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จากเหตุการณนิสิตจากคณะสัตวแพทย 
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 
พนักงานบริษัท CPF เสียชีวิตรวมท้ังหมด 5 
ราย จากการพลัดตกบอบำบัดน้ำเสีย และ 
ความพยายามเขาชวยเหลือ เม่ือวันท่ี 23 
มิถุนายน 2560 ท่ีผานมา ในการน้ีทางคณะ 
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผูเสียชีวิต 
มา ณ ท่ีน้ี โดยเหตุการณดังกลาวทำใหสังคม 
ใหความสนใจเปนอยางมาก อีกท้ังยังมีการ 
แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางตาง ๆ ท้ังใน 
เร่ืองมาตรฐานความปลอดภัย ผูท่ีมีหนาท่ี 
รับผิดชอบรวมถึงสาเหตุท่ีทำใหเกิดอุบัติเหตุ 
บทความน้ีจึงขอนำเสนอขอมูลเก่ียวกับ “ท่ี 
อับอากาศ” ซ่ึงคาดวาจะเปนสาเหตุของการ 
เสียชีวิต โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

ท่ีอับอากาศ
ท่ีอับอากาศ หมายความวา ท่ีซ่ึงมีทางเขา 

ออกจำกัดและมีการระบายอากาศไมเพียงพอ
ที่จะทำใหอากาศภายในอยูในสภาพถูกสุข 
ลักษณะและปลอดภัย เชน อุโมงค ถ้ำ บอ 
หลุม หองใตดิน หองนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก 
ถัง ไซโล ทอ เตา ภาชนะหรือส่ิงอ่ืนท่ีมี 
ลักษณะคลายกัน

เห็นไดชัดวา ท่ีอับอากาศ ไมจำเปนตอง 
เปนพ้ืนท่ีปดเทาน้ัน แตจะคำนึงถึงสุขลักษณะ 
และความปลอดภัยของผูท่ีเขาไปเปนสำคัญ

บรรยากาศอันตราย หมายความวา สภาพ 
อากาศท่ีอาจทำใหลูกจางไดรับอันตรายจาก 
สภาวะอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี

1. มีออกซิเจนต่ำกวารอยละ 19.5 หรือ 
มากกวารอยละ 23.5 โดยปริมาตร

2. มีกาซ ไอ ละอองท่ีติดไฟ หรือระเบิดได 
ซ่ึงมีคาความเขมขนข้ันต่ำของสารเคมีแตละ 
ชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได 

(Lower Flammable Limit หรือ Lower 
Explosive Limit)

3. มีฝุนท่ีติดไฟหรือระเบิดได ซ่ึงมีคาความ 
เขมขนเทากันหรือมากกวาคาความเขมขนข้ัน
ต่ำของสารเคมีแตละชนิดในอากาศท่ีอาจติด 
ไฟหรือระเบิดได (Lower Flammable 
Limit หรือ Lower Explosive Limit)

4. มีคาความเขมขนของสารเคมีของแตละ 
ชนิดเกินมาตรฐานท่ีกำหนดตามกฎกระทรวง
วาดวยการกำหนดมาตราฐานในการบริหาร 
และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีว- 
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 
เก่ียวกับสารเคมีอันตราย

โดยเหตุผลท่ีจะตองมีกฎหมายควบคุมน้ัน
ก็เนื่องจากสารพิษหลายชนิดที่ไมสามารถ 
มองเห็นหรือไดกล่ิน ท้ังน้ีเม่ือผูปฎิบัติงานได 
รับสารเคมีหรือกาซท่ีมีพิษ เชน กาซคารบอน 
มอนออกไซด กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (กาซไข 
เนา) กาซไนโตรเจนไดออกไซด กาซมีเทน 
ฯลฯ ท่ีมีคาความเขมขนเกินคามาตรฐาน 
ความปลอดภัย จะทำใหเกิดการระคายเคือง 
ตอระบบทางเดินหายใจหรือระบบประสาท 
รวมไปถึงส่ิงท่ีเรียกวา “การขาดออกซิเจน 
จากสารเคมี” เม่ือสารเคมีเปนสารพิษเขาสู 
รางกาย สามารถไปหยุดการนำออกซิเจนเขา 
สูรางกาย หรือนำไปสูปอด และทำใหรางกาย 
ขาดออกซิเจน เกิดอาการปวดศีรษะ มึนงง 
วิงเวียน คล่ืนไส เปนเหตุใหเกิดการเสียชีวิต 
ในพ้ืนท่ีอับอากาศได โดยอันตรายดังกลาว 
ไมไดเกิดข้ึนกับผูปฎิบัติงานในพ้ืนท่ีอับอากาศ 
เพียงอยางเดียว แตรวมถึงผูท่ีเขาไปชวยเหลือ 
เม่ือเกิดเหตุ ซ่ึงมีการเขาไปชวยเหลือโดยรูเทา 
ไมถึงการณ ทำใหตนเองตองประสบเหตุไป 
ดวย ดังน้ันการปฎิบัติงานในพ้ืนท่ีอับอากาศ 
จึงจำเปนจะตองมีมาตรฐานควบคุมตาง ๆ ดัง 
น้ี

มาตรการควบคุมการทำงานในพื้นที่อับ 
อากาศ การทำงานในพ้ืนท่ีอับอากาศจะตอง 
มีมาตรการและขอปฎิบัติตาง ๆ ท่ีชัดเจน ได 
มาตรฐาน โดยจะตองมีองคประกอบดังน้ี
• บุคลากรท่ีเก่ียวของ

1. ผูอนุมัติการทำงาน (เจาหนาท่ีความ 
ปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

2. ผูควบคุมงาน (เจาหนาท่ีส่ิงแวดลอม 
โรงงาน)

3. ผูปฎิบัติงาน (เจาหนาท่ีควบคุมระบบ)
4. ผูชวยเหลือ (เจาหนาท่ีหรือกลุมบุคคล 

ท่ีคอยชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน) 
• กฎขอบังคับและอุปกรณความปลอดภัย

1. จัดใหมีการอบรมช้ีแจงขอปฎิบัติท่ีควรรู 
และขอควรระวังตาง ๆ 

2. จัดทำแผนรองรับกับสถาณการณฉุก 
เฉินอยางเปนระบบ

3. มีระบบตรวจสอบการ เขา – ออก ท่ี 
เครงครัด ผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของไมควรเขาไป 
ในพ้ืนท่ี

4. ผูท่ีเขาพ้ืนท่ีอันตรายจะตองสวมชุดปอง 
กันและหนากากปองกันสารพิษ

สาเหตุการเสียชีวิตในพ้ืนท่ีอับอากาศ
หลายคนอาจจะคิดวาการเสียชีวิตในพ้ืนท่ี

อับอากาศน้ันมีสาเหตุมาจากการขาดอากาศ
หายใจเพียงอยางเดียว แตในความเปนจริง 
การเสียชีวิตในพ้ืนท่ีอับอากาศอาจเกิดไดจาก
หลายสาเหตุดังน้ี

1. การขาดออกซิเจน เราพบวาประมาณ 
รอยละ 60 ของการเสียชีวิตในท่ีอับอากาศ 
เกิดจากการขาดอากาศหายใจ

2. การไดรับสารเคมีหรือกาซท่ีมีพิษ เชน 
กาซคารบอนมอนออกไซด กาซไฮโดรเจนซัล 
ไฟด กาซไนโตรเจนไดออกไซด กาซมีเทน 
ฯลฯ

พื้นท่ีอับอากาศ
ประเด็นความปลอดภัยในระบบบำบัดน้ำเสีย
รองศาสตราจารย ดร.พิสุทธ์ิ เพียรมนกุล นายรัฐพล เจียวิริยบุญญา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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3. ปฏิกิริยาการเผาไหมและการระเบิด 
โดยมีกาซ ไอ ละอองท่ีติดไฟหรือระเบิดได 
เกินกวารอยละ 10 ของคาความเขมขนข้ันต่ำ 
ของสารเคมีแตละชนิดในอากาศท่ีอาจติดไฟ
หรือระเบิดได

4. อันตรายทางกายภาพอ่ืน ๆ เชน การ 

จมในของเหลวหรือกองวัตถุดิบในไซโล ไฟฟา 
ชอต อันตรายจากเคร่ืองมือ และการพังทลาย 
ของโครงสราง เปนตน

พ้ืนท่ีอับอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน CPF น้ันใช 

ระบบบำบัดแบบเติมอากาศ หลายคนจึงอาจ 
เขาใจไปวาถาใชระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติม 
อากาศแลวจะมีพ้ืนท่ีอับอากาศไดอยางไร แต 
ในความเปนจริงในบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย
ดังกลาวยังมีพ้ืนท่ีอับอากาศ โดยเพ่ือใหเขาใจ 
ในภาพรวมอยางงาย ผูเขียนจะขอกลาวอยาง 

 รูปท่ี 1 หลักปฎิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศ ท่ีมา http://www.oshthai.org
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คราว ๆ เก่ียวกับระบบบำบัดน้ำเสีย (โดยลด 
ทอนรายละเอียดและกระบวนการบำบัดอ่ืนๆ 
ลง) แสดงดังรูปท่ี 2 และ 3

พ้ืนท่ีดังกลาวถูกเรียกวา “บอสูบน้ำเสีย” 
มีหนาที่รวบรวมน้ำเสียกอนสูบเขาสูระบบ 
บำบัด บอสูบน้ำเสียน้ีจะมีลักษณะเปนถัง 
กวาง 3 เมตร ยาว 4 เมตร และลึกประมาณ  
2–4 เมตร มีปมสูบน้ำอยูท่ีกนบอ พ้ืนท่ีบอ 
ดานบนสวนใหญจะมีเพียงชองเปดขนาดเล็ก 
(คนลงไปได) มีไวเพ่ือซอมบำรุงปมสูบน้ำเสีย 
ตาง ๆ โดยการใชงานปกติน้ันจะมี “ฝาปด 
ชองดังกลาวไวตลอดเวลา” จะมีการเปด 
ออกเฉพาะกรณีจำเปนเทาน้ัน ดวยเหตุน้ีภาย 
ในถังพักน้ำเสียจึงมีสภาพไรอากาศ ซ่ึงจะเกิด 
การหมักหรือการยอยสลายของสารอินทรีย 
ในน้ำเสียท่ีเขามาสูระบบและมีความสกปรก 
สูงแบบไรออกซิเจน (Anaerobic process) 
ซ่ึงมีผลผลิตเปนกาซ 2 ชนิดท่ีเราควรรูจัก และ 

ใหความสำคัญ กลาวคือ กาซไฮโดรเจนซัล 
ไฟด หรือกาซไขเนา (H2S) และกาซมีเทน 
หรือกาซชีวภาพ (CH4) 

ดังน้ัน หากเปดฝาปดชองซอมบำรุงเราจะ 
ไดกล่ินกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ท่ีอาจทำ 
ใหผูปฏิบัติงานหมดสติและพลัดตกลงไปใน 
บอสูบน้ำเสียได รวมไปถึงกรณีท่ีมีการลงไป 
ทำการชวยเหลือ หรือกรณีลงไปปฏิบัติงาน 
ซอมบำรุงโดยรูเทาไมถึงการณ ก็สามารถสง 
ผลตอการเสียชีวิตได (ดังท่ีไดกลาวถึงขางตน) 

นอกจากน้ี ผูเขียนยังอยากแนะนำถึงอีก 
สวนหน่ึงท่ีควรใหความสำคัญก็คือ “ถังพัก 
ตะกอน” โดยในบริเวณดังกลาวอาจเกิด 
อันตรายจากเหตุไฟไหมข้ึนได เน่ืองจากการ 
หมักของกากตะกอนจะทำใหเกิดกาซมีเทน 
(CH4) ซ่ึงสามารถติดไฟไดหากเกิดการร่ัวไหล 
ดังน้ันจึงไมควรทำใหเกิดประกายไฟในพ้ืนท่ี 
ดังกลาว

กรณีโรงงาน CPF
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนท่ีโรงงาน CPF จาก 

ภาพขาวเราจะเห็นฝาบอพักน้ำเสียท่ี กลาวถึง 
ในขางตนถูกเปดเอาไวแสดงดังรูปท่ี 4 โดยใน 
ขณะท่ีเปดฝาบอพักน้ำเสียออกมีความเปนไป
ไดที่กาซไฮโดรเจนซัลไฟดจะฟุงกระจายทำ 
อันตรายตอตัวนิสิต ในสวนของผูท่ีเขาไปชวย 
เหลือท่ีตองเผชิญกับเหตุเฉพาะหนา และดวย 
ความรูเทาไมถึงการณอาจรีบเขาไปใหความ 
ชวยเหลือจนลืมคำนึงถึงความปลอดภัย (ชุด 
อุปกรณปองกันระบบหายใจ) ทำใหเกิดเหตุ 
สลดจนมีผูเสียชีวิต 5 รายดังกลาว อยางไรก็ 
ตามยังจะตองมีการสอบสวนเพื่อหาขอเท็จ 
จริงท่ีเกิดข้ึน โดยควรอางอิงถึงขอกำหนด 
และมาตรการตาง ๆ การปฏิบัติหนาท่ีของ 
เจาหนาท่ีในแตละลำดับข้ัน เพ่ือหาขอสรุปใน 
ความผิดพลาดเพ่ือนำไปปรับปรุงแกไขตอไป

รูปท่ี 2 ตัวอยางของบริเวณพ้ืนท่ีอับอากาศในระบบำบัดน้ำเสีย

รูปท่ี 3 จุดเกิดเหตุ บอสูบน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน CPF



ขอเสนอแนะ
1. การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย นอก 

จากออกแบบใหสามารถบำบัดน้ำเสียไดด ี
แลว ตองใหความสำคัญกับระบบความปลอด 
ภัยตาง ๆ สำหรับผูปฏิบัติงาน เชน การออก 
แบบราวกันตก หวงยางชูชีพ เคร่ืองชวย 
หายใจ หนากาก เปนตน  

2. การเขาชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุใน 
ท่ีอับอากาศ พึงมีสติและปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัยอยางเครงครัด

3. แนวทางการเขาซอมบำรุง หรือเขาทำ 
งานในท่ีอับอากาศ ตองปฏิบัติตามมาตรฐาน 
อยางเครงครัด เชน

     a. เปดพ้ืนท่ีท้ิงไวพรอมจัดใหมีการ 
        ระบายอากาศเสียออกหรือนำ 
        อากาศดีเขาพ้ืนท่ีอยางพอเพียง 
        กอนการเขาพ้ืนท่ี
     b. ใชเคร่ืองวัดกาซอันตรายกอนเขา 
        พ้ืนท่ีทุกคร้ัง
     c. จัดใหมีอุปกรณเคร่ืองมืออยาง 

        ครบครัน เชน หนากาก ถังออกซิเจน 
     d. ใหเขาทำงานในพ้ืนท่ีอยางนอย 2 
        คน โดยจะตองมีคนอยูภายนอก 
        พ้ืนท่ี พรอมท่ีจะเขาชวย เหลือได  
        ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน  
4. สำหรับการศึกษาดูงาน ไมควรหวงหาม 

แตควรเผยแพรองคความรูอยางถูกตอง โดย 
กอนการเขาดูงานในพ้ืนท่ีเฉพาะ ตองมีการ 
สรุปประเด็นเร่ืองความปลอดภัย การเขาชวย 
เหลือ และวิธีปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินทุกคร้ัง

รูปท่ี 4 ฝาบอพักน้ำเสียโรงงาน CPFท่ีถูกเปดท้ิงไว

ผูเขียนหวังวาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนน้ีจะเปนอุทาหรณย้ำเตือนใหเราระมัดระวังอุบัติเหตุตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลา โดยส่ิงท่ีจะชวย 
ใหเรารอดพนจากเหตุรายดังกลาว ก็คือการใหความสำคัญกับองคความรูดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะดานการบำบัดน้ำเสีย และ 
มาตรการความปลอดภัยอยางเครงครัด และขอใหการสูญเสียในคร้ังน้ีเกิดข้ึนเปนคร้ังสุดทาย หากมีขอสงสัยหรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
สามารถติดตอไดท่ี ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย www.env.eng.chula.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แขวงวังใหม ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 6337 Email : info@eng.chula.ac.th 

เว็บไซต www.eng.chula.ac.th


