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ปลอดภัยเกี่ยวกับท่ีอับอากาศโศกนาฏกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการท างานในสถานท่ีอับอากาศครั้งแล้วครั้ง

เล่าท่ีผ่านมา เช่น อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นกับคนงานท าความสะอาดห้องเก็บของใต้ท้องเรือขนาดใหญ่ คนงาน

ซ่อมแซม บ่อน้ าท้ิง ฯลฯ มีผลให้คนงานท่ีแม้จะแข็งแรงมากประสบอันตรายสูญเสียชีวิตและในจ านวนนี้มัก

ผนวกชีวิตของผู้ร่วมงานท่ีพยายามจะเข้าไปให้ ความช่วยเหลือผู้ เคราะห์ร้ายเหล่านั้นด้วยอุบัติเหตุดังกล่าวจะ

เกิดขึ้นต่อไปอีกหากผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้เกี่ยวกับอันตรายและวิธีการท างานในสถานท่ีอับ

อากาศ                 

อันตรายจากการท างานในสถานที่อับอากาศแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ    

 1.การขาดออกซิเจน สาเหตุใหญ่ของการตายในสถานท่ีอับอากาศ คือ ขาดออกซิเจนในการหายใจ 

หมายถึง ปริมาณออกซิเจนในสถานท่ีอับอากาศนั้นน้อยกว่า 19.5 Vol.% หรือมากกว่า 23.5 Vol.% สาเหตุ

เกิดจากมีการติดไฟ หรือ การระเบิด ไฟจะใช้ออกซิเจนเพื่อการลุกไหม้ การแทนท่ีออกซิเจนด้วยก๊าซอื่น เช่น 

มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน เป็นต้น เกิดการกัดกร่อน หรือ การเกิดสนิม เหล็กใช้ออกซิเจนจาก

อากาศไปในการเกิดสนิม และ การท่ีออกซิเจนถูกใช้ไปในปฏิกิริยาหมัก    

 2.ปฏิกิริยาการเผาไหม้ สาเหตุส าคัญของการตายในสถานท่ีอับอากาศอีกสาเหตุหนึ่งคือ การเกิดไฟ 

และการระเบิด โดยมีก๊าซ ไอ ละอองท่ีติดไฟหรือระเบิดได้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของค่าความเข้มข้นขั้นต่ าของ

สารเคมีแต่ละชนิดในอากาศท่ีอาจติดไฟหรือระเบิดได้ (Lower Flammable Limit หรือ Lower Explosive 

Limit) และมีฝุ่นท่ีท าให้ติดไฟหรือระเบิดได้ ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ าของ

สารเคมีแต่ละชนิดในอากาศท่ีอาจติดไฟหรือระเบิดได้ (LEL) ส่ิงก่อเหตุคือ สารเคมี สี ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 

สารท าละลาย หรือวัตถุจากธรรมชาติ สามารถท าให้เกิดการระเบิดได้ ไอหรือก๊าซท่ีท าให้เกิดเปลวไฟ ใน

สถานท่ีอับอากาศสามารถเกิดประกายไฟขึ้นได้ จากการกระท าดังนี้ การเกิดไฟฟ้าช็อต การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี

ไม่ได้ป้องกันการเกิดประกายไฟ การขัด การสูบบุหรี่ การเช่ือมโลหะ     

 3.สารพิษ เป็นอันตรายเมื่อมีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานในการบริหารและ

จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย สารพิษ

หลายชนิดท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ หรือได้กล่ิน สามารถท าให้เกิดอันตรายใหญ่ๆ ได้ 2 แบบ ในสถานท่ีอับ

อากาศ คือ การระคายเคือง ถึงแม้จะมีสารพิษเพียงเล็กน้อย แต่ก็อาจมีผลกับระบบทางเดินหายใจ หรือระบบ

ประสาทและฆ่าคุณได้ การขาดออกซิเจนจากสารเคมี เมื่อสารเคมีเป็นสารพิษเข้าสู่ร่างกาย สามารถไปหยุด

การน าออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย หรือน าไปสู่ปอด และท าให้ร่างกายคุณขาดออกซิเจน เกิดอาการปวดศีรษะ มึน

งง วิงเวียน คล่ืนไส้ ก๊าซพิษท่ีท าให้เกิดอันตรายในสถานท่ีอับอากาศบ่อย ๆ คือคาร์บอนมอนนอกไซด์ เกิดจาก



การเผาไหม้ สามารถท าให้ตายได้ โดยการเข้าไปแทนท่ีออกซิเจนในเลือด ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีกล่ินเหม็น และ

มีพิษ แม้จะมีจ านวนเพียงเล็กน้อย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เกิดในขบวนการอุตสาหกรรม สามารถท าให้หยุดการ

หายใจ ถ้าเข้าไปในร่างกาย         

 4.อันตรายทางกายภาพ ส่วนของเครื่องจักรท่ีเคล่ือนไหว ถ้าอยู่ในสถานท่ีอับอากาศยิ่งจะมีอันตราย

มาก ส่วนของเครื่องจักรท่ีเคล่ือนไหวจะต้องถูกล็อคใส่กุญแจ และแขวนป้ายก่อนท่ีจะเข้าไปท างานในบริเวณ

นั้น วาวล์หรือท่อ ท าให้เกิดอันตราย ถ้ามีก๊าซ หรือของเหลวไหลผ่านอาจท าให้เกิดการระเบิด จมน้ า เกิดพิษ 

หรือ น้ าร้อนลวก ฯลฯ การถูกดูดจมจะเกิดท่ีไซโลท่ีเก็บเมล็ดพืชผล การขึ้นไปเดินบนเมล็ดพืชผลนั้น อาจท าให้

ล้มลงและดูดจมลงไปในเมล็ดพืชผลนั้น เกิดการขาดอากาศหายใจ เสียงดัง ท าให้เกิดการสูญเสียการได้ยินแบบ

ถาวร หรือถึงแม้จะเป็นการช่ัวคราวก็จะท าให้ไม่สามารถได้ยินเสียงท่ีจะบอกทิศทางท่ีส าคัญ หรือการระวัง

อันตราย ตกจากท่ีสูง ในสถานท่ีอับอากาศ เมื่อมีปริมาณออกซิเจน หรือก๊าซพิษ คนท างานเกิดอาการขาด

ออกซิเจน เกิดพิษหรือการแกว่างไปมาของบันไดท่ีใช้ปีนท างานแล้วตกลงสู่เบื้องล่าง ไฟฟ้าดูดขณะท างานอาจ

พลาดไปจับส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเกิดการดูดช็อต ความร้อน สามารถเกิดได้รวดเร็วใน

สถานท่ีอับอากาศ ท าให้เกิดการเสียเหงื่อมากจนถึงขั้นวิงเวียนหน้ามืด (Heat Stroke) ได้ แสงจ้า มีการท างาน

ในสถานท่ีอับอากาศโดยมีการเช่ือมโลหะ ถ้ามองดูแสงจ้านั้นด้วยตาเปล่าจะเกิดอันตรายกับดวงตา  

หลักปฏิบัติเม่ือท างานในสถานที่อับอากาศ       

 1. สถานท่ีอับอากาศสถานท่ีอับอากาศ หมายถึง สถานท่ีท่ีมีอากาศหรือปริมาณก๊าซออกชิเจนบางเบา

ไม่เพียงพอต่อการหายใจ มีปริมาณก๊าซออกชิเจนในบรรยากาศต่ ากว่า 19.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อการ

หายใจสถานท่ีท่ีมีก๊าซพิษหรือไอพิษสะสมอยู่ เช่น บ่อหมักต่าง ๆ บ่อน้ าเสีย พื้นผิวน้ าเสียทางระบายน้ าท่ีปิด

ทึบท่อน้ าเสียขนาดใหญ่สถานท่ีท่ีมีการถ่ายเทอากาศหรือระบายอากาศไม่ดีพอ เช่น ห้องใต้ดิน บ่อลึก อุโมงค์ 

ถังท่ีปิดฝาตลอดเวลา ท่อส่งน้ าขนาดใหญ่สถานท่ีท่ีมีอากาศเบาบาง เช่น พื้นทีเหนือฝ้าเพดาน ถังสูงๆ ท่ีเปิดฝา

ท้ิงไว้เตาเผาขนาดใหญ่          

 2. สาเหตุของการเสียชีวิต ขณะท างานในสถานท่ีอับอากาศการเสียชีวิตได้ง่ายในสถานท่ีอับอากาศ

ขณะเข้าการท างานสาเหตุมาจากขาดออกซิเจนในการหายใจ หรือหายใจเอาก๊าซพิษท่ีคงตกค้างอยู่ในสถานท่ี

นั้น หรือ ก๊าซพิษเกิดข้ึนจากการเข้าไปท างานในถังนอกจากนี้ยังมีภัยท่ีเกิดจากการระเบิดและอัคคีภัยด้วย 

  2.1 ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าในสถานท่ีท่ีเข้าไปเป็นที่อับอากาศ    

  2.2  ส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญเรื่องการระบายอากาศ ส าหรับสถานท่ีท่ีอับอากาศ 

  2.3  ส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าในสถานท่ีท่ีเข้าไปมีออกซิเจนเพียงพอเพราะยังหายใจได้อยู่

ร่างกายใช้ออกซิเจนท่ีละลายอยู่ในกระแสเลือด เมื่อใช้ออกซิเจนหมดจากเลือดจะหมดสติทันที (ภายใน 3-5 

นาที)            

  2.4  การหมดสติเกิดจากออกซิเจนในเลือดไปเล้ียงสมองไม่เพียงพอ   



  2.5  ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีก๊าซพิษปนเป้ือนมาก     

  2.6 ส่วนใหญ่เข้าใจว่าการหมดสติจากสูดดมก๊าซพิษเข้าไปแท้จริงขาดอากาศหายใจ 

 3. ข้อปฏิบัติความปลอดภัยของการท างานในสถานท่ีอับอากาศ การเข้าไปปฏิบัติงานในสถานท่ีอับ

อากาศนั้นต้องค านึงถึงอากาศท่ีใช้หายใจและเพียงพอท่ีสามารถกลับออกมาได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นในการเข้า

ไปปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศจ าเป็นต้องปฏิบัติดังนี้      

  3.1  การศึกษารายละเอียดของสถานท่ีท่ีจะเข้าไปปฏิบัติงาน ประเมินอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน

และเขียนวิธีการท างานในสถานท่ีอับอากาศ        

  3.2 ในกรณีต้องให้คนงานเข้าไปท างานต้องให้ความรู้แก่คนงานให้ทราบถึงอันตรายต่าง ๆ ท่ี

อาจเกิดขึ้น วิธีการท างานให้ปลอดภัย การใช้เครื่องช่วยหายใจ เครื่องป้องกันต่าง ๆ  รวมท้ังการปฐมพยาบาล

และการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย         

  3.3  การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องระบายอากาศท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท างานสถานท่ีอับอากาศ          

  3.4 ก่อนปฏิบัติงานต้องขออนุญาตปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศ ตามแบบฟอร์มใบอนุญาต

ให้ท างานในสถานท่ีอับอากาศ         

  3.5  ตรวจวัดก๊าซพิษและปริมาณออกซิเจน ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าการเข้าไปท างานในสถานท่ีนั้นมี

ความปลอดภัยมากน้อยเพียง ใด และมีความจ าเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจหรือไม่ หรือ สามารถท างาน

ได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจได้เป็นระยะเวลา นานเท่าใดในแต่ละครั้ง    

  3.6 ตรวจสอบปริมาณออกซิเจน สารเคมี ฝุ่นละออง ไอ ฟูม ค่า LEL ของสารเคมีต่าง ๆ ให้

ค่าต่าง ๆ อยู่ภายใต้เกณฑ์ความปลอดภัยตามท่ีกฎหมายก าหนด ก่อนท่ีจะปฏิบัติงานบันทึกลงในแบบฟอร์ม

แบบตรวจวัดปริมาณแก๊สและอุณหภูมิในสถานท่ีท างาน      

  3.7  ตรวจสอบอุปกรณ์การท างานในท่ีอับอากาศ เช่น เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) เชือกนิรภัย

หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อยู่ตลอดเวลา  

  3.8  ตรวจสอบ ทดสอบ ไฟฟ้าแสงสว่าง สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีใช้ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย

จึงเข้าไปปฏิบัติงานได้          

  3.9 เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรอุปกรณ์ต้องถูกต้องเหมาะสมอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งาน

  3.10 ห้ามปฏิบัติงานตามล าพังคนเดียว ต้องมีผู้ช่วยเหลือหรือผู้เฝ้าระวัง และผู้ควบคุมงาน

คอยสังเกตและตรวจสอบการท างานอยู่ตลอดเวลา       

  3.11 หากอากาศมีการถ่ายเทไม่เหมาะสม ควรใช้พัดลมเป่าช่วยระบายอากาศขณะ

ปฏิบัติงาน           

  3.12 ก่อนและหลังปฏิบัติงาน ต้องตรวจเช็คจ านวนผู้ปฏิบัติงานร่วมทีมงานทุกครั้ง 



  3.13 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วทุกครั้ง ให้ท าการตรวจสอบอุปกรณ์การท างานในท่ีอับ

อากาศ เช่น เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) เชือกนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน อยู่ตลอดเวลา         

  3.14 หากเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) ถูกน าไปใช้งานจนอากาศภายในถังหมดแล้วหรือเหลือ

น้อยกว่าท่ีจะน าไปใช้งานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ ให้ท าการแยกออกจากจุดเก็บหรือติด

ป้ายบ่งช้ีว่า “ถังเก็บอากาศหมดแล้ว รอส่งไปเติม”       

  3.15 คนงานท่ีลงไปท างานในสถานท่ีอับอากาศต้องผูกเชือกช่วยชีวิต โดยมีอีกคนหนึ่งผู้

สังเกตการณ์ถือปลายเชือกอยู่ ปากทางเข้าเพื่อเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่คนงานในสถานท่ีอับอากาศได้ทันที

  3.16 ให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีกฎหมายก าหนดทุกประการ 

 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)   

 ที่มา: ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง, 2020 

                   
ภาพที่ 2 ภาพแสดงเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)   

 ที่มา: ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง, 2020 

ออกซิเจนกระป๋อง (Oxygen Can) ชนิดพกพา น้ าหนักเบา ราคาไม่สูงมากนัก ให้ผู้ปฏิบัติงานพกติด

ตัวเข้าปฏิบัติงานในท่ีท่ีไม่มั่นใจว่ามีอากาศเพียงพอส าหรับหายใจหรือไม่ หาซื้อได้ท่ัวไป วิธีใช้ง่ายๆ 

 1. เปิดฝาครอบแล้วน ามาเสียบเข้ากับปุ่มกดสเปรย์      

 2. น าฝาครอบมาประกบท่ีจมูกและปาก กดสเปรย์และสูดหายใจเข้า ประมาณ 2 วินาทีต่อครั้ง    

ได้ 45 - 50 ครั้งส่วนประกอบท่ีส าคัญ : ออกซิเจนบริสุทธิ์ 93 % ปริมาณสุทธิ : 4.5 ลิตร น้ าหนัก 150 กรัม 



 

 
 ภาพที่ 2 ภาพแสดงเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)   

     ที่มา: ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง, 2020 

ข้อก าหนดที่นายจ้างต้องปฏิบัติระหว่างที่อนุญาตให้มีการท างานในสถานที่อับอากาศ   

 1.ต้องตรวจสอบสภาพอากาศเป็นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้เกินมาตรฐาน ต้องขจัดหรือระบายอากาศให้อยู่

ในระดับท่ีปลอดภัย          

 2.จัดให้มีคนช่วยเหลือ หรือผู้ท่ีผ่านการอบรมช่วยเหลือผู้ท่ีประสบภัย คอยดูแล และเฝ้าท่ีปากทางเข้า 

- ออก สถานท่ีอับอากาศ ตลอดเวลาและสามารถติดต่อส่ือสารกับลูกจ้างท่ีท างานในสถานท่ีอับอากาศได้  

พร้อมมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตท่ีเหมาะสม ตามลักษณะของงาน และคอยให้ความช่วยเหลือลูกจ้างได้ทันทีตลอดเวลา

การท างาน           

 3.อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้ในสถานท่ีอับอากาศ ต้องเป็นชนิดท่ีสามารถป้องกัน ความ

ร้อน ฝุ่น การระเบิด การลุกไหม้ และไฟฟ้าลัดวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังต้องจัดให้มีการเดินสายไฟฟ้า

ในสถานท่ีอับอากาศด้วยวิธีที่ปลอดภัย        

 4.นายจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานท่ีมีความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ เช่น วางแผน

ปฏิบัติงาน และป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น และอบรมสอนงาน ควบคุมดูแลให้ ลูกจ้างใช้ตรวจตรา เครื่อง

ป้องกันและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ท่ีให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะท างาน    

 5.ให้นายจ้างก าหนดข้อห้าม และควบคุมต่าง ๆ เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามก่อไฟ ห้ามคนไม่เกี่ยวข้องเข้า

ไป ถ้าเป็นช่องโพรง ต้องปิดกั้นไม่ให้คนตกลงไป และจัดให้มีป้ายแจ้งข้อความ "บริเวณอันตรายห้ามเข้าไปโดย

ไม่ได้รับอนุญาต" ปิดประกาศไว้ในบริเวณสถานท่ีอับอากาศซึ่งมองเห็นชัดอยู่ตลอดเวลา 
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