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ภั ยเล็ กๆ ที่ เป นข าวใหญ ทุ กครั้ ง

ภัยเกิดกับผูคนที่อยูในอาคารบานเรือน
และโรงงาน สถานประกอบการตางๆ อัคคีภัย
ดูเหมือนจะเปนเรื่องใหญที่สุด รองลงมาก็เปน
แกสหรือสารเคมีรั่ว ซึง่ ภัยสองชนิดนี้เกิดขึ้นมา
ครัง้ หนึง่ สรางความเสียหายตอชีวติ และทรัพยสนิ
อยางมหาศาล คนตายเปนสิบเปนรอยราย ตัว
โครงสรางอาคารหรือโรงงานพังถลมเสียหาย
ประเมินคาสูงลิบ ที่สําคัญ เมื่อเกิดไฟไหมหรือ
สารเคมีรั่วไหลจะเปนขาวใหญบนสื่อทุกแขนง
ไปหลายวัน มีการวิพากษวิจารณกันสนั่นเมือง
อยางไรก็ดีกย็ ังมีภยั เล็กๆ เกิดขึ้นเฉพาะ
จุดในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบ
กิจการทั่วไป ไมวาจะเปน เขตกอสราง อาคาร
ทางพาณิชยกรรม หรือสถานบริการประเภท
ต างๆ โดยดู แล ว ไม ใช เรื่ องใหญ สร า งความ
โกลาหลใหกับสังคม แตเมื่อเกิดขึน้ มาแลวกลับ
มีคนเสียชีวิตหลายคน บาดเจ็บสาหัสมากมาย
สรางความสะทือนใจไมนอย และสวนมากเปน
ภัยที่เกิดจากการมองขาม หรือขาดความรูดาน
การปองกันซึ่ งก็ไดแก การขาดอากาศหายใจ
หรื อสู ดแก สพิ ษ ในพื้ นที่ อั บ อากาศ และการ
ระเบิดจาการเชื่อมในถังน้ํามันเกา
การเสียชีวิตในพื้นที่ที่อับอากาศเกิดขึ้น
บอยมาก สถานที่เกิดเหตุมักเปนจุดเล็กๆ ใน

จะตองผานกระบวนการขออนุญาตเขาเสียกอน
เมื่ อไดรั บอนุ ญาตใหเขาก็ ตองปฏิ บัติ ตามกฎ
ความปลอดภัยอยางเครงครัด
ทั้งนี้กอนมีการอนุญาตใหคนเขา พื้นที่
อับอากาศจะตองไดรับการตรวจสอบอันตราย
ภายในเสียกอน โดยเฉพาะสภาพบรรยากาศ
เชน ปริมาณออกซิเจน แกสไวไฟ และแกสพิษ
เมือ่ ทราบอันตรายจะมีการกําจัดหรือแยกอันตราย
ออก/ไป ทําได หลายวิ ธี เช น ขั บไล แก สพิ ษ
ระบายอากาศเสียออกมาแลวเอาอากาศบริสทุ ธิ์
เขาไป หรือไมก็ทาํ ใหแกสไวไฟเกิดอาการเฉือ่ ย
ไมมีปฏิกิริยาใดๆ (Inerting) แตหากทําเชน
ที่วานี้ไมไดก็จะระบุใหผูเขาไปในพื้นที่อากาศ
สวมอุปกรณปองกันระบบหายใจ ไมเชนนั้นจะ
ไมมีอากาศหายใจ หรือสูดแกสอันตรายเขาไป
ทําใหเสียชีวิตได

โรงงานหรื อ สถานประกอบกิ จ การก อ สร า ง
สถานบําบัดน้าํ เสีย หรือทีใ่ ดก็ตามซึง่ มีหอ ง ชอง
โพรง หลุม บอ ทีม่ อี ากาศจํากัด มีออกซิเจนนอย
และมีบรรยากาศไวไฟหรือเปนพิษ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยของสถาบัน
ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ พื้นที่อับอากาศ
ถือวาเปนพืน้ ทีพ่ เิ ศษและตองหามสําหรับบุคคล
ทั่ วไป กอนที่ ใครจะเขาไปในพื้ นที่ อั บอากาศ
ไมวาจะเขาไปสํารวจตรวจตราหรือปฏิบัติงาน

ในการอนุญาตใหเขาพืน้ ทีอ่ ับอากาศ ใบ
อนุญาตตองระบุงานที่ทําและเวลาที่จะตองใช
ทั้งหมด และเมื่อคนงานเขาไปแลวจะมีการปด
พื้นที่หามบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของเขาไป
โดยจะจัดใหมีคนเฝาไวหนึ่ งคนหรือหลายคน
เรียกวาผูด ูแลพื้นทีอ่ ับอากาศขณะมีการทํางาน
ซึ่งผูดูแลจะเฝาระวังนอกพื้นที่ และอยูตรงนั้น
จนกวาผูเ ขาไปทัง้ หมดจะออกมา หนาทีห่ ลักคือ
คอยกันผูไ มเกีย่ วของไมใหเขามาใกลหรือเขาไป
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ในพื้นที่อับอากาศ พรอมกับคอยติดตอสื่อสาร
กับคนขางในวามีอะไรผิดปกติบา ง ถามีเหตุรา ย
เกิดขึ้นขางในก็จะเรียกหนวยกูภัยเขามาแกไข
สถานการณ
นั่นคือหลักการคราวๆ ของการทํางาน
ในพื้นทีอ่ ับอากาศ เนนหนักในประเด็นตอไปนี้
การขอและการอนุญาตเขาพืน้ ที่ การตรวจสอบ
อันตรายทีอ่ ยูภ ายใน การสวมใสอปุ กรณปอ งกัน
สวนบุคคล และการจัดใหมีคนดูแลนอกพื้นที่
ขาวใหญเมื่อไมนานมานี้ก็คือนักศึกษา
ฝ ก งานเข าไปในโรงงานแห ง หนึ่ ง แล วก็ พลั ด
ตกลงไปในบอบําบัดน้ําเสีย พนักงานโรงงาน
ลงไปชวยแตทงั้ หมดก็เสียชีวติ รวมแลวถึง 5 ราย
รูปแบบของเหตุการณเหมือนที่ เคยเกิดขึ้นใน
อดีต มีคนตกลงไปหรือติดอยูใ นพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
จากนั้นมีคนลงไปชวย แตปรากฏวาคนสงไป
ชวยกลับเสียชีวติ ตามผูป ระสบเหตุ ลักษณะการ
เกิดเหตุไมเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่เคยเกิดขึ้น
ไมรกู คี่ รัง้ ตอกีค่ รัง้ จํานวนผูเ สียชีวติ อยูใ นระดับ
เกินหนึ่งจนถึงสี่หารายเปนประจํา แสดงวาเรา
ไมไดเรียนรูอะไรเลยเกี่ยวกับภัยอันตรายของ
พืน้ ทีอ่ บั อากาศทัง้ ทีก่ ฎหมายก็ใชบงั คับแลว การ
รณรงคก็ เขมขน สถานที่ ฝกอบรมมีมากมาย
อีกทั้งผูรูผูเชี่ยวชาญในดานนี้ก็มีนับไมถวน

สิ่งที่ผมไมเขาใจคือ ทําไมนองนักศึกษา
ทีเ่ ขาไปดูงานถึงพลัดตกลงไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
เพราะตามกฎความปลอดภัย พื้นที่อับอากาศ
เปนพื้นที่ตองหามสําหรับคนทั่วไป หรือแมแต
คนงานจะเขาไปก็ตอ เมือ่ ไดรบั อนุญาตใหเขาเปน
ลายลักษณอักษรเสียกอน ที่ สําคัญ พื้ นที่ อับ
อากาศถาไมมีการเขาไปทํางาน ตองปดหรือ
คลุมไวพรอมมีปายเตือนระบุเปนพื้นที่อากาศ
หามเขากอนไดรับอนุญาต และหากมีการเปด
แลวมีคนเขาไปทํางานก็ตองมีคนเฝาอยูบ ริเวณ
นัน้ คอยกันไมใหคนภายนอกเขามามาใกลหรือ
เขาไปในพื้นที่อับอากาศ แตที่เกิดขึ้นที่โรงงาน

ไปตองสวมชุดปองกันสวนบุคคลที่จําเปน
มูลเหตุพื้นฐานของการเกิดเหตุในพื้นที่
อับอากาศคือ ไมมีการปองกันบุคคลเขาพื้นที่
อับอากาศ ทําใหมกี ารพลัดหลงหรือบุกรุกเขาไป
ซึ่งทําใหเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจาก
พื้นที่อับอากาศขาดอากาศหายใจ มีแกสไวไฟ
แกสพิษ รวมถึงอันตรายทางกายภาพอืน่ ๆ เชน

อุตสาหกรรมแหงนีม้ คี นตกลงไป แนละ มันเปน
อุบัติเหตุ แตโรงงานมีมาตรการปองกันไวหรือ
ไม อยางไร มีที่ปด คลุม ตลอดจนปายเตือน
หรือไม มีราวกั้นหรือสิง่ กีดขวางกอนถึงทางเขา
หรือเปลา ฯลฯ
ในการเขาไปชวยผู ประสบเหตุในพื้ นที่
อับอากาศ กฎขอบังคับ/มาตรฐานการทํางาน
ในพืน้ ทีอ่ บั อากาศก็ระบุชดั เจนถึงขัน้ ตอนและวิธี
ปฏิบัติ มีทั้งชวยแบบไมเขาไปขางใน และชวย
แบบเขาไปขางใน โดยจะตองทําตามขั้นตอนที่
กําหนดไว ซึง่ ผูเขาไปชวยเหลือตองผานการฝก
อบรม มีการฝกซอมเปนประจํา รวมทัง้ ขณะเขา

มืด ลืน่ วัสดุกดี ขวางหรือลมทับไดงา ย ฯลฯ และ
เมื่อคนพลัดเขาไปแลว คนที่อยูใกลๆ หรือไป
ดวยกัน หรือพนักงานของสถานประกอบการ
นั้ นพยายามจะเข าไปช วย แต เนื่ องจากไม มี
ความพรอมดานประสบการณ และวัสดุอปุ กรณ
ที่จําเปน จึงทําใหตองประสบภัยถึงขั้นเสียชีวิต
ตามไปดวย
ดั งนั้ น สถานประกอบการทุ กแห งที่ มี
พื้นที่อับอากาศ เชนหองทึบ ชอง หลุม บอ ทอ
อุโมงค และอื่นๆ ที่ตรงกับคํานิยามของพื้นที่
อับอากาศ ตองระบุในแผนงานความปลอดภัย
แลวดําเนินการใหเกิดความปลอดภัย ไดแก
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สํารวจตรวจสอบอันตรายตางๆ แลวประกาศให
เปนพืน้ ทหวงหาม การจะเขาไปขางในตองไดรบั
อนุญาตอยางเปนทางการแลวเทานั้น เมื่อไมมี
การใชงานงานหรือเขาไปทํางา นตองปดไวหรือ
คลุมไวดวยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงพรอมติดปาย
เตือนใหเห็นชัดเจนพรอมตั้งสิ่งกีดขวางบริเวณ
ทางเดินที่จะเขาไปยังทางเขา ทั้งนี้ปองกันคน
เขาไป ไมวาจะตั้งใจหรือไมก็ตาม
อุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับพื้นที่อับอากาศ
มีทั้งการเขาพื้นที่โดยไมตั้งใจ พลัดหลงเขาไป
หรือตกลงไป และจงใจเขาพื้นที่เพื่อไปทํางาน
ที่ไดรับมอบหมาย กรณีแรกปองกันไดดวยวิธี
ทีเ่ ราบอกไปแลวขางตนคือ ขวางกัน้ เสนทางไปสู
ทางเขาซึง่ ไดรบั การปดหรือคลุมอยางแนนหนา
พรอมกับติดปายเตือนวาเปนพื้นที่ อับอากาศ
หามเขาโดยไมไดรับอนุญาต
กรณีที่สอง ตองทําเรื่องขออนุญาตเขา
พื้นที่ เมื่อไดรับอนุญาตจึงเขาไดแตจะตองทํา
ตามขอบังคับดานความปลอดภัยอยางเครงครัด
สวมใสอปุ กรณปอ งกันอันตรายทีจ่ าํ เปน ขณะมี
คนเขาไปทํางานขางใน บริเวณดานนอกตองมี
คนเฝาดูแลความเรียบรอย กันคนอื่นเขาใกล
หรือเขาไป และคอยฟงวาคนขางในเปนอยางไร
และตองการใหชวยอะไรบาง
เพราะในพืน้ ทีอ่ บั อากาศมีอนั ตรายถึงชีวติ
โดยเฉพาะการขาดอากาศหายใจและแกสพิษ
ถาไมไดสวมเครื่องชวยหายใจเขาไป การขาด
อากาศหายใจก็ทําใหเราตายในภายในเวลาไม
กีน่ าที สวนแกสพิษบางชนิดแคสูดไปอึกเดียวก็
สลบแล วเสี ยชี วิ ตหากไม ได รั บการชวยเหลื อ
อยางทันทวงที ดงนั้น สถานประกอบการตางๆ
ตองตระหนักอยูตลอดเวลาวา พื้นที่อับอากาศ
เปนเขตอันตรายและเปนพื้นที่หวงหาม จะตอง
ปองกันไมใหคนไมเกีย่ วของหรือไมไดรบั อนุญาต
เขาไปทั้งโดยเจตนาและไมเจตนา มีมาตรการ
ปองกันการเขาพื้นที่อยางเขมขน มีแผนปฏิบัติ
ในกรณีฉุกเฉินสําหรับการชวยเหลือและกู ภัย

ที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
สิง่ แรกทีต่ อ งทําคือสํารวจตรวจสอบกอน
วาสถานประกอบการของทานมีพนื้ ทีอ่ บั อากาศ
หรื อไม ถ ามี ก็ ให ประกาศเป นพื้ นที่ หวงห าม
จากนัน้ ก็วางแผนความปลอดภัยพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
ทั้งการเขา การออก การทํางาน และการกูภัย
อยางเปนระบบตามมาตรฐานหรือตามกฎหมาย
ที่กําหนดไว
อันตรายตางๆ ไมวารายแรงขนาดไหน
หากเรามีมาตรการปองกันไวกอ นก็ถือวาไดลด
อั นตรายลงไปมากกว าครึ่ ง ยิ่ งถ ามี แผนการ
แกไขปญหาเมื่ อมีอันตรายเกิดขึ้ นอยางถูกวิธี
ก็ยิ่ งทําใหอันตรายเบาบางลงไปอีก รีบลงมือ
เลยครับ กอนที่จะมีคนตายในพื้นที่อับอากาศ
ไปมากกวานี้
อุบตั เิ หตุอกี ชนิดหนึง่ ทีเ่ กิดในพืน้ ทีแ่ คบๆ
เล็กๆ แตก็ทําใหคนตายมานักตอนัก นั่นก็คือ
การระเบิดจากการเชื่อมหรือตัดถังน้ํามันเกา
ถังน้ํามันเกาในที่นรี้ วมถึงถังขนาด 200
ลิตรและถังติดบนรถบรรทุก ถัง 200 ลิตร นิยม
เอาถั งเก าที่ ไม ใช แล วมาผ าครึ่ งเพื่ อนําไปใช
ประโยชนอยางอื่น เชน ทําเตาบารบีคิว ทําถัง
ใสสงิ่ ของ สวนถังติดรถบรรทุกจะเปนการเขาไป
ซอมบํารุงซึง่ อาจมีการตัดหรือเชือ่ มและงานอืนๆ
ทีทําใหเกิดความรอน
ขึน้ ชือ่ วาถังน้ํามันไมวา จะเปนขนาดไหน
เมือ่ เปนถังเปลาไมใชแลวหรือตองการซอมบํารุง
สิ่งที่คนไมคอยรูก็คือ มันไมใชถังเปลา 100%
แตมีน้ํามันหรือสารไวไฟตกคางอยู อยางนอย
ก็มีไอสารที่สามารถจุดติดหรือระเบิดไดบรรจุ
อยูก น ถังไมมากก็นอย เมือ่ ทําการตัดหรือเชือ่ ม
ถังซึ่ งสวนใหญจะใชหัวเชื่ อม/หัวตัดแกสหรือ
ไฟฟาซึง่ จะเกิดประกายไฟขณะทํางาน ไอสารที่
มีปริมาณเขมขนอยูในยานระเบิดหรือติดไฟได
เมื่อสัมผัสกับแหลงความรอนคือประกายไฟจะ
ทําใหเกิดลุกติดไฟอยางรุนแรง ยิ่งการลุกไหม
เกิดในพืน้ ทีจ่ าํ กัดหรือคับแคบจะมีแรงอัดระเบิด

ออกมา ผูที่ทําการเชื่อมก็จะถูกไหมหรือถูกอัด
จากแรงระเบิดไดรบั บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวติ
ในกรณีผทู าํ การเชือ่ มเขาไปในถังซึง่ ถือเปนพืน้ ที่
อับอากาศชนิดหนึ่ง การลุกไหมและการระเบิด
จะรุนแรงกวาการเกิดกับถังขนาดเล็ก โอกาส
รอดจึงมีนอยมาก
วิธแี กปญ
 หา กอนจะทําการตัดหรือเชือ่ ม
ถังหรือภาชนะใดๆ ที่เคยบรรจุน้ํามันหรือสาร
ไวไฟมากอน แมวาถังนั้ นจะดูวางเปลาก็ตอง
ทําการตรวจวัดปริมาณแกสหรือไอสาร หาก
ไมมเี ครือ่ งวัดก็อนุมานเอาเองไดวา เลยวาไอสาร
หลงเหลืออยูในปริมาณที่เพียงพอจะทําใหเกิด
การลุกติดไฟหรือระเบิดได จากนั้นตองทําการ
ลางทําความสะอาด บางตําราบอกใหเอาไปตม
ดวยซ้าํ หรือทําดวยกรรมวิธอี นื่ ๆ เชน ขับไลดว ย
แรงดั น ไล แกสไวไฟที่ ตกค างออกไปใหหมด
หรือฉีดแกสเฉื่อยเขาไปในถังเพื่อใหแกสไวไฟ
มีอาการเฉือ่ ยและไมมปี ฏิกริ ยิ าไวไฟ จากนัน้ จึง
ทําการเชื่อมหรือตัดดวยความรอนได แตหาก
ทําได กอนจะเชื่อมหรือตัดถังที่ผานการบําบัด
อยางใดอยางหนึ่งแลวตองทําการวัดสวนผสม
ไอสารไวไฟใหแนใจวาอยูในระดับไมทําใหเกิด
การจุดติดไฟหรือระเบิดได
การเชือ่ มหรือตัดถังน้าํ มันเกา จริงๆ แลว
คือการทํางานทีเ่ กี่ยวกับความรอน ในบางกรณี
ตองมีการออกใบอนุญาตลักษณะเดียวกับการ
อนุญาตทํางานในพื้นที่อับอากาศ นั่นคือ กอน
จะตัด เชื่อมหรือทําใหเกิดความรอนๆ ใด ตอง
ขออนุญาตหัวหนางานหรือแผนกความปลอดภัย
เสียกอนซึง่ จะตองวางแผนและเตรียมการอยาง
รัดกุม ระบุงานที่ทํา วัสดุอุปกรณที่ใช บริเวณ
ปฏิบัติงาน อุปกรณปองกันอันตรายชนิดตางๆ
รวมไปถึ งเครื่ องดั บเพลิ งต องเตรี ยมไว ใกล ๆ
โดยเฉพาะงานทีท่ ําใหเกิดความรอนทีเ่ กีย่ วของ
กับสารไวไฟ เชน การเชื่ อมหรือตัดถังที่ เคย
บรรจุน้ํามันเชือ้ เพลิงหรือสารไวไฟอื่น ตองระบุ
ขั้ นตอนการบําบั ดถั งบรรจุ ก อนทํางาน การ
เชื่ อมหรื อการตั ดที่ ทําให เกิ ดความรอน การ
ระบายอากาศ การใชอปุ กรณปอ งกันสวนบุคคล
การดับเพลิง ฯลฯ นอกจากนี้ยงั ตองมีผูควบคุม
งานเพือ่ ใหงานดําเนินไปอยางปลอดภัยอีกดวย
การเกิดเพลิงไหมหรือการระเบิดเมื่อมี
การเชื่ อมหรือการตัดถังน้ํามันเกาในบานเรา
สวนใหญมาจากการไมไดทําการบําบัดถังกอน
ดวยความไมรู ไมตระหนัก ไมมีประสบการณ
คิดวาถังเปลาไมมอี ะไรแลว จริงๆ แลว ถังทีไ่ มมี
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น้ํามันหรือสารไวไฟเหลืออยู แลวก็ไวใจไม ได
แมจะมองดวยตาเปลาซ้าํ แลวซ้ําอีกหรือใชจมูก
ดมพิสู จน กลิ่ นก็ ถือว าไมได ผล เพราะไอสาร
ไวไฟมีเพียงเล็กนอยจนสังเกตไมเห็นหรือแทบ
ไมไดกลิน่ แตปริมาณเพียงนอยนิดนัน้ ก็เพียงพอ
จะทําใหเกิดการลุกติดอยางฉับพลันเมื่อสัมผัส
กับประกายไฟจากการเชื่ อมหรือตัด ทางที่ ดี
ที่สุดคือตองตรวจวัดดวยอุปกรณเฉพาะเพื่อหา
คาขั้นต่ําในการระเบิด (LEL) ของไอสารไวไฟ
เพราะไอสารไวไฟบางชนิดมีคา LEL ที่ต่ํามาก
แคมีสวนผสมในอากาศเพียงไมกี่เปอรเซ็นตก็
ทําใหเกิดการลุกติดไฟหรือระเบิดได
นั่นคือ การจะทํางานกับสารไวไฟ ไมวา
จะเปนในรูปแบบใด สิ่ งที่ ขาดไมไดคือเครื่ อง
ตรวจวัดปริมาณไอสาร เพราะเปนเครื่องบงชี้
อยางแมนยําวาเราจะสามารถทําการเชื่อม ตัด
หรือทํางานทีเ่ กิดความรอนอืน่ ๆ ในบรรยากาศ
ที่มีไอสารไวไฟไดหรือไม
หากถังหรือทีบ่ รรจุรวมถึงพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
ใดๆ ยังมีไอสารไวไฟอยูภ ายในก็ยงั มีความเสีย่ ง
จะเกิดการระเบิดหรือลุกไหมได จะตองมีการ
บําบั ดตามวิ ธี ที่ กําหนด ไม ว าจะเป นการไล
ออกไป การระบายอากาศ การทําใหเฉือ่ ย ฯลฯ
จนกวาปริมาณสารไอสารไวไฟจะหมดไปหรือ
เหลือนอยที่สุด (ต่ํากวาคา LEL) จึงสามารถ
ลงมือทํางานตามทีต่ องการได
ไม ให แต เพี ยงถั งหรื อที่ บรรจุ สารไวไฟ
เทานั้นที่ทําใหเกิดการระเบิดได ลาสุด ถังผสม
อาหารสัตวที่เหลือแตฝุนผงซึ่งคนงานลงไปทํา
การซอมแซมบริเวณกนถังเกิดการระเบิดเรียกวา
“การระเบิดของฝุน” (Dust Control) ทําใหมี
ผูเ สียชีวติ 2 ราย เหตุเกิดทีจ่ งั หวัดนครปฐม เมือ่
กลางเดือนกรกฎาคมทีผ่ านมา
คนงาน 3 คนไดรับคําสั่งใหลงไปซอม
รอยรั่วของถังเก็บวัตถุดิบที่ใชผลิตอาหารสัตว
โดยมีทอทางขึ้นลงเปนชองสี่เหลี่ยม ภายในมี
ฝุนละอองและเศษอาหารปน พนักงานคนหนึ่ง
เป นผู ดู แลตู เชื่ อมอยู ชั้ นบนและทําหน าที่ ดู ด
ควัน สวนอีก 2 คนทําหนาทีเ่ ชือ่ มเหล็กและลาก
สายไฟ โดยใชลวดสลิงโรยตัวลงไป ขณะทําการ
เชื่อมทอผานไปเพียง 5 นาที ก็มีประกายไฟ
พวยพุง ขึน้ มาจากในถังผสมอาหารทีเ่ พือ่ น 2 คน
ลงไปซอม กอนจะมีเสียงระเบิดดังขึ้น คนดูแล
ขางนอกกระเด็นออกมาไดรับบาดเจ็บ ขณะที่
พนักงานขางในสองคนนัน้ รวงหลนตกลงไปกนถัง
ไมสามารถขึ้นมาไดและเสียชีวิตไปในทีส่ ดุ โดย

ทั้ งสองรายสภาพมี บาดแผลและผิ วหนั งไหม
ลําตัวเปรอะไปดวยแปงขาวโพลนและฝุนควัน
คาดวาผูต ายทัง้ สองไดรบั บาดเจ็บจากแรงกระแทก
ประกอบกับภายในถังไมมีอากาศเพียงพอและ
ยังมีความรอนสูงซ้าํ ยังถูกไฟชอตจึงไมมเี รีย่ วแรง
พอที่จะปนขึ้นมาไดทําใหเสียชีวิตดังกลาว
ลักษณะการทํางานของทั้ง 3 คน เปน
การทํางานในพื้นที่อับอากาศและเกี่ยวของกับ
การทํางานที่ ทําให เกดความร อน ภายในถั ง
บรรจุอาหารสัตวขาดออกซิเจนและมีบรรยากาศ
อั นตรายจากฝุ นละเอี ยดซึ่ งสามารถติ ดไฟได
เหมือนสารไวไฟของน้ํามันเชื้อเพลิง
จากกรณี ศึ ก ษาทั่ วโลก ฝุ น ที่ มี ความ
ละเอียดสูงจะมีความเสี่ยงติดไฟและระเบิดได
หากสัมผัสกับแหลงกําเนิดความรอน ไมวาจะ
เปนประกายไฟเชื่อมหรือตัด เปลวไฟ กนบุหรี่
ฯลฯ หลายคนอาจไมเชือ่ วาฝุน ละอองตามโกดัง
เมล็ดพืช หรือที่บรรจุวัตถุดิบใชทําอาหารสัตว
แปง เครื่องสําอาง ยา หรือแมแตเม็ดพลาสติก
สามารถติดไฟและระเบิดได จึงคิดวามีความ
ปลอดภัยจะทํางานที่เกิดความรอนได แตจริงๆ
แล วมั นเป นการกระทําที่ เสี่ ยงอั นตรายมาก
อันตรายพอๆ กับการเชื่อมถังน้ํามันเกา แตจะ
เลวรายกวาตรงที่เราไมคิดวามันเปนอันตราย
นี่แหละทําใหเกิดการประมาทและชะลาใจจาก
ความไมรู ไมเขาใจ และคาดไมถึง
ที่ เขียนมาทั้งหมดก็เพื่ อจะเตือนภัยคน
ทํางาน โดยเฉพาะชางซอมบํารุงถังบรรจุหรือ
เคยบรรรจุวัตถุไวไฟ ฝุนละเอียด โดยการเชื่อม
การตัด หรือการทํางานที่ เกิดความรอนอื่ นๆ
เนือ่ งจากงานลักษณะนีเ้ ปนทัง้ การทํางานในพืน้ ที่
บกาศ (กรณีถังมีขนาดใหญและตัวคนเขาไป
ทํางานขางใน) และงานที่ทําใหเกิดความรอน

งานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศทีว่ า อันตรายทีส่ ดุ
แลว หากมีเรื่องของความรอนและไอสารไวไฟ
และฝุน ระเบิดไดเขามาเกีย่ วดวย งานจึงเลวราย
เปนเทาทวีคูณ ผูบริหาร หัวหนางาน และฝาย
ความปลอดภัยฯ ตองวางแผนอยางรอบคอบ
ไมใชปลอยใหผูปฏิบตั ิงานทําตามความคิดของ
ตัวเองจนเกิดเปนภัยรายแรงถึงขัน้ เสียชีวติ กันไป
ผูไ มรยู อ มไมผดิ คนงานอาจไมรจู ริงๆ วา
การเชือ่ มถังบรรจุนา้ํ มันเกาหรือถังบรรจุฝนุ แปง
ละเอียดทําใหเกิดการระเบิดได เขาจึงตองเสีย
ชีวิตไป แตก็เปนบทเรียนใหทุกฝายหันมาให
ความสําคัญกับการเรียนรูดานความปลอดภัย
ในการทํางานใหเกิดแกทุกผูทุกนาม ไมวาจะ
เปนเจาของกิจการหรือลูกจางรายวัน โดยเฉพาะ
ผูบริหารหรือนายจางตองแสวงหาความรูดาน
ความปลอดภั ยให กว างขวางเป ดโลกทั ศน ให
เต็มที่แลวลงทุนสรางความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ นั่ นนอกจากจะไดชื่ อวาเปนผู มี
เมตตาธรรมกับลูกจางทีจ่ ะมีความปลอดภัยตอ
ชีวิตและสุขภาพแลว ผลของการทําโครงการ
ความปลอดภัยจะยังผลใหสามารถลดอัตราการ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน ลดคาใชจายดาน
การรักษาพยาบาล และเงินทดแทนกรณีลกู จาง
ได รั บ บาดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี วิ ต จากการทํา งาน
กระบวนการผลิตสามารถดําเนินการไดโดยไม
ขาดตอน เครื่ องจั กรและอุ ปกรณไม เสี ยหาย
ผลกําไรก็จะเกิดกับตนเองอยางไมรจู บ
โดยเฉพาะภัยเล็กๆ ภายในโรงงาน
เชน การตายในพื้นที่อับอากาศ การระเบิด
ภายในที่บรรจุวัตถุไวไฟหรือฝุนละเอียดซึ่ง
เกิดขึน้ เมือ่ ไหรกเ็ ปนขาวใหญทางสือ่ ทุกแขนง
ทุกครัง้ เกิดบอยๆ บริษทั ก็เสียชือ่ เสียประวัติ
ไดเหมือนกันนะครับ
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