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มีผลิตภัณฑเครื่ องตรวจจับแกส (Gas
Detection Products) มากมายหลายชนิดใน
ทองตลาด ซึ่งหากมองอยางผิวเผิน อาจรูสึกวา
เหมือนกันหมด แตเมื่อพิจารณาอยางละเอียด
ถีถ่ ว นถึงคุณสมบัตจิ าํ เพาะ ระบบการทํางาน และ
รูปลักษณทที่ าํ ออกมาจะพบวาแตละรุน แตละแบบ
มีความแตกตางกันไปอยางเห็นไดชดั โดยเฉพาะ
สิง่ ทีเ่ ครือ่ งสามารถทําไดและใหคณ
ุ คาตามทีผ่ ใู ช
ตองการ ทัง้ นี้ เครือ่ งตรวจจับแกสแตละรุน แตละ
แบบมีความสามารถเฉพาะตัวที่ไมเหมือนใคร
แมวารูปลักษณไมตางจากเครื่องอื่นๆ มากนัก
รูค วามเสีย่ งของพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
กอนเริ่ มพิ จารณาเลือกเครื่ องตรวจวัด
แกสตองมีการประเมินความเสีย่ งเปนอันดับแรก
สถานประกอบการหลายแหงจางผูทําหนาที่นี้
เพือ่ ทําการคนหาอันตรายทีม่ แี นวโนมจะมีหรือ
เกิดขึน้ ในระหวางการปฏิบตั งิ านซึง่ รวมถึงแกสหรือ
ไอสาร รวมถึงภาวะการขาดออกซิเจนดวย
เมือ่ ระบุไดวา มีอนั ตรายจากแกสในพืน้ ที่
ปฏิบัตงิ าน เครือ่ งวัดแกสจะถูกใชเปนเครือ่ งมือ
ในการลดความเสี่ยง มาตรฐานสําคัญๆ เชน
OSHA, EPA, NIOSH มีผลบังคับใชทั้งกฎหมาย
และมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยของ
คนงาน ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนใน
การศึกษาและทําความเขาใจขอกฎหมายเพื่อ
ให สามารถดําเนิ นการตรวจวั ดแก สในสถาน
ประกอบกิจการไดอยางถูกตอง
ระบุวตั ถุประสงคหลัก
วัตถุประสงคหลักของการตรวจวัดแกสจะ

ขึน้ อยูก บั กระบวนการผลิตของสถานประกอบการ
และชนิดของแกสที่จะตรวจวัด การเตือนจาก
ระยะไกลหรือจากนอกพืน้ ทีแ่ ละการจดบันทึก/
รายงานขอมูลเปนเรือ่ งจําเปนสําหรับการจัดการ
ดานสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน การ
พัฒนาดานเทคโนโลยี ไมวาจะเปนโทรศั พท
ไรสายและระบบสือ่ สารผานดาวเทียมผสานกับ
คลาวนซอฟตแวร ระบบฐานขอมูลรวมถึงระบบ
ติดตามสถานะทําใหมีความคุน เคยและประหยัด
คาใชจายสําหรับสถานประกอบการที่ใชเครื่อง
ตรวจวัดชนิดพกพา อีกสองปจจัยที่มีผลทําให
จําเปนตองเพิม่ คุณภาพในการรายงานผล ไดแก
การนําขอบังคับตามกฎหมายหรือมาตรฐานมา
ปฏิบัติและเงื่อนไขของการประกันภัย
กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคหลักในการ
ใชเครื่องตรวจวัดแกสคือ การไดรับขอมูลการ

ตรวจวัดแกสทีถ่ กู ตองแมนยําผานการรายงานผล
ที่มีประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยีการสื่อสาร
มาประยุกตใช ทั้งนี้ รวมถึงการบนทึกและจัด
เก็บขอมูลเพือ่ นําไปใชอา งอิงสําหรับการบริหาร
จัดการสุขภาพและความปลอดภัยของผูป ฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่มีความเสี่ยง
ถามคําถามทีถ่ กู ตอง
เมือ่ ระบุวตั ถุประสงคหลักของการใชเครือ่ ง
ตรวจวัดแกสไดแลว ตองมีการเลือกอุปกรณที่
เหมาะสมโดยการตัง้ คําถามสําคัญขึน้ มาชุดหนึง่
โดยแบงออกเปนประเด็นหลัก ไดแก
 แก ส ชนิ ดใดบ างที่ จ ะทําการตรวจวั ด
และแกสเหลานี้มาจากไหน
 บริเวณทีม
่ คี วามเสีย่ งจะเกิดการสัมผัส
แกสและสภาพแวดลอมของจุดทีจ่ ะตรวจวัดแกส
เปนอยางไร
 มู ล ค า รวมของการเป น เจ า ของเป น
เทาไหร (ไมเพียงแคราคาซื้ออุปกรณ) โดยรวม
ไปถึงคาใชจายตลอดอายุการใชงานของเครื่อง
ตรวจวัดแกส ประเด็นนีเ้ ปนเรือ่ งสําคัญหากเปน
การติดตั้งเครื่องตรวจวัดแกสจํานวนมากหรือ
เปนกลุม
 เครือ
่ งตรวจวัดแกสสามารถใชงานงาย
หรือเรียนรูไดอยางรวดเร็วซึ่งเปนประโยชนกับ
คนงานและบุคลากรซอมบํารุงหรือไม
แกสชนิดใดบางที่จะทําการตรวจวัด
และแกสเหลานีม้ าจากไหน
ระบุชอื่ แกสทีต่ อ งไดรบั การตรวจวัด โดย
การประเมินอันตราย สําหรับผูผ ลิตเครือ่ งวัดแกส
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ที่มีชอื่ เสียงและผูจําหนายที่ไดรับการรับรองจะ
ชวยเหลือผู ซื้ อในกระบวนการนี้ ได ขึ้ นอยู กับ
สถานที่ทพี่ วกเขามีความคุนเคย ทัง้ นี้ เปนเรือ่ ง
สําคัญทีจ่ ะตองจําไววา เปนความรับผิดชอบของ
ผูใ ชงานเครือ่ งตรวจวัดแกสในการระบุอันตราย
ที่มีแนวโนมจะมีหรือจะเกิดขึ้นทั้งหมด ในกรณี
มีขอ สงสัย หรือไมสามารถระบุชนิดแกสไดอยาง
ชัดเจน เครือ่ งตรวจวัดแกสหลายชนิดและระบบ
ตรวจวัดไอออไนเซชัน่ (PID Detector) จะชวยได
สําหรับทีม่ าของแกสก็เปนเรือ่ งจําเปนทีจ่ ะตองรู
เชนกัน เนือ่ งจากขอมูลเรือ่ งนีจ้ ะชวยใหสามารถ
ตัดสินใจถึงจํานวนเครือ่ งตรวจวัดทีจ่ ะตองใชและ
จุดทีจ่ ะติดตัง้ สําหรับระบบตรวจวัดแกสประจําที่
พิจารณาเงือ่ นไขของสภาวะแวดลอม
เงือ่ นไขสภาวะแวดลอมทีแ่ ตกตางกันทําให
มีความเสีย่ งไมเหมือนกัน สําหรับสิง่ แวดลอมที่
มีความเสีย่ งสูง หรือสถานการณทมี่ ผี ปู ฏิบตั งิ าน
นอกพื้นที่ จําเปนตองมีการรายงานขอมูลตาม
เวลาจริง (Real Time) และการสือ่ สารซึง่ เปนขอ
ไดเปรียบอยางหนึง่ ของระบบตรวจวัดแกสชนิด
ไรสาย (Wireless Gas Detectors)
ความมีประสิทธิภาพ ความแมนยํา และ
ความนาเชื่อถือของเครื่องตรวจวัดแกสบางตัว
อาจจะไดรบั ผลกระทบจากสภาวะสิง่ แวดลอมที่
เครือ่ งนัน้ สัมผัส อุณหภูมิ ความชืน้ ระดับความดัน
ณ จุดทีต่ ดิ ตัง้ มีผลตอการตัดสินใจเลือกชนิดของ
เครือ่ งตรวจวัดเพือ่ ใหสามารถทนทานได ปจจัย
เพิ่ มเติมที่ มีผลคือแนวโนมจะเกิดการแปรผัน
ตัง้ แตกระบวนการผลิต ความผันผวนของกลาง
วัน/กลางคืน และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
ลวนมีผลกระทบตอเครื่องตรวจวัดแกสที่เลือก
ไวอยางถูกตองแลวทัง้ สิ้น
ทําความเขาใจการทํางานของเครื่อง
ตรวจวัดแกส
ประเด็นตอไปที่ตองพิจารณาคือ ระบบ

การทํางานเสริ มของเครื่ องตรวจวั ดแก ส จุ ด
สําคัญคือ เรือ่ งสายไฟ โดยเฉพาะเมือ่ มีการปรับ
ใช กั บระบบเดิ มที่ ใช งานอยู หากเครื่ องเป น
สวนหนึ่ งของระบบความปลอดภัยที่ แยกออก
ไปตางหาก ตองเชื่อมตอกับระบบสื่อสารระบบ
ใดระบบหนึง่ ดวย จงจําไววา เครือ่ งตรวจวัดแกส
ไม ใชแค ผลิ ตภั ณฑ แต เป นทั้ งชิ้ นส วนสําคั ญ
เครือ่ งมือพืน้ ฐานและซอฟแวรทจี่ าํ เปนตองไดรบั
การประเมิน เนื่องจากอุปกรณความปลอดภัย
คือการลงทุนชนิดหนึง่ การรับประกันเครือ่ งมือ
ใหเปนไปตามขอกําหนดที่มีการแกไขปรับปรุง
ตองนํามาพิจารณาดวย
ตองมีอะไรเสริมเครือ่ งตรวจวัดแกสบาง
วัสดุอุปกรณเชน สวนปฏิบัติการสําหรับ
เครือ่ งตรวจวัดแกสชนิดมือถือ หรือตัวสงสัญญาณ
สําหรับชนิดติดตัง้ ประจําที่ คือสิง่ ทีค่ วรพิจารณา
เสริมเขามา รวมถึงเครื่องประมวลผลขนาดเล็ก
(Microprocessor) และซอฟแวรสาํ หรับควบคุม
และติดตามการตรวจวัด ซึ่งเปนปกติของระบบ
ติดตัง้ ประจําที่ แตกเ็ ปนทีน่ ยิ มใชกบั เครือ่ งตรวจ
วัดแกสชนิดมือถือเชนกัน
ความงายสําหรับผูใ ชงานและชางซอม
บํารุง เมือ่ คิดถึงมูลคารวมในการเปนเจาของ
การซอมบํารุงที่ตองทําเปนประจํา เปน
ประเด็นทีจ่ ะตองนํามาพิจารณา เพราะจะทําให
เรารูว า เครือ่ งตรวจวัดแกสไววางใจไดขนาดไหน
แกสและไอสารบางชนิดสามารถถูกตรวจวัดไดดว ย
เทคโนโลยีตางรูปแบบกัน เชน ไฮโดรคารบอน
ถูกตรวจวัดไดดว ยเครือ่ งวัดชนิดหัวเรงปฏิกริ ยิ า
(Catalytic Head) หรือระบบอินฟราเรดที่ไม
กระจายตัว (NDIR) เปนตน

เครื่ องตรวจวั ดชนิ ดหั วเรงปฏิ กิ ริยาไม
สามารถทํางานไดในสถานการณที่ระบบความ
ปลอดภัยลมเหลวดังนั้นจึงตองมีการซอมบํารุง
ในความถี่ สู งมาก ขณะเครื่ องตรวจวั ดระบบ
อิ นฟราเรดที่ ไม กระจายตั ว (NDIR) มี ราคา
เริ่มตนที่แพงกวา แตไมตองซอมบํารุงบอย
ในการเลื อกซื้ อผลิ ตภั ณฑ สําหรั บใช
ภายในสถานประกอบการตองคํานึงถึงการซอม
บํารุงเปนสําคัญ โดยเฉพาะประเด็นคาใชจาย
ในการซอมบํารุง ความเสี่ยงเมื่อเครื่องถูกถอด
ออกไปซอมบํารุง งบประมาณสําหรับการซอม
บํารุงโดยบุคคลที่ สาม ซึ่ งตองนําไปพิจารณา
อยางถี่ถวนเพื่อตัดสินใจซือ้ เครื่องที่ถูกตองและ
ใหผลคุมคา
สิ่งที่มองขามไปบอยๆ ในการเลือกซื้อ
เครื่องตรวจวัดแกสก็คือ แกสสําหรับสอบเทียบ
(Calibration Gas) และความเร็วของปม สําหรับ
เครื่ องวั ดชนิ ดมื อถื อ ผู ผ ลิ ตได พั ฒนาระบบ
จัดการอุปกรณหรือทีเ่ รียกวา “สวนปฏิบตั กิ าร”
(Dock Station) โดยเป นส วนจําเพาะบรรจุ
ซอฟแวรไวเพื่อใหเครื่องวัดมีความยืดหยุนและ
สมบูรณแบบโดยไมตองซอมบํารุงซึ่งสามารถ
ทําใหเครื่ องพรอมทํางานในระยะเวลาอันสั้ น
(การปมสอบเทียบแกส)
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