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มีผลิตภัณฑเคร่ืองตรวจจับแกส (Gas
Detection Products) มากมายหลายชนิดใน
ทองตลาด ซึ่งหากมองอยางผิวเผิน อาจรูสึกวา
เหมือนกันหมด แตเม่ือพิจารณาอยางละเอียด
ถีถ่วนถงึคุณสมบติัจาํเพาะ ระบบการทํางาน และ
รูปลักษณท่ีทําออกมาจะพบวาแตละรุนแตละแบบ
มีความแตกตางกนัไปอยางเห็นไดชดั โดยเฉพาะ
สิง่ท่ีเคร่ืองสามารถทําไดและใหคุณคาตามท่ีผูใช
ตองการ ท้ังนี ้เคร่ืองตรวจจบัแกสแตละรุนแตละ
แบบมีความสามารถเฉพาะตัวท่ีไมเหมือนใคร
แมวารูปลักษณไมตางจากเคร่ืองอ่ืนๆ มากนัก

รูความเสีย่งของพืน้ทีป่ฏบัิตงิาน
กอนเร่ิมพิจารณาเลือกเคร่ืองตรวจวัด

แกสตองมีการประเมินความเสีย่งเปนอันดับแรก
สถานประกอบการหลายแหงจางผูทําหนาท่ีนี้
เพือ่ทําการคนหาอันตรายท่ีมีแนวโนมจะมีหรือ
เกดิข้ึนในระหวางการปฏิบติังานซึง่รวมถงึแกสหรือ
ไอสาร รวมถึงภาวะการขาดออกซิเจนดวย

เม่ือระบไุดวามีอันตรายจากแกสในพืน้ท่ี
ปฏิบัติงาน เคร่ืองวัดแกสจะถูกใชเปนเคร่ืองมือ
ในการลดความเสี่ยง มาตรฐานสําคัญๆ เชน
OSHA, EPA, NIOSH มีผลบังคับใชท้ังกฎหมาย
และมาตรฐานท่ีเกีย่วของกบัความปลอดภัยของ
คนงาน ดังนั้นจึงเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนใน
การศึกษาและทําความเขาใจขอกฎหมายเพื่อ
ใหสามารถดําเนินการตรวจวัดแกสในสถาน
ประกอบกิจการไดอยางถกูตอง

ระบุวตัถปุระสงคหลกั
วัตถปุระสงคหลักของการตรวจวัดแกสจะ

ข้ึนอยูกบักระบวนการผลิตของสถานประกอบการ
และชนิดของแกสท่ีจะตรวจวัด การเตือนจาก
ระยะไกลหรือจากนอกพืน้ท่ีและการจดบนัทึก/
รายงานขอมูลเปนเร่ืองจาํเปนสาํหรับการจดัการ
ดานสขุภาพและความปลอดภัยของคนงาน การ
พัฒนาดานเทคโนโลยี ไมวาจะเปนโทรศัพท
ไรสายและระบบสือ่สารผานดาวเทียมผสานกบั
คลาวนซอฟตแวร ระบบฐานขอมูลรวมถงึระบบ
ติดตามสถานะทําใหมีความคุนเคยและประหยดั
คาใชจายสําหรับสถานประกอบการท่ีใชเคร่ือง
ตรวจวัดชนิดพกพา อีกสองปจจัยท่ีมีผลทําให
จาํเปนตองเพิม่คุณภาพในการรายงานผล ไดแก
การนาํขอบงัคับตามกฎหมายหรือมาตรฐานมา
ปฏิบัติและเงื่อนไขของการประกันภัย

กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคหลักในการ
ใชเคร่ืองตรวจวัดแกสคือ การไดรับขอมูลการ

ตรวจวัดแกสท่ีถกูตองแมนยาํผานการรายงานผล
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยีการสื่อสาร
มาประยุกตใช ท้ังนี้ รวมถึงการบนทึกและจัด
เกบ็ขอมูลเพือ่นาํไปใชอางอิงสาํหรับการบริหาร
จดัการสขุภาพและความปลอดภัยของผูปฏิบติังาน
ในพื้นท่ีมีความเสี่ยง

ถามคาํถามทีถ่กูตอง
เม่ือระบวัุตถปุระสงคหลักของการใชเคร่ือง

ตรวจวัดแกสไดแลว ตองมีการเลือกอุปกรณท่ี
เหมาะสมโดยการต้ังคําถามสาํคัญข้ึนมาชดุหนึง่
โดยแบงออกเปนประเด็นหลัก ไดแก

 แกสชนิดใดบางท่ีจะทําการตรวจวัด
และแกสเหลานี้มาจากไหน

 บริเวณท่ีมีความเสีย่งจะเกดิการสมัผสั
แกสและสภาพแวดลอมของจดุท่ีจะตรวจวัดแกส
เปนอยางไร

 มูลคารวมของการเปนเจาของเปน
เทาไหร (ไมเพยีงแคราคาซื้ออุปกรณ) โดยรวม
ไปถึงคาใชจายตลอดอายุการใชงานของเคร่ือง
ตรวจวัดแกส ประเด็นนีเ้ปนเร่ืองสาํคัญหากเปน
การติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดแกสจํานวนมากหรือ
เปนกลุม

 เคร่ืองตรวจวัดแกสสามารถใชงานงาย
หรือเรียนรูไดอยางรวดเร็วซึ่งเปนประโยชนกับ
คนงานและบุคลากรซอมบํารุงหรือไม

แกสชนิดใดบางที่จะทําการตรวจวัด
และแกสเหลานีม้าจากไหน

ระบชุือ่แกสท่ีตองไดรับการตรวจวัด โดย
การประเมินอันตราย สาํหรับผูผลิตเคร่ืองวัดแกส
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ท่ีมีชือ่เสียงและผูจําหนายท่ีไดรับการรับรองจะ
ชวยเหลือผูซื้อในกระบวนการนี้ได ข้ึนอยูกับ
สถานท่ีท่ีพวกเขามีความคุนเคย ท้ังนี้ เปนเร่ือง
สาํคัญท่ีจะตองจาํไววา เปนความรับผดิชอบของ
ผูใชงานเคร่ืองตรวจวัดแกสในการระบอัุนตราย
ท่ีมีแนวโนมจะมีหรือจะเกิดข้ึนท้ังหมด ในกรณี
มีขอสงสยั หรือไมสามารถระบชุนดิแกสไดอยาง
ชดัเจน เคร่ืองตรวจวัดแกสหลายชนดิและระบบ
ตรวจวัดไอออไนเซชัน่ (PID Detector) จะชวยได
สาํหรับท่ีมาของแกสกเ็ปนเร่ืองจาํเปนท่ีจะตองรู
เชนกนั เนือ่งจากขอมูลเร่ืองนีจ้ะชวยใหสามารถ
ตัดสนิใจถงึจาํนวนเคร่ืองตรวจวัดท่ีจะตองใชและ
จดุท่ีจะติดต้ังสาํหรับระบบตรวจวัดแกสประจาํท่ี

พจิารณาเงือ่นไขของสภาวะแวดลอม
เงือ่นไขสภาวะแวดลอมท่ีแตกตางกนัทําให

มีความเสีย่งไมเหมือนกนั สําหรับสิง่แวดลอมท่ี
มีความเสีย่งสงู หรือสถานการณท่ีมีผูปฏิบติังาน
นอกพื้นท่ี จําเปนตองมีการรายงานขอมูลตาม
เวลาจริง (Real Time) และการสือ่สารซึง่เปนขอ
ไดเปรียบอยางหนึง่ของระบบตรวจวัดแกสชนดิ
ไรสาย (Wireless Gas Detectors)

ความมีประสทิธิภาพ ความแมนยาํ และ
ความนาเชื่อถือของเคร่ืองตรวจวัดแกสบางตัว
อาจจะไดรับผลกระทบจากสภาวะสิง่แวดลอมท่ี
เคร่ืองนัน้สมัผสั อุณหภูม ิ ความชืน้ ระดับความดัน
ณ จดุท่ีติดต้ังมีผลตอการตัดสนิใจเลือกชนดิของ
เคร่ืองตรวจวัดเพือ่ใหสามารถทนทานได ปจจยั
เพิ่มเติมท่ีมีผลคือแนวโนมจะเกิดการแปรผัน
ต้ังแตกระบวนการผลิต ความผนัผวนของกลาง
วัน/กลางคืน และการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล
ลวนมีผลกระทบตอเคร่ืองตรวจวัดแกสท่ีเลือก
ไวอยางถูกตองแลวท้ังสิ้น

ทําความเขาใจการทํางานของเครื่อง
ตรวจวดัแกส

ประเด็นตอไปท่ีตองพิจารณาคือ ระบบ

การทํางานเสริมของเคร่ืองตรวจวัดแกส จุด
สาํคัญคือ เร่ืองสายไฟ โดยเฉพาะเม่ือมีการปรับ
ใชกับระบบเดิมท่ีใชงานอยู  หากเคร่ืองเปน
สวนหนึ่งของระบบความปลอดภัยท่ีแยกออก
ไปตางหาก ตองเชื่อมตอกบัระบบสื่อสารระบบ
ใดระบบหนึง่ดวย จงจาํไววา เคร่ืองตรวจวัดแกส
ไมใชแคผลิตภัณฑ แตเปนท้ังชิ้นสวนสําคัญ
เคร่ืองมือพืน้ฐานและซอฟแวรท่ีจาํเปนตองไดรับ
การประเมิน เนื่องจากอุปกรณความปลอดภัย
คือการลงทุนชนดิหนึง่ การรับประกนัเคร่ืองมือ
ใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีมีการแกไขปรับปรุง
ตองนาํมาพิจารณาดวย

ตองมอีะไรเสรมิเครือ่งตรวจวดัแกสบาง
วัสดุอุปกรณเชน สวนปฏิบัติการสาํหรับ

เคร่ืองตรวจวัดแกสชนดิมือถอื หรือตัวสงสญัญาณ
สาํหรับชนดิติดต้ังประจาํท่ี คือสิง่ท่ีควรพจิารณา
เสริมเขามา รวมถงึเคร่ืองประมวลผลขนาดเล็ก
(Microprocessor) และซอฟแวรสาํหรับควบคุม
และติดตามการตรวจวัด ซึ่งเปนปกติของระบบ
ติดต้ังประจาํท่ี แตกเ็ปนท่ีนยิมใชกบัเคร่ืองตรวจ
วัดแกสชนิดมือถือเชนกัน

ความงายสาํหรบัผูใชงานและชางซอม
บํารงุ เมือ่คดิถงึมลูคารวมในการเปนเจาของ

การซอมบํารุงท่ีตองทําเปนประจํา เปน
ประเด็นท่ีจะตองนํามาพจิารณา เพราะจะทําให
เรารูวาเคร่ืองตรวจวัดแกสไววางใจไดขนาดไหน
แกสและไอสารบางชนดิสามารถถกูตรวจวดัไดดวย
เทคโนโลยีตางรูปแบบกัน เชน ไฮโดรคารบอน
ถกูตรวจวัดไดดวยเคร่ืองวัดชนดิหัวเรงปฏิกริิยา
(Catalytic Head) หรือระบบอินฟราเรดท่ีไม
กระจายตัว (NDIR) เปนตน

เคร่ืองตรวจวัดชนิดหัวเรงปฏิกิริยาไม
สามารถทํางานไดในสถานการณท่ีระบบความ
ปลอดภัยลมเหลวดังนั้นจึงตองมีการซอมบํารุง
ในความถี่สูงมาก ขณะเคร่ืองตรวจวัดระบบ
อินฟราเรดท่ีไมกระจายตัว (NDIR) มีราคา
เร่ิมตนท่ีแพงกวา แตไมตองซอมบํารุงบอย

 ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑสําหรับใช
ภายในสถานประกอบการตองคํานงึถงึการซอม
บํารุงเปนสําคัญ โดยเฉพาะประเด็นคาใชจาย
ในการซอมบํารุง ความเสี่ยงเม่ือเคร่ืองถูกถอด
ออกไปซอมบํารุง งบประมาณสําหรับการซอม
บํารุงโดยบุคคลท่ีสาม ซึ่งตองนําไปพิจารณา
อยางถี่ถวนเพื่อตัดสินใจซือ้เคร่ืองท่ีถูกตองและ
ใหผลคุมคา

สิ่งท่ีมองขามไปบอยๆ ในการเลือกซื้อ
เคร่ืองตรวจวัดแกสก็คือ แกสสําหรับสอบเทียบ
(Calibration Gas) และความเร็วของปมสาํหรับ
เคร่ืองวัดชนิดมือถือ ผู ผลิตไดพัฒนาระบบ
จดัการอุปกรณหรือท่ีเรียกวา “สวนปฏิบติัการ”
(Dock Station) โดยเปนสวนจําเพาะบรรจุ
ซอฟแวรไวเพื่อใหเคร่ืองวัดมีความยืดหยุนและ
สมบูรณแบบโดยไมตองซอมบํารุงซึ่งสามารถ
ทําใหเคร่ืองพรอมทํางานในระยะเวลาอันสั้น
(การปมสอบเทียบแกส)


