป) หรือมากกวา 23.5%
(ปริ มาณมากเกินไป) ซึ่ งจะส งผลกระทบตอ
สัวสดิภาพและสุขภาพตามปริมาณออกซิเจน
ดังตอไปนี้
 ปริมาณออกซิเจนมากกวา 23.5%
คือปริมาณที่มากเกินไป (Oxygen Enriched)
มีอันตรายจากอัคคีภัยในระดับสูงมาก
 ปริ ม าณออกซิ เ จน 20.9% เป น
ปริมาณปกติในบรรยากาศทัว่ ไป เหมาะสําหรับ
ใชหายใจ
 ปริมาณออกซิเจน 15-19% ทําให
ประสิทธิภาพการทํางานลดลงรวมดวยอาการ
ไมมีแรง รวมทั้งอาจจะแสดงอาการเริ่มตนของ
ผูเ ปนโรคเสนเลือดสงไปเลี้ยงหัวใจอุดตันและมี
ปญหาระบบไหลเวียนในปอด
 ปริมาณออกซิเจน 10-12% เริ่มมี
อาการหายใจถีแ่ ละลึก การตัดสินใจแยลง ปาก
เริ่มเขียว
 ปริ ม าณออกซิ เจน 8-10% หั วใจ
ลมเหลว เปนลม หมดสติ หนาซีด คลื่นเหียน
อาเจียน


อันตรายในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
การทํางานในพื้นทีอ่ ับอากาศถือวาเปน
งานทีอ่ ันตรายทีส่ ดุ ชนิดหนึง่ ในโลก เนือ่ งจากมี
อันตรายหลายรูปแบบซอนอยูขางในสามารถ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บ เจ็บปวย หรือเสียชีวิตได
ดังตัวอยางตอไปนี้
 อันตรายจากขาดอากาศ (ออกซิเจน)
หายใจ รวมทัง้ การสัมผัสแกสและไอโลหะ ทําให
หมดสติหรือเสียชีวิตได
 อั น ตรายจากการเกิ ดเพลิ ง ไหม แ ละ
การระเบิด
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ปริมาณออกซิเจน 6-8% หมดสติ แต
ยังมีโอกาสฟน ภายใน 4-5 นาที ประมาณ 50%
จะเสียชีวิตหลัง 6 นาที สวนใหญเสียชีวิตหลัง
8 นาที
 ปริมาณออกซิเจน 4-6% อาการโคมา
ใน 40 วินาที ชักกระตุก อัตราหายใจลดลง
และเสียชีวิต
ทั้งนี้ อาการขาดออกซิเจนระดับตางๆ
ขางตน อาจแตกตางกันไปในแตละบุคคล ขึน้ อยู
กับเงื่ อนไขดานสุขภาพและความแข็งแรงของ
รางกาย รวมถึงเพศและวัยของผูเขาไปในพื้นที่
อับอากาศนั้นดวย
 อันตรายจากแกสติดไฟได (Combustible
Gases) แกสติดไฟไดทําใหเกิดอัคคีภยั และการ
ระเบิดในพื้นที่อับอากาศซึ่งจะสงผลใหเกิดการ
บาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางานในพื้นที่อับอากาศของ
สหรัฐฯ กําหนดไว แกสติดไวไฟไดในบรรยากาศ
ภายในพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไมเกิน 10% ของคา
จํากัดการระเบิดขั้นต่ํา (LEL; Lower Explosive
Limit) ของสารนั้น และจะตองยังคงมีคา ต่าํ กวา
คาจํากัดการระเบิดของสารนั้นตลอดเวลาที่อยู
ในพื้นที่อับอากาศนั้น
 คาจํากัดขัน
้ ต่าํ การระเบิดของสารใดๆ
หมายถึง อัตราสวนผสมนอยที่สุดของสารนั้น
กับอากาศ (ออกซิเจน) ในบรรยากาศทีส่ ามารถ
ทําใหเกิดการติดไฟหรือระเบิดเมือ่ สัมผัสความ
รอนในปริมาณทีเ่ หมาะสมซึง่ สารหรือแกสชนิด
ตางๆ จะมีคาดังกลาวนีแ้ ตกตางกันไป

สวนผสมสารที่มีปริมาณนอยกวาคา
จํากัดการระเบิดขั้นต่ําของตัวเองจะไมเกิดการ
ลุ กไหม หรือระเบิ ดแม สั มผั สกั บความร อนใน
ปริมาณทีต่ อ งการก็ตาม เรียกวา อัตราสวนผสม
บางเกินไป (too lean to burn)
 สวนผสมสารที่ มีปริมาณมากกว าคา
จํากัดสูงสุดการระเบิด (UEL; Upper Explosive
Limit) ของตั วเองจะไม เกิ ดการลุ ก ไหม หรื อ
ระเบิดแมวา จะสัมผัสกับความรอนในปริมาณ ที่
ตองการก็ตาม เรียกวา อัตราสวนผสมมากเกินไป
(too rich to burn)
 อันตรายจากแกสพิษ (Toxic Gases)
มีแกสพิษหลายชนิดในพื้นที่อับอากาศ แตละ
ชนิดมีคาจํากัดการสัมผัสตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย เชน OSHA, NIOSH, ACGIH หากใน
พื้นที่อับอากาศมีปริมาณแกสเกินคาจํากัดการ
สัมผัสที่มหี นวยเปน ppm (สวนตอลานสวน) ผู
เขาไปจะไดรบั อันตรายรายแรงถึงขัน้ หมดสติหรือ
เสียชีวิตได ตัวอยางสารพิษในพื้นที่อับอากาศ
และคาจํากัดการสัมผัสขัน้ ต่าํ มีดังนี้ (ดูตาราง)





Toxic Gas
Ammonia
Carbon monoxide
Chlorine
Hydrogen cyanide
Hydrogen sulfide
Nitric oxide
Sulphur dioxide

TWA
25 ppm
25 ppm
0.5 ppm
-10 ppm
25 ppm
2 ppm

STEL
35 ppm
-1 ppm
-15 ppm
-5 ppm

Ceiling
-200 ppm
-4.7 ppm
----

IDL
500 ppm
1,500 ppm
30 ppm
50 ppm
300 ppm
100 ppm
100 ppm
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4000 ppm ภายในเวลานอยกวา 1
ชั่วโมง เสียชีวิต
ผลกระทบตอรางกายเมื่ อไดรับแกส
ไฮโดรเจนซัลไฟดในปริมาณและภายในระยะ
เวลา ตางๆ
 10 ppm ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง
เปนระดับที่ยอมใหสัมผัสไดโดยไมมผี ลกระทบ
ตอสุขภาพ
 50-100 ppm ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
ระคายเคืองเนือ้ เยือ่ ตาและระบบหายใจอยางออน
 200-300 ppm ภายในเวลา 1 ชัว่ โมง
ระคายเคืองเนือ้ เยือ่ ตาและระบบหายใจอยางแรง
 500-700 ppm ภายในเวลา ½ - 1
ชั่วโมง หมดสติ เสียชีวิต
 มากกว า 1000 ppm ภายในเวลา
ไมกี่นาที หมดสติ เสียชีวิต


หมายเหตุคา จํากัดการสัมผัส
 ค า TWA (Time-Weight Average)
หมายถึง คาเฉลี่ยความเขมขนของสารเคมีใน
อากาศสําหรับการทํางาน 8 ชัว่ โมงภายใน 1 วัน
หรือ 40 ชัว่ โมงตอสัปดาหซงึ่ ผูป ฏิบัตงิ านเกือบ
ทั้งหมดสามารถสัมผัส (Exposure) ซ้ําแลวซ้ํา
อีกวันแลววันเลาโดยปราศจากอันตรายตอสุขภาพ
กําหนดขึ้นโดยสํานักบริหารสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางานแหงชาติสหรัฐฯ (OSHA)
 STEL (Short-term Exposure Limit)
หมายถึง คาความเขมขนสูงสุดที่ผูปฏิบัติงาน
สามารถจะสัมผัสอยางตอเนือ่ งในชวงเวลาสัน้ ๆ
(สัมผัสวันละ 4 ครั้งๆ ละ 15 นาที หางกัน 1
ชั่วโมง) โดยไมไดรับอันตราย ไมวาจะเปนการ
ระคายเคือง มึนเมา หรืออาการเรื้อรัง
 Ceiling หมายถึง สวนผสมสูงสุดของ
สารพิษซึง่ คนงานทีไ่ มมเี ครือ่ งปองกันมีแนวโนม
อาจสั มผั สแม แตในระยะสั้ นๆ คนงานที่ ไมมี
เครือ่ งปองกันไมควรเขาไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศซึง่
มีปริมาณสารพิษเกินคา Ceiling
คา STEL และ Ceiling กําหนดขึน้ โดยคณะ
กรรมการนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมแหงสหรัฐ
อเมริกา (ACGIH; American Conference of
Governmental Industrial Hygienists)
 IDL (Immediately Dangerous to Life)
หมายถึง อัตราสวนผสมของแกสพิษในอากาศ
ทีเ่ ปนอันตรายตอชีวติ อยางทันทีทนั ใด (ภายใน
เวลาไมเกิน 30 นาที) กําหนดขึ้นโดยสถาบัน
สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา (NIOSH)

การตรวจสอบพื้นที่อับอากาศ

ตัวอยางผลกระทบตอรางกายเมือ่ ไดรบั
สารพิษ
ผลกระทบต อร างกายเมื่ อได รั บสาร
คารบอนมอนอกไซดในปริมาณและภายใน
ระยะเวลาตางๆ
 35 ppm ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง
เปนระดับที่ยอมใหสัมผัสไดโดยไมมผี ลกระทบ
ตอสุขภาพ
 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
ชัว่ โมง มีแนวโนมจะเกิดอาการโงนเงนหรือโซเซ
 1000-2000 ppm ภายในเวลา 30
มีอาการใจสั่นเล็กนอย
 2000-2500 ppm ภายในเวลา 30
นาที หมดสติ

กอนจะมีการอนุญาตใหเขาไปปฏิบตั งิ าน
จําเปนตองมีกระบวนการตรวจสอบสภาพบรรยากาศ
ภายในพื้นที่อับอากาศทุกครั้ง เพื่อใหไดขอมูล
นําไปพิจารณาตัดสินใจเรื่องสําคัญตอไปนี้
 การจัดทําขั้ นตอนการเขาไปในพื้ นที่
อับอากาศ
 การเลือกอุปกรณปองกันสวนบุคคล
 การกําหนดเวลาการสั มผั ส สารเคมี
ของคนงาน หรือ
 ตัดสินใจจะอนุญาตใหเขาไปในพื้ นที่
อับอากาศหรือไม
ทั้งนี้ การตรวจสอบบรรยากาศภายใน
พืน้ ทีอ่ บั อากาศมีเปาหมายหลัก 3 ประเด็น ไดแก
 วัดปริมาณออกซิเจนเพือ
่ ใหแนใจวา มี
ปริมาณที่เหมาะสม สําหรับการหายใจซึ่งอยูที่
20.8% (0.2%) หากนอยกวานี้ หามอนุญาต
ใหเขาไปจนกวาจะปรับปรุงสภาพบรรยากาศ
ใหปลอดภัย (แลวตรวจวัดใหมอีกครั้ง)
 วัดปริมาณแกสติดไฟไดเพื่อใหแนใจ
วา ไมมีหรือมีปริมาณไมเกินคากําหนดในพื้นที่
อับอากาศทีจ่ ะอนุญาตใหเขาไปปฏิบตั งิ าน โดย
วัดเปน% โดยปริมาตรและ % ของ LEL ของแกส
ติดไฟไดชนิดใดชนิดหนึ่ง ตัวอยาง คาสวนผสม
ต่ําสุดที่ทําใหติดไฟหรือระเบิดได (LEL) ของ
คลอรีนคือ 5% โดยปริมาตร ขณะคาสวนผสม
สูงสุดที่ทําใหติดไฟหรือระเบิดได (UEL) อยูที่
15% ในการวัดปริมาณสารคลอรีนในพื้นที่อับ
อากาศ หากวัดได 2.5% โดยปริมาตร ก็จะแสดง
เปนอีกคาหนึ่งคือ 50% ของคา LEL (5% คือ
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100% ของ LEL) ซึง่ ต่าํ กวายานการเกิดลุกไหม
หรือการระเบิดของแกสคลอรีน (ปริมาณแกส
คลอรีน 5-15% หากมีการสปารกหรือสัมผัส
ความรอนในปริมาณพอเพียงจะเกิดการลุกไหม
หรือระเบิดได)
สําหรับคา LEL ของแกสไฟไดที่พบบอย
ในพื้นที่อับอากาศ ไดแก
 แก สแอลพี จีหรือโพรเพน(Propane)
2.1% โดยปริมาตร
 แกสเพนเทน (Pentane) 1.5% โดย
ปริมาตร
 แกสเฮกเซน (Hexane) 1.1% โดย
ปริมาตร
 น้ํามันเชื้อเพลิง 1.3% โดยปริมาตร
พื้นที่อับอากาศที่มีปริมาณ 10% ของ
LEL หรือมากวา หรือเทากับคา LEL ของแกส
ติดไฟได ไมควรอนุญาตใหเขาไปจนกวาจะมี
การปรุงปรุงใหดขี นึ้ อัตราสวนปลอดภัยทีส่ ดุ คือ
0% ทัง้ นี้ เครือ่ งวัดปริมาณแกสติดไฟไดในพืน้ ที่
อับอากาศโดยทัว่ ไปมี 2 แบบ คือ แบบวัดอัตรา
สวน 0-10% ของ LEL และชนิดวัดอัตราสวน
0-100% (100% ของ LEL ก็คือคา LEL ของ
แกสนั้นๆ นั่นเอง)
 วั ด ปริ ม าณแก ส พิ ษ เพื่ อ ให แ น ใ จว า
แกสพิษแตละชนิดที่ มีอยู ในพื้ นที่อับอากาศมี
ปริมาณต่าํ กวาคาจํากัดทีย่ นิ ยอมใหมไี ดตามขอ
บังคับ OSHA และมาตรฐานอืน่ โดยเฉพาะแกส
คารบอนมอนอกไซด (CO) และแกสไฮโดรเจน
ซัลไฟด (H2S) ทีพ่ บไดในพื้นที่อบั อากาศทัว่ ไป
แทบทุ กแห งตองมีค าสวนผสมในบรรยากาศ
น อยกว าค าจํากั ดการสั มผั สขั้ นต่ําสุ ด ได แก
TWA, STEL, Ceiling หรือ IDL ตามที่แสดงไว
ในตารางขางตน หากมีคาสูงกวา หามอนุญาต
ใหเขาไปจนกวาจะปรับปรุงสภาพบรรยากาศ

ใหมีความปลอดภัย
หมายเหตุ คุณสมบัติทางเคมีของแกส
พิษที่พบบอยในพื้นที่อับอากาศมีดังนี้
แกสคารบอนมอนอกไซด สูตรเคมี CO
ประกอบด วยอะตอมคาร บอนและออกซิ เจน
อยางละ 1 อะตอม เปนกาซไมมีสี ไมมีกลิ่น
ความหนาแนน 0.97 ซึง่ เบากวาอากาศ มีความ
วองไวตอการทําปฏิกริ ิยาต่าํ และสามารถปะปน
อยูในอากาศไดนาน 1-2 เดือน เปนแกสพิษที่
เปนอันตรายตอสุขภาพมนุษยเนือ่ งจากเปนแกส
ทีไ่ มมกี ลิน่ ทําใหเขาสูร า งกายไดโดยทีผ่ ไู ดรบั แกีส
ไมรูตัวและเมื่อเขาสูร างกายสามารถสะสมแลว
รวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงซึง่ ทําไดดี
กวาออกซิเจนประมาณ 200-250 เทา ทําให
การลําเลียงออกซิเจนสูเ ซลลตา งๆ ของรางกาย
ลดน อยลงไป ซึ่ งส งผลให รางกายเกิ ดอาการ
ออนเพลีย สมองขาดออกซิเจน และหากไดรับ
แกสคารบอนมอนอนไซดในปริมาณมากอาจ
ทําใหรา งกายเกิดอาการขาดออกซิเจนเฉียบพลัน
ถึงขึ้นเสียชีวิตได แกสคารบอนมอนอกไซดเกิด
จากการเผาไหมที่ไมสมบูรณของสารประกอบ
คารบอน โดยเฉพาะเครื่องยนตสันดาปภายใน
คารบอนมอนออกไซดจะเกิดไดมากเมือ่ ออกซิเจน
ไมเพียงพอในการสันดาป คารบอนมอนอกไซด
สามารถใช เป นเชื้ อเพลิ ง ได เมื่ อเผาไหม ใน
อากาศจะเกิดเปลวเพลิงสีนา้ํ เงินพรอมทัง้ ใหแกส

คารบอนไดออกไซดออกมา
ทั้ งนี้ อุ ตสาหกรรมหลายประเภทเป น
แหลงเกิดแกสคารบอนมอนอกไซด อาทิเชน
โรงกลัน่ น้าํ มัน โรงงานหลอหลอมโลหะ โรงงาน
ผลิตเยือ่ กระดาษ โรงงานผลิตสารฟอรมาดีไฮด
และในโรงงานที่มีการใชเชื้อเพลิงประเภทแกส
ถานหิน หรือน้ํามัน รวมไปถึงงานเชื่อมโลหะที่
ใชแกสคารบอนไดออกไซดเปนแกสกําบังหรือ
งานเชือ่ มโลหะทีม่ ผี วิ เคลือบสีหรือหรือฉาบน้าํ มัน
ในโรงงานที่มีการใชรถยก หรืออูซอมรถยนต
ที่มีการปรับแตงเครื่องยนต คนงานไดรับแกส
คารบอนมอนอกไซดจากการเผาไหมของเครือ่ งยนต
ซึ่งพบวาในไอเสียของรถยนตที่มีปริมาณแกส
คารบอนมอนอกไซด 1-10% และถาเครือ่ งยนต
มีสภาพไมดีจะทําใหแกสคารบอนมอนอกไซด
มีปริมาณสูงขึ้น
แก สไฮโดรเจนซั ล ไฟด (Hydrogen
Sulfide) สูตรเคมี H2S หรือที่คนทั่วไปเรียกวา
“แกสไขเนา” เพราะกลิ่นของแกสชนิดนี้คลาย
กลิ่นไขเนา เปนผลพลอยไดของกระบวนการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เชน จากโรงงาน
ฟอกหนัง โรงงานผลิตกาว โรงงานผลิตน้ําตาล
หรื อเป นแก สที่ มี ในน้ํ า เสี ย น้ํ า เน า และสิ่ ง
โสโครก เปนหนึ่งในสารประกอบที่ไดจากธาตุ
ซัลเฟอร เปนแกสพิษไมมีสี น้ําหนักโมเลกุล
34.04 กรัม/โมเลกุล จุดเดือด -85.5 ํ C จุด
หลอมเหลว -60.7 ํC ความหนาแนนของแกส
1.393 g/L ที่ อุ ณ หภู มิ 25 ํ C ความดั น
บรรยากาศ 1 atm ซึง่ มีนา้ํ หนักมากกวาอากาศ
คาปริมาณไอระเหยของแกสต่าํ สุดทีส่ ามารถเกิด
การระเบิดได หากมีออกซิเจนเพียงพอ (Lower
explosive Limit, LEL) อยูที่ 4% ถือวาเปนแกส
ติดไฟไดงายและมีการเผาไหมรุนแรง อุณหภูมิ
ที่สามารถลุกติดไฟไดเองอยูที่ 290 Cํ
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แหลงกําเนิดของแกสไฮโดรเจนซัลไฟด
สวนใหญมาจาก 2 แหลง ไดแก กระบวนการ
ทางธรรมชาติและกระบวนการทางอุตสาหกรรม
กระบวนการทางธรรมชาติ เชน กระบวนการ
ยอยสลายของซากอินทรียสารที่มีธาตุซัลเฟอร
เปนสวนประกอบโดยแบคทีเรียในสภาวะไมใช
ออกซิเจน (Anaerobic digestion) ในสวนของ
กระบวนการทางอุตสาหกรรม เชน กระบวนการ

กลั่นแยกปโตรเลียม การผลิตสิ่งทอ การฟอก
หนัง การทําเหมืองแร กระบวนการเกีย่ วกับการ
ผลิตเยือ่ กระดาษ กระบวนการบําบัดน้าํ เสียและ
สิง่ ปฏิกลู
ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen Cyanide)
สูตรเคมี HCN ไมมีสี มีกลิ่นฉุน จุดเดือด 26 Cํ
จุดหลอมเหลว -11 Cํ จัดเปนแกสพิษ มีอยูต าม
ธรรมชาติในผลและเมล็ดพืชหลายชนิด เชน

ลูกทอ แอลมอนด หัวมันสําปะหลัง เปนตน
และยังเป นสารที่ สังเคราะห ได ใช ในโรงงาน
ทําสี เหมืองทอง การชุบทอง และการถายภาพ
ตลอดจนการใชในทางมิชอบในรูปสารประกอบ
เกลือไซยาไนด (Cyanide salt) ซึง่ ละลายน้าํ ไดดี
โดยทั่ วไปจะเกิดปฏิกิ ริยาโพลี เมอร ไรเซชั่ นที่
รุนแรงเมื่ อสัมผัสกับอุณหภูมิที่ สูงกวา 50 ํ C
และเกิดการออกซิไดซอยางรุนแรงเมื่อสัมผัส

กับสารทีเ่ ปนกรดหรือเบส ในกรณีเกิดเพลิงไหม
จากแกสนี้ สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติคือ รีบปดแหลง
รั่วไหลของแกสโดยใหสวมอุปกรณชวยหายใจ
ชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) พรอมหนากาก
เต็มหนาและชุดปองกันสารเคมี ใชน้ําฉีดเปน
ฝอยเพื่อหลอเย็นภาชนะบรรจุอยูเสมอ หามใช
สารดับเพลิงเพราะอาจจะเกิดปฏิกริ ยิ าทีร่ นุ แรง
ได นอกจากนี้ยังพบวา ไฮโดรเจนไซยาไนดจัด
เปนแกสพิษที่ตรวจพบในควันบุหรี่ ซึ่งจะเขาไป
ทําลายเยื่อบุผิวหลอดลมสวนปลายและถุงลม
ทําใหเกิดโรคหลอดลมอักเสบและถุงลมโปงพอง
ไฮโดรเจนไซยาไนด มี ผ ลกระทบต อ สุ ขภาพ
(Health Effect) ดังนี้
สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเขาไปจะ
กอใหเกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ และ
เปนโรคปอดบวมน้ํา ทําใหเกิดอาการเจ็บคอ
หายใจติดขัด ปวดศีรษะ คลืน่ ไส และหมดสติได
สัมผัสทางผิวหนัง : การสัมผัสสารนี้ทาง
ผิวหนังอาจจะทําใหเปนผืน่ แดง แผลถลอกและ
อักเสบ สารนีส้ ามารถดูดซึมผานผิวหนังไดอาจ
ทําใหตายไดอยางรวดเร็ว
กินหรือกลืนเขาไป : การกลืนหรือกิน
เขาไปอาจทําใหเวียนศีรษะ อ อนเพลีย ปวด
ศีรษะ ความคิดสับสน ความดันเลือดต่าํ เปนลม
โคมาและตายได
สัมผัสถูกตา : การสัมผัสถูกตาอาจจะ
ทําใหเกิดอาการระคายเคือง การมองพรามัว
ปวดตา และอาจจะทําลายตาอยางถาวรได
ความผิดปกติอื่ นๆ : การสัมผัสสารนี้
บอยๆ หรือเปนเวลานานอาจจะทําใหมเี ลือดคัง่
ในปอด เสียงแหบ น้าํ หนักตัวลด อาจจะทําลาย
สมองและตอมไทรอยด
คลอรีน (Chlorine) สูตรเคมี Cl2 ใน
สถานะบริสุทธิ์เปนแกสสีเหลือง (yellow) หรือ
เหลืองอมเขียว (yellowish-green) มีกลิน่ เหม็น
ฉุนและกอความระคายเคือง มีนา้ํ หนักมากกวา
อากาศ คลอรีนถูกใชในอุตสาหกรรมทางเคมี
หลายอยาง เชน ใชเปนสารตั้งตนในการผลิต
สารฟอกขาว (Bleaching Agent) ในรูปสาร
ประกอบ Hypochlorite ใชใสลงในสระวายน้ํา
และน้ํา ประปาเพื่ อฆ าเชื้ อโรค สารประกอบ
Hypochlorite เปนสารละลายที่ไดจากการเติม
แกสคลอรีนลงในน้าํ สารฟอกขาวทีใ่ ชตามบาน
หลายๆ สูตรมี hypochlorite ประมาณ 3-5 %
แตหากเปนสารฟอกขาวทีใ่ ชในอุตสาหกรรมมัก
เขมขนกวา อาจเขมขนถึง 20 % หากเติมกรดลง
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การกูภ ยั จึงควรใสชดุ ปองกันในระดับทีเ่ หมาะสม
ถารั่วไหลในปริมาณสูง แนะนําใหใสชดุ ปองกัน
พรอมเครื่องชวยหายใจขนิดมีถังบรรจุอากาศ
ในตัว (SCBA) จะปลอดภัยที่สุด
การสัมผัสแกสคลอรีนทําใหเกิดอาการ

ในสารละลาย Hypochlorite จะไดแกสคลอรีน
กลับคืนมา หากเติมแอมโมเนียลงในสารละลาย
Hypochlorite จะไดแกสที่มีชื่อวา “คลอรามีน”
(chloramine) ซึ่งที่มีความเปนพิษเหมือนกับ
แกสคลอรีน
แกสคลอรีนจัดวาเปนแกสที่มีอันตราย
รายแรง นอกจากฤทธิก์ ัดกรอนเนื้อเยื่อแลว ยัง
ทําปฏิกิริยากับสารเคมีอื่นๆ ไดงาย แมตัวแกส
จะไมติดไฟ แตสามารถทําปฏิกิริยากับสารอื่น
ทําใหเกิดความรอนและการระเบิด อีกทั้งชวย
สารอื่นในการติดไฟ เปนแกสหนักกวาอากาศ
จึงไมลอยขึน้ สูง โอกาสจะรัว่ ไหลแลวเกิดปญหา
รุนแรงมีคอนขางสูง คลอรีนมีกลิ่ นเฉพาะตัว
(กลิ่ นเหมื อนคลอรีนในสระวายน้ํา) ทําใหผู
ประสบภัยมักรูต วั ไดเร็ว เนือ่ งจากความเปนพิษ
และอันตรายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได ผูเขาไปทํา

แสบเคืองเนือ้ เยือ่ เนือ่ งจากแกสมีฤทธิก์ ดั กรอน
ระคายเคือง เมือ่ สัมผัสเยือ่ บุตาจะทําใหเยือ่ บุตา
อักเสบ แสบตา น้ําตาไหล หากแกสมีความ
เขมขนสูงอาจถึงกับทําใหเปนแผลทีก่ ระจกตาได
การสัมผัสเยื่อบุจมูกทําใหแสบจมูก น้ํามูกไหล
การสัมผัสเยือ่ บุทางเดินหายใจทําใหแสบคอ ถา
แกสมีความเขมขนสูง อาจทําใหทางเดินหายใจ
สวนบนบวม และเกิดการอุดกั้นทําใหหายใจไม
ออกได หากเกิดปญหาทางเดินหายใจสวนบน
อุดกัน้ อาการเริม่ แรกจะมีเสียงแหบ ไอเสียงทุม
(Croupy Cough) หายใจมีเสียงทุม (Stridor)
ทางเดินหายใจสวนลางอาจจะเกิดการตีบตัน
ทําใหหายใจเปนเสียงวีด๊ (Wheezing) โดยเฉพาะ
ในผูที่เปนโรคทางเดินหายใจอยูกอนแลว เชน
หอบหืด ถุงลมโปงพอง มีโอกาสหายใจเกิดเสียง
วี๊ดไดมาก หากแกสมีความเขมขนสูงมากๆ จะ

ทําใหเกิดปอดบวมน้ํา (Pulmonary Edema)
ปอดอักเสบ (Chemical Pneumonitis) หายใจ
ลมเหลวและถึงตายได การสัมผัสที่ผิวหนัง ถา
แกสมีความเขมขนสูงมากจะแสบระคายผิวหนัง
สําหรับอาการระยะยาว หากการสัมผัส
ในระยะเฉี ย บพลั น นั้ นรุ น แรงโดยสั ม ผั ส ใน
ปริมาณสูงมากจนเนื้อเยื่อปอดถูกทําลายถาวร
อาจทําใหผปู ว ยเกิดอาการหอบเหนือ่ ยจากปอด
เปนพังผืดในระยะยาว การสัมผัสในปริมาณสูง
ในครัง้ เดียวอาจทําใหเกิดเปนโรคหอบหืดขึน้ ได
การสัมผัสที่ ตาอาจกัดกรอนกระจกตา
จนมีปญ
 หาการมองเห็นในระยะยาว สวนพิษใน
การกอมะเร็งและการกอผลตอบุตรในหญิงตั้ง
ครรภนั้น ยังไมมีขอมูลชัดเจน
ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfer Dioxide)
สูตรเคมี SO2 เปนแกสไมมีสี ไมไวไฟ ที่ระดับ
ความเขมขนสูงจะมีกลิ่ นฉุนแสบจมูก เมื่อทํา
ปฏิกริ ยิ ากับออกซิเจนในอากาศจะเปนซัลเฟอร
ไดออกไซดและจะรวมตัวเปนกรดกํามะถัน เมือ่
มีความชืน้ เพียงพอและอยูร ว มกับอนุภาคมวลสาร
ที่มีตัวเรงปฏิกิริยา เชน แมงกานีส เหล็ก และ
วานาเดียมจะเกิดปฏิกิริยาเติมออกซิเจนเปน
แกสซัลเฟอรไตรออกไซดและเปนกรดกํามะถัน
เชนกัน การสันดาปเชื้อเพลิงเพื่อใชพลังงานใน
การดํารงชีพของมนุษย ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม
ทําใหเกิดแกสซัลเฟอรไดออกไซดและอนุภาค
มวลสาร กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ
ก็เปนแหลงกําเนิดของมลพิษทัง้ สอง ไดแก แกส
ซัลเฟอรไตรออกไซด และละอองกรดกํามะถัน
กอใหเกิดอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ เชน
โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง นอกจากนี้ยังทําให
น้ําฝนที่ตกลงมามีสภาพความเปนกรดมากขึ้น
ซึ่งจะทําลายระบบนิเวศน ปาไม แหลงน้ํา สิ่งมี
ชีวิตตางๆ รวมไปถึงการกัดกรอนอาคารและ
โบราณสถานอีกดวย
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ซัลเฟอรไดออกไซดเปนแกสพิษทีเ่ กิดจาก
การเผาไหมของเชื้อเพลิงที่มีกํามะถัน (S) เปน
องค ประกอบ มี แหล งกําเนิ ดที่ สําคั ญ ได แก
ถานหิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน เตาเผาขยะ
เตาเผาศพ เปนตน ปริมาณทีถ่ กู ปลดปลอยจาก
การเผาไหมจะสัมพันธกับปริมาณของซัลเฟอร
ที่พบในเชื้อเพลิง พบมากในบรรยากาศที่เกิด
จากการเผาไหมของเชื้อเพลิงในภาคการขนสง
อุตสาหกรรม ครัวเรือน และจากธรรมชาติ จัด
เปนแกสพิษ แตก็มีประโยชนสําหรับภาคการ
เกษตรและอุ ตสาหกรรม เช น ใช ฆ าเชื้ อโรค
ใชฟอกสี เปนตน
ความเขมขน และผลกระทบ
 ความเขมขน 3-5 ppm เริม
่ รับกลิน่ ได
 ความเขมขน 8-12 ppm ทําใหแสบคอ
 ความเขมขน 20 ppm ระคายเคืองตอ
เยือ่ บุตาและระบบทางเดินหายใจ มีอาการแสบ
ตา แสบจมูก แสบคอ
 ความเขมขนมากกวา 85 ไมโครกรัม/
ลูกบาศกเมตร พืชใบรวง และเกิดโรคพืชเรือ้ รัง
 ความเขมขน 1500 ไมโครกรัม/ลูก
บาศกเมตร (24 ซม.) ทําใหอตั ราการตายสูงขึน้
 ความเขมขนมากกวา 750 ไมโครกรัม
/ลูกบาศกเมตร (24 ซม.) อาจเพิ่มอัตราการ
ตายตอวันสูงขึน้
 ความเข ม ข น มากกว า 300-500
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร(24 ซม.) เพิม่ อัตรา
ผูปวยเขารักษาดวยโรคระบบทางเดินหายใจ
 ความเขมขนมากกวา 345 ไมโครกรัม
/ลูกบาศกเมตร มีผลตอการกัดกรอนวัสดุ โดย
เฉพาะวัสดุโลหะ
ผลแบบเฉียบพลัน
แกสซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ที่ความ

เขมขน 3-5 ppm จะเปนความเขมขนที่มนุษย
เริ่มไดกลิ่น หากมีความเขมขนเพิ่มขึ้นจะมีผล
กระทบตอรางกาย ไดแก
 ระคายเคืองตา แสบตา
 ระคายเคืองตอเยือ
่ บุโพรงจมูก คอ และ
อวัยวะภายในระบบทางเดินหายใจ มีอาการ
แสบ แนนหนาอก การทํางานของปอดลดลง
 มี อาการบี บรั ดตั วของระบบทางเดิ น
หายใจ ทําใหหายใจลําบาก มีอาการหอบหืด
แนนหนาอก
 อัตราการเตนของชีพจรเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการหายใจลดลง
 มีอาการใจสั่น หัวใจเตนเร็ว วิงเวียน
ศีรษะ และมีอาการเชื่องซึม
 หากสั ม ผั ส กั บ ผิ ว หนั ง จะทํ า ให เ กิ ด
ผื่นแดงและอักเสบ
ผลแบบเรือ้ รัง
 เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ เชน
โรคปอดอักเสบเรื้อรัง มีอาการหอบ ไอ
แอมโมเนีย (Ammonia) จัดเปนแกสพิษ
ไมมสี แี ตมกี ลิน่ ฉุนรุนแรง สูตรเคมี NH3 จุดเดือด
-33.35 ํ C จุดหลอมเหลว -77.7 ํ C น้ําหนัก
มวลโมเลกุล 17.03 กรัม/โมเลกุล เปนแกสที่
เบากวาอากาศเพราะความหนาแนนไอ = 0.58
เมื่อเทียบกับความหนาแนนไอของอากาศ = 1
และเนื่องจากมีจุดเดือดที่ต่ํา กระบวนการทาง

อุตสาหกรรมจึงนิยมนําแกสชนิดนีม้ าใชเปนสาร
นําความเย็นในระบบทําความเย็น โดยเฉพาะ
โรงงานทําน้าํ แข็งและอุตสาหกรรมหองเย็น ขอดี
เมือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพและราคากับสาร
ทําความเย็นตัวอื่น แกสแอมโมเนียมีประสิทธิภาพ
สูงกวาแตราคาถูกกวา และไมทําลายชั้นโอโซน
ในบรรยากาศเมื่ อเที ยบกั บ สารทําความเย็ น
คลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) ชนิดอืน่ ขอเสีย
คือแอมโมเนียเปนแกสทีม่ บี ทบาทสําคัญในการ
เรงปรากฏการณยโู ทรฟเคชัน่ (Eutrophication)
ของระบบนิเวศน ซึ่งก็คือ ปรากฏการณที่ทําให
พืชจําพวกสาหรายและวัชพืชเจริญเติบโตมาก
กวาปกติเนือ่ งจากแหลงน้าํ ไดรบั ธาตุอาหารจําพวก
ไนเตรสและฟอสเฟตมากเกินไป พืชเหลานั้น
จะปกคลุมผิวน้าํ ทําใหนา้ํ ขาดออกซิเจน และใน
ทีส่ ุดทําใหนา้ํ เนาเสีย สรางความเสียหายใหกับ
ระบบนิเวศน
นอกจากสามารถทําลายระบบนิเวศนได
แลว แกสแอมโมเนียยังเปนอันตรายตอสุขภาพ
มนุษยหากมีการสัมผัสระดับความเขมขนสูงๆ
เปนเวลานาน ซึ่ งระดับความเขมขนของแกส
แอมโมเนียที่เปนอันตรายตอมนุษยมีดังนี้
 ระดับความเขมขน 25 ppm (17.5
3
mg/m ) คนสวนใหญเริ่มไดกลิ่น อนุญาตให
สัมผัสไดนานที่สุด 8 ชั่วโมง
 ระดับความเขมข น 100 ppm (70
3
mg/m ) ไมสงผลกระทบรายแรงตอรางกาย
ระคายเคืองเล็กนอย ไมอนุญาตใหสัมผัสเปน
เวลานาน
 ระดับความเขมขน 400 ppm (280
3
mg/m ) ระคายเคืองจมูกและลําคอ อนุญาตให
สัมผัส 30 นาที-1ชั่วโมง
 ระดับความเขมขน 700 ppm (490
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mg/m3) ระคายเคืองดวงตา อนุญาตใหสัมผัส
30 นาที-1ชั่วโมง
 ระดับความเขมขน 1700 ppm (1900
3
mg/m ) เกิดอาการชัก และระคายเคืองตา จมูก
และคออยางรุนแรง อาจจะเสียชีวติ ถาไดรบั เกิน
30 นาที
 ระดับความเขมขน 2000-5000 ppm
(1400-3500 mg/m3) ระคายเคืองคอ ปวด
แสบที่ลําคออยางรุนแรง อาจเสียชีวิต ถาไดรับ
เกิน 15 นาที
 ระดับความเขมข น 5000-10000
ppm (3500-7000 mg/m3) เกิดการชักกระตุก
ของกลามเนื้อและระบบหายใจ ทําใหรางกาย
ขาดออกซิเจนอยางรวดเร็ว อาจเสียชีวิตภายใน
2-3 นาที
ไนตริกออกไซด (Nitric Oxide) เปนแกส
ไมมสี ี ไมมกี ลิน่ ไมตดิ ไฟ น้าํ หนักโมเลกุล 30.1
กรัม/โมเลกุล ความหนาแนน 1.04 จุดเดือด
-151.8 Cํ ละลายน้ําไดเล็กนอย และมักจะถูก
ออกซิไดซในอากาศเปนแกสไนโตรเจนไดออกไซด
สวนใหญเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติจากการยอย
สลายสารประกอบไนโตรเจนโดยแบคทีเรีย
แกสชนิดนี้เขาสูรางกายโดยการหายใจ
โดยตรงหรือในรูปไอระเหยของละอองของกรด
ไนตริกหรือไนตรัสหลังจากแกสรวมตัวกับละออง
น้ําหรือความชื้นแลว ทําใหเกิดการระคายเคือง
อยางรุนแรงตอระบบทางเดินหายใจ ตา จมูก
เยื่อเมือก และผิวหนังที่สัมผัส
การสั มผั สที่ ความเข มข นต่ําเป นระยะ

เวลานานอาจทําใหเกิดสีเหลืองที่ ผิวหนังและ
ฟน ถาไดรบั ความเขมขนสูงจะทําใหระคายเคือง
ที่ปอดอยางรุนแรงและจะเกิดเมทฮีโมโกลบิน
(Methemoglobin) ในเลือดซึง่ ขัดขวางการขนสง
ออกซิเจนไปสูสวนตางๆ ของรางกาย
การเกิ ดพิ ษ เฉี ยบพลั น ทําให รู สึ ก ไม
สบายตัว ผิวหนังเปนสีเขียวคล้ําจากการขาด
ออกซิเจน ไอ หายใจขัด หายใจลําบาก เปนไข
ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน และอาจถึงตายได
ในกรณีทคี วามเขมขนต่าํ อาจระคายเคืองหลอดลม
มีอาการปอดบวมน้ําและเกิดรอยโรคเรื้อรังได
การสัมผัสกับของเหลวจะทําใหเกิดการกัดกรอน
รุนแรงตอตาและผิวหนัง

หลักการทัวไปในการตรวจวั
่
ดปริมาณ
แกสในบรรยากาศพื้นที่อับอากาศ
ระยะเวลาในการตรวจวัดปริมาณ
แกสในพืน้ ที่อบั อากาศ อยางนอยที่สดุ ตองทํา
การตรวจสอบ/วั ดปริ มาณแก สภายในระยะ
เวลาขัน้ ต่าํ ทีผ่ ผู ลิตอุปกรณตรวจวัดกําหนดไว แต
เพื่อใหผลตรวจวัดสมบูรณขึ้น ควรจะเพิ่มเวลา
ตรวจวัดแกสเปนสองเทา (เวลาทีผ่ ผู ลิตอุปกรณ
กําหนด x 2)
 ตําแหนงตรวจวัดแกส ใหพิจารณา
ตามความหนาแนนของแกสที่จะตรวจวัด ดังนี้
 ตรวจวัดบริเวณดานลางของพื้ นที่ อับ
อากาศสําหรับแกสที่ ความหนาแนนมากกวา
อากาศ อาทิ แกสไฮโดรเจนซัลไฟด
 ตรวจวั ดบริ เวณดานบนของพื้ น ที่ อั บ
อากาศสําหรับแกสที่ ความหนาแนนนอยกวา


อากาศ อาทิ แกสมีเธน
 ตรวจวัดบริเวณตรงกลางของพื้นทีอ
่ ับ
อากาศสําหรับแกสทีค่ วามหนาแนนเทาอากาศ
อาทิ แกสคารบอนมอนอกไซด
 ระยะการตรวจวัดปริมาณแกส ให
ตรวจวัดปริมาณแกสทุกระยะ 4 ฟุต (1.2 เมตร)
ในแนวทางเดินและสองขางทาง โดยควรเดิน
อยางชาๆ เพื่อใหเครื่องวัดแกสมีเวลาตรวจจับ
อยางเพียงพอ
กระบวนการตรวจวัดแกส
กระบวนการตรวจจัดปริมาณแกสในพืน้ ที่
อับอากาศมีลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. แตงตั้งบุคคลหนึ่งทําหนาที่ตรวจวัด
แกส โดยบุคคลดังกลาวตองไดรับการฝกอบรม
เกี่ยวกับพื้นที่อับอากาศและการฝกอบรมการ
ใชอุปกรณตรวจวัด
2. ตรวจสอบเครื่องวัดแกสชนิดวัดแกส
หลายชนิดในเครือ่ งเดียว (Multi-Gas Monitor)
ที่ไดรับการเทียบคาภายในระยะเวลา 1 เดือน
ที่ ผ านมา โดยจะต องมี สําเนาเอกสารการใช
อุปกรณของผูผ ลิตติดอยูด วย (เปนรายละเอียด
แบบยอก็ได)
3. ตรวจสอบอุปกรณตรวจวัดในสภาพ
บรรยากาศทีส่ ะอาดตามขัน้ ตอนทีผ่ ผู ลิตกําหนด
หรือทดลองใชงานตามขอแนะนํา
4. ถาเปนไปได ใหดูดตัวอยางอากาศ
ผานรูหรือชองที่ทะลุเขาไปในพื้นที่อับอากาศ
กอนจะเปดทางเขา ถาทําไมได ใหเปดชองทาง
เขาแลวเริ่มดูดตัวอยางอากาศทุกระยะ 4 ฟุตที่
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เดินเขาไปและจากทั้งสองขางทาง ทั้งนี้ ระยะ
เวลาการเก็บตัวอยางตองเปน 2 เทาของระยะ
เวลาตอบสนองของอุปกรณที่ผูผลิตระบุไว
5. ตรวจวัดแกสตามลําดับตอไปนี้
 ออกซิเจน
 แกสติดไฟได (ไวไฟ) และ
 แกสพิษ
6. ตัวอยางคาการตรวจวัดแกสทีอ่ นุญาต
ใหเขาไปในพื้นที่อับอากาศได
 ปริ มาณออกซิ เจนมากกว า 19.5%
แตนอ ยกวา 23.5%
 ปริ มาณแก ส ติ ดไฟได หรื อแก ส ไวไฟ
นอยกวา 10% ของคา LEL
 ปริ ม าณแก ส คาร บ อนมอนอกไซด
นอยกวา 35 ppm
 ปริ ม าณแก ส ไฮโดรเจนซั ลไฟด น อย
กวา 10 ppm
 แกสพิษชนิดอืน
่ มีปริมาณนอยกวาคา
จํากัดที่อนุญาตใหสัมผัสได (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
ทั้งนี้ เครื่องวัดแกสสมัยใหม หากตรวจ
พบปริมาณแกสเกินคากําหนดจะสงสัญญาณเตือน
เปนแสงหรือเสียงหรือทั้งสองอยาง ผูทาํ การวัด
ตองออกมาจากพืน้ ทีโ่ ดยเร็วเมือ่ สัญญาณเตือน

ปรากฏหรือดังขึน้
7. บันทึกคาปริมาณแกสที่ตรวจวัดได
8. ให อ านค าการตรวจวั ดแก สในช วง
เวลาตอไปนี้
 กอนการระบายอากาศ
 หลังการระบายอากาศ
 กอนเขาไปในพื้นที่อับอากาศ
 ตรวจวั ดตลอดเวลาหลั งจากนั้ น
โดยอานคาตรวจวัดทุก 30 นาที
9. ติดตอฝายความปลอดภัยทันที กรณี
ไมสามารถปรับปรุงสภาพบรรยากาศในพื้นที่
อับอากาศใหดีขึ้นดวยการระบายอากาศ
เครือ่ งตรวจวัดแกสในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
เครือ่ งตรวจวัดแกสในพืน้ ทีอ่ บั อากาศนิยม
ใชเครื่องวัดอานคาโดยตรง (Direct Reading
Instrument) หรือเครื่องมืออานคาที่เวลาตรวจ
วัดจริง (Real-time Measurement Instrument)
มีหลายชนิด หลายขนาด รูปทรง และสี แตที่
เปนหัวใจคือ สวนรับรูหรือที่เรียกวาเซ็นเซอร
(Sensor) สําหรับตรวจวัดแกสแตละชนิด โดย
ตัวอยางอากาศจะถูกสงเขาไปในเซ็นเซอรดวย

เครื่องดูดอากาศ (Active Sampling) หรือแพร
กระจายเขาไปเอง (Passive Sampling) จากนัน้
จะถูกวิเคราะหดว ยเครือ่ งมือ (Meter) ชนิดตางๆ
เชน หลอดตรวจวัด เครื่องวัดแกสไวไฟ เครื่อง
วัดแกสพิษและออกซิเจน ขึน้ อยูก บั ลักษณะของ
สิง่ แวดลอมและแกสหรือไอที่จะทําการตรวจวัด
จากนั้นจะแปลผลอานคาโดยตรงแสดงผานจอ
แสดงผลหรือมาตรวัดในลักษณะตางๆ ซึง่ อยาง
นอยทีส่ ดุ เครือ่ งตรวจวัดควรมีเซ็นเซอรสําหรับ
ตรวจวัดแกสในพื้ นที่ อับอากาศครบถวนตาม
ตองการ ไดแก ออกซิเจน แกสไวไฟ และแกสพิษ
รวมอยูใ นเครือ่ งเดียวกัน ตัวอยางเครือ่ งตรวจวัด
แกส 4 Sensors เพื่อตรวจวัดออกซิเจน (O2)
ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) คารบอนมอนอกไซด
(CO) และวัดแบบผสม (Combination)
ทั้งนี้ เซ็นเซอรตรวจวัดแกสมีอยูดวยกัน
หลายชนิด (เทคโนโลยี) อาทิ
 เซ็นเซอรเรงปฏิกิริยาตรวจวัดแกสติด
ไฟได (Catalytic Combustible Gas Sensors)
ใชตรวจวัดแก็สในบรรยากาศทีม่ แี นวโนมจะเกิด
การระเบิด เปนเซ็นเซอรใชตรวจจับแกสติดไฟ
ไดดวยวิธีทําใหเกิดการเผาไหมขึ้นภายในชอง
เซ็นเซอร ใหความเทีย่ งตรงสูง โดยแกสตัวอยาง
จะถูกสงเขาไปสัมผัสกับขดลวดรอนเรงปฏิกริ ยิ า
(Catalytic) ทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิซิเดชั่ น
หรือการเผาไหม อุณหภูมิที่เกิดขึ้นทําใหวงจร
ตรวจวัด (วงจร Wheat Stone Bridge) สามารถ
อ านค าและแสดงผลออกมาได แต เซ็ นเซอร
ชนิดนี้ ตองมี เงื่ อนไข แก สที่ จะตรวจวั ดตองมี
ปริมาณ 1,000-50,000 ppm จึงจะวัดคา %
ของ LEL ของแกสนัน้ ไดดี หากปริมาณสวนผสม
นอยกวา 200 ppm เซ็นเซอรจะตรวจวัดไมไดผล
นอกจากนี้ยังมีขอดอยอีกหลายประการ เชน
 บริเวณทําการตรวจวัดตองมีปริมาณ
ออกซิเจนไมต่ํากวา 14% เนื่องจากตองมีการ
สันดาปเกิดขึ้นจึงจะตรวจวัดอยางแมนยําได
 เซ็ น เซอร อาจจะได รั บความเสี ย หาย
จากตะกัว่ หรือซิลิโคนและสารเรงปฏิกริ ิยาอืน่ ๆ
 การอานคาการตรวจวัดอาจไดรับผล
กระทบจากความชืน้ และการกลัน่ ตัวเปนไอของน้าํ
 เซ็ น เซอร จ ะตอบสนองอ อ นกั บ แก ส
ไฮโดรคารบอนพลังงานต่าํ เชน ไอน้าํ มัน น้าํ มัน
กาด น้ํามันดีเซลและน้ํามันเครื่องบินพาณิชย
 มีแนวโนมจะสูญเสียความแมนยําใน
การตรวจวัดหลังจากใชงานไป 1 ปหรือมากกวา
 ไมแนะนําใหใชงานในบรรยากาศที่มี
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แกสอะเซทิลนี เนื่องจากตัวจับเปลวไฟ (Flame
Arrestor) ปองกันการลุกติดไฟภายนอกเซ็นเซอร
ของแกสไดทุกชนิดยกเวนอะเซทิลีน ดังนั้นจึง
เปนเรื่องสําคัญที่ผู ตรวจวัดแกสตองเรียนรู วา
เครือ่ งวัดสามารถใชไดในบรรยากาศชนิดใดได
บาง ทั้งนี้ เครื่องตรวจวัดแกสชนิดมือถือสวน
ใหญในปจจุบันไดรับการรับรองใหใชงานไดใน
บรรยากาศ Class I, Division I, Group ABCD
 เซ็ นเซอร สารกึ่ งตั วนํา เคลื อ บด ว ย
ออกไซดโลหะตรวจวัดแกสติดไฟได [Metallic
Oxide Semiconductor (MOS) Combustible
Gas Sensor] เซ็นเซอรชนิดทีใ่ ชออกไซดโลหะกึง่
ตัวนําในสถานะของแข็งเปนตัววัดแกสติดไฟได
แพรหลายมานานพอสมควร มีอายุการใชงาน
3-5 ป มีความทนทานในสภาพการใชงานใน
บรรยากาศมีความเขมขนของแกสในปริมาณ
สูงไดดีในขณะที่ เซ็นเซอรชนิดอื่ นไดรับความ
เสียหายและไมสามารถนํากลับมาใชงานใหมได
สารกึ่งตัวนํามีศักยภาพนํากระแสไฟฟา
ทีก่ งึ่ กลางระหวางตัวนํา (Conductor) กับฉนวน
(Insulator)
ตัวนําไฟฟาทําดวยวัสดุที่ มีอิเล็กตรอน
อิสระและปลอยใหอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนตัว
ไดงาย อิเล็กตรอนเปนสวนประกอบเล็กที่สุด
ใน 1 อะตอมและมีประจุลบ ซึ่งกระแสไฟฟา
(Electricity) คือกระแสของอิเล็กตรอนที่อยูใน
ตัวนําไฟฟา ทองแดงเปนตัวนําไฟฟาที่ดีมาก
และใชกันอยางแพรหลาย
เพื่อใหกระแสไฟฟาไหลจะตองมีแรงมา
ขับเคลื่อนอิเล็กตรอนไปในทางหนึ่ง แรงนัน่ คือ
แรงขับเคลือ่ นอิเล็กตรอน (Electromotive force;
emf) วัดคาเปนโวลต (Volt) หรือที่เรียกกันวา
“ศักยไฟฟา” (Potential) หรือ “ศักยไฟฟา
ระหวาง 2 จุด”
สําหรับฉนวนใชหมุ ตัวนําไฟฟาเพือ่ ปองกัน
ไมใหกระแสไฟฟาไหลไปผิดที่ ทําจากวัสดุที่ไม
ยอมใหอิเล็กตรอนเปนอิสระและเคลื่อนที่ เชน
ไมแหง แกว ยาง พลาสติกบางชนิด ฯลฯ
สารกึ่งตัวนําคือทราย (Silica) ภายใต
รูปทรงที่เปนผลึกบริสุทธิ์ อะตอมของทรายจะ
กอโครงสรางอะตอมที่จะปลอยใหอิเล็กตรอน
อาศัยอยูไ ดนอ ยมาก ดังนัน้ ทรายบริสทุ ธิเ์ ปนตัว
นําไฟฟาไมดขี ณะทีเ่ ปนฉนวนทีด่ ี แตเมือ่ เปลีย่ น
โครงสรางใหมกี ารปนเปอ นเพือ่ ใหอเิ ล็กตรอนวิง่
เขาไปได การนําไฟฟาของทรายจะมีเพิ่ มขึ้ น
สารที่ นิ ยมใช เติ มทรายเพื่ อลดความบริ สุ ทธิ์

ไดแก อาเซนิก (Arsenic) แอนติโมนี (Antimony)
บิสมัสท (Bismuth) ฟอสฟอรัส (Phosphorus)
ทั้งนี้ ชนิดของสารที่เติมเพื่อลดความบริสุทธิ์
ปริมาณของสารทีเ่ ติม อุณหภูมขิ องสารกึง่ ตัวนํา
และความตางศักยมีผลตอความไวในการตรวจ
วั ดของเซ็ น เซอร รวมไปถึ ง แก สที่ เซ็ น เซอร
สามารถตรวจวัดไดดวย
เซ็นเซอรทอี่ ยูใ นสถานะของแข็งสวนใหญ
ประกอบด วยสารกึ่ งตั วนําเคลื อบไว ด วยสาร
ออกไซดของโลหะ เชน สังกะสีออกไซด (Zinc
Oxide) อะลูมเิ นียมออกไซด (Aluminum Oxide)
ซึ่งเซ็นเซอรเหลานี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งวา Metallic
Oxide Sensor (MOS)
ขดลวดความรอนถูกฝงในสารกึ่งตัวนํา
ซึ่ ง จะเป นตั วรั ก ษาอุ ณหภู มิ และคอยควบคุ ม
จํานวนอิ เล็ ก ตรอน และยั ง คอยป องกั นการ
ควบแนนของไอน้ําบนผิวสารกึ่งตัวนําอีกดวย
สารที่ เคลือบโลหะออกไซด (Metallic
Oxide) มีพนื้ ผิวเปนรูพรุนสามารถดักจับโมเลกุล
ของออกซิเจนในบรรยากาศ ความตางศักยทใี่ ส
เขาไปในเซ็นเซอรที่ตอกับวงจรตรวจวัด Wheat
Stone Bridge เมื่อเซ็นเซอรสัมผัสสารปนเปอน
ในบรรยากาศ (แกสทีต่ อ งการตรวจวัด) จะเกิด
ปฏิกิริยากับออกซิเจนที่ถูกดักจับไวกอนหนา
ซึง่ จะมีการปลอยอิเล็กตรอนออกมามากขึน้ โดย
จะไปลดความตานทานตอสะพานเชื่อมพรอม
กับดึงมิเตอรตอบสนองคาของแกสที่ตองการ
ตรวจสอบออกมา
ลักษณะเฉพาะของเซ็นเซอร MOS
 ตองการออกซิเจนเพื่ อใหตรวจวั ดได
อยางแมนยํา แตไมมากเทาเซ็นเซอร Catalytic
 สวนที่ เกิดความรอนของตัวเซ็นเซอร
ตองการพลังงานสูง ทําใหตอ งใชแบตเตอรีใ่ หญ
ขึ้นหรือจํานวนมากขึ้น

การอานคาอาจไดรับผลกระทบจาก
ความชื้นและการควบแนนของไอน้ํา
 เซ็นเซอร MOS ตอบสนองสารอินทรีย
ระเหยงาย (VOCs) สารไฮโดรฟลูออโรคารบอน
(HFCs) และสารทําละลาย (Solvents) แตไม
ตอบสนองสารเดี่ ย ว (Single Compound)
บางชนิด
 เซ็ นเซอร อินฟราเรดตรวจวั ดแก ส
ติดไฟได (Infra-Red Combustible Sensors)
มีการนําเทคโนโลยีอินฟราเรดมาใชกับเครื่อง
ตรวจวัดบางชนิดเมื่อไมนานมานี้ ซึ่งสามารถ
ทํางานไดดีในบรรยากาศที่มีออกซิเจนต่ําและ
ในบรรยากาศทีม่ อี ะเซทิลีน แตปจจุบนั ราคายัง
คงสู ง เซ็ นเซอร อิ น ฟราเรดทํางานโดยการ
สะทอนแสงผานกระจกเพื่อวัดคาปริมาณแสง
ทีถ่ กู ดูดกลืนระหวางเกิดการหักเห แตตอ งมีการ
ไหลของแกสผานเซ็นเซอรอยางตอเนือ่ งจึงจะได
ผลดี อีกทัง้ มีการเตือนคอนขางชา นอกจากนีย้ งั
ไมสามารถตรวจวัดแกสไฮโดรเจน โดยทั่ วไป
เซ็นเซอรอนิ ฟราเรดสามารถเทียบคาเพือ่ ตรวจ
วัดสารไฮโดรคารบอนธรรมดา เชน มิเธนหรือ
อี เธนเท านั้ น ไม สามารถตรวจวั ดสารไฮโดร
คารบอนน้ําหนักโมเลกุลสูง ตัวทําละลาย และ
เชื้อเพลิงไดอยางแมนยํา
 เซ็นเซอรไฟฟาเคมี (เคมีเปยก) ตรวจ
วัดแกสพิษ [Electrochemical (Wet Chem) Toxic
Sensors] เซ็นเซอรชนิดนีต้ อบสนองเฉพาะสาร
เคมีชนิดทีร่ ะบุไวซงึ่ โดยทัว่ ไปมีดว ยกัน 30 ชนิด
รวมถึงคลอรีน แอมโมเนีย คารบอนมอนอกไซด
คาร บ อนไดออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด
ไนตริกออกไซด ไฮโดรเจนไซยาไนด ไฮโดรเจน
ซัลไฟด และซัลเฟอรไดออกไซด ทั้งนี้ ผูผลิตจะ
ระบุสารเคมีทสี่ ามารถตรวจวัดไดทงั้ หมดไวบน
เครือ่ งตรวจวัด
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เซนเซอร ไ ฟฟ า เคมี ใ ช อิ เ ล็ ก โตรไลท
(Electrolyte) และอิเล็กโทรด (Electrode) ใน
การตรวจจับแกส อาศัยปฏิกิริยาเคมีระหวาง
แก ส และสารละลายอิ เ ล็ ก โตรไลท ผลจาก
ปฏิกิริยาคือ ศักยไฟฟาที่อิเล็กโทรดเปลี่ยนไป
หมายถึงความสามารถในการผลิตไอออนและ
อิเล็กตรอน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงศักยไฟฟา
ทําใหเกิดกระแสไฟฟาและเหนี่ยวซึ่งเครื่องมือ
วัดสามารถอานคาได
กระบวนการตรวจวั ด แก สที่ ต องการ
ตรวจวัดในสิง่ แวดลอมจะกระจายผานเยือ่ บางๆ
เขาไปละลายในอิเล็กไตรไลทและทําปฏิกิริยา
กับสัมผัสกับเซนซิ่งอิเล็กโทรดเกิดไอออนและ
อิเล็กตรอน ซึง่ จะสงอนุภาคใหกระจายผานสาร
ละลายอิเล็คไตรไลทไปที่ Counting Electrode
เพื่อทําการนับจํานวน ถือวาวงจรครบถวน
เซ็นเซอรไฟฟาเคมีเปยกใหความแมนยํา
ในการตรวจสอบ เนื่องจากเปนการตอบสนอง
โดยตรงกับสารทีต่ อ งการตรวจวัดทัง้ ในปริมาณ
มากหรือเล็กนอย ตามปกติเครื่องจะมีอายุการ
ใชงานประมาณ 1 ป สําหรับการตรวจวัดสารพิษ
ทั่วไป และประมาณ 2 ป สําหรับการตรวจวัด
ไฮโดรเจนซัลไฟดและคารบอนมอนอกไซด
เชนเดียวกับเซ็นเซอรชนิดอืน่ ๆ เซ็นเซอร
ไฟฟาเคมีเปยกมีขอจํากัดในการใชงาน นั่นคือ
สารละลายสรางกระแสไฟฟาสามารถเยือกแข็งได
หากบริเวณตรวจวัดมีอณ
ุ หภูมติ า่ํ กวา 0 Cํ อีกทัง้
เซ็นเซอรสารเคมีบางชนิดอาจไดรับผลกระทบ
จากความสูงเนือ่ งจากมีความออนไหวเรือ่ งแรงดัน
การอานคาตรวจวัดที่ไมปกติเปนอีก
ปญหาหนึ่งของเซ็นเซอรไฟฟาเคมีเปยกซึง่ เปน
เรือ่ งคอนขางไรเหตุผล ตัวอยางเชน ในการตรวจ

วัดแกสที่ทอระบายน้ําเสียแหงหนึ่ง เครื่องวัด
แสดงคาคารบอนมอนอกไซด 300 ppm (คา
จํากัดการสัมผัส TWA อยูท ี่ 35 ppm) และวัดคา
ไฮโดรเจนซัลไฟดไดต่ํากวา 100 ppm ตามขอ
กําหนด TWA ประเด็นทีน่ า จะเปนสาเหตุคอื การ
ตรวจวัดถูกรบกวนจากแกสไฮโดรเจนซัลไฟด
เซ็นเซอรไฟฟาเคมีเปยกสําหรับใชวดั ปริมาณแกส
คารบอนมอนอกไซดบางรุนจะถูกรบกวนจาก
ปริมาณแกสไฮโดรเจนซัลไฟดปริมาณต่าํ ไดงา ย
เปนที่ทราบกันดีแลววาคารบอนมอนนอกไซด
ไมใชแกสที่จะพบไดในทอระบายน้ําเสีย ขณะที่
แกสไฮโดรเจนซัลไฟดพบบอยในพื้นที่ลักษณะ
ดังกลาว ซึ่งสามารถสันนิษฐานไดวา บางทีการ
วัดแกสคารบอนมอนอกไซดถกู รบกวนโดยแกส
ไฮโดรเจนซัลไฟดทาํ ใหการแสดงคาผิดปกติแบบ
ไมมีเหตุผล นอกจากนี้ บางครั้งเซ็นเซอรไฟฟา
เคมีเปยกสําหรับการวัดแกสออกซิไดเซอรบางชนิด
เชน คลอรี น คลอไรดไดออกไซดและโฮโซน
สามารถทําใหเกิดปญหาการอานคาผิดปกติได
เชนเดียวกันในกรณีของแกสคารบอนมอนอกไซด
กับแกสไฮโดรเจนซัลไฟด
การตระหนักถึงอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติ
งาน ความเขาใจความรูพ นื้ ฐานดานเคมี และรูว า

อะไรรบกวนการตรวจวัดแกสทําใหเครือ่ งวัดอาน
คาผิดปกติ รวมทั้งการเขมงวดในการตรวจวัด
จะชวยแกปญหาดังกลาวนีไ้ ด
 เซ็ นเซอร สารกึ่ งตัวนํา เคลื อบออกไซด
โลหะใชตรวจวัดแกสพิษ [Metallic Oxide Semiconductor (MOS) Toxic Broad Range Gas Sensors]
มีระบบเซ็นเซอรสารกึง่ ตัวนําเคลือบดวยออกไซด
โลหะทีพ่ ฒ
ั นาเพือ่ ใชตรวจจับแกสพิษหลายชนิด
รูปแบบและลักษณะการทํางานคลายกับเซ็นเซอร
ชนิดเดียวกันที่ใชตรวจจับแกสไวไฟ เซ็นเซอร
ชนิดนี้ (MOS วัดแกสพิษ) สามารถตอบสนอง
แกสพิษหลายชนิดที่มีระดับ ppm ต่ํา รวมถึง
คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจนซัลไฟด สไตรีน
แอมโมเนีย โทลูอีน น้ํามันเชื้อเพลิง และสาร
ไฮโดรคารบอนหลายชนิดและสารตัวทําละลาย
แตไมสามารถตรวจจับคารบอนไดออกไซดหรือ
ซัลเฟอรไดออกไซดได นอกจากนี้เซ็นเซอรยัง
บอกไม ได ว าแก สชนิ ดใดและปริ มาณเท าใด
มีอยูในบรรยากาศขณะนั้น บอกไดแตเพียงวา
บรรยากาศมีอันตรายตอสุขภาพเทานั้น
่ งตรวจจับแบบกอประจุไอออนของ
 เครือ
โฟตอน (PID's: Photo Ionization Detector) เครือ่ ง
ตรวจจับชนิดนีป้ ลอยลําแสงอุลตราไวโอเลตทีเ่ รียก
วา “โฟตอน” จาก UV Lamp เขาไปในหองตรวจ
จับแกส (Gas Chamber) ที่มีตัวอยางแกสที่จะ
ตรวจวั ดอยู ข างในเพื่ อใหเกิ ดการก อประจุ ซึ่ ง
ปริมาณการกอประจุหรือกระแสไฟฟาที่เกิดขึ้น
จะเปนสัดสวนสัมพันธกับปริมาณสวนผสมของ
แกสที่มีอยูใน Gas Chamber หากปรากฏวา
มีสว นผสมของกาซทีต่ รวจจับในปริมาณเทากับ
หรือมากกวาคาพลังงานที่ตงั้ ไวก็จะมีการแสดง
ผลออกมาจากตัวเครือ่ ง เพือ่ บอกหรือเตือนใหรู
ขณะนั้นมีสวนผสมของแกสที่ตองการตรวจวัด
ในปริมาณเทาใด
ค าพลั งงานจากการก อประจุ คื อคา IP
(Ionizing Potential) เฉพาะตัวของสารชนิดนัน้ ๆ
มีหนวยวัดเปนอิเล็กตรอนโวลต (eV) คาการกอ
ประจุหรือกระแสไฟฟาทีเ่ กิดจากโฟตอนเขาไปทํา
ปฏิกิริยากับแกสในหองตรวจจับแกส หากตรง
กั บ ค า IP ชนิ ดใดแสดงว ามี แก สชนิ ดนั้ นใน
บรรยากาศและสามารถคํานวณออกมาเป น
ปริมาณ ppm ไดดวย
PID ใชตรวจวัดแกสสวนผสมสารอินทรีย
ระเหยงาย (VOCs; Volatile Organic Compounds)
ในบรรยากาศซึง่ มีอยูใ นปริมาณต่าํ มาก (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, นิยมใช
ในอุตสาหกรรมปโตรเลียมและสารเคมี ซึ่ งนัก
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและผู เชี่ ยวชาญความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมใชเครื่องตรวจวัด PID
ตรวจสอบสภาพบรรยากาศในพื้นที่ทํางานมา
ตั้งแตทศวรรษ 1960 หรือกวาหาสิบปมาแลว
อายุการใชงานของเซ็นเซอรประมาณ 1-3 ป
คาใชจา ยในการซอมบํารุง (สวนใหญจะเปลีย่ น
UV Lamp) อยูระหวาง 300-1,400 ดอลลาร
(10,000-47,500 บาท) ถือวาแพงสมควร
สําหรับเครื่องวัดแกสหลายชนิดในเครื่องเดียว
 เซ็นเซอรตรวจวัดออกซิเจน (Oxygen
Sensors) เปนเซ็นเซอรที่ทํางานทางเคมีอยาง
แทจริง คลายคลึงกับเซ็นเซอรไฟฟาเคมีเปยก
ตามที่กลาวไปแลวต รวจวัดปริมาณออกซิเจน
เพื่อเตือนเมื่อปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ
ตรวจวัดมีนอยกวา 19.5% สัญญาณจะเตือน
ทันที เซ็นเซอรมีความไวตอการเยือกแข็งและ
ระดับความสูง อายุการใชงานประมาณ 1-2 ป
เซนเซอรออกซิเจนใชตะกั่วหรือสังกะสี
เปนเซนซิง่ อิเล็คโทรดและทองหรือแพลตินมั เปน
เคานเตอรอเิ ล็คโทรดจุม ในสารละลายอิเล็คโตรไลท
ทีเ่ ปนเบสของโปแตสเซียมไฮดร็อกไซด และนํา
แผนเยือ่ กัน้ ทําดวยเทฟลอนกัน้ ระหวางอิเล็คไตรไลท
กับตัวอยางของสารที่อยูในบรรยากาศ กระแส
ไฟฟาทีเ่ กิดขึน้ จะเปนสัดสวนโดยตรงกับความดัน
ยอยของออกซิเจนทีผ่ านทะลุวงจรคอมเพนเซท
แอมปริไฟวแสดงคาเปน% ตอปริมาตรอากาศ
อยูระหวางชวง 0-25%
คําเตือน หามใชเซ็นเซอรตรวจวัดแกส
ออกซิ เจนไปตรวจวั ดสารพิ ษ ไม ว าชนิ ดใดๆ
เนื่องจากจะตองใชปริมาณสารพิษถึง 60,000
ppm เพื่ อลดปริ มาณออกซิ เจนจาก 20.9%
(ปกติ) ลงมาถึง 19.5% (จุดเตือน) นัน่ คือตอง
มีแกสพิษ 60,000 ppm ในบรรยากาศพืน้ ทีอ่ บั
อากาศ เซ็นเซอรจงึ จะสงสัญญาณเตือน แนนอน
วาแกสพิษปริมาณมากขนาดนั้นสามารถทําให
ผูตรวจวัดเสียชีวิตไดภายในเวลาไมกี่นาที
การเลือกและการใชอุปกรณตรวจวัด
(Instrument Design & Operation)
อุปกรณตรวจวัดทีใ่ ชภาคสนามควรจะมี
น้าํ หนักเบา เคลือ่ นยายไดงา ย แข็งแรง กะทัดรัด
ทนตออุณหภูมแิ ละสภาวะอากาศ รวมทัง้ ใชงาน

และบํารุงรักษาไดงาย ดูแลไดงาย มีที่สะพาย
มีซองใส และไมเปรอะเปอนงาย และถาใชใน
การตอบโตภาวะฉุกเฉิน ควรเปนเครื่องมือที่มี
ระยะการอุนเครื่อง (Warm -up) ในเวลาสั้น
 เครือ
่ งมือ/อุปกรณในการตรวจวัดควร
มีหนาจอแสดงผลทีด่ ูเห็นไดงา ย อานไดชัดเจน
มีแสงไฟชวย หากอยูในบริเวณที่จําเปนตองใช
 อุ ป กรณ เตื อนภั ยเป น สั ญ ญาณเสี ย ง
หรือแสงคือสิ่งจําเปนในสภาวะการทํางานในที่
คับแคบ ไมสะดวกตอการสังเกตหนาจอบอยๆ
หรือใสอุปกรณปอ งกันสวนบุคคลควบคูไ ปดวย
ทําใหไมสามารถดูผลที่หนาจอไดสะดวก
 อุปกรณชว
 ยดูดอากาศหรือปม เพือ่ ดูด
เอาอากาศเขามาใหเซ็นเซอรวเิ คราะหชว ยทําให

ทราบคาของสารปนเปอ นในอากาศไดเร็วยิง่ ขึน้
 สายตอกับตัวเครือ
่ งดูดอากาศ (Hose)
หรือทอ (Proof) จําเปนตองใชในกรณีตองการ
ตรวจวัดในชองหรือถังที่ไมสามารถนําอุปกรณ
ตรวจวัดเขาไปได
 Short response time ควรจะเลือก
อุปกรณทมี่ รี ะยะในการตอบสนองสัน้ เครือ่ งมือ
อ า นค า โดยตรงมี ค า การตอบสนองผลการ
วิ เคราะห ตั้ ง แต หลายวิ นาที จนถึ งหลายนาที
เลือกที่เหมาะสมและจําเปนตอการใชงาน
 Recovery time คือ เวลาที่อุปกรณใช
ในการที่จะกลับมาที่จุด 0 หรือจุดเริ่มตน และ
พรอมจะรับวิเคราะหตวั อยางใหมทเี่ ขาไปหลังจาก
วิเคราะหผลและอานคาของตัวอยางกอนหนานี้
Recovery time อาจขึน้ อยูก บั อัตราการเก็บตัวอยาง
ความยาวของสาย (Hose) เก็บตัวอยาง ความ
เขมขนของสารปนเป อน (Concentration of
contaminant ) รวมทั้งอุณหภูมิและความชื้น
(Temperature & Humidity)
 Warm-up time คือ ชวงเวลาที่ใชใน
การเตรียมเครื่องมือใหพรอมตั้งแตเปดสวิทซ
จนกระทั่ งเครื่ องสามารถใช งานได ซึ่ งหากผู
ปฏิบัติงานจําเปนตองใชเครื่ องมือตรวจวัดใน

กรณีตอบโตสถานการณฉกุ เฉิน Warm-up time
ก็เปนตั วแปรที่ สําคัญตัวหนึ่ งในการพิจารณา
เลือกใชเครือ่ ง โดยควรเลือกชนิดทีม่ คี า Warmup time ต่ําซึ่งหมายถึงสามารถตรวจวัดไดเร็ว
 Sensitivity (คาทีส
่ ามารถตรวจวัดได)
โดยทั่วไปจะอธิบายถึงคา Detection limit ของ
เครือ่ งมือหรือพูดอีกนัยหนึง่ คือ ความเขมขนของ
สาร/ปริมาณสารนอยที่สุดที่เครือ่ งมือสามารถ
ตรวจวัดไดอยางมีความนาเชือ่ ถือ Sensitivity มี
ความสําคัญมากในกรณีที่ มีการเปลี่ ยนแปลง
ความเขมขนเล็กนอย แตสวนเล็กนอยนั้นเปน
อันตรายตอสุขภาพรายแรง ดังนั้นควรเลือกใช
ใหเหมาะสมเชนกัน ซึง่ สวนใหญทพี่ บ เครือ่ งมือ
มี Sensitivity สูงๆ มักจะตองการเวลาในการ
Warm-up นาน การสอบเทียบ (Calibration)
ตองทําถี่ขึ้น รวมทั้งตองมีการดูแลอยางระมัด
ระวังเพิ่มขึ้นดวย
 Selectivity (สารทีจ
่ ะทําการตรวจวัด)
จําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองเลือกวาเครือ่ งมือนีส้ ามารถ
ตรวจวัดสารเคมีปนเปอ นประเภทใด และมีสาร
อะไรรบกวนการตรวจวัดไดบา ง สวนใหญจะถูก
ระบุไวในคูมือการใชงานของเครื่องจะตรวจวัด
อะไรไดบางและหามหรือระวังหากสารบางตัว
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ทีส่ งผลคลาดเคลือ่ นตอการตรวจวิเคราะห
 Precision (ความเทีย
่ งตรง) เปนการวัด
ความเทีย่ งตรงของคาการตรวจวัดโดยอุปกรณ/
เครือ่ งมือเมือ่ ทําการตรวจวัดหลายครั้ง ไดผลที่
ใกลเคียงกันมาก ถือวามีความเที่ยงตรง
 Accuracy (ความแมนยํา) คาทีม
่ เิ ตอร/
อุปกรณใดอานไดผลตรงกับคาของตัวอยางทีร่ ผู ล
อยูแ ลว (Known sample) เชน มิเตอร A อานผล
จากการวัดสาร A ได 50 ppm ซึง่ สาร A เปนสาร
มาตรฐานที่ทําขึ้นที่ความเขมขน 50 ppm นั่น
หมายความวา มิเตอร A มี Accuracy สูง ในขณะ
เดียวกันเมือ่ ใชมเิ ตอร B วัด ผลทีไ่ ดคอื 40 หรือ
60 ppm แสดงวามิเตอร B ไมมี Accuracy
การสอบเทียบอุ ปกรณ (Instrument
calibration)
เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจะทํา
การสอบเทียบโดยผูผลิตเพื่อใหมีความแมนยํา
(Accuracy) กับอนุภาค ไอ หรือแกสทีใ่ ชตรวจวัด
การปรับเทียบครัง้ แรกจะถูกปรับเทียบโดยผูผ ลิต
โดยใชสารหรือแกสที่มีความเขมขนตางๆ จาก
นั้นเครื่องมือก็จะมีการตอบสนองอยางแมนยํา
ที่ ชวงความเขมข นและสารที่ นํามาสอบเทียบ
เทานั้น มิเตอรจะไมตอบสนองอยางแมนยํากับ
แกสอืน่ และชวงความเขมขนทีต่ า งออกไป แตจะ
มีการตอบสนองแบบมีความสัมพันธ (Relative
Response) ซึง่ มากกวาหรือนอยกวาทีค่ วรจะเปน
ในสิ่งแวดลอม แตไมไดหมายความวา อุปกรณ
นั้นใชไมไดเลย หากแตวาเมื่อใชตรวจวัดแกส
หรือสารที่ไมใชตัวที่ใชสอบเทียบ จะตองมีการ
สอบเทียบการตอบสนอง (Gas equivalents/
Response equivalents) สวนใหญ ผูผลิตจะ
เตรียมขอมูลไวใหเพือ่ เปรียบเทียบและแปลงคา
เรียกวา (Relative Response Curves หรือ

Conversion factors) สําหรับแกสหรือไออืน่ ๆ ที่
เครือ่ งนําไปตรวจวัดแตไมไดใชในการสอบเทียบ
อุปกรณ
การตรวจการสอบเทียบ (Calibration
Check) ควรจะทําทีค่ วามเขมขนในการตรวจวัด
จริง เชน 25 ppm ของแกสคารบอนมอนอกไซด
มาตรฐาน ผลการตรวจวัดโดยอุปกรณอา นคาได
25 ppm ถือวาอุปกรณมคี วามแมนยําเชือ่ ถือได
และยังสามารถวัดคาระหวาง 1-200 ppm ของ
แกสคารบอนมอนอกไซดไดอยางแมนยํา ใน
ทางกลับกัน หากผลการอานคาไมได 25 ppm
เมื่อใชตรวจวัดแกสมาตรฐานขณะทําการตรวจ
อาจตองมีการปรับอุปกรณจนไดคาที่ ยอมรับ
(ควรจะอานได) การทําลักษณะนี้เรียกวา การ
สอบเทียบภาคสนาม (Field calibration Check)
เพือ่ ใหอปุ กรณทาํ งานได ณ จุดตรวจจริง ภายใต
อุณหภู มิและสถานการณที่ คาดว าจะนําไปใช
ตรวจวัด การนํามาปรับเทียบควรทํากอนการใช
เครื่องมือ แตในสถานการณฉุกเฉินอาจจะเปน
ไปไมได ฉะนัน้ ควรทําการตรวจสอบเทียบเปน
ระยะๆ เชน ตรวจสอบเทียบ (Calibration check)
สัปดาหละ 1 ครั้ง อุปกรณที่ชวยในการตรวจ
สอบเทียบ เชน ไขควงตัวเล็กๆ ทีส่ ว นใหญจะมา
พรอมกับตัวเครื่องมือตรวจวัดซึง่ ควรเก็บรักษา
ใหดีเพื่อสะดวกในการหยิบใช
ปจจัยอื่นทีค่ วรพิจารณาในการตรวจวัด
 สิ่ งแวดล อมหรื อข อจํากัดของบริเวณ
ทีจ่ ะทําการตรวจวัดจริงอาจมีผลกระทบตออุปกรณ
การเก็บวิเคราะหตัวอยาง เชน อุณหภูมิ ความ
ชื้ น ความดั นอากาศ อนุภาคอื่ น ไฟฟ าสถิต
สะพานแมเหล็กไฟฟา ความเขมขนของออกซิเจน
แสงสวางจากสิ่งแวดลอม และสารกอกวนการ
เก็บตัวอยางอากาศ สิ่งเหลานี้ทําใหการตรวจ

สอบเทียบภาคสนาม (Field calibration check)
ไดรับผลกระทบดวย และสถานการณที่มักพบ
วาเปนปญหาหลักตออุปกรณการเก็บตัวอยาง
อากาศคือ อุณหภูมิที่สูงเกินไป
 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติ
ของอันตรายก็เปนสิง่ สําคัญอีกอยางหนึง่ ตอการ
เลือกอุปกรณในการตรวจวัดสําหรับสารตัวทีร่ จู กั
เชน ความไวไฟ ความดันไอ ความหนาแนนไอ
ศักยภาพในการแตกตัว แมกระทั่ งความเปน
พิษและคามาตรฐานในบรรยากาศการทํางาน
(TLV หรือ PEL) เปนขอมูลชวยใหผปู ฏิบัตงิ านรู
วามีอนั ตรายตอสุขภาพอยางไรและควรใชอปุ กรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลอะไรบาง
 คาใชจายในการเก็บตัวอยาง (Cost)
ก็เปนปจจัยในการพิจารณา อยาซือ้ อุปกรณมคี า
Sensitivity สูงสุดและมีการทํางานไดหลากหลาย
ทางเลือกในขณะที่มคี วามตองการเพียงแคการ
วัดคามาตรฐาน
อุปกรณการตรวจวัดหลากหลายแกสใน
เครื่องเดียว (Multiple sensor) มักมีราคาแพง
ทั้งตนทุนการซื้อ การใชงานและการซอมบํารุง
ควรพิจารณาจําเปนตองใชหรือไม เมือ่ เทียบกับ
การตองเปลี่ยนเซนเซอรบอยๆ
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