
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
การประชมุวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหงชาต ิครั้งที่ 10  

22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพ 

 

สารจากนายก 
สมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 

 ทุกวันนี้วิชาชีพดาน “วิศวกรรมความปลอดภัย” (Safety Engineering) มีความสําคัญตอ “คุณภาพชีวิต” 

ของทุกผูคนในสังคมโลก  

  “วิศวกรรมความปลอดภัย” จึงมีความเก่ียวของกับทุกสาขาวิชา และมีความสําคัญตอทุกภาคสวนโดยเฉพาะ

ภาคอุตสาหกรรมทั้งในดานการปองกันอุบัติเหตุ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ มลพิษ สารเคมี การบริหารจัดการ การ

วิเคราะหความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดข้ึน ตลอดจนการพัฒนาองคความรูดานวิศวกรรม เทคโนโลยี ความปลอดภัย

และ อาชีวอนามัยในดานตางๆ เพ่ือสงวนรักษาไวซึ่งชีวิตและทรัพยสิน 

  การจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหงชาติ ครั้งที่ 10 ภายใตหัวขอ วิศวกรรมความ

ป ลอด ภั ย เ พื่ อ พั ฒน า วัฒน ธ ร รมค ว า มป ลอด ภั ย  “ Safety  Engineering  for  Safety  Culture 
Development” ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน โดยความ

รวมมือของโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ และสาขาวิชาวิศวกรรมปองกัน

อัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยงานสถาบันการศึกษาตาง ๆ จึงมีความสําคัญ

และเปนโอกาสอันดีเปนอยางยิ่ง เพ่ือเปนเวทีใหคณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปรวม

นําเสนอบทความวิชาการและผลงานวิจัยในระดับชาติ และไดรับประโยชนจากการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 

และงานวิจัย สนับสนุนการเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัยดานวิศวกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสูสังคม 

อีกทั้งเปนการเชื่อมโยงเครือขายทางดานวิศวกรรมความปลอดภัยใหมีความเขมแข็ง รวมถึงการสรางผลงานวิจัย องค

ความรูเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพดานความปลอดภัย เพ่ือลดการสูญเสียและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนําไปสู

การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและประเทศอยางยั่งยืน 

  สมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย และ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอขอบพระคุณผูที่

เก่ียวของทุกทานท่ีมีสวนสําคัญในการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหงชาติในครั้งนี ้ และหวังเปนอยาง

ยิ่งวา สาระและขอมูลตางๆ จะยังเกิดประโยชนตอ “คุณภาพชีวิต” ของคนไทยและชาวโลกทุกคนอยางยั่งยืน

ตลอดไป 

 

 
        (ดร.วิฑูรย  สิมะโชคด)ี 

 นายกสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย 
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สารจากประธานจัดงาน 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหงชาติ ครั้งที่ 10 

 
  วิศวกรรมความปลอดภัยมีความเกี่ยวของกับทุกสาขาวิชา และมีความจําเปนอยางยิ่งตอภาคอุตสาหกรรม 
ชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสังคม ทั้งในดานการปองกันอุบัติเหตุ อัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ มลพิษและสารเคมี การ
บริหารจัดการ การวิเคราะหความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดข้ึน ตลอดจนการพัฒนาองคความรูดานวิศวกรรม เทคโนโลยี 
ความปลอดภัยในดานตางๆ  
  การจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหงชาติ ครั้งที่ 10 ภายใตหัวขอ วิศวกรรมความ
ปลอดภัยเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย“Safety Engineering for Safety Culture Development” 
ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน โดยความรวมมือของโครงการปริญญา
โท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ และสาขาวิชาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยงานสถาบันการศึกษาตาง ๆ จึงมีความสําคัญและเปนโอกาสอันดีเปนอยางยิ่ง 
เพ่ือเปนเวทีใหคณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปรวมนําเสนอบทความวิชาการและ
ผลงานวิจัยในระดับชาติ และไดรับประโยชนจากการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และงานวิจัย สนับสนุนการ
เผยแพรและถายทอดผลงานวิจัยดานวิศวกรรมความปลอดภัยสูสังคม อีกทั้งเปนการเชื่อมโยงเครือขายทางดาน
วิศวกรรมความปลอดภัยใหมีความเขมแข็งและมีประโยชน รวมถึงการสรางผลงานวิจัย องคความรูเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพดานวิศวกรรมความปลอดภัย เพ่ือลดการสูญเสียและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
  ขอขอบคุณผูเก่ียวของทุกทาน ทุกฝายที่มีสวนสําคัญในการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย
แหงชาติในครั้งนี้  และหวังเปนอยางยิ่งวา ขอมูลตางๆ จะยังเกิดประโยชนตอผูรับและผูสนใจดานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
 
 

 
        (นายชาญณรงค  ไวยพจน) 
     ประธานจัดงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหงชาติ ครั้งที ่10 
       และเลขาธิการสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย 
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รายชื่อผูจัดงาน 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหงชาติ ครั้งที่ 10 
 
1. สมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย 

ตูปณ.1027 ปณฝ. เกษตรศาสตร 10903 
  

2. สมาคมวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย 
ตูปณ.1026 ปณฝ. เกษตรศาสตร 10903 

3. 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
เลขที่ 50 ถ.งามวงศวาน ต.ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

4.                                                                                                                                โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เลขที่ 50 ถ.งามวงศวาน ต.ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 
199 หมู 6 ตําบล ทุงสุขลา อําเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20230 

6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต  
ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 
 

7 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
833 ถนน พระราม1 แขวง วังใหม เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

1518 ถนน ประชาราษฎร 1 แขวง วงศสวาง เขต บางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร 10800 
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9. มหาวิทยาลัยราชภฎับานสมเด็จเจาพระยา 
1061 ซอย อิสรภาพ 15 แขวง หิรัญรูจี เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
10600 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
10300 

11.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
51 ถนน เชื่อมสัมพันธ แขวง กระทุมราย เขต หนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 10530 

12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เลขที่ 222 หมู 10 อาคารวิชาการ 2 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา  
จ.นครศรีธรรมราช 80160 

13.   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
1 ถนน อูทองนอก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

14.   สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูม ิ
55/56 Moo7 Soi Samitr, namgdang-bangphli, Bangphliyai, 
Bangphli, Samut Prakan 10540 
 

15. บริษัท SEOHAN F&C จํากัด 
370/23-24 Fair Tower, Sukhumvit 50, Phrakanong, 
Klongtoey, Bangkok 10260 
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16. บริษัท เมอร คิวรี่ พลัส จํากัด 
31 ซ.สวนสยาม 16 แยก 2-1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 
10230 

17.   บริษัท นิปปอน เคมิคอล จํากัด   
1831/5-7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310 
 

18.  บริษัท ปนทองเจริญ วิศวกรรม จํากัด 
เลขที่ 5/1 หมู 2 ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

 
  



  
 การประชุมวชิาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหงชาต ิครั้งที่ 10 

22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพ 

 

รายชื่อผูสนับสนุน 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหงชาติ ครั้งที่ 10 
 
1.                                                                                                                                

 
 

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เลขที่ 50 ถ.งามวงศวาน ต.ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

2.   
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เลขที่ 222 หมู 10 อาคารวิชาการ 2 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา  
จ.นครศรีธรรมราช 80160 

3.  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตําบลลาดยาว  อําเภอจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 
 

4.   บริษัท นิปปอน เคมิคอล จํากัด   
1831/5-7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310 
 

5.  บริษัท ปนทองเจริญ วิศวกรรม จํากัด 
เลขที่ 5/1 หมู 2 ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

 



  
   การประชุมวชิาการวิศวกรรมความปลอดภยัแหงชาติ ครั้งที ่10 

22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพ 

คณะทํางานจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหงชาติ ครั้งที่ 10 
ประจําป พ.ศ. 2562 

  
ที่ปรึกษา 
1. ดร.วิฑูรย  สิมะโชคดี      นายกสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย  
2. รศ.ดร.กอโชค  จันทวรางกูร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
3. รศ.ดร.พีรยุทธ  ชาญเศรษฐิกุล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
4. รศ.สมพงษ  พิเชษฐภิญโญ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
5. รศ.ดร.อภิญญา ดวงจันทร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
6. รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
7. ผศ.ดร.ปานจิต  ดํารงกุลกําจร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
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คณะทํางานผูพิจารณาบทความ 
ในการประชมุวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหงชาติ ครั้งที่ 10 

ประจําป พ.ศ. 2562 
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กําหนดการ 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหงชาติ ครั้งท่ี 10 

10th National Safety Engineering Conference 
“วิศวกรรมความปลอดภัยเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย” 

“Safety Engineering for Safety Culture Development” 
วันเสารที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา  08.30 - 16.00 น.   

ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม สุวชิรัตน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปด 

 โดย      ผศ.ดร.ปานจติ  ดํารงกุลกําจร 

  ประธานโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภยัภาคพิเศษ 

๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. เสวนาพิเศษ หัวขอ “วิศวกรรมความปลอดภยัเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภยั” 

 โดย ดร.วิฑูรย  สิมะโชคด ี

  นายกสมาคมวิศวกรรมความปลอดภยั 

  รศ.ดร.กอโชค  จันทวรางกูร  

  อุปนายก สมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย 

  นายประพันธ ลิ่มเล็ก 

  อดีตผูจัดการดานอาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและรักษาความปลอดภัย 

  บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สาํรวจและผลิต จํากัด 

ดําเนินรายการโดย   นายสมเจตน สุดประเสรฐิ 

  กรรมการสมาคมวิศวกรรมความปลอดภยั/ วิศวกรนิวเคลียรสาํนักงานพลังงาน   

   ปรมาณูเพ่ือสันติฯ 

  นายชาญณรงค  ไวยพจน 

  เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พิธีมอบวุฒิบตัรขอบคุณวิทยากรและผูสนับสนุนการจัดงาน 

 โดยประธานจัดงานและประธานโครงการฯ 

๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารวาง(ชั้น M) 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  นําเสนอบทความวชิาการรบัเชญิ หัวขอ “ภาวะผูนําดานความปลอดภัย”  

  โดย ผศ.อนนต  วงษเกษม 

  อาจารยพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ชั้น M) 

๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.  สาธิตการอพยพหนีภยัในอาคารในแนวดิ่งและรวมทดสอบ 

 โดย บริษัท นิปปอน จํากัด และ บริษัท SEOHAN จํากัด 
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การนําเสนอผลงานทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย ดังนี้ 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. นําเสนอผลงานทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย หัวขอ 
 การมีสวนรวมของสถานศึกษาและประชาชนในการอํานวยความปลอดภัยและการ  
  บํารุงรักษาทางหลวงชนบท                
  School and Public Participation in Thailand Rural Road Safety and   
  Maintenance 
 โดย  นายกรวรงค  สุริยา 
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรมทางหลวงชนบท 
 
๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. นําเสนอผลงานทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย หัวขอ 
    การวิเคราะหจุดที่เหมาะสมในการติดตั้งเซน็เซอรวัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) และกาซ   
    มีเทน (CH4) บนแทนขุดเจาะปโตรเลียม และปรับปรุงแผนฉุกเฉิน 
  The Methodology for Determining Efficient Gas Sensor Locations on the  
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ภาวะผูนําดานความปลอดภัย  
Safety Leadership 
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บทคัดยอ: ภาวะผูนําดานความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลในทุกระดับชั้นและสายการบังคับบัญชา เปนองคประกอบที่
สําคัญในการจัดการความปลอดภัยเชิงบูรณาการของทุกองคกร มีปจจัยที่เปนตัวกําหนดความมีภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล
หลายประการ เชน คุณสมบัติพื้นฐาน บุคลิกภาพของผูนํา คุณลักษณะของผูนํา ระดับชั้นของผูนํา และสไตลในการนํา  
จึงเปนเรื่องที่ผูที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้จะตองทําความเขาใจใหถองแท เพื่อที่จะนํามาประยุกติ์ใชในการ
เสริมสรางใหมีขึ้นในองคกรอยางเหมาะสม 
 
คําไข: ภาวะผูนาํดานความปลอดภัย บุคลิกภาพของผูนํา คุณลักษณะของผูนํา ระดับชั้นของผูนํา สไตลของผูนํา   
 
Abstracts: Effective safety leadership at every level and part of any organization is a must for success 
in safety management. To be able to establish this essential element, sood understanding of factors 
influencing safety leadership such as; basic qualification, leader personality, leader characteristics, 
leader level, leadership style is required. 
 
Keywords: safety leadership, leader personality, leader characteristics, leader level, leadership style 
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 การจัดการความปลอดภัยในการดําเนินงาน
ของธุ รกิ จอุ ตสาหรรมจะ เกิ ดผลสํ า เ ร็ จ ไ ด ด ว ย
องคประกอบสําคัญหาประการคือ ภาวะผูนําดานความ
ปลอดภัย วัฒนธรรมองคการดานความปลอดภัย 
ระบบการการจัดการพันธกิจหลักขององคการ ระบบ
การจัดการความปลอดภยั และวิศวกรรมระบบงานที่ดี  
 บทความนี้จะกลาวถึงภาวะผูนําดานความ
ปลอดภัยซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจไขสูความสําเรจ็ในงาน
ดานความปลอดภัยขององคการ ภาวะผูนําดานความ
ปลอดภัยนี้มิไดหมายถึงภาวะผูนําของผูบริหารสูงสุด 
หรือทีมผูบรหิารเทานั้น หากแตหมายถึงภาวะผูนําของ
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นขององคกร จากผูบริหาร
สูงสุด ทีมผูบริหาร ผูจัดการตามสายงานและสวน
สนับสนุน หัวหนาและผูควบคุมงาน ผูบังคับบัญชา
ระดับตน วิศวกรและสายอาชีพที่เปนสวนสนับสนุน 
 ปจจัยที่เปนตัวกําหนดภาวะผูนําดานความ
ปลอดภัยของผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นในองคกรมี
หลายประการ เชน คุณสมบัติพื้นฐาน บุคลิกภาพ  
คุณลักษณะ ระดับชั้นของผูนํา และสไตลในการนํา จึง
ตองควรที่จะตองทําความเขาใจปจจัยเหลานี้ ใหถอง
แท เพื่อใหสามารถจัดการไดอยางเหมาะสม 
 
1. คุณสมบัติพื้นฐานของบุคคลที่สงเสริมภาวะผูนํา 

คุณสมบัติพื้นฐานของบุคคลที่สงเสริมภาวะผูนํา มี
ดังตอไปนี ้

1.1 สุขภาพกาย สุขภาพจิต ผูที่มีสุขภาพกายที่ดี 
แข็งแรง ไมปวยไข ยอมสามารถทํางานงานไดดี ทาน
ทนตองานหนักได ยอมไดรับการยอมรับนับถือจาก
เพ่ือนรวมงานผูที่มีสุขภาพจิตที่ดียอมเขากับผูอ่ืนไดงาย 
และสามารถจัดการกับความเครยีดไดดี 

1.2 ความชาญฉลาด ผูที่ความชาญฉลาดทาง
ปญญา ความชาญฉลาดทางอารมณ ความชาญฉลาด
ทางศีลธรรม และความชาญฉลาดในดานอ่ืนๆที่มี
ความสัมพันธกับการทําหนาที่ ยอมทําใหบุคคลโดด
เดนในกลุมผูปฏิบัติงาน สงเสริมภาวะผูนํา 

1.3 ความรูและความสามารถ ผูที่มีความรู เขาใจ
หลักการและรายละเอียดของงาน ยอมเปนผูที่มี
ความสามารถในงานที่ปฏิบัติหรือกํากับดูแล 
 

1.4 ประสบการณ ประสบการณในการทํางานชวย
สงเสริมประสิทธภาพในการทํางาน ทํางานเสร็จได
อยางรวดเรว็ และประสิทธิผลการทํางานดี คือไดงานที่
มีคุณบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ ผูที่มีประสบการณ
ยอมใหคําแนะนําหรือชี้แนะการทํางานใหเพื่อนรวงาน
ไดด ีทําใหไดรับการยอมรับนับถือ 
 
2.  บุคลิกภาพของผูนํา 

 บุคลิกภาพที่เสริมสรางใหบุคคลมีภาวะผูนํา ไดแก 
มีความมั่นคงทางอารมณ มีความใสใจในสิ่งแวดลอม
และผู อ่ืน มีความใสใจใฝรู  มีสัมพันธที่ดี กับเพื่อน
รวมงาน และ มีความรอบครอบพิถีพิถัน 

2.1 มี ความ ม่ันคงทาง อา รมณ ( Emotional 
resilience) คือ ความสามารถในการควบคุมอารมณ
ไดดี ไมใหอารมณมีอิทธิพลอยูเหนือเหตุผลในการ
ตัดสินใจหรือดําเนินการใด ผูที่มีความมั่นคงทาง
อารมณจะไมหวั่นไหวกับขอมูลปอนกับเชิงลบผู จะไม
ตกอยูในความเครียด และสามารถแกไขปญหาที่มี
ความซับซอนไดดี จึงมีภาวะผูนํา ในขณะที่ผูที่ขาด
ความมั่นคงทางอารมณ จะกอใหเกิดความตึงเครียดทั้ง
ตอตนเองและตอผูคนรอบขาง 

2.2 มี ค ว าม ใส ใ จ ใ นสิ่ ง แ วดล อมและผู อื่ น 
(Extroversion) คือ สนใจที่จะนําเอาสิ่งตางๆจาก
ภายนอก หรือนําขอมูล สารสนเทศ ความเห็น และ/
หรือความตองการของผู อ่ืน มาใชในการพิจารณา
เรื่องราวหรือกระทําการใดๆ ไมยึดถือตนเองเปนหลัก 
ดวยบุคลิกภาพนี้จึงทําใหเปนที่ยอมรับของคนในสังคม 
สามารถเขากับบุคคลอ่ืนไดงาย นาคบหาสมาคมและ
ไดรับความรวมมือจากคนรอบขาง เปนคนเปดเผยจะมี
ลักษณะที่มีความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก กลาที่
จะเขาหา หรือพูดคยุกับผูอ่ืนไดโดยงาย ทําใหบุคคลอ่ืน
เขามามีสวนรวมในงานดานความปลอดภัยได 

2.3 มีความใสใจใฝรู (Learning Orientation) 
คือ เปนผูที่มีความสนใจสิ่งใหมๆที่เขามาเกี่ยวของกับ
การดํารงชีวิต มีความพยายามในการคนหาความรู 
ขอมูล หรือ สารสนเทศใหมๆ อยูเสมอ เรียนรูไดอยาง
รวดเร็ว สามารถในการจดจํารายละเอียดและเขาใจสิ่ง
ตางๆ มีความสามารถในการสื่อสารในระดับตางๆ ที่มี
ความซับซอน 
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บุคลิภาพนี้จะสงเสริมความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่เปนคุณสมบัติพ้ืนฐานที่สงเสริมภาวะผูนํา 

2.4 มีสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน (Collegiality) 
คือ มีน้ําใจไมตรี ความรูสึกเห็นอกเห็นใจ พิจารณาใน
แงมุมของคนอื่น มีปฏิสัมพันธตอเพื่อนรวมงานสูง  จะ
ไดรับความเห็นอกเห็นใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรอง
ขอความรวมมือหรือความชวยเหลือตางๆ ผูนําแบบนี้
จะมีแรงจูงใจตอผูอ่ืนสูง 

2 .5 มี ความรอบครอบพิ ถี พิ ถั น  (Conscien 
tiousness) คือ เปนผูที่มีความละเอียดรอบคอบ มี
ระเบียบวินัย มีการวางแผน กําหนดเวลา เตรียมตัว 
เตรียมพรอม ใสใจในรายละเอียดของงาน และ ตรงตอ
เวลา ผูที่มีความรอบคอบและมีระเบียบวินัยจะมี
แนวโนมที่จะใสใจในรายละเอียดของงานเพื่อพัฒนา
ตนเองใหไปสูระดับที่สูงขึ้น จึงมักจะเปนผูนําที่ดี  ผูที่
ขาดความรอบคอบอาจจะละเลยตอรายละเอียดเล็กๆ 
นอยๆ อาจทําใหบกพรองในการทําหนาที่ 
 
3. คุณลักษณะที่ เสริมสรางภาวะผูนําดานความ
ปลอดภัย 

Krause T.R.; (2005) ระบุคุณลักษณะที่เสริมสราง
ภาวะผูนําดานความปลอดภัยไว 7 ประการ“Leading 
with Safety” ไดแก วิสัยทัศนดานความปลอดภัย 
ความนาเชื่อถือ การมุงเนนการกระทํา ความรวมมือ 
การติดตอสื่อสาร การสื่อกลับและชื่นชม ความ
รับผิดชอบ  

3.1 วิ สั ยทั ศนด านความปลอดภั ย  (Safety 
Vision) 

ผูนําดานความปลอดภัยที่ดี ตองมีภาพของการ
ทํางานที่ปลอดภัยสูงสุดเปนตนแบบ และสามารถ
สื่อสารกับผูอ่ืน เพื่อรวมกันพัฒนาองคกรและปรับปรุง
ระบบงาน และมีกิจวัตรดังตอไปนี ้

 เปนตนแบบในดานการกระทําที่จะยกระดับ
มาตรฐานดานความปลอดภยัใหสูงข้ึน  

 ตอบคําถามและทบทวนในสมมติฐานเก่ียวกับ
ความปลอดภัย 

 สื่อสารใหองคกรเห็นถึงวิสัยทัศนดานความ
ปลอดภัยทั้งคาํพูดและการกระทํา 

 แสดงความเต็มใจ พิจารณา ยอมรับใน
แนวคิดใหมๆพิจารณาผลกระทบจากการ
กระทําบนพื้นฐานของความปลอดภัยตางๆ 
และวัฒนธรรมความปลอดภยัขององคกร  

 สรางความทาทาย และแรงบันดาลใหคนรอบ
ขางในเรื่องวิสัยทัศน และคานิยมของความ
ปลอดภัย  

 อธิบายขอดีและประโยชนจากการทํางานที่
ปลอดภัยได  

3.2 ความนาเชื่อถือ (Credibility) 
ผูนําที่ดีตองมีความนาเชื่อถือ ผูรวมงานมี

ความรูสึกเชื่อ มั่นใจ และไววางใจในบุคคลพรอมจะรับ
ฟงและปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําตักเตือนของผูนํา 
วัตรปฏิบัติของผูนําที่นาเชื่อถือมีความซื่อสัตยสุจริต 

 ตรงไปตรงมา 

 คําพูดสอดคลองกับการกระทํา 

 รักษาผลประโยชนของเพื่อนรวมงาน
และผูใตบังคับบัญชา 

 มีความรับผิดชอบตอหมูคณะและสังคม 

 มีระเบียบวินัย 

 รักษาคํามั่นสัญญา 
3.3 การมุงเนนการกระทํา (Action Orientation)  

ผูนําทีดีตองการลงมือปฏิบัติมากกวาการพูด 
หรือตัดสินใจเลือกแนวทางในการตอบสนองตอปญหา
ดานความปลอดภัยที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม ซึ่งมี
ความหมายรวมถึงสิ่งเหลานี้ดวย ปญหาดานความ
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นแลวตองไดรับการตัดสินเลือกทิศทาง
ที่เหมาะสมนั้นตัวอยางดังนี้ 

 มีการปฏิบัติ ในเชิ งรุก  ไมรอให เกิด
ปญหาหรือพบขอบกพรองกอนแลวจึง
คอยแกไข 

 ใชเวลาพิจารณา คิด วิเคราะห และ
ตอบสนองอยางรวดเร็วในเรื่องเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยแสดงให เห็นถึงความ
ตั้งใจจริงที่จะทํา เพ่ือใหบรรลุผลตาม
เปาหมาย 

 ดําเนินการขับเคลื่อนใหเกิดผลลัพธที่
รวดเร็ว และยอดเยี่ยม  
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 จัดลําดับกระทําในเรื่องที่มีความสําคัญ
เรงดวนที่สุดกอน 

 แสดงใหเห็นความมุงมั่นในการแกปญหา
ดานความปลอดภัย 

 ทําสิ่งใด ๆ ที่จะสามารถปรับปรุงการ
ปฏิบัติการดานความปลอดภัยใหสําเร็จ 

 นําเสนอการปรับปรุงดานความปลอดภัย
ทุกครั้งที่มีโอกาส 

 มีความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมใหม 
เปนสวนหนึ่งที่ชวยปรับปรุงดานความ
ปลอดภัย 

 ตองตัดสินใจอยางรวดเร็วและดําเนิการ
ได ทั นท ว งที ใ นประเด็ นด านความ
ปลอดภัย 

 ใชทรัพยากรและงบประมาณมาใชเพื่อ
ระงับภยันตรายที่จุดเสี่ยงหรือทํา  

3.4 ความรวมมือ (Collaboration) 
การมีสวนรวมนั้นถือวามีความสําคัญอยาง

มากในการดําเนินงานดานความปลอดภัยใหบรรลุผล
ตามเปาหมาย กลาวคือ  งานดานความปลอดภัย
เกี่ยวของกับทุกฝาย ทุกระดับในองคกร เพราะการ
สรางวัฒนธรรมความปลอดภัย คือการทําใหพนักงาน
ทุกคนมีความรู ความตระหนัก และเขาใจในเร่ืองความ
ปลอดภัย ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงออกนั้น จะไม
สามารถทําไดหากไมไดรับความรวมมือจากทุกๆ คน 

 สนับสนุนและสงเสริมความรวมมือใน
ดานความปลอดภัย 

 สอบถามและกระตุนใหพนักงานบอก
ขอมูลและรูถึงผลลัพธที่จะเกิดขึ้น 

 คนหาและรับฟงความคิดที่หลากหลาย 

 ชวยใหพนักงานแกปญหาของเขาดวยตัว
ของเขาเอง 

 คนหาและรับฟงความคิดที่แตกตาง
หลากหลาย 

 เชื่อมั่นในความสามารถของผูอ่ืน 

 ใหความสนับสนุนในการตัดสินใจของ
ผูอื่น 

 มีพันธะสัญญาที่แสดงความมุงมั่นตั้งใจที่
จะทํากอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง  

3.5 การติดตอสื่อสาร (Communication) 
ผูนําที่ดีตองมีความสามารถในการสื่อขาวสาร 

ขอมูล ความรูประสบการณ  ความรูสึก ความคิดเห็น 
ความตองการจากผูสงสารโดยผานสื่อตาง ๆ ที่อาจเปน
การพูด การเขียน สัญลักษณอ่ืนใด การแสดงหรือการ
จัด กิจกรรมตาง  ๆ ไปยังผู รับสาร ซึ่ งอาจจะใช
กระบวนการสื่อสารที่แตกตา งกันไปตามความ
เหมาะสม หรื อความจํ า เปนของตน เองและคู
สื่อสาร  โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการรับรูรวมกันและ
มีปฏิกิริยาตอบสนองตอกัน บริบททางการสื่อสารที่
เหมาะสมเปน ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการสื่อสาร
สัมฤทธิ์ผล 

 สนับสนุนใหมีความซื่อสัตยในการให
ขอมูลที่ครบถวนสมบูรณเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย  

 ทําใหพนักงานไดเขาใจภาพรวมของ
ความปลอดภัยอยางตอเนื่อง  

 สื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผูใตบังคับบัญชา  

 แสดง เหตุ ผลที่ ม าที่ ไป ในเรื่ อ งของ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยใหกับพนักงาน  

 รั บ ฟ ง ป ญหา  ข อส ง สั ย ด า น คว า ม
ป ลอด ภั ยที่ มี ผู ก ล า ว ถึ ง ด ว ยคว าม
กระตือรือรน  

 กลาวถึงความคิดของผูอ่ืนอยางสรางสรร  

 ส อ บ ถ า ม แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง ผู อ่ื น 
แลกเปลี่ยนเรียนรูถึงแนวความคิดของ
ผูอื่น  

 สรางความมั่นใจใหทุกคน ทําใหทุกคนไม
รูสึกอึดอัด รูสึกปลอดภัย เมื่อตองพูดคุย
หรือกลาวถึงหัวเรื่องหรือขอสงสัยดาน
ความปลอดภัย 
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3.6 การสื่อกลับและชื่นชม (Feedback and 
Recognition) 

แนวคิดหลักของการยอมรับและคําติชมนั้นก็
คือผลการดําเนินการดานความปลอดภัยจะมีการ
ปรับปรุงในทางที่ดี  เมื่อผูนําเห็นความเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ ดี  และมีปฏิกิ ริ ย าตอบสนองกับความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีนั้นๆ การตอบสนองดังกลาวไมจําเปน
จะตองเปนทางการหรือเปนเร่ืองของผลประโยชนตอบ
แทน แตจะตองทําอยางสม่ําเสมอ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อพบวาเริ่มมีพฤติกรรมที่ดีใหมๆ ข้ึนในองคกร  ซึ่ง
จําเปนจะตองมีการสงเสริมเนนย้ําเพื่อใหหลอมรวม
กลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกรตอไป ผูนํา
ดานความปลอดภัยที่จะตองหันกลับไปมองพฤติกรรม
ของผูใตบังคับบัญชาและภาพใหญขององคกรกําหนด
พฤติกรรมที่คาดหวังและการปฏิบัติที่ จะเ กิดขึ้น  
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอและใหสิ่งกระตุนตามแนว
ทางบวก รวดเร็ว-มั่นใจ-ในแงด ี

 การยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

 กา รยอมรับจากผลงานด านความ
ปลอดภัยที่ประสบผลสําเรจ็ 

 การแสดงความชื่นชมกับผลงานแทนที่
การจองจับผิด 

 การใหการยอมรับและแสดงความชื่นชม
กับผูที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี  

 หาชองทางในการใหรางวัล หรือฉลองใน
โอกาสที่ผลงานดานความปลอดภัย
ประสบผลสําเรจ็ตามที่คาดหวัง 

 ประเมินอยางเปนยุติธรรมสําหรับความ
พยายามและผลงานดานความปลอดภัย  

 แบงบทบาทหนาที่ ของแตละคนให
ชัดเจนในงานดานความปลอดภัย  

 สงเสริมใหคนรูสึกรับผิดชอบงานดาน
ความปลอดภัยในหนวยงานของตนเอง 

 แบ งความผิดชอบใหชั ด เจนในการ
รายงานผลงานดานความปลอดภัย  

 จั ด ให มี กา รพบปะ  ประชุ มร วมกัน
ระหวางผูที่ไดรับมอบหมายงานดาน
ความปลอดภัย  

 ทบทวนรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ดานความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ 

3.7 ความรับผิดชอบ (Accountability) 
การสรางความรับผิดชอบเปนเรื่องสําคัญ ใน

ดานความปลอดภัยพนักงานจะมีสวนรับผิดชอบ
เก่ียวกับอัตราความถี่ของการเกิดอุบัติการณก็ตอเมื่อ
ทําใหรู สึกวาตัวเลขมีนัยสําคัญทางสถิติ  ผลการ
ดําเนินการกิจกรรมตางๆ หากมีการวัดผล  ก็จะทําให
เกิดความพรอมที่จะรับผิดชอบตามมา 

 เขาใจอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
ขององคกร ของแผนกงานและของ
ตนเอง 

 กํ า หน ด อํ า น า จ  ห น า ที่ แ ล ะค ว าม
รับผิดชอบของผูใตบังคับบัญชา และ
สื่อสารใหรับทราบ 

 ยึ ด หลั ก ค ว ามปลอดภั ย เป นความ
รับผิดชอบของพนักงานในหนาที่ทุกคน 
ตามลําดับชั้นของการบังคับบัญชา 

 มีตัวชี้วัดและการควบคุมงานอยางเปน
ระบบ  

 ยอมรับผิ ด เมื่ อ เ กิดความบกพร อง 
ขอผิดพลาดในการทํางานในความ
รับผิดชอบ และแสดงความรับผิดชอบ
อยางเหมาะสม 

 ไมโยนความผิดใหผูใตบังคับบัญชาหรือ
เพ่ือนรวมงาน 

 
4. ระดับของผูนาํ 

Jim Collins ผู เ ขี ย น หนั ง สื่ อ เ รื่ อ ง  “Good to 
Great” อธิบายทฤษฏี”โครงสรางของผูนํา 5 ระดับ” 
ตามลําดับชั้นของการบังคับบัญชา ในลักษณะของการ
พัฒนาภาวะผูนําที่เริ่มตนจากการเปนผูนําที่ดี (Good 
leader) ในระดับลางสุด ไปเปนลําดับสูการเปนผูนําที่
ยิ่งใหญ (Great leader) ในระดับบนสุดขององคกร 
ตามที่แสดงในแผนภาพที่ 1      
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แผนภาพที่ 1 โครงสรางของผูนํา 5 ระดับ 
 

4.1 ผูนาํที่ดี (Good Leader หรือ Highly 
Capable Individual) เปนระดบัแรกของภาวะผูนาํที่
เหมาะสําหรับผูเริ่มเขาทํางานในองคการ ซึ่งองคกร
สามารถจัดใหมีข้ึนไดดวยการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติทีด่ี และพัฒนาใหเปน ”ผูนําที่ดี”โดยการ
เพ่ิมเติม ความรู ความเขาใจ ทักษะในการทํางานและ
มีระเบียบแบบแผนในการทําหนาที่ เขาใจในบทบาท 
หนาที่และความรับผิดชอบของตนอยางถูกตองชัดเจน 
มีทักษะในการตัดสนิใจที่ดี ฯลฯ 

4.2 ส ม า ชิ ก ผู ใ ห  (Contributing Team 
Member) เป น ระ ดั บ ที่ ส อ ง ขอ งภา ว ะผู นํ า  ที่ มี
ความสามารถในการทํางานรวมกับกับผูอื่นและทํางาน
เปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล จึงตองการทักษะในการ
สอนและแนะนํางาน เขาใจกระบวนการของการ
ทํางานรวมกันเปนทีม มีเทคนิคเครื่องมือที่ชวยสงเสริม
การทํางานรวมกัน สามารถตัดสินใจโดยกลุมหรือ
ทีมงานไดอยางดี มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การ
เขียนและการใชเคร่ืองมือในการสื่อสาน 

4.3 ผูจัดการที่สามารถ (Competent Manager) 
เปนระดับที่สามของภาวะผูนํา ที่จําเปนสําหรับการ
จัดการงานในความรับผิดชอบ ผูนําในระดับนี้ตองมี
ทั กษ ะ ใ นก า รจั ด ก า ร  ส า มา รถว า ง แผ น  ชี้ บ ง
วัตถุประสงค กําหนดเปาหมายของงาน จัดแบบแผน 
ออกแบบระบบงาน ทีทักษะในการชักจูงผลักดันการ

ทํางานใหบรรลุเปาหมาย มีความสามารถในการ
ติดตาม เรงรัดและควบคุมการทํางานไดด ี

4.4 ผูนํ าที่มีประสิทธิผล  (Effective Leader) 
เปนระดับสี่ของภาวะผูนํา ที่จําเปนผูนําที่ทําหนาที่
ผูจัดการระดับสูง ที่ตองมีความรูความเขาใจภาพรวม
ของธุรกิจทั้ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก สามารถ
วิเคราะหจุดออน /จุดแข็ง ภัยคุกคาม/โอกาส ของ
ธุรกิจ กําหนดกลยุทธทางธุรกิจ และดําเนินการตาม

สามารถสื่อแผนกลยุทธได เปนอยางดี  ตลอดจน
วิสัยทัศนขององคกรได  

4.5 ผูนาํที่ยิ่งใหญ (Great Leader หรือ Level 5 
Executive) เปนสูงสุดของภาวะผูนํา ที่จะตองเปนผูนาํ
องคกรใหอยูรอด มั่นคง และมีพัฒนาการตามกาลสมัย
อยางตอเนื่อง ผูนําระดับนี้ตองเปนผูที่มีวิสัยทัศน
กวางไกล กําหนดวิสัยทัศนขององคกรไดอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับความเปนจริงที่คงความทา
ทาย มีความคิดเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกันอยาง
ชัดเจนและนําไปสูการปฎิบัติไดอยางมีประสิทธิผล 
 
5.  สไตลของผูนํา 

มีสถาบันศึกษาวิจัยมากมาย ที่จําแนกไสตลของ
ผูนําไวหลายแบบ ขอเลือกที่จะเอาการจําแนกสไตล
ของผูนําของ D. Goleman (2000) Leadership That 
Gets Results ที่จําแนกไว 6 มาเสนอโดยสังเขป ไดแก   

5.1 ผูนําโดยวิสัยทัศน (Visionary Leader) เปน
ผูนําที่ขับเคลื่อนผูคนและองคกรโดยใชวิสัยทัศน ดวย
การ สราง สื่อสาร ชักจูงโนมนาวและสรางแรงบันดาล
ใจใหคนในองคกรเขามารวมอยางแข็งขันในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาการทํางาน ผูนําประเภทนี้เหมาะ
กับสถานการณที่ตองการเปลี่ยนแปลง ในกลุมคนที่มี
ความรูความสามารถ และมีบรรยากาศในการทํางานที่
ดี และเปนผูรวมงานเชื่อถือและศรัทธา 

5.2 ผูนําแบบฝกสอน (Coaching Leader) เปน
ผูนําที่ขับเคลื่อนผูคนและองคกรโดยใชการฝกสอนเปน
เครื่องมือ โดยการสอนงาน แนะนํา ใหคําปรึกษา
แนะนํา ลงไปชวยในการแกไขปญาเหตุติดขัดที่เกิดข้ึน 
ผูนําประเภทนี้จะตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจใน
เรื่องของงานเปนอยางดี และตองเปนที่เคารพนับถือ
ของผูรวมงาน 
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5.3 ผูนาํแบบผูกพันธ(Affiliative Leader) เปน
ผูนําที่ขับเคลื่อนผูคนโดยสรางความกลมเกลียวและ
สามัคคีในหมูคณะและเพื่อนรวมงาน เหมาะสําหรับ
งานที่ตองการทํางานเปนทีม ในบรรยากาศที่เปนมิตร 
เอ้ืออาทร พรอมที่จะเสียสละ ผูนําประเภทนี้เปนที่รัก
และไววางใจของเพ่ือนรวมงาน  

5.4 ผู นํ า แบ บ ป ร ะ ชา ธิ ไ ต ย  (Democratic 
Leader) เปนผูนําที่ขับเคลื่อนผูคนโดยการสราง
ความเห็นพองตองกันในหมูคณะ เหมาะสําหรับ
สถานการณที่ตองการความรวมมือจากเพ่ือนรวมงานที่
ความรูความสามารถที่หลากหลาย และมีมุมมองที่
แตกตางกัน ผูนําแบบนี้ตองผูที่มีความสามารถในการ
สื่อสาร มีทักษะในการฟง การถายทอด การแกไขขอ
ขัดแยง มีความสามารถในการตัดสินใจที่เปนผลดีที่สุด
ของสวนรวม ในบรรยากาศที่เปนมิตรและทุกคนมี
ผลประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้งในกลุมที่สมาชิกมี
ความรูความสามารถและมีเหตุผล 

5.5 ผู นํ า แบ บ กํ า หนด เก ณฑ (Pacesetting 
Leader) เปนผูนําที่ใชเปาหมาย มาตรฐาน ในการ
ขับเคลื่อนผูคนและองคการ เหมาะสําหรับสถานการณ
ที่งานมีลักษณะแนนอน ชัดเจน และเพ่ือนรวมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาเปนผูที่มีความรูความสามารถและ
ทักษะในการทํางาน    

5.6 ผู นํ า แบ บ บัญ ช า ก า ร  (Commanding 
Leader) เปนผู นํ าที่ ใช อํ านาจออกคํ าสั่ ง ในการ
ขับเคลื่อนผูคนและองคการ เหมาะสําหรับสถานการณ
ที่ตองการความฉับไว เชน ในสถานการณฉุกเฉินหรือมี
ความไมแนนนอน และผูรวมงานยังขาดความสามารถ
ในการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ในขณะที่
ผูนํามีความเชี่ยวชาญที่เหนือกวา  

 
 

6. บทสรุป 
ภาวะผูนําดานความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลในทุก

ระดับชั้นและสายการบังคับบัญชา เปนองคประกอบที่
มีความจําเปนตอการจัดการความปลอดภัยเชิงบูรณา
การของทุกองคกร มีปจจัยที่เปนตัวกําหนดความมี
ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลหลายประการ เชน คุณสมบัติ
พื้นฐาน บุคลิกภาพของผูนํา คุณลักษณะของผูนํา 
ระดับชั้นของผูนํา และสไตลในการนํา  จึงเปนเรื่องที่ผู
ที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้จะตองทําความ
เขาใจ เพ่ือที่จะนํามาประยุกติ์ใชในการเสริมสรางใหมี
ขึ้นในองคกรอยางเหมาะสม ในกระบวนการจดการ
ทรัพยากรมนุษยขององคกร  เชน การวางแผนกําลงัคน 
การสรรหาและคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร การเลื่อนชั้นและบรรจุบุคคลากรเชา
ปฏิบัติงาน 
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ความสําเร็จได งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาการดําเนินงานของ อส.ทช. ในปจจุบันและการมีสวนรวมของสถานศึกษา
และหนวยงานเอกชนในการกิจกรรม อส.ทช. ของกรมทางหลวงชนบทและการจัดโครงการนํารองในพื้นที่บางกะเจา 
การมีสวนรวมของ อส.ทช. ในปงบประมาณ 2557 และ 2561 เห็นไดวากิจกรรมสวนมากที่ อส.ทช.รวมปฏิบัติงาน
เปนกิจกรรมการแจงสภาพทางปกติ (รอยละ 62.44 และรอยละ 58.19 ตามลําดับ) รองลงมาเปนกิจกรรมดาน
บํารุงรักษาทาง สําหรับกิจกรรมที่ อส.ทช.ยังเขารวมปฏิบัติงานไมมากเทาที่ควรคือกิจกรรมการมีสวนรวมและกิจกรรม
ดานความปลอดภัย ทั้งงานวิจัยนี้ยังไดศึกษาขอมูลของอาสาสมัครและความพึงพอใจในการมีสวนรวมในงาน
อาสาสมัครซึ่งพบวามีระดับความพึงพอใจมาก นอกจากนั้นประชาชนที่เขาโครงการนํารองยังไดรับประโยชนและ
ความรูดานความปลอดภัยและการบํารุงรักษามากขึ้นจากการเขารวมโครงการอีกดวย 
 
Abstract: Public participation in road safety and maintenance can lead to enhancing public policy 
outcomes. Promoting public participation as a group volunteer, such as school and private 
organization may enhance the DRR volunteer project of Department of Rural Road. This research 
focuses on evaluations of current situation of DRR volunteer and public participation of school and 
organization in DRR volunteer and pilot implementation in Bangkajao. According to DRR records in 
FY2015 and FY2018, DRR volunteer are mostly participate in reporting activities to inform the current 
highway conditions (62.44 and 58.19 percent, respectively), participation in maintenance activities is 
the second most involvement. The participation in public relation and safety activities are quite low. 
In addition, this research studies volunteer data and participation satisfaction which is found to be 
high level. Also, participants benefit from the pilot program and gain knowledge of safety and 
maintenance. 
 
Keywords: Public Participation, Road Maintenance, Rural Road, Road Safety 

Paper NSEC10-01 
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1. บทนํา  
  ปญหาอุบัติเหตุทางถนนเปนปญหาสําคัญของ
ประเทศไทย การแกไขปญหาอุบัติเหตุตองอาศัย
รวมมือจากประชาชนทุกภาคสวนไมใชเพียงแตภาครัฐ
เทานั้น การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแล
ดานความปลอดภัยและการบํารุงรักษาทางจะชวยให
การแกไขปญหาอุบัติเหตุบรรลุเปาหมายไดดียิ่งขึ้น 
และเปนการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการ
ใชถนนใหประชาชนดวย ซึ่งมีผลงานวิจัยมากมายที่
แสดงถึงกระบวนการมีสวนรวมและการประเมินของ
การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในงานภาครัฐอยางมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  (Neshkova and Guo 2012 [1], 
Robbin et.al. 2008 [2], Ebdon and Franklin 
2006 [3], Halvorsen 2003 [4], Crosby et.al. 2000 
[5])  
  ป จจุ บั นกรมทางหลวงชนบทได มี โ ครงการ
อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) เพื่อสราง
เครือขายความรวมมือและการมีสวนรวมภาค
ประชาชนในการดําเนินงานดานทางหลวงชนบท  โดย
การดําเนินงานสวนมากของ อส.ทช. ที่ เ ก่ียวกับ
กิจกรรมดานปลอดภัยและกิจกรรมดานบํารุงรักษา
ทางยังไมมากเทาที่ควร  ดังนั้นเพ่ือเปนการพัฒนา
รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนและสราง
จิตสํานึกดานความปลอดภัย การสงเสริมใหกลุม
บุคคลตางๆเขารวมในการดูแลรักษาทางหลวงนาจะ
เปนโอกาสในการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของ 
อส.ทช.ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สวนของบุคลากรในสถานศึกษาและหนวยงานเอกชน
ซึ่งเปนองคกรที่มีศักยภาพในการถายทอดความรูและ
สรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในการรวมมือกันลด
อุบัติ เหตุ  ทั้ งยัง เปนโอกาสในการพัฒนารูปแบบ
อส.ทช.ในปจจุบันซึ่งสมาชิกสวนมากยังเปนรายบุคคล
ไปสูการเปดโอกาสใหกลุมบุคคลตางๆเขามามีสวนรวม 
เชน  หน วยงานภาคเอกชน นัก เรี ยนนักศึกษา 
นักวิชาการ และขยายไปสูประชาชนในพื้นที่ที่
กวางขวางข้ึนตอไป  

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 (1) เพื่อวิเคราะหการดําเนินงาน อส.ทช. และ
ทบทวนรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน 

 (2) เพ่ือรวบรวมและวิเคราะหการมีสวนรวมของ
สถานศึ กษ า ใน กิจกรรม  อส .ทช .  โดยกา ร ใช
แบบสอบถามการมีสวนรวมจากสถานศกึษาตางๆ 
 (3) เพื่อรวบรวมและวิเคราะหการสวนรวมของ
สถานศึกษาในพ้ืนที่บางกะเจาและหนวยงานเอกชน 
โดยการจัดกิจกรรมในพื้นที่บางกะเจา และการใช
สอบถามการมีสวนรวมและความคิดเห็นตอโครงการ 

3. วิธีการดําเนินงาน 
 (1) การรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหการ
ดําเนินงานของ อส.ทช.  
    (2) การรวบรวมขอมูลการมีสวนรวมของโรงเรียน
ตัวอยางทั่วประเทศโดยการใชแบบสอบถาม ซึ่งพัฒนา
จากแบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชน ของ 
กพร.  
 (3) การจัดโครงการอบรมและสรางเครือขาย
อาสาสมัครรักษาทางและอํานวยความปลอดภัยดาน
การจราจรในชุมชนบางกะเจา  
 (4) การวิเคราะหการมีสวนรวมของสถานศึกษา
และประชาชนในการรวมกิจกรรม อส.ทช.  
 (5) การประเมินความคิดเห็นตอโครงการอบรม
และสรางเครือขายอาสาสมัครรักษาทางและอํานวย
ความปลอดภัยดานการจราจรในชุมชนบางกะเจา ซึ่ง
กลุมอาสาสมัครที่จะเขารวมอบรม จํานวน 90 คน 
ประกอบดวย 5 กลุม ไดแก 
  1) สํานักอํานวยความปลอดภัย และสํานักงาน
ทาง หลวงชนบทที่ 1 สมุทรปราการ กรมทางหลวง
ชนบท 
  2) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร   
  3) องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย 
อบต. บางน้ําผึ้ง อบต.บางกะเจา และอบต.บางยอ 
  4) โรงเรียนในพื้นที่บางกะเจา รวม 3 โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนวัดบางขมิ้น โรงเรียนวัดบางกะเจา
กลาง และโรงเรียนวัดกองแกว 
  5) หนวยงานเอกชน ไดแก บริษัท ทิปโกแอส
ฟลท จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามโกลบอลเฮาส 
จํากัด (มหาชน) บริษัท แลคตาซอย จํากัด และบริษัท 
บลูสโตนอ้ิงค จํากัด 
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แบบสอบถามการมีสวนรวม (ตามวิธีการดําเนินงาน
ขอ 2 และ ขอ 3) ประกอบดวยขอมูล สวน ไดแก 1) 
ขอมูลสวนบุคคล 2) การมีสวนรวมปฏิบัติงาน อส.ทช. 
3) ความพึ งพอ ใจ ในกา ร เ ข า มามี บทบาทร วม
ดําเนินการกับทางหลวงชนบท 4) ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

4. ผลการศึกษา 
   4.1 ผลการวิเคราะหการดําเนินงาน อส.ทช. และ
การทบทวนรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน 

4.1.1 ผลการศึกษาการดําเนินงานของ อส.ทช. 
ที่ผานมา 

กรมทางหลวงชนบทไดริเริ่มโครงการ
อาสาสมัครทางหลวงชนบท และไดกําหนดระเบียบวา
ดวยอาสาสมัครทางหลวงชนบท พ.ศ.2553 [6] โดย

กําหนดให “อาสาสมัครทางหลวงชนบท” หมายความ
ถึงบุคคลที่มีจิตสาธารณะและไดรบัการคัดเลือกใหเปน
อาสาสมัครทางหลวงชนบทเพื่อเปนเครือขายในการ
แจงขอมูลขาวสาร รวมทั้ งรวมปฏิบัติการในการ
ควบคุมดูแล รักษาทางหลวงชนบทภายใตหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่ กําหนด ซึ่ ง เรียกโดยยอวา 
“อส.ทช.”  

เนื่องจากนโยบายของกรมทางหลวง
ชนบทที่กําหนดเปาหมายสัดสวนสายทางตอ อส.ทช. 
ใหไดอยางนอย 5 กิโลเมตรตอ อส.ทช. 1 คน จึงทําให
จํานวน อส.ทช. มีการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องระหวาง ป 
พ.ศ. 2549 ซึ่งมีจํานวน 620 ราย เพิ่มขึ้นเปน 9,639 
รายในป พ.ศ. 2556 โดยในปจจุบัน ป พ.ศ. 2561 มี 
อส.ทช. ทั้งสิ้น 8,434 ราย ดังภาพที่ 1  

 
 

 

ภาพที่ 1 สถิติจํานวนอาสาสมัครทางหลวงชนบทรายป 2549 ถึง 2561 
 

ตามระเบียบวาดวยอาสาสมัครทางหลวง
ชนบท พ .ศ .2553 วัตถุประสงคและหน าที่ ของ
อาสาสมัครทางหลวงชนบท วิธีการสรรหา คุณสมบัติ
และสิทธิประโยชน และคณะกรรมการและอํานาจ
หนาที่ไวอยางชัดเจน 

วัตถุประสงคของการจัดใหมี อส.ทช. 
ไดแก  

  1) เพ่ือสรางเครอืขายความรวมมือและ
การมีสวนรวมภาคประชาชนในการดําเนินงานดานทาง
หลวงชนบท 
  2) เพ่ือสรางความตระหนักใหประชาชนมี
ความรับผิดชอบตอการดูแลรกัษาทางหลวงอันเปนทาง
สาธารณะประโยชนที่พลเมืองใชรวมกัน 
  3) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับ 
ดูแล ทางหลวงชนบท 
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โดยกิจกรรมของอส.ทช. มี 5 ดาน ไดแก 
1) ดานกํากับทางหลวง 2) ดานบํารุงรักษาทาง 3) ดาน
ความปลอดภัยแจงอุบัติเหตุ 4) ดานการมีสวนรวมและ
ประชาสัมพันธ และ 5) ดานอ่ืนๆ โดย อส.ทช. หนาที่
ของอส.ทช.มี 4 ประการ ไดแก 1) แจงขอมูลขาวสาร
สภาพทางหลวงชนบท การเกิดอุบัติเหตุ และสาธารณ
ภัยที่เกิดขึ้น 2) รวมปฏิบัติงานกับเจาหนาที่ตามที่กรม
ทางหลวงชนบทรองขอ 3) ประชาสัมพันธขาวสารงาน
ทางหลวงชนบทถึงประชาชนในพื้นที่และเชื่อมโยง
ขาวสารจากประชาชนสูกรมทางหลวงชนบท 4) งาน
อ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย รายการกิจกรรมของ อส.ทช. มี
ทั้ ง สิ้ น  23 กิจกรรม โดย กิจกรรมส วนมาก (15 
กิจกรรม) เปนกิจกรรมการแจงขาวสาร และมีกิจกรรม
ในการรวมปฏิบัติงานจํานวน 4 กิจกรรม 

4.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลสถิติการเขารวม
กิจกรรมของ อส.ทช. 

ขอมูลของสํานักอํานวยความปลอดภัย 
กรมทางหลวงชนบท ในปงบประมาณ 2557 ถึง 2561 

แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ว า ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง  อ ส . ท ช . 
ป งบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2561 มี
จํานวน 33,976 ครั้ง และ 31,915 ครั้ง ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาการมีสวนรวมตามกิจกรรม เห็นไดวากิจกรรม
สวนมากที่ อส.ทช.รวมปฏิบัติงานเปนกิจกรรมการแจง
สภาพทางปกติซึ่งกําหนดไวเปนกิจกรรมดานอ่ืนๆ 
(รอยละ 62.44 ในป 2557 และรอยละ 58.19 ในป 
2561) ไดแก การแจงสภาพทางปกติ การแจงขอบคณุ 
รองลงมาเปนกิจกรรมดานบํารุงรักษาทาง (รอยละ 
19.11 ในป 2557 และรอยละ 13.62 ในป 2561) การ
มีสวนรวมและการประชาสัมพันธ (รอยละ 16.89 ในป 
2557 และรอยละ 26.34 ในป 2561) และกิจกรรมที่ 
อส.ทช.ยังเขารวมปฏิบัติงานไมมากเทาที่ควรไดแก 
กิจกรรมดานความปลอดภัยแจงอุบัติเหตุ (รอยละ 
0.27 ในป 2557 และรอยละ 0.26 ในป 2561) การ
กํากับทางหลวง (รอยละ 1.29 ในป 2557 และรอยละ 
1.59 ในป 2561) โดยการปฏิบัติงานของ อส.ทช. ตาม
รายการกิจกรรม แสดงดังภาพ 

 

 

ภาพที่ 2 รอยละการมีปฏิสัมพนัธของอาสาสมัครทางหลวงชนบท ปงบประมาณ 2557 และ ปงบประมาณ 2560 
 

ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของ อส.ทช. ตาม
กิจกรรม มีดังนี้ 
 1) กิจกรรมที่อส.ทช.มีสวนรวมนอย ไดแก 
กิจกรรมการกํากับทางหลวงและดานความปลอดภยัซึ่ง
เปนภารกิจหลักสําคัญของกรมทางหลวงชนบทในการ
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัย  

การมีสวนรวมในกิจกรรมดานความ
ปลอดภัย มีจํานวนการมีสวนรวมเพียง 84 ครั้งตลอดป 

เมื่อเทียบกับจํานวนอส.ทช. 8,434 คน ซึ่งคิดเปนการมี
สวนรวมเฉลี่ยเพียง 0.01 ครั้งตอคน หรือสามารถเทียบ
ไดวา ในจํานวนอส.ทช. 100 คนจะมีสวนรวมใน
กิจกรรมดานความปลอดภยัเพียง 1 ครั้งตอปเทานั้น 
การมีสวนรวมในกิจกรรมกํากับทางหลวง มีจํานวนการ
มีสวนรวม 506 ครั้งตลอดป หรือคิดเปนการมีสวนรวม
เฉลี่ยเพียง 0.06 ครั้งตอคน  
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   2) กิจกรรมการบํารุงรักษาทาง ยังมีระดับ
การมีสวนรวมไมมากเทาที่ควร จํานวนการมีสวนรวม
เทากับ 4,347 ครั้ง คิดเปนการมีสวนรวมเฉลี่ย เพียง 
0.52 ครั้งตอคน โดยการแจงขาวการชํารุดความ
เสียหายหรือความบกพรองของถนนเปนกิจกรรมที่จะ
ชวยใหเจาหนาที่ของกรมทางหลวงชนบทสามารถเขา
ไปแกไขปญหาของถนนอยางรวดเรว็ 
  3) การมีสวนรวมของ อส.ทช.ทั่วประเทศ 
โดยเฉลี่ยมีเพียงเทากับ 3.78 ครั้งตอคน (31,915 ครั้ง 
ตอจํานวน อส.ทช. 8,434 คน) 

  ทั้งนี้จากขอมูลการปฏิสัมพันธของ อส.ทช.
ในแตละพื้นที่ซึ่งสํานักอํานวยความปลอดภัยไดสรุป
ประจําปดังรูปดานลาง จะเห็นไดวา อส.ทช.ที่มีสวน
รวมหรือมีปฏิสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกับกรมทาง
หลวงชนบทมีเพียง 2,924 คน หรือคิดเปนเพียงรอยละ 
34.67 ของอส.ทช.ทั่วประเทศ  สัดสวนของ อส.ทช. ที่
มีปฏิสัมพันธกับสํานักงานทางหลวงชนบท ระหวาง
ปงบประมาณ 2557 ถึง 2561 แสดงดังภาพที่ 3

 

ภาพที่ 3 รอยละการมปีฏิสัมพนัธของอาสาสมัครทางหลวงชนบท ปงบประมาณ 2557 ถึง 2561 
 

4.1.3 ผลการวิเคราะหปญหาและขอจํากัดในการ
ดําเนินงานของ อส.ทช.  
 ปญหาและขอจํากัดของ อส.ทช. ที่ไดจากการ
ระดมความคิดเห็นและการสัมภาษณตัวแทน อส.ทช. 
สรุปไดดังนี้ 

1.  การตอบสนองหรือการแกปญหาตองใช
ระยะเวลาในการแกไข และจัดเตรียมอุปกรณจึงทําให
ไมสามารถเขาถึงพื้นที่ไดทันที 

2.  ขาดการประชาสัมพันธ ใหอส.ทช.ที่
รับผิดชอบสายทางนั้นไดรับทราบเมื่อมีการปรับปรุง 
หรือการซอมแซมถนน หรือสิ่งที่เก่ียวของตางๆ 

3.  ขาดสรางความเชื่อมั่นในอํานาจหนาที่
และอุปสรรคดานคาใชจายในการเดินทางในการรวม
กิจกรรม ขาดแรงจูงใจในการรวมเปน อส.ทช. 

4.  ตัวชี้วัดการดําเนินงานในปจจุบันเปนเชิง
ปริมาณไม ใช เชิ งคุณภาพ เนื่ องจากในปจ จุบัน
กําหนดการมีสวนรวมของ อส.ทช. ตามระยะทางของ
สายทางเปนหลัก แตยังมิไดกําหนดเปาหมายในการมี
สวนรวมกิจกรรมในเชิงคุณภาพของกิจกรรม 

5.  ความ ถ่ีในการปฏิสัมพันธยั งไมมีการ
กําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน 

 
 4.1.4 การทบทวนแนวทางการดําเนินงานดาน
การมีสวนรวมของประชาชน 
   งานวิจัยนี้ไดนําแนวทางการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวมของตามหลักเกณฑและแนวทางการ
พิจารณาความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมี
สวนรวม ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
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ราชการ (กพร.) และอาสาสมัครของหนวยงานอื่นทั้ง
ในและตางประเทศมาใชในการพัฒนามีสวนรวมของ
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียใหไดเขามามีโอกาส
เขารวมในกระบวนการบริหารราชการของกรมทาง
หลวงชนบท  โดยเนนการสงเสริมใหกลุมบุคคลตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษาและหนวยงานเอกชนได
เขารวมในการดูแลรักษาทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สวนของบุคลากรในสถานศึกษาและหนวยงานเอกชน
ซึ่งเปนองคกรที่มีศักยภาพในการถายทอดความรูและ
สรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในการรวมมือกันลด
อุบัติเหตุ และเพื่อเปดโอกาสใหกลุมบุคคลตางๆเขามา
มีสวนรวมมากข้ึน เชน หนวยงานภาคเอกชน นักเรียน
นักศึกษา นักวิชาการ และขยายไปสูประชาชนในพื้นที่
ที่กวางขวางข้ึนตอไป 
  การสร า งกระบวนการมีส วนรวมของ
ประชาชนเปนเจตนารมณที่สําคัญในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 มาจนถึงปจจุบันและถือ
เปนสิทธิของประชาชนที่จะมีสวนรวมในรัฐธรรมนูญ 
ภาครัฐไดสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
(Public Participation) ในหลายระดับตั้งแตการให
ขอมูลขาวสารการปรึกษาหารือการเขามามีบทบาท
ความรวมมือไปจนถึงระดับการเสริมอํานาจโดยหลาย
หนวยงานไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินโครงการของรัฐซึ่งตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน มาตรา 8(3) กําหนดให
การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการนั้น กอนเริ่ม
ดําเนินการ สวนราชการนั้นจะตองดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทําความเขาใจ 
เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนที่สวนรวมจะ
ไดรับจากภารกิจนั้น และ (4) ใหถือเปนหนาที่ของ
ขาราชการที่จะตองคอยรับฟงความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผูรับบริหาร 
เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาเพื่อใหมี
การปรับปรงุวิธีปฏิบัติราชการที่เหมาะสม 
    ตามหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณา
ความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(กพร.) ประจําป 2558 การจัดทําโมเดลการมีสวนรวม 

การจัดทําแบบสอบถาม และการพัฒนาการมีสวนรวม 
ได จั ด ระดับการมีส วนร วมของประชาชนตาม
หลักเกณฑของสํานักงาน กพร. มี 5 ระดับ ไดแก  
 • ระดับที่  1 การใหขอมูลข าวสาร (To 
Inform) 
 • ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ (To Consult) 
 • ระดับที่  3 การเข ามามีบทบาท (To 
Involve) 
 • ระดับที่ 4 ความรวมมือ (To Collaborate) 
 • ร ะ ดั บ ที่  5 ก า ร เ ส ริ ม อํ า น า จ  ( To 
Empower) 
   ปจจุบันกิจกรรมการมีสวนรวมของอส.ทช. 
(กิจกรรม 5 ดาน ซึ่งมีทั้งสิ้น 23 กิจกรรม) สวนมาก
ยังคงเปนกิจกรรมการแจงขาวสาร (15 กิจกรรม) ซึ่งยัง
มี กิจกรรมในระดับของการเขามามีบทบาท และ
กิจกรรมความรวมมือไมมากเทาที่ควร  
   ผลงานวิจัยมากมายที่แสดงใหเห็นวาการให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในงานของภาครัฐดาน
การคมนาคมขนสงนั้นสามารถทําใหนโยบายของรัฐ
ประสบความสําเร็จไดดียิ่งขึ้น (Neshkova and Guo, 
2012) [1] 
   โครงการหนึ่งที่ ไดรับความสําเร็จ ไดแก 
โ ครงการการมีส วนร วมของประชาชนในการ
บํารุงรักษาทางหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
เรียกวา โครงการ Adopt-a-Highway ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตั้ ง แตตนช ว งทศวรรษ 1980 เพื่ อช วยดูแลและ
บํารุงรักษาสายทางตางๆ อาสาสมัครดังกลาวมีทั้ง
นักเรียนนักศึกษา มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน รวมไป
ถึงกลุมองคกรและภาคประชาชนในพื้นที่ของสายทาง
นั้น โดยมีกิจกรรมในการดูแลบํารุงรักษาทางในแตละ
พื้นที่ที่หลากหลาย กิจกรรมพ้ืนฐานที่จัดใหดําเนินการ
เปนประจําทุกปไดแกการเก็บขยะ การดูแลความ
สะอาดสายทาง การปลูกตนไม การควบคุมวัชพืชและ
กําจัดวัชพืชขางทาง ซึ่งแตละรัฐจะกําหนดจํานวน
กิจกรรมประจําปไว  
  สําหรับประเทศไทยนั้น การพัฒนาการมี
สวนรวมของประชาชนในการเปน อส.ทช. นั้น
จําเปนตองมีการวิเคราะหการดําเนินงานของ อส.ทช. 
ในปจจุบันเทียบกับศักยภาพของสถานศึกษาและ
หนวยงานเอกชนที่จะสามารถเขารวมโครงการ  ซึ่งผล
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การวิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษาและหนวยงาน
เอกชน ในการเปนอาสาสมัครสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 
 
 

ตารางที่ 1 ศักยภาพของกลุมบุคคลตางๆในการเขารวมกิจกรรมอาสาสมัครทางหลวงชนบท 

ปญหาและขอจํากัดของอส.ทช.ในปจจบุัน ศักยภาพของสถานศกึษา ศักยภาพของหนวยงานเอกชน 
1. การตอบสนองหรือการแกปญหาตอง

ใ ช ร ะ ย ะ เ ว ล า ในก า รแก ไ ข  และ
จัดเตรียมอุปกรณจึงทําใหไมสามารถ
เขาถึงพื้นที่ไดทันท ี

1. นักเรียนนักศึกษาเปนกลุมที่มีจิตอาสา 
ซึ่งสามารถปลูกจิตสํานึกดานการมีสวน
รวมและจิตสํานึกในดานความปลอดภัย
ไดอยางยั่งยืนในอนาคต 

1. มีการจัดสรรทรัพยากรที่คลองตัว บาง
หนวยงานมีเครื่องมืออุปกรณ และผูมี
ทักษะความสามารถในการดูแลและ
บํารุงรักษาทาง หลายหนวยงานมีชุด
ปฏิบัติงาน และมีอุปกรณดานความ
ปลอดภัย 

2. ขาดการประชาสัมพันธใหอส.ทช.ที่
รับผิดชอบสายทางนั้นไดรับทราบเมื่อมี
การปรับปรุง หรือการซอมแซมถนน 
หรือสิ่งที่เกี่ยวของตางๆ 

2. มีความพรอมดานสถานที่ในการจัด
อบรมใหกับประชาชนได 

2. มีความพรอมดานสถานที่ในการจัด
อบรมใหกับประชาชนได 

3. ขาดสรางความเชื่อมั่นในอํานาจหนาที่
และอุปสรรคดานคาใชจายในการ
เดินทางในการรวมกิจกรรม ขาด
แรงจูงใจในการรวมเปน อส.ทช. 

3. สามารถจัดเก็บอุปกรณบางอยางไวที่
สถานศึกษา ซึ่งอาสาสมัครสามารถ
นําไปใช ไดอยางรวดเร็ว  หากเปน
สถานศึกษาที่เปนสถาบันอาชีวะศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยจะมีความรู และ
ทักษะในการดแูลบํารุงรักษาทาง 

3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรม 
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ สั ง ค ม แ ล ะ 
สิ่งแวดลอมขององคกร (CSR) 

4. ตัวชี้วัดการดําเนินงานในปจจุบันเปน
เชิงปริมาณไมใชเชิงคุณภาพ 

4. เปนผูใชทางเปนประจําและคุนเคยกับ
สภาพแวดลอมซึ่งทําใหเห็นถึงปญหา
และสามารถแจงขาวสารใหกับ ทช.ได 

4. บางหนวยงานอาจสามารถสนับสนุน
ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า รดํ า เ นิ น ง านขอ ง
อาสาสมัครได 

5. ความถี่ในการปฏิสัมพันธไมมีกรอบ
เวลาที่ชัดเจน 

5. เปนกลุมบุคคลจึงสามารถเพิ่มจํานวน 
อส.ทช.เพื่อรวมดําเนินงานในสายทาง
ไดมาก 

5. เปนกลุมบุคคลจึงสามารถเพิ่มจํานวน 
อส.ทช.เพ่ือรวมดําเนินงานในสายทางได
มาก 

6. ขาดอุปกรณซอมบํารุงรักษาทางถนน 6. มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป น ก ลุ ม บุ ค ค ล ซึ่ ง มี
ป ฏิ สั ม พั น ธ ภ า ย ใ น ก ลุ ม ที่ ดี  มิ ใ ช
อาสาสมัครรายบุคคล วึ่งเปนผูนําที่
สังคมใหการยอมรับและเชื่อมั่นเปน
ผูนําในการแกปญหาได 

6. มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป น ก ลุ ม บุ ค ค ล ซึ่ ง มี
ป ฏิ สั ม พั น ธ ภ า ย ใ น ก ลุ ม ที่ ดี  มิ ใ ช
อาสาสมัครรายบุคคล 

  7. สําหรับเอกชนที่มีศักยภาพสูงสามารถ
ดําเนินจัดทําและบํารุงรักษาในชวงของ
สายทางไดอย า งตอ เนื่ อ งและเปน
รูปธรรมซึ่งสามารถแบงเบาภาระและ
งบประมาณของ ทช.ไดอยางชัดเจน 

 
4.2 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของโรงเรียน
ตัวอยางโดยการใชแบบสอบถาม  
  ผลการสํารวจการมีสวนรวม อส.ทช. ของโรงเรียน
ทั่วประเทศและพื้นที่บางกะเจา โดยใชขอมูลจากการ
สํารวจดวยแบบสอบถามการเขามามีบทบาทรวม
ดําเนินการกับหนวยงานภาครัฐตามหลักเกณฑของ
สํานักงาน กพร. ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 35 

ราย โดยการสํารวจจากผูเขารวมโครงการที่บางกะเจา 
ในวันที่  5 และ 8 พฤศจิกายน 2561 และการเก็บ
ขอมูลจากโรงเรียน ระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผลการสํารวจการมีสวนรวม 
มดีังนี้ 
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 1. ขอมูลสวนบุคคล  
  1.1 เพศ 
         กลุม อส.ทช. ที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 60 และเพศหญิง 
รอยละ 40  
 1.2 อายุ 
 อันดับ 1 มีอายุ 26-45 ป รอยละ 68.57  
  อันดับ 2 มีอายุ 46-59 ป รอยละ 25.71  
  1.3 วุฒิการศึกษา 
     กลุม อส.ทช. สวนใหญมีวุฒิการศึกษา
ระดับตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 97.14 รองลงมา
เปนวุฒิระดับมัธยมศึกษา รอยละ 2.86 
  1.4 อาชีพ 
   ผูที่เขารวมกิจกรรมในโรงเรียนสวนใหญมี
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หนวยงานในกํากับรัฐ
และครู /อาจารย  คิด เปนรอยละ 80 รองลงมา 
นอกจากนั้นเปนพนักงานหนวยงานเอกชนและธุรกิจ
สวนตัว และอาชพีอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 20  
  1.5 รายไดตอเดือนโดยประมาณ 
   ผูเขารวมกิจกรรม อส.ทช. ในโรงเรียน
สวนมากมีรายไดมากกวา 25,000 บาท รอยละ 48.57 
รองลงมามีรายไดระหวาง 20,000-25,000 บาท รอย
ละ 28.57 และรายไดระหวาง 10,000-20,000 บาท 
รอยละ 22.85 
  1.6 ระยะเวลาในการเขารวมเปนอาสาสมัคร
ทางหลวงชนบท 
   กลุ ม  อส .ทช .  ที่ กิจกรรมในโรง เรียน
สวนมากเขารวมเปน อส.ทช. ไมเกิน 1 ป รอยละ 
48.57 และมี บางสวน เขารวมเปน อส.ทช. มาแลว 1-
4 ป  คิดเปนรอยละ 25.71 และรวมเปน อส.ทช. 
มาแลว 5-7 ป คิดเปนรอยละ 5.71  
  1.7 สถานะการเปนอาสาสมัครอ่ืน 
     ผูที่เขารวมกิจกรรม อส.ทช. ในโรงเรียน 
บางสวนเปนอาสาสมัครตางๆ (อพปร. อสม. และ
อาสาสมัครอ่ืนๆ) คิดเปนรอยละ 14.28  

 2. การมีสวนรวมปฏิบัติงานของ อส.ทช.  
  2.1 การมีสวนรวมปฏิบัติงานของ อส.ทช. 
  กลุม  อส.ทช. สวนใหญมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

  อันดับ 1 ดานบํารุงรักษาทาง คิดเปนรอย
ละ 98.36  
  อันดับ 2 ดานการมีสวนรวม/ประชาสัมพันธ 
คิดเปนรอยละ 94.36 
 อันดับ 3 ดานกํากับทางหลวง คิดเปนรอย
ละ 90.52 ตามลําดับ  

 3. ขอมูลระดับความพึงพอใจในการเขามามี
บทบาทรวมดําเนินการกับกรมทางหลวงชนบท  
  เกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ยของความพึง
พอใจ 5 ระดับ ดังนี้  
  4.50–5.00 หมายถึง การใหบริการดีมาก  
  3.50–4.49 หมายถึง การใหบริการดี  
  2.50–3.49 หมายถึง การใหบริการพอใช  
  1.50–2.49 หมายถึง ใหบริการมีความพึงพอใจ
นอย  
  1.00–1.49 ห ม า ย ถึ ง  ค ว ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ใหบริการ  
ผลการสอบถามพบวา 

 ความพึงพอใจตอกิจกรรมดานการกํากับ
ทางหลวงอยูในระดับพอใจมาก (คาเฉลี่ย 3.73) 

 ความพึงพอใจตอกิจกรรมดานบํารุงรักษา
ทางอยูในระดับพอใจมาก (คาเฉลี่ย 3.69) 

 ความพึ งพอใจตอ กิจกรรมดานความ
ปลอดภัยแจงอุบัติเหตุอยูในระดับพอใจมาก (คาเฉลี่ย 
3.73) 

 ความพึงพอใจตอกิจกรรมดานการมีสวน
รวม/ประชาสัมพันธอยูในระดับพอใจมาก (คาเฉลี่ย 
3.64) 

 ความพึงพอใจตอกิจกรรมดานอ่ืนๆอยูใน
ระดับพอใจมาก (คาเฉลี่ย 3.57) 

4.3 ผลการประเมินความคิดเห็นตอโครงการอบรม
และสรางเครือขายอาสาสมัครรักษาทางและอํานวย
ความปลอดภัยดานการจราจรในชุมชนบางกะเจา  

เนื่องจากพื้นที่บางกะเจา ซึ่ งตั้งอยู ในจังหวัด
สมุทรปราการ มีความคับคั่งของการจราจรและมีความ
เสี่ ย ง ของ อุบั ติ เหตุ จากการ ใช ทา งร วมกั นของ
ยานพาหนะหลายประเภท ทั้งรถบรรทุก รถยนตสวน
บุคคล รถจักรยานยนต และรถจักรยานของคนใน
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ชุมชน ผูประกอบการและนักทองเที่ยว ถนนสายหลัก
คือถนนเพชรหึงษมีความคับแคบและมีเขตทางจํากัด 
ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองสรางจิตสํานึกดานความ
ปลอดภัยในการขับข่ีและการมีสวนรวมในการดูแล
รักษาทางเพ่ือใหคนในชุมชน นักทองเที่ยว และผูขนสง
เชิงพาณิชยสามารถใชทางรวมกันไดอยางปลอดภัย 
ประกอบกับขอจํากัดขององคการบริหารสวนตําบลมี
ทางดานงบประมาณและบุคลากรในการดูแลรกัษาทาง
ซึ่งไดรับการถายโอนสายทางมาจากกรมทางหลวง
ชนบท ทําใหถนนมีการชํารุดเสื่อมสภาพ และไมมี
อุปกรณอํานวยความปลอดภัยทางการจราจรที่ได
มาตรฐานซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุได 
การจัดโครงการอบรมและสรางเครือขายอาสาสมัคร
รักษาทางและอํานวยความปลอดภัยดานการจราจรใน
ชุมชนบางกะเจาจึงสามารถสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอํานวยความปลอดภัยและบํารุงรักษา
ทางในพื้นที่ได 

 ผลการประเมินความคิดเห็นโครงการอบรมและ
สรางเครือขายอาสาสมัครรักษาทางและอํานวยความ
ปลอดภัยดานการจราจรในชุมชนบางกะเจา มีดังนี้ 
 1. ผูเขารวมสวนมากไดรับประโยชนจากโครงการ
ในระดับมาก (รอยละ 60) รองลงมาอยูในระดับมาก
ที่สุด (รอยละ 40) ดังรูป 
 

 2. ผูเขารวมไดรับความรูความเขาใจในเรื่องการ
บํารุงรักษาทางมากข้ึน โดยระดับความรูความเขาใจ
กอนการอบรมนั้นอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 60) 
ระดับมากที่สุด (รอยละ 30) และระดับมาก (รอยละ 
10) และระดับความรูความเขาใจภายหลังการอบรม 
ระดับมากที่สุด (รอยละ 40) และระดับมาก (รอยละ 
30) และระดับปานกลาง (รอยละ 30) 
 
 

 

ภาพที่ 4 ผลการประเมินระดบัความรูความเขาใจในงานบาํรุงรกัษาทางของ อบต. ในพื้นทีบ่างกะเจา 
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ภาพที่ 5 ประโยชนที่ไดรับจากการโครงการ 

5. สรุป 
ผลงานวิจัยนี้ไดแสดงถึงผลการดําเนินงานของ 

อส.ทช. ในปจจุบัน และผลการประเมินการมีสวนรวม
ของสถานศึกษาและหนวยงานเอกชนในการกิจกรรม 
อส.ทช. ของกรมทางหลวงชนบท และผลการจัด
โครงการนํารองในพื้นที่บางกะเจา  การมีสวนรวมของ 
อส.ทช. ในปงบประมาณ 2557 และ 2561 เห็นไดวา
กิจกรรมสวนมากที่  อส.ทช.รวมปฏิบัติ งานเปน
กิจกรรมการแจงสภาพทางปกติ (รอยละ 62.44 และ
รอยละ 58.19 ตามลําดับ) รองลงมาเปนกิจกรรมดาน
บํารุงรักษาทาง สําหรับกิจกรรมที่ อส.ทช.ยังเขารวม
ปฏิบัติงานไมมากเทาที่ควรคือกิจกรรมการมีสวนรวม
และกิจกรรมดานความปลอดภัย และยังมีขอจํากัดใน
การดําเนินการ ซึ่ งบุคลากรในสถานศึกษาและ
หนวยงานเอกชนมีความพึงพอใจมากในการมีสวนรวม
ในงานอาสาสมัคร ทั้งยังไดรับประโยชนและความรู
ดานความปลอดภัยและการบํารุงรักษามากขึ้นจาก
การเขารวมโครงการอีกดวย ดังนั้นการสงเสริมให
ประชาชนในรูปแบบของกลุมอาสาสมัครซึ่งเปน
สถานศึกษาและหนวยงานเอกชนซึ่งเปนหนวยงานที่มี
ศักยภาพใหไดมีสวนรวมสามารถสนับสนุนใหงาน
อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ของกรมทาง
หลวงชนบทประสบความสําเรจ็ไดมากขึ้น  
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บทคัดยอ: งานวิจัยฉบับนี้นําเสนอการวิเคราะหจุดที่เหมาะสมในการติดตั้งเซ็นเชอรตรวจวัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดและ

กาซไวไฟบนบนแทนขุดเจาะปโตรเลียมที่ทําการขุดเจาะกลางอาวไทย โดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก

แบบจําลองการรั่วไหลของกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) และกาซมีเทน (CH4) จากการคํานวณทางกลศาสตรของไหล 

(CFD) ดวยโปรแกรม ANSYS Fluent และกําหนดแผนรับมือเหตุฉุกเฉินดังกลาว การศึกษาวิจัยนี้กําหนดจุดเกิด

เหตุการรั่วไหลจากระบบไหลวนของเหลวสําหรับขุดเจาะขณะทําการขุดเจาะถึงระดับความลึกที่เปนแหลงกักเก็บ

ปโตรเลียม โดยพิจารณาปจจัยความเขมขนและเวลาคงอยูของกาซที่รั่วไหลจนถึงระดับที่ปลอดภัยสําหรบัผูปฏิบัติงาน 

(H2S 5 ppm, CH4 5% by volume) ภายใตขอมูลการตรวจวัดสภาพอากาศตลอดป จากผลการทดลองพบวา ลมที่

พัดจากทางทิศเหนือมายังทิศใตใหผลกระทบสูงสุด สวนลมที่พัดจากทิศใตไปยังทิศเหนือไมมีผลตอผูปฏิบัติงานบน

แทนขุดเจาะปโตรเลียม เนื่องจากกาซถูกลมพัดออกนอกแทนขุดเจาะปโตรเลียม สําหรับกาซมีเทนนั้นจะกระจายตัว

อยูใตริกฟลอรประมาณ 17 วินาที จึงเจือจางนอยกวา 5% by volume หลังจากระบบควบคุมหลุมผลิตทํางาน จุด

ติดตั้งเซ็นเซอรวัดกาซมีเทนนั้นควรติดตั้งใกลกับจุดที่รั่วไหลมากที่สุดเทาที่ทําได กรณีที่กาซมีเทนรั่วไหลควรหยุด

กิจกรรมบนริกฟลอรอพยพไปยังบริเวณไปปเด็ค สําหรับกาซไฮโดรเจนซัลไฟดนั้นถึงแมวาจะหนักกวาอากาศแตกลับ

กระจายตัวครอบคลุมทุกบริเวณบนแทนขุดเจาะรวมถึงบริเวณที่ลงจอดเฮลิคอปเตอร เนื่องจากอิทธิพลของทิศทางลม

ที่หมุนวน ทําใหกาซไฮโดรเจนซัลไฟดกระจายตัวคงอยูประมาณ 20.2 นาที จึงเจือจางนอยกวา 5 ppm สําหรับเซ็น

เชอรตรวจวัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดนั้นนอกจากตรงบริเวณแหลงกําเนิดควรติดตั้งอีก 3 จุดใกลกับระบบไหลวน

ของเหลวเพื่อระวังกาซที่ปนเปอนมากับน้ําโคลน กรณีกาซไฮโดรเจนซัลไฟดรั่วไหลใหผูปฏิบัติงานอพยพไปยังยูนิตที่มี

การควบคุมความดัน หรืออาคารที่พักที่ทําการตัดระบบหมุนเวียนอากาศจากภายนอกและอยูจนกวาจะไดรับการ

ประกาศเตือนหรือประมาณ 30 นาท ี

 

Paper NSEC10-02 
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Abstract: This research presents an analysis of the appropriate installation point for the hydrogen 
sulfide (H2S) and Methane (CH4) gas sensor on the jack-up rig operated in the Gulf of Thailand and 
also improve emergency response plan based on analysis of data obtained from the computational 
fluid dynamics (CFD) simulation by using ANSYS Fluent software. This study focused on the dispersion 
of hydrogen sulfide and methane (CH4) leak from the circulating system while drilling to reservoir by 
considering the concentration and time that the gas remains until the below the dangerous level 
(H2S 5 ppm, CH4 5% by volume). Under the measurement data of temperature and wind speed 
throughout the year, results showed the wind direction that lead maximum impact is north to south. 
The consideration from worst scenario found that the CH4 is trapped underneath the rig floor and 
remained approximately 17 seconds after shut-in the well. The installation of CH4 sensor should be 
located at the bell. In case of an emergency recommend to stop an activity on the rig floor and 
refuge to the pipe deck until alarm has been stopped. For the H2S is spread extensively on the rig 
including a lifesaving equipment area and helideck which is normally used as a primary and 
secondary muster point area. The gas remains the concentration higher than 5 ppm approximately 
20.2 minutes because their molecular weight, turbulence flow and obstacle on the rig. The 
installation of H2S sensor should be located at bell nipple, mud flow line, shaker deck and mud pit. 
In case of an emergency recommend to stop all activity on the rig and evacuate to the pressurized 
unit. If an accommodation is used as Shelter in Place (SIP) have to quick or automatic shutdown the 
HVAC system. Need to stay in the safe area until announcement has been made or around 30 
minutes. 
 

Keywords: Identification of gas sensor location, Hydrogen sulfide leakage, Methane leakage, CFD 
simulation, Drilling rig 
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1. Introduction 
Oil and gas industry have involved with 

special expertise and more effective new 
technology, but it has too many high-risk 
activities that could lead to high consequence. 
The flammable and toxic gas leakage which is 
released from petroleum in the reservoir 
during drilling operation is one of the top risks 
that must be managed strictly. Even though 
the drilling operations has a high standard of 
the control system, some reservoir formation 
containing high concentration of hydrogen 
sulfide (H2S) and hydrocarbon gases has a high 
change of a gas leakage or release due to the 
pressure loss or contaminated with drilling 
fluid (mud). The gas leakage is difficult to 
predict because it depends on many factors; 
e.g., a well depth, a reservoir formation, and rig 
activities. Drilling Contractor Magazine[8] 
reported that H2S often encountered during 
exploration and production in offshore H2S 
areas and should be anticipated in all areas of 
the rig where drilling fluid and associated 
equipment is present. 

At present, in order to prevent potential 
hazards approach to the person who work on 
the rig, there is the installation of hydrogen 
sulfide and flammable gas monitoring 
equipment or call gas sensor. The installation 
method of the sensors shall should follow the 
guidelines which has being used widely in the 
oil and gas industry and much based on 
experience and analysis of the source or area 
where gas leakage may occur. However, there 
may be doubts about the installation or setting 
of the gas sensors in such a way that is 
appropriate or whether the device works fully 
efficiently and can operate at full capacity or 
not. From collecting data for this study, it was 
found that many times there were false alerts. 
As a result, the operation was stopped, and all 
crew evacuated to the shelter. 

At present, technological advances have 
led to the use of computational programs or 
simulations being used widely in research[6, 11]. 
Especially the implementation of simulation 
by using computational fluid dynamics (CFD) 
to evaluate or estimate gas concentration and 
the dispersion of the gas leak[1, 10]. However, 
research related to the leakage of hydrogen 
sulfide (H2S) and methane (CH4) in the oil and 
gas industry[7] are very rare. Most of the 
research that related to oil and gas industry is 
in the production process, not the drilling 
process with environmental factors involved. 
There are some research that study the 
distribution of gas on the rig[9] but not 
hydrogen sulfide (H2S) and methane (CH4) that 
the researcher is interested in. Therefore, in 
this paper use the CFD simulation as a tool to 
study the dispersion and concentration of 
hydrogen sulfide (H2S) and methane (CH4). The 
ANSYS Fluent was employed in order to 
simulate the dispersion of H2S and CH4 release 
from the drilling fluid circulating system on the 
jack-up rig which is operated in the Gulf of 
Thailand. This research considers related 
factors, including Direction and wind speed, 
temperature, pressure, depth of storage to see 
the direction and concentration of the gas that 
may occur on the rig. The results of the study, 
a new approach is proposed for assessing the 
installation of gas sensor and the scope of the 
impact are also considered to develop 
emergency and evacuation plan that will be 
discussed later. 

2. Overviews of Jack-up Rig 
A jack-up rig is a self-elevating unit of 

mobile platform that consists of a buoyant 
hull fitted with a number of movable legs, 
capable of raising its hull over the surface of 
the sea. Once on location, the hull is raised to 
a required elevation above the sea surface 
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supported by the sea bed. The jack-up rig is 
not self-propelled and relies on tugs or heavy 
lift ships for transportation. It can be placed in 
relatively shallow waters, generally less than 
120 meters (390 ft) of water. 

The jack-up rig has been chosen for this 
study because the platform has been the most 
popular and numerous of various mobile types 
in existence. It uses for both oil and gas 
exploration and production in upstream 
operations. Figs. 1 and 2 show an area of a jack-
up rig that involved to this paper such as 
circulating system, rig floor, helideck etc. 

 

 

 

Table 1 The general information of the jack-
up rig 

General Information 
Hull Dimensions 243 ft. x 206 ft. x 26 ft. 
Legs Square, 444 ft. long 

truss of three legs 
Quarters Capacity 160 persons 
Water Depth Max. 300 ft. 
Cantilever 
Envelope 

70 ft. x 30 ft. 

Helideck CAP 437, rated for S61 
& S92 helicopters 

Derrick 170 ft high with 35 ft x 
32 ft base 

Pedestal Cranes Three diesel-hydraulic 
cranes with 120 ft 
boom, rated 57 short 
tons @ 26 ft radius 

 

 
 
Fig. 1 The top view of the jack-up rig. 
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Fig. 2 The starboard side (life side) view of the jack-up rig 
 

The circulating system is one of major 
aspects of the drilling process that controlling 
the flow, recycling and reuse of the drilling 
fluid. The drilling rig require special fluids to be 
circulated throughout its system. These drilling 
fluids, called “mud” in oil & gas industry, 
serves several purposes, from carrying drilled 
cuttings to the surface from the bottom of the 
well to cooling the drill bit. Muds can be oil-
based, water-based, composed of synthetic oil 
and even pneumatic, like foams. An example 
of the drilling fluid circulating system scheme 
is illustrated[5] in Fig. 3. The drilling fluid 
circulating system is direct channel that the gas 
in the well can pass through and approach the 
person who work on the rig during drilling. This 
study setup the bell nipple underneath the rig 
floor which is an exhaust of the mud and to be 
connected to the flow line is the source of the 
gas leakage. 

 
Fig. 3 Schematic of Circulating System 

3. Computational fluid dynamics (CFD) 
modeling of gas dispersion on the jack-up rig 
system 

3.1. Set up of mathematical model CFD is 
a branch of fluid mechanics that uses a 
numerical analysis and data structures to 
analyze and solve problems that involve fluid 
flows into a control volume. The foundation of 



 
การประชมุวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหงชาต ิครั้งที่ 10  

22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพ 

 23 

CFD is built on the Navier-Stokes equations 
that expresses relations of a velocity, 
temperature, and pressure in the volume. 
These equations are then solved numerically, 
yielding a complete picture of the flow down 
to the resolution of the grid. The resulting set 
of equations can then be solved iteratively, 
yielding a complete description of the flow 
throughout the domain. 

In this work, we study a dispersion of H2S 
and CH4 leakages on the jack-up rig by using 
the CFD simulation. The ANSYS Fluent 
software[2] is employed for the simulation. The 
governing equation are shown below. 

3.1.1 Continuity equation 

 
(1) 

Equation (1) is the general form of the mass 
conservation equation and is valid for 
incompressible as well as compressible flows. The 
source Sm is the mass added to the continuous 
phase from the dispersed second phase and any 
user-defined sources. 

3.1.2 Momentum conservation equation 

 
(2) 

Where p is the static pressure, is  the stress 
tensor (described below), and  are  the 
gravitational body force and external body forces 
respectively and also contains other mode-
dependent source terms such as porous-media 
and user-defined sources. 

 
(3) 

Where  is the molecular viscosity, I is the unit 
tensor, and the second term on the right hand side 
is the effect of volume dilation. 

3.1.3 The energy equation 

 

 

(4) 

Where      is the effective conductivity (k + kt, 

where kt is the turbulent thermal conductivity, 
defined according to the turbulence model being 
used, and   I  is the diffusion flux of species j. The 
first three terms on the right-hand side of Equation 
(4) represent energy transfer due to conduction, 
species diffusion, and viscous dissipation, 
respectively. Sh includes the heat of chemical 
reaction, and any other volumetric heat sources 
you have defined. In Equation (4), 

 
(5) 

where sensible enthalpy h is defined for ideal 
gases as 

 
(6) 

and for incompressible flows as 

 
(7) 

In Equation (6) and Equation (7), Yj is the mass 
fraction of species j and 

 
(8) 

The value used for Tref in the sensible enthalpy 
calculation depends on the solver and models in 
use. For the pressure-based solver Tref is 298.15 K 
except for PDF models in which case Tref is a user 
input for the species. For the density-based solver 
Tref is 0 K except when modeling species transport 
with reactions in which case is a user input for the 
species. 
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3.1.4 The species transport equation 

To solve conservation equations for chemical 
species, ANSYS Fluent predicts the local mass 
fraction of each species, Yi, through the solution of 
a convection-diffusion equation for the ith species. 
This conservation equation takes the following 
general form: 

 
(9) 

Where Ri is the net rate of production of species 
i by chemical reaction and Si is the rate of creation 
by addition from the dispersed phase plus any 
user-defined sources. An equation of this form will 
be solved for N-1 species where N is the total 
number of fluid phase chemical species present in 
the system. Since the mass fraction of the species 
must sum to unity, the Nth mass fraction is 
determined as one minus the sum of the N-1 
solved mass fractions. To minimize numerical 
error, the Nth species should be selected as that 
species with the overall largest mass fraction. 

3.2. Validation of the model 

 
Fig. 4 The comparison between the 

experimental and CFD simulations 

It was possible to perform the validation of 
the computational model through establishing 
a comparison between the velocity from the 
simulation and the measurement by using the 
VelociCalc 9555-P. The graph indicated that the 
trend of result from those are consistencies as 
show in Fig. 4. 

3.3. The rig model and mesh setup 

The Fig. 5 shows a 3D geometry model with 
a 1:1 scale, created according to the actual size 
of the jack-up rig. The jack-up rig used for 
implementation of the H2S and CH4 release 
test is operated in the production phase, and 
there is a large number of pieces of unit, 
equipment and other obstacles that are 
carefully considered in the process of 
modelling. The model is simplified the 
equipment used for modelling to a certain 
extent due to the complication in shape. 

 
Fig. 5 The model; (a) port (b) starboard (c) top 

Not only the rig model is simplified, the 
mesh size has been simplified as well regarding 
to the limitations of the WATA sever and 
simulation time. The 900000 grid cells is 
selected in the study based on the suggestion 
criteria in [1, 4, 10]. The Fig. 7 show the simulation 
results of a wind velocity compared between 
coarse (900,000 cells) and fine grid (1,600,0000 
cells) as show in Fig. 6. 
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Fig. 6 The mesh comparison between (a) 

coarse 900k cells and (b) fine 16m cells 

 
Fig. 7 The velocity contours comparison 

between (a) coarse 900k cells and (b) 
fine 16m cells 

The contours showed that wind speed from 
that mesh are in the same pace. Also, the 
graph as show in the Figs. 8 and 9 indicated 
that the trend compares those result are 
consistencies. Hence, the results support that 
the mesh size of 900,000 cells is optimal for 
the simulation. 

 

 
Fig. 8 The imaginary line of velocity 

comparison along the rig; 
red line = line 1 (above trip tank) 
Green line = 2 (above walk way) 
Yellow line = 3 (at the middle of the rig) 

 

Fig. 9 Velocity comparison between coarse 
900k cells and fine 16m cells 

4. Scenarios 
The appropriate setting of boundary 

conditions exerts an important effect on the 
accuracy of CFD simulations. the velocity inlet 
boundary was prescribed as the wind direction 
because the jack-up rig in this study is offshore 
rig which is operated in the Gulf of Thailand. 
The scenarios of the simulation are the H2S and 
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CH4 release from the bell nipple (the outlet of 
drilling fluid that flow from the well) while 
drilling in production phase (drill to the 
reservoir at depth 6500-30000 ft). The gas 
continually releases approximately 5 minutes 
as the maximum time of shut-in well standard 
(standard of well control). 

This study focused on the gas dispersion 
and time that the gas concentration lower than 
dangerous level in difference wind direction. 
The industry standards recommendation on 
H2S exposure limit in a work area without any 
requirement of special personnel protection is 
5 ppm[8]  for 12 hours TVL. The CH4 in general 
is very stable but mixtures of methane and air, 
with the methane content between 5-14% by 
volume[3] are explosive. So, the dangerous 
level of H2S and CH4 in this study are 5 ppm 
and 5% by volume respectively. 

Usually the rig will be located at the south 
of the platform. Therefore, we assume that the 
southernly winds (wind from south to north are 
SN, SENW and SWNE) is not pose the hazard to 
personnel. It should move the gas out of the 
rig. After simulate that case, the result was 
expected the gas away from the rig as show in 
Figs. 10 and 11. Therefore, a gas dispersion 
analysis is not required. 

This study will be considered ten scenarios; 
five wind directions of each gas release. north 
to south, northeast to southwest, northwest to 
southeast, west to east and east to west as 
show in Figs. 12 and 13. 

 
Fig. 10 H2S concentration contours of SN 

wind direction at 120 s. 

 
Fig. 11 CH4 concentration contours of SN 

wind direction at 120 s. 

 
Fig. 12 H2S concentration contours of 5 wind 

directions (NS, NESW, NWSE, WE, EW) 
at 300 s. 

 
Fig. 13 CH4 concentration contours of 5 wind 

directions (NS, NESW, NWSE, WE, EW) 
at 300 s. 

Taking the scenarios with boundary 
condition such as bell nipple hole inner 
diameter (ID) of 16-inch, mud flow is 300 
gal/min; 0.0189 m3/s, Temperature 29 C; 302 K 
(Fig. 14) and wind speed (inlet velocity) 5 knot; 
2.57 m/s (Fig. 15) 
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Fig. 14 The temperature on the rig in 2018 

 

Fig. 15 The wind speed on the rig in 2018 

1. Results and discussion 
This study evaluates the concentration 

profiles of the leaked gases (H2S and CH4) and 
time of the gas concentrated before to be 
lower than the dangerous level (H2S 5 ppm, 
CH4 5% by volume) in 5 wind directions north 
to south, northeast to southwest, northwest to 
southeast, west to east and east to west. 

In this analysis, only two worst scenarios are 
introduced by concentration contours. The H2S 
and CH4 are dispersed by wind direction from 
north to south. 

The contour of concentration profile in the 
Figs. 16-21 only show the concentrated gas 
higher than the dangerous level. Once they are 
below the dangerous level, they will be 
disappeared. 

Scenario 1: The H2S is dispersed by wind 
direction from north to south 

Fig. 16 shows the dispersion of H2S that 
being to disperse to the pipe deck (middle of 
the rig) and going up to the rig floor after the 
gas is released approximately 12 seconds. 

Fig. 17 shows the dispersion of H2S that 
cover on the pipe deck and rig floor at 40 
seconds. 

Fig. 18 shows the dispersion of H2S that 
completely cover all area on the rig including 
an area on the helideck at 70 seconds. 

Fig. 19 shows the dispersion of H2S at 300 
seconds which is the maximum time to shut-in 
well (the gas release has been stopped) 

Table 2 and 3 show that the concentration 
of the H2S still higher than 5 ppm until after 
1,212 seconds (20.2 minutes). 

 

Fig. 16 H2S concentration contours at 13 s.; 
(a) side view from starboard, (b) top 
view 

 

Fig. 17 H2S concentration contours at 40 s. 

 

Fig. 18 H2S concentration contours at 70 s. 
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Fig. 19 H2S concentration contours at 300 s. 

Table 2 Time of the gas concentrated before 
to be lower than the dangerous level 
after gas is released 

Wind 
direction 

Time (s) 
H2S CH4 

N to S 1,512 317 
E to W 1,347 315 
W to E 1,331 304 

NE to SW 912 307 
NW to SE 806 303 

Scenario 2: The CH4 is dispersed by wind 
direction from north to south 

Fig. 20 shows the dispersion of CH4 that 
being to disperse from under rig floor. (b shows 
an area under rig floor) to outside after the gas 
is released approximately 15 seconds. 

Fig. 21 shows the dispersion of CH4 after 120 
seconds that the gas is floated over the 
helideck and dispersed to outside the rig. 

The CH4 is trapped underneath the rig floor 
and remained approximately 17 seconds after 
shut-in the well as show in table 3. 

 

 

 

Table 3 Time of the gas remain concentration 
higher than the dangerous level after 
shut-in well 

Wind 
direction 

Time (s) 
H2S CH4 

N to S 1,212 17 
E to W 1,047 15 
W to E 1,031 4 

NE to SW 612 7 
NW to SE 506 3 

 

Fig. 20 CH4 concentration contours at 16 s.; 
(a) side view from starboard, 
(b) under rig floor 

 

Fig. 21 CH4 concentration contours at 120 s. 

2. Conclusions and recommendation 
In this paper, the researcher proposed a 

new approach for an assessment of the gas 
sensor installation. The result impact outcome 
is also considered to improve an emergency 
response plan. The simulation was used as the 
tool for estimating the gas dispersion. The 
results indicate that some of the exiting sensor 
were located at unproper place and distance. 
It causes the company spend extravagantly 
budget and the sensor are not fully utilized 
efficiently. For an evacuation issue, some 
existing muster point area which is the helideck 
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or balconies outside the accommodation is 
proper for CH4 leakage but unproper for H2S. 

The installation of CH4 sensor should be 
located at the bell nipple. In case of an 
emergency recommend to stop an activity on 
the rig floor and refuge all personnel to the 
pipe deck until alarm stopped. For the 
installation of H2S sensor should be located at 
bell nipple. And also, the circulating line which 
is mud flow line, shaker deck and mud pit to 
avoid the gas trapped or contaminated in 
drilling fluid. In case of an emergency 
recommend to stop all activity on the rig and 
evacuate to the pressurized unit. If an 
accommodation is used as Shelter in Place 
(SIP), rapid need to be perform immediately or 
automatic shutdown the HVAC system. 
Furthermore, they have to stay in the SIP until 
announcement has been made or around 30 
minutes. 
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บทคัดยอ : โดยทั่วไปโรงงานผลิตเครื่องประดับอัญมณีจําเปนตองใชการเชื่อมในการประกอบชิ้นงาน ซึ่งใน
กระบวนการเชื่อมกอใหเกิดฝุนละอองของโลหะซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพ จุดประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการไหลของ
อากาศภายในหองเชื่อมโลหะ โดยอาศัยระเบียบวิธีพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ (CFD) โดยทําการศึกษาและ
วิเคราะหทิศทางการไหลของอากาศ จากการออกแบบระบบระบายอากาศใหมและผลการทดสอบทางพลศาสตรของ
ไหลเชิงคํานวณ พบวาจุดติดตั้งและความเร็วหนาหัวดูดอากาศสงผลตอทิศทางการไหลของระบบระบายอากาศ
เฉพาะที่ ซึ่งเปนผลทําใหทิศทางการไหลของอากาศภายในหองไหลเวียนดีขึ้น และชวยลดการสูญเสียแรงดันที่เกิดขึ้น
บริเวณหนาชองนําอากาศ และคาความเรว็ในเสนทอใหเปนไปตามมาตรฐาน ACGIH 
 
Abstract :  From our background knowledge, welding process in jewelry production cause the metal 
dust which is harmful to worker’s health. The main purpose of this research is to study flow behavior 
by using Computational Fluid Dynamics (CFD). The study was performed within welding room and 
then analyzed the flow Direction. The results showed that changing the installation position and 
varying the air speed the nozzle significantly affected the air flow inside the room. The new 
design yields the improvement of ventilation and less pressure loss at the hood, which meet 
the following ACGIH standard. 
 
Keywords: Ventilation, Computational Fluid Dynamics, Air Flow Simulation 
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1. บทนํา  
   การปฏิบัติ งาน ในโรงงาน อุตสาหกรรม ผู ที่
ปฏิบัติงานจะตองสัมผัสกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางานอยางนอยวันละ 8 ชั่วโมงตอวัน สภาพแวดลอม
ในโรงงานอุตสาหกรรมมีปจจัยหลายอยาง อาทิเชน 
แสง เสียง ความรอน ฝุนละออง สารเคมี และยังมี
ปจจัยอื่นๆทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นมาเนื่องจาก
กระบวนการผลิตของแตละประเภทอุตสาหกรรมที่
แตกตางกันไป โรงงานผลิตเครื่องประดับอัญมณี มี
กระบวนการเชื่อมชิ้นงาน ซึ่งในการเชื่อมนั้นมีฝุน
ละอองของโลหะซึ่งมีผลกระทบตอระบบทางเดินทาง
หายใจ ในการลดปญหาฝุนละอองของไอโลหะ
สามารถควบคุมไดตั้งแตแหลงกําเนิด การควบคุมที่
ทางผานและสุดทายสามารถควบคุมที่ตัวบุคคล 
วิธีการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมจะเริ่ม
ควบคุมที่แหลงกําเนิดโดยอาศัยหลักการออกแบบและ
วิธีคํานวณทางวิศวกรรม ดังนั้นระบบระบายอากาศจึง
เปนเครื่องมือที่ชวยในการระบายอากาศที่ดีจากการ
นําผลการตรวจวัดสิ่งแวดลอมมาวิเคราะหทําใหเห็นถึง
ปญหาในเรื่องของระบบระบายอากาศบริเวณพื้นที่
ปฏิบัติงาน พบวามีคาฝุนละออง (Total dust) เกินคา
ม า ต ร ฐ า น  ACGIH (American Conference of 
Governmental Industrial Hygienist) ซึ่ ง ใ น พื้ นที่
ปฏิบัติงานนี้มีการติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
(Local Exhaust Ventilations) อยางไรก็ตามในการ
ติดตั้งระบบระบายอากาศที่ไมไดตามมาตรฐานหรือ
ไม ไดอาศัยหลักการออกแบบและคํานวณทาง
วิศวกรรมก็อาจจะสงผลใหระบบระบายอากาศไมมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งอาจจะสงผลตอสุขภาพ
ของผูปฏิบัติงานในระยะยาว [1,3] 
  ดังนั้นวิธีการที่จะแกไขปญหาการระบายอากาศ 
คือการอาศัยหลักการออกแบบ คํานวณและจําลอง
การหมุนเวยีนอากาศตามหลักวิศวกรรม ซึ่งในปจจุบัน
นี้เทคโนโลยีมีการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถ
นํามาใชในการจําลองมากมายที่จะชวยในการจําลอง
การหมุนเวียนอากาศ ไดแก โปรแกรมพลศาสตรของ
ไหลเชิงคํานวณ (Computational Fluid Dynamics, 
CFD) เปนโปรแกรมที่มีการยอมรับและไมมีคาใชจาย
ในการใชโปรแกรมจึงมีการประยุกตใช กันอยาง
แพรหลาย [4] 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ขั้นตอนการออกแบบระบบระบายอากาศ 
 1.หาคาปริมตรของอากาศจากลักษณะของหัวดูด
อากาศ (Q) 
 2.กําหนดคาความเร็วในเสนทอ (Vd) ตามมาฐาน 
ACGIH [3] คือ 2000 fpm. 
 3.หาขนาดของพื้นที่และขนาดทอที่ใช (A) จาก 
Q=AV  

 4.หาขนาดของพื้นที่ใหม (A) =D2/4  
 5.หาความเรว็ในทอใหม (Vd) จาก V = Q/A 
 6.หาคาความเร็วจลนของอากาศในเสนทอ Vpd 
จาก  
  Vpd  =    V        2 
    4005 

การสูญเสียที่ทางเขา HOOD ขึ้นกับชนิดของปากหัว
ดูดอากาศ 
 8. หาคาการสูญเสียเนื่องจากการเรงของอากาศ, 
La 
 9. หาคาการสูญเสียความดันจลนที่ทางเขาของ
อากาศ (hed) จาก (Q = La) Vpd 
 10.หาความดันสถิตของ HOOD (SPh)  
จาก SPh = hed + Vpd 
 11. หาคาการสูญเสียความดันจลนที่เกิดข้ึนจาก
การเสียดทาน (hL) ในทอสแตนเลส =HfL 
 โดยทอตรง 
  Hf = 0.0425V0.465 

          Q0.602 

 
 12. หาคาการสูญเสียความดันจลนที่เกิด จากทอ
แยก (hLy) คาสัมประสิทธิ์การสูญเสียความดันขึ้นอยู
กับองศาจากทอแยกตอกับทอหลัก 
 13. หาคาการสูญเสียความดันจลนที่เกิด จากทอ
เลี้ยว (hLb) คาสัมประสิทธิ์การสูญเสีย ความดัน
ขึ้นกับ R/D และลักษณะของอ 
 14. หาคาการสูญเสียความดันจลนที่เกิด จากทอ
ลดทอขยาย 
 15. หาคาการสูญเสียความดันจลนในทอ จาก   
(hL + hLy+hLb)Vpd 
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 16. หาคาการสูญเสียความดันจลนในทอ และ
hood  
  จาก  [SPh +(hL+hLy+hLb)Vpd] 
 17. หาคาการหาคาการสูญเสียความดันจลนหลัง
ออกจากพัดลมในทอและhood เปนความดันจลน
กอนเขาพัดลม 
 18. คาอัตราการไหล (Q) และคาหาคาการสูญเสีย
ความดันจลนกอนเขาพัดลม 
 19. หาคาการสูญเสียความดันจลนหลังออกจาก
พัดลม 
จาก   
  Vpd  =    V        2 
    4005 
 
 20. หาคาความดันสถิตของพัดลม (FSP) จ า ก 
FSP = Spoutlet - SPinlet - Vpinlet 
 21.หาคากําลังของ motor พัดลม  

BHP = Q*FTP 
        6,356 * ME 

 
2. อุปกรณและวิธีการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้เพื่อวิเคราะหรูปแบบของการไหล
ภายในหองเชื่อโลหะและเปนแนวทางในการออกแบบ
ปรับปรุงระบบระบายอากาศที่เหมาะสมโดยทําการ
สรางแบบจําลองหองเชื่อมโลหะและการใชการจําลอง
พลศาสตรของไหลเชิ งคํานวณ(Computational 
Fluid Dynamics ; CFD) เขามาชวยในการวิเคราะห
ทิศทางการไหลของอากาศใหดีข้ึน โดยการเพิ่มระบบ
ระบายอากาศ(Ventilation)เขาไปแลวทําการเปรียบ
เยบความเร็วหนาหัวดูดอากาศและจุดติดตั้งที่ชวยลด
ฝุนละอองภายในหองเชื่อม หลังจากนั้นนํามาคํานวณ
เพ่ือออกแบบระบบระบายอากาศแบบใหม 

 
3. วิธีการดําเนินงาน  

ในการศึกษาและปรับปรุงแกไขมีวิธีการดําเนินการ
อยู 5 ขั้นหลักๆตอนคือ  

3.1 ศึกษาระบบการทํางานและตรวจวัดอุณหภูมิ
ความเร็วลมภายในหองเชื่อมโลหะ 

3.2 ศึกษาหาแนวทางการแก ไขและการนํา
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ (Computational 
Fluid Dynamics; CFD ) เขามาชวยในการวิเคราะห 

3.3 ทําการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
ณ สภาวะปจจุบัน โดยใชโปรแกรมพลศาสตรของไหล
เชิงคํานวณ และทดสอบทิศทางการไหลของอากาศ 

3.4 ออกแบบระบบระบายอากาศแบบใหม โดย
เปรียบเทียบจุดติดตั้งและความเร็วลมบริเวณหนาหัว
ดูดอากาศ 

3.5 นํ า ร ะ บ บ ร ะ บ าย อ าก า ศที่ ไ ด จ า กก า ร
เปรียบเทียบมาออกแบบใหมทั้งระบบและคํานวณเพ่ือ
หาขนาดเสนทอและพัดลมใหม เพื่อลดการสูญเสีย
พลังงานในระบบใหมากที่สุด 
 
4. ผลการทดลองและวิจารณ                           

4.1 ผลการตรวจวัดดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม 
ผลการตรวจวัด ณ สภาวะปจจุบัน ความเร็วลมหนา
หัวดูดอากาศและความเร็วลมภายในหองเชื่อมโลหะ 
ตามภาพแสดงที่  1การศึกษาในงานวิจัยนี้พบวา
ความเร็วดูดจับบริเวณหนาหัวดูดมีคาสูงกวามาตฐาน 
ACGIH ซึ่งมีคา 150 fpm สงผลใหทิศทางการไหลของ
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่มีความเร็วเกินความ
จําเปน [3] 
 

 

ภาพที่ 1 ความเร็วลมภายในหองเชื่อมและหนาหัวดูด  
   อากาศ 
 

4.2 การใช โปรแกรมพลศาตรของไหลเชิ ง
คํานวณเขามาชวยในการแกไขและกําหนดแนว
ทางการวิเคราะห แบงเปนการจําลอง 2 รูปแบบ คือ 
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4.2.1 รูปแบบการติดตั้งและรูปแบบหัวดูด 
(Hood) เพื่อดูทิศทางการไหลเพื่อปองกันการสัมผัส
ฝุนละออง 

4.2.2 ความเร็วหนาหัวดูด โดยออกแบบ
ระบบระบายอากาศ ณ สภาวะปจจุบันเพื่อดูทิศ
ทางการไหลตามภาพแสดงที่ 2 และทําการออกแบบ
ระบบระบายอากาศแบบใหมเพื่อเปรียบเทียบจุด
ติดตั้งและความเร็วลมบริเวณหนาหัวดูดอากาศ 

 

 

ภาพที่ 2 การจําลองการเคลื่อนที่ของอากาศภายใน   
   หองเชื่อมโลหะ 

เมื่อมีการจําลองการหมุนเวียนของอากาศ
ภายในหองเชื่อมโลหะแลวจึงไดมีการคํานวณหาคา
การสูญเสีย ณ สภาวะปจจุบันที่ เกิดขึ้นกับระบบ
ระบายอากาศเฉพาะที ่จากการวิเคราะหพบวาสาเหตุ
ที่ทําใหเกิดการสูญเสียแรงดัน เนื่องจากรูปแบบการ
ติดตั้ ง หัวดูดอากาศเดิมอยู ไกลแหลงกําเนิดสาร
ปนเปอนทําใหทิศทางการไหลไมสามารถเขาสูระบบ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ หัวดูดอากาศเขาออกแบบไม
เหมาะสม อีกทั้งขนาดพัดลมที่ใชมีขนาดใหญ กําลังสูง
ทําใหมีคาใชจายสูงตาม ดังนั้นจึงมีแนวคิดในออกแบบ
ระบบระบายอากาศใหม จากการใชคาความเร็วหนา
หัวดูด ความเร็วจับ ความเร็วในเสนทอตามมาตรฐาน 
 
4.3 ผลการออกแบบระบบระบายอากาศ  

จากการทดสอบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ ณ 
สภาวะปจจุบันและระบบระบายอากาศแบบใหม 

พบวาเนื่องจากระบบระบายอากาศแบบปจจุบัน มีหัว
ดูดอากาศนอยเกินไปสําหรับหองเชื่อมและหัวดูดที่ใช
ไมเปนไปตาม ACGIH จากจุดติดตั้งและความเร็วลมที่
หนาหัวดูดทั้งหมด 4 คา คือ 6.6 m/s , 3.3 m/s , 1.6 
m/s และ 0.8 m/s ตามภาพแสดงที่ 3,4,5 และ6 จาก
การการจํ าลองพลศาสตรของไหลเชิ งคํานวณ 
(Computational Fluid Dynamics ; CFD)  
  โดยพบวาการจําลองทุกรูปแบบมีผลตอทิศ
ทางการไหลของอากาศภายในหองเชื่อมโลหะ จึง
สรุปผลการทดลองไดวา รูปแบบของการติดตั้งหัวดูด
อากาศแบบดานขาง (Side Draft) ที่ความเร็วตางๆมี
ทิศทางการไหลใกลเคียงกัน ซึ่งจะเห็นไดจากภาพที่ทํา
การจําลอง อีกทั้งคาความเร็วที่เลือกคือ 0.8 m/s หรือ 
150 fpm เ ป น ค ว า ม เ ร็ ว ห น า หั ว ดู ด  (Velocity 
Capture) ที่ ACGIH แนะนําสําหรับกิจกรรมการเชื่อม
โลหะ หากจะใชความเร็วอ่ืนที่มีทิศทางการไหลใก
ลเคียงกันจะตองสิ้นเปลืองพลังงาน  

 

 

ภาพที่ 3 การจําลองที่ความเร็วหนาหัวดูด 6.6 m/s 

 

ภาพที่ 4 การจําลองที่ความเร็วหนาหัวดูด 3.3 m/s 
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ภาพที่ 5 การจําลองที่ความเร็วหนาหัวดูด 1.6 m/s 

 

ภาพที่ 6 การจําลองที่ความเร็วหนาหัวดูด 0.8 m/s 

ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการปรับปรุงระบบ
ระบายอากาศภายในหองเชื่อมโลหะ โดยทําการ
ออกแบบและพิจารณาหัวดูดอากาศแบบปากเรียบไม
มีหนาแปลนติดกับผนัง และมีคาความเร็วที่ 0.8 เมตร

ตอวินาทีหรือ 150 ฟุตตอนาที ตามคาความเร็วต่ําสุด
ที  ACGIH  ตามภาพที่ 6 จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ทิศทางการไหลวามีการกระจายตัวของทิศทางดีขึ้น ไม
เกิดการปนปวน เมื่อไมเกิดการปนปวนจะไมเกิดการ
สะสมของฝุนโลหะที่มีผลกระทบตอสุขภาพของ
พนักงาน 

 

ภาพที่ 7 การวางระบบทอและจุดติดตั้งของระบบ    
    ระบายอากาศเฉพาะที่แบบใหม 

โดยระบบระบายกาศใหมมีสวนประกอบดังนี ้
4.3.1 ทอเสน A   

1) หัวดูด A ประกอบดวยหัวดดูแบบ
ปากเรยีบไมมีหนาแปลน ขนาด 1.47 x 2.3 ft  ของอ 
90 องศา ตอเขากับทอตรงยาว  10.9 เมตร 

2) หัวดูด B ประกอบดวยหัวดดูแบบ
ปากเรยีบไมมีหนาแปลน ขนาด 1.47 x 2.3 ft  ของอ 
90 องศา 1 ตัวตอเขากับทอตรงยาว 6.4 เมตร และมี
ทอแยก 60 องศา 1 ตัว 

3) ทอตรงตอจากพัดลมกออกไปยัง
สภาวะแวดลอม 2 เมตร 

4.3.2 ทอเสน B  
1) หัวดูด A ประกอบดวยหัวดดูแบบ

ปากเรยีบไมมีหนาแปลน ขนาด 1.47 x 2.3 ft  ของอ 
90 องศา ตอเขากับทอตรงยาว 6.9 เมตร  

2) หัวดูด B ประกอบดวยหัวดดูแบบ
ปากเรยีบไมมีหนาแปลน ขนาด 1.47 x 2.3 ft  ของอ 
90 องศา 1 ตัวตอเขากับทอตรงยาว 6.4 เมตร และมี
ทอแยก 60 องศา 1 ตัว 

3) หัวดูด C ประกอบดวยหัวดดูแบบ
ปากเรยีบไมมีหนาแปลน ขนาด 1.47 x 2.3 ft  ของอ 
90 องศา 1 ตัวตอเขากับทอตรงยาว 5.9 เมตร และมี
ทอแยก 60 องศา 1 ตัว 

4) ทอตรงตอจากพัดลมออกไปยัง
สภาวะแวดลอม 2 เมตร 
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สําหรับการออกแบบหัวดูดอากาศแบบใหม
ตามภาพแสดงที่ 4 ไดกําหนดคาความเร็วหนาหัวดูด
ตามมาตฐาน ACGIH สําหรับหัวดูดซึ่งเปลี่ยนจาก 
canopy เปนแบบดูดขาง คือ 150 fpm.ซึ่งเหมาะสม
กับงานเชื่อมโลหะ สําหรับความเร็วในทอ คือ 2,000 
fpm. ซึ่งผลจากการคํานวณสามารถออกแบบระบบ
ระบายอากาศเฉพาะที่แบบใหมไดดังแสดงในตารางที่ 
3, 4, 5 และ6  ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ที่ ได

ออกแบบปรับปรุงใหมมีการเปลี่ยนขนาดเสนทอ และ
เปลี่ยนลักษณะหัวดูดอากาศใหม เพื่อเปนการลดการ
สูญเสียความดันในระบบ ซึ่งใชกําลังขับของพัดลม 14 
hp. มีขนาดใหญและเสียงดัง เมื่อมีการออกแบบใหม
จึงใชพัดลม 2 ตัวที่กําลังขับ 3 แรงมา. และ 7 แรงมา. 
[2,3] 
 

 
ตารางที่ 1 ผลการคํานวณคาการสูญเสียความดันสถิตของระบบระบายอากาศ ณ สภาวะปจจุบัน 
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ตารางที่ 2 ผลการคํานวณอัตราการไหลของอากาศ ความดันรวม และขนาดกําลังมอเตอรที่สภาวะปจจุบัน 

 

ตารางที ่3 ผลการคํานวณคาการสูญเสียความดันสถิตของระบบระบายอากาศที่ออกแบบใหม (เสน A) 
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ตารางที ่4 ผลการคํานวณอัตราการไหลของอากาศ ความดันรวม และขนาดกําลังมอเตอรที่ออกแบบใหม 

 

ตารางที่ 5 ผลการคํานวณคาการสูญเสียความดันสถิตของระบบระบายอากาศที่ออกแบบใหม )เสน B) 
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ตารางที่ 6 ผลการคํานวณอัตราการไหลของอากาศ ความดันรวม และขนาดกําลังมอเตอรที่ออกแบบใหม 

 

5. สรุป 
   จากการออกแบบสรางและทดสอบทิศทางการไหล
ของระบบระบายอากาศยนต ดวยการนําพลศาสตร
ข อ ง ไ ห ล เ ชิ ง คํ า น ว ณ  ( Computational Fluid 
Dynamics; CFD) เขามาชวยในการวิเคราะห ผลการ
วิเคราะหการไหลของระบบระบายอากาศในหองเชื่อม
โลหะ พบวาบริเวณหลังหองมีหัวจายลมเย็นเปน
จํานวนมากทําใหเกิดการไหลวนของอากาศในบริเวณ
นั้นไมถูกถายเทออกสูภายนอกจึงเปนสาเหตุที่ทําให
เกิดการสะสมของ ฝุนละออง จากสาเหตุดังกลาวทํา
ใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูที่ปฏิบัติงาน 
และไมเปนไปตามมาตรฐานของ ACGIH ดังนั้นจึงได
ปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในหองเชื่อม โดย
ติดตั้งจํานวนหัวดูดอากาศแบบเรียบแบบไมมีหนา
แปลนใหมีการกระจายรอบหอง โดยกําหนดความเร็ว
หนาหัวดูดที่ 150 ฟุตตอนาที ความเร็วในเสนทอ 
2,000 ฟุตตอนาที และใชพัดลมขนาด 3 แรงมา และ 
6 แรงมาเพื่อชวยดูดอากาศที่มีฝุนละอองออกสู
ภายนอก เมื่อเปรียบเทียบทิศทางการไหลของอากาศ
ทั้งกอนและหลังการปรับปรุงระบบระบายอากาศ
เฉพาะที่แลว พบวาทิศทางการไหลของอากาศสําหรับ
การออกแบบใหมจะมีการไหลวนที่นอยภายในบริเวณ
หลังหองและยังมีการรระบายอากาศในบริ เวณ
ดังกลาวไดมากขึ้น ซึ่งสงผลใหเกิดการสะสมของฝุน
ละอองนอยลง 
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ปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุของรถหัวลากพวงตูสินคาในทาเรือ 
Factors Affecting Trailer Accidents Within Port 
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(เวนบรรทัด 15pt.) 
(เวนบรรทัด 15pt.) 
บทคัดยอ : การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุของรถหัวลากพวงตูสินคาในทาเรือ 
งานวิจัยมกีารศึกษา 2 สวน ประกอบดวย การวิเคราะหขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตขุองรถหัวลากพวงตูสินคาในทาเรือ 
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560 และการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุ                               
ของรถหัวลากพวงตูสินคาในทาเรือ ปจจัยที่พิจารณาประกอบดวย ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานการทํางาน                              
ปจจัยดานขอมูลวิถีชีวิต และลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ การวัดความเมื่อยลาทางจิตวิสัยประกอบดวย                         
ความเมื่อยลาทั่วไป ความเมื่อยลาทางจิตใจ และความเมื่อยลาทางกาย การวิเคราะหขอมูลใชแบบสอบถาม                        
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวาอุบัติเหตุ
เฉลี่ยปละ 13 ครั้ง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการกระทําที่ไมปลอดภัย (Unsafe Acts) บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ                  
คือบริเวณลานวางตูสินคา พนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคาที่เกิดอุบัติเหตุ อายุ 51 ถึง 60 ป สวนมากสถานภาพ                     
สมรส/เคยสมรส ประสบการณการทํางาน 21 ถึง 30 ป ประสบการณการขับรถหัวลากพวงตูสินคา 1 ถึง 5 ป                    
ชวงกลางคืนเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด การอบรมเกี่ยวกับการขับข่ีไมเกิน 40 ชั่วโมงตอป มีการดื่มแอลกอฮอล                           
เครื่องดื่มชูกําลัง ดื่มกาแฟ ไมมกีารสูบบุหรี ่มีการออกกําลังกาย การนอน 5 ถึง 6 ชั่วโมงตอวัน 
(เวนบรรทัด 15pt.) 
Abstract: The objective of this research is to study the factors affecting the accident of the trailer 
truck in the harbor. The research has 2  studies, including the analysis of accident statistics of the 
trailer truck, the cargo container in the port. Between October 2 0 1 4  and September 2 0 1 7  and 
analysis of factors affecting accidents Of towing trailers, cargo containers in the harbor Factors 
considered include Personal factors Working factor Lifestyle information factors And the nature of 
the accident Measurement of mental fatigue consisting of General fatigue Mental fatigue And 
physical fatigue. Data analysis using questionnaires The statistics used in data analysis were 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The study found that the average accident is 
13 times a year. The cause of accidents from unsafe actions (Unsafe Acts) in the area of the accident. 
Is the area of the container yard The driver of the trailer towing truck that caused the accident aged 
51 to 60 years most of the marital / marital status, work experience 21 to 30 years, experience driving 
a trailer tow truck 1 to 5 years during the night, the most accidents. Driving about 40 hours per year 
with alcohol. Energy drink, coffee drink, no smoking Have exercise, sleep 5 to 6 hours per day. 
 
Keywords: Accidents, Trailer, Port, Fatigue.  
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1. บทนํา 
การขับรถเปนงานที่มีความเสี่ยงตอการเกิด

อุบัติเหตุหลายประการ พนักงานขับรถหัวลากพวงตู
สินคา มีหนาที่ในการใหบริการการการขนสงตูคอน
เทนเนอร ทั้งตูคอนเทนเนอรเปลาและตูคอนเทนเนอร
ที่มีสินคา ตูขาเขา และออกตางประเทศ ลักษณะการ
ปฏิบัติงานของพนักงานคือจะทําหนาที่ขับรถหัวลาก
พวงตูสินคา เพื่อเคลื่อนยายตูคอนเทนเนอรจาก
ตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่งในพื้นที่ทาเรือ ตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ในแตละวันพนักงานมีโอกาส
สัมผัสกับปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ และความลาจาก
การทํางาน เชน การปวดหลังซึ่งเกิดจากการนั่ง
ปฏิบัติงานซ้ําๆ เปนเวลานานๆ การปวดคออัน
เนื่องจากการทาทาง การขับรถ เพราะในการ
ปฏิบัติงานจะมีการวิ่งตามแทคซึ่งเปนพ้ืนที่วางตูคอน
เทนเนอร รวมถึงพื้นผิวของถนนที่มีความแตกตางกัน
ในแตละพ้ืนที่การทํางาน เชน ทางเลี้ยว ทางโคง และ
มุมหักศอก เปนตน ซึ่งในการเกิดอุบัติในแตละครั้งได
เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม ผลกระทบ
ทางตรง คือ ทําใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน สงผลให
เกิดการบาดเจ็บแกตัวผูปฏิบัติงานเองและบุคคลอ่ืนๆ  
ทํา ใหทรัพยสินเสียหาย และเสียคาชดเชยจาก
อุบัติเหตุใหกับผูใชบริการ  ผลกระทบทางออมคือ 
หยุดกระบวนการทํางานชั่วคราว สงมอบตูคอน
เทรนเนอร ไมทันกําหนดเวลา ทําใหกระบวนการ
ทํางานอื่นๆ ดํา เนินตอไปไมได  เสียเวลาในการ
ดําเนินการแกไข ปรับปรุง รวมถึงการเกิดผลเสียตอ
ภาพลักษณขององคกรอีกดวย 

ถึงแมวาจะมีมาตรการในการลดอุบัติเหตุอยาง
ตอเนื่อง เชน โครงการสรางจิตสํานึกดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน การรณรงคการขับขี่อยาง
ปลอดภัย การอบรมการขับขี่รถหัวลากพวงตูสินคา
อยางปลอดภัย การพูดคุยเรื่องความปลอดภัยกอน
ออกไปปฏิบัติงาน การใชมาตรการลงโทษดวย
กฎระเบียบตางๆ ในทาเรือ แตก็ไมสามารถลดจํานวน
อุบัติเหตุได ทั้งนี้อาจเปนเพราะมาตรการของการ
แกไขปญหาของการทาเรือเปนการแกไขปญหาที่
ปลายเหตุ เพราะ Bird and Germain ไดอธิบายวา
การเกิดความสูญเสียตอบุคคล หรือทรัพยสิน นั้นมา
จากสาเหตุขั้นตน (การกระทําและสภาพแวดลอมที่
ไมไดมาตรฐาน) สาเหตุขั้นพื้นฐาน และการปฏิบัติไม

เพี ย งพอ)  ตามลํ าดับ  นอกจากนี้ ทฤษฎี โดมิ โน                          
ของ Heinrich ได กลาวไววา สภาพแวดลอมหรือภูมิ
หลังของบุคคล (ประกอบดวยสภาพสังคม ความ
เปนอยู  การศึกษา ของบุคคล) กอให เกิดความ
บกพรองผิดปกติของ บุคคลนั้น ทําใหทัศนคติความ
ปลอดภัยของบุคคล ไมถูกตองจนกอใหเกิดการกระทํา
ที่ไมปลอดภัย หรือ สภาพการณทํางานที่ไมปลอดภัย 
ทํางานไมถูกวิธี ลัดข้ันตอน ไมใชอุปกรณปองกันจน                 
กอใหเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือการบาดเจ็บและ
ความเสียหายตามมา   

การวิจัยครั้งนี้จึงมุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิด
อุบัติ เหตุของพนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคา                     
ในทาเรือ โดยใชหลักทางสถิติ เพื่อใหทราบถึงสาเหตุที่
แทจริงของอุบัติเหตุ และสามารถนําไปปรับปรุงและ
ปอง กันการเกิด อุบัติ เหตุ ไดอยาง ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพื่อวิเคราะหขอมูลสถิติรถหัวลากพวงตูสินคา       
ในทาเรือ 
  2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธของการเกิดอุบัติเหตุ
กับปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหต ุ
 
3. วิธีดําเนินการ 

ในการศึกษานี้มีวิธีดาํเนนิการ 2 ขั้นตอนคือ 
3.1 การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ 
 3.1.1 การรวบรวมแบบรายงานการเกิด

อุบัติเหตุของพนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคาใน
ทาเรอื 

 3.1.2 วิ เ คราะห สถิ ติ การ เ กิดอุบัติ เหตุ                 
ของรถหัวลากพวงตูสินคาในทาเรือ (เดือนตุลาคม     
พ.ศ. 2557 ถึงกันยายน พ.ศ. 2560) ประกอบดวย 

  1) วิเคราะหเพื่อหาสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุของพนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคาใน
ทาเรอื 

   2) วิเคราะหเพื่อหาแนวโนมการเกิด
อุบัติเหตุของพนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคาที่
ปฏิบัติงานในทาเรือในแตละเดือน 

   3) วิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุแบง
ตามลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงาน 
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   4) วิเคราะหการอุบัติเหตุแบงตาม
ชวงเวลาการปฏิบัติงาน 

   5) วิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
ลานวางตูสินคา 

 
3.2 การหาความสัมพันธของการเกิดอุบัติเหตุ

กับปจจัยที่ศกึษา  

 ขั้นตอนในการหาความสัมพันธ ประกอบดวย 
2 ขั้นตอน 

 3.2.1 การออกแบบสอบถาม 

  ผูวิจัยสรางข้ึนโดยศึกษาคนควาขอมูล                         
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีตางๆ เพื่อให
ไดขอคําถามที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่ตองการ
ศึกษาซึ่งสามารถแบงขอคําถามออกเปน 2 สวนใหญๆ  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป คือ ขอคําถาม
ที่เก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ซึ่งแบงเปน 4 สวน คือ 

1) ขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ และ
สถานภาพ   

  2) ข อ อ มู ล ก า รทํ า ง า น  ไ ด แ ก  
ประสบการณการทํางาน ประสบการณการขับรถหัว
ลากพ ว งตู สิ น ค า  ช ว ง เ ว ล า ในการปฏิบั ติ ง า น               
และชั่วโมงในการฝกอบรม   

  3) ขอมูลวิถีชีวิต  ไดแก  การดื่ม 
แอลกอฮอล การดื่มเครื่องดื่มชูกําลัง การดื่มกาแฟ 
การสูบบุหรี่ การออกกําลังกาย และชั่วโมงการนอน   

   4) ลั ก ษ ณ ะ ก า ร เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ             
ไดแก การเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถหัวลากพวงตู
สินคา ในพื้ นที่ท า เรือ  ในรอบ 4 ป  ลักษณะการ                    
เกิดอุบัติเหต ุและความถี่ในการเกิดอุบัตเหต ุ

 สวนที่  2 แบบสอบถามวัดความ
เมื่อยลาทางจิตวิสัย ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน คือ  
  1. ความเมื่อยลาทั่วไป ประกอบดวย                                    
1) ความรูสึกหนักศีรษะ 2) ความรูสึกปวดเมื่อยทั่ว
รางกาย 3) ความรูสึกปวดกระบอกตา 4) ความรูสึก
งวงเหงาหาวนอน 5) ความรูสึกมึนงง 6) ความรูสึกมี
อาการงีบหลับหรือนั่งสัปหงก 7) ความรูสึกเคืองตา                      
8) ความรูสึกมีอาการเกร็งที่ขา 9) ความรูสึกหนามืด
ไมสามารถทรงตั วได ในขณะที่ยืนหรือ เดิน  10) 
ความรูสึก ตองการนอนพัก 

  2. ความเมื่อยลาทางจิตใจ ประกอบดวย  
1) ความรูสึกสมองตื้อ 2) ความรูสึกไมอยากพูดกับใคร 
3) ความรูสึกหงุดหงิด 4) ความรูสึกไมมีสมาธิในการ
ทํา งาน 5) ความรู สึกขาดความสนใจในทุกสิ่ ง  6) 
ความรูสึกวาหลงลืมสิ่งตางๆ ไดงาย 7) ความรูสึกไม
สบายในการทํ า งาน  8) ความรู สึ กวิตกกั งวล 9) 
ความรูสึกเอ้ียวหรือบิดตัวลําบาก 10) ความรูสึก ออน
เปลี้ยหมดแรงที่จะทํางาน 
  3. เมื่อยลาทางทางกาย ประกอบดวย                                     
1) ความรู สึกปวดศีรษะ 2) ความรู สึกปวดศีรษะ                    
3) ความรูสึกปวดเมื่อยบริเวณแผนหลัง 4) ความรูสึก 
หายใจลําบาก  5) ความรูสึกกระหายน้ํา 6) ความรูสึก 
เสียงแหบ 7) ความรูสึกเวียนศีรษะ 8) ความรูสึกมี
อาการกระตุกที่หางตา 9) ความรูสึกวามือ แขน หรือ
ขาสั่น 10) ความรูสึกไมคอยสบาย 
 

3.2.2 ก า ร ใช แบบสอบ ถาม ในก า รห า
ความสัมพันธ 
 
4. ผลการศึกษา 
  4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
  4.1.1 ผลจากกา รรวบรวมข อ มู ลสถิ ติ
อุบัติเหตุของรถหัวลากพวงตูสินคาในทาเรือจาก     
แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุ พบวา 

จากสถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ ย อนหลั ง  4  ป  
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง กันยายน พ.ศ. 
2560 มีอุบัติเหตุที่เกิดจากรถหัวลากพวงตูสินคา รวม
ทั้งส้ินจํานวน 53 ครั้ง  ป พ.ศ. 2557 จํานวน 13 ครั้ง 
ป พ.ศ. 2558 จํานวน 15 ครั้ง ป พ.ศ. 2559 จํานวน 
14 ครั้ง และป 2560 จํานวน 11 ครั้ง ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 แผนภมูิขอมูลสถิติอุบัติเหตุรถหัวลากพวงตู  
  สินคาในทาเรือ ยอนหลัง 4 ป ระหวางเดือน 
  ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560 
 

4.1.2 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ส ถิ ติ ข อ ง                         
การเกิดอุบัติเหตุ จากแบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
ของรถหัวลากพวงตูสินคาในทาเรือ ระหวางเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560 พบวา 

 1) ผลการวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุการ                
เกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคา
ในทาเรือ  

      ผลการวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุของ
พนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคาที่ ตามหลักของ 
H.W. Heinrich ในป ค.ศ. 1931 ซึ่งแบงสาเหตุสําคัญ
ของการเกิดอุบัติเหตุ เปน 2 ประการ ไดแก การ
ก ร ะ ทํ า ที่ ไ ม ป ล อ ด ภั ย  ( Unsafe Acts) แ ล ะ 
สภาพการณที่ไมปลอดภัย (Unsafe Condition) 

  ผลจากการวิเคราะห คือ สาเหตุเกิด
จากการกระทําที่ไมปลอดภัย (Unsafe Acts) คิดเปน                   
รอยละ 65% และสภาพการณที่ไมปลอดภัย (Unsafe 
Condition)  คิดเปนรอยละ 35% ดังภาพที่ 2 

  การกระทําที่ไมปลอดภัย เชน ขับรถ
ยอนศรในพื้นที่ทาเรือ การทํางานโดยที่รางกายและ
จิตใจไมพรอมหรือผิดปกติ เชน ไมสบาย พักผอนไม
เพียงพอ เปนตน 

  สภาพการณที่ไมปลอดภัย เชน พื้นที่
ปฏิบัติงานมีความคับแคบ มีการวางตูคอนเทนเนอร
เกินออกมาในเลนสวิ่งของรถหัวลากพวงตูสินคา               
เปนตน 

 
 
 

ภาพที่ 2 แผนภมูิแสดงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของ  
  พนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคา ระหวาง 
  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง กันยายน พ.ศ.  
  2560 
 

2) ผลการวิเคราะหเพื่อหาแนวโนมการเกิด
อุบัติเหตุของพนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคาที่
ปฏิบัติงานในทาเรือในแตละเดือน 

  เมื่อแยกอุบัติเหตุออกเปนเดือนพบวาเดือน
ที่ มี อุ บั ติ เ หตุ ส ะส มสู ง ที่ สุ ด คื อ เ ดื อน ธั น ว า คม                    
จํานวน 7 ครั้ง  ซึ่งเปนชวงสิ้นป ทําให อัตราการ               
นําเขา - สงออกสินคา เพิ่มมากข้ึน จํานวนเรือสินคา
เทียบชายฝงเพ่ิมขึ้น จึงทําพนักงานขับรถหัวลากพวงตู
สินคามีการปฏิบัติงานที่มีความถี่สูงข้ึน จึงทําใหมี
อุบัติเหตุสูงข้ึนตามมา ดังภาพที่ 3  

 
 

ภาพที่ 3 แผนภมูิวิเคราะหแนวโนมการเกิดอุบัติเหต ุ
ของพนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคาที่  
ปฏิบัติงานในทาเรือในแตละเดือน ระหวาง
เดือนตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2560 

 
3) ผลการวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุแบง

ตามลักษณะพื้นที่ปฏบิัติงาน 
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 ก า ร เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ข อ ง พ นั ก ง า น                    
ขับรถหัวลากพวงตูสินคาจะเกิดอุบัติเหตุสะสมบริเวณ       
ล า น ว า ง ตู สิ น ค า สู ง ที่ สุ ด  จํ า น ว น  3 3  ค รั้ ง                                   
คิดเปนรอยละ 82% สาเหตุที่ลานวางตูสินคาเกิด
อุบัติ เหตุสะสมสูงสุด เนื่องจากเปนบริเวณพื้นที่                 
ที่ มี ก า ร กอ ง เ ก็บ ตู ค อน เท น เน อร จํ าน วนมาก                            
มีพื้นที่คอนขางจํากัด แคบคับ มีมุมเลี้ยวหักศอก                                 
มุมโค งระหวางมุมตูคอนขางมาก ประกอบกับ                  
มีรถหัวลากพวงตูสินคาภายนอกของเอกชน มาเขามา
รับตูสินคาดวย อาจเปนสาเหตุทําใหมีอุบัติเหตุสะสม
สูงสุด ดังภาพที ่4 

ภาพที่ 4 แผนภมูิการวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุแบง  
  ตามลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงานเดือน ระหวาง  
  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง กันยายน พ.ศ.  
  2560 

4) ผลการวิเคราะหการอบุัติเหตุแบงตาม
ชวงเวลาการปฏิบัติงาน 

ชวงเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขับรถหัวลากพวงตูสินคา ที่มีการเกิดอุบัติเหตุสะสม
สูงสุดคือชวงเวลาการปฏิบัติงานที่ 1 เวลา 08.30 – 
16.30 น. รวมทั้งสิ้นจํานวน 16 ครั้ง รองลงมาคือ
ชวงเวลาปฏิบัติงานที่ 2 เวลา 16.30 – 00.30 น. รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 15 ครั้ง และชวงเวลาการปฏิบัติงานที่ 3               
เวลา 00.30 – 08.30 น. รวมทั้งสิ้นจํานวน 9 ครั้ง 
ตามลําดับ  

สาเหตุที่มีอุบัติเหตุในชวงเวลา 08.30 – 
16.30 น. มีอุบัติเหตุสะสมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ อาจ
เปนเพราะชวงเวลาดังกลาวมีการปฏิบัติงานขนถาย ตู
คอนเทรนเนอรจากเรือสินคา เพื่อนําไปจัดเก็บบริเวณ
ลานวางตูมากกวาปกติ และอาจเปนเพราะมีรถหัวลาก
พวงตูสินคาภายนอกเขามารับตูคอนเทนเนอรดวย จึง
ทําใหมีการจราจรคอนขางคับคลั่ง 

สาเหตุที่ชวงเวลาที่ 2 เวลา 16.30 – 
00.30 น.มีอุบัติเหตุสะสมรองลงมาเพราะกฎหมาย     
ห ามรถบรรทุกวิ่ งพื้นที่ ใช ในเพื่อบรรเทาปญหา
การจราจรติดขัด ในเขตกรุงเทพฯ ตั้งแตเวลา 06.00 
– 22.00 น. จึงทําใหชวงเวลาที่ 2 16.30 – 00.30 น. 
มีรถหัวลากพวงตูสินคาภายนอกของเอกชนเขามาใช
พื้นที่ปฏิบัติงานรวมกับพนักงานขับรถพวงตูสินคาใน
ทาเรือดวยจึงทําใหมีอุบัติเหตุสะสมมาเปนอันดับที่ 2 
รองลงมา ดังภาพที่ 5 

ภาพที่ 5 แผนภมูิวิเคราะหวิเคราะหการอุบัติเหตุแบง  
  ตามชวงเวลาการปฏิบัติงานเดือน ระหวาง 
  เดือนตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2560 

5) ผลการวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลานวางตูสินคา เดือนระหวางเดือนตุลาคม 
2557 ถึง กันยายน 2560 

 พื้นที่ที่มีอุบัติเหตุสะสมมากที่สุดคือ
พื้นที่ที่ 1 รวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง คิดเปนรอยละ 62%      
พื้นที่  2 รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง คิดเปนรอยละ 38%                       
ดังภาพที่ 6 สาเหตุที่พื้นที่ที่  1 มีอุบัติเหตุสะสมมาก 
อาจเปนเพราะพ้ืนที่ที่ 1 มีบริเวณพื้นที่มากกวากวา มี
การวางตูคอนเทนเนอรจํานวนหลายแถวมากกวาพื้นที่
ที่  2 จึงทําใหพื้นที่ที่  1 จึงทําใหมีอุบัติเหตุสะสม
มากกวา ดังภาพที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

82%
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10%

ลานวางตูสินคา โรงพักสินคา ลานบรรจุตูสินคา
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ภาพที่ 6 แผนภมูิวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที ่
  ลานวางตูสินคาเดือน ระหวางเดือนตุลาคม  
   พ.ศ. 2557 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การหาความสัมพันธของการเกิดอุบัติเหตุกับปจจัยที่ศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4.2  ผลการหาความสัมพันธของการเกิดอุบัติเหตุกับปจจัยที่ศึกษา 

 4.2.1 ผลการหาความสัมพันธของการเกิดอุบัติเหตุกับปจจัยที่ศึกษา ประกอบดวย ปจจัยขอมูลสวนบุคคล                
ปจจัยขอมูลการทํางาน ปจจัยขอมูลวิถีชีวิต และลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคาใน
ทาเรอื ผลการหาความสัมพันธ ตามตารางที่ 1 
 
  

พื้นที่ลานวางตูสินคาที่ 1 พื้นที่ลานวางตูสินคาที่ 2 

ภาพที่ 7 พื้นที่การปฏิบัติงานของรถหัวลากพวงตูสินคาในทาเรือ 

ที่มา กองทาบริการตูสินคา 1 และ 2 ทาเรือกรุงเทพ 

 

พ้ืนที่ที่ 1 

62%

พ้ืนที่ที่ 2

38%

พื้นที่ที่ 1 พื้นที่ที่ 2
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูลปจจัยที่ศึกษากับการเกิดอุบัติเหตุดวยสัมประสิทธสหสัมพันธ 
(Correlation coefficient) 

ปจจัยที่ศึกษา ผลการวิเคราะห 
1. ขอมูลสวนบุคคล  
อายุ มีระดับความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก 

สถานภาพ ไมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ 
2. ขอมูลการทํางาน  

ประสบการณในการทาํงาน มีระดับความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก 

ประสบการณการทํางานขับรถหัวลากพวงตูสนิคา มีระดับความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก  
การอบรมเก่ียวกับการขับข่ี มีความสัมพันธกันไปในทิศทางตรงกันขาม 

เวลาในการขับรถหัวลากพวงตูสนิคา ไมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ 

3 . ขอมูลวิถีชีวิตกับการเกิดอุบัติเหต ุ  

สวนการดื่มแอลกอฮอล มีระดับความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก 
การดื่มเคร่ืองดื่มชูกําลัง มีระดับความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก 
การดื่มกาแฟ มีระดับความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก 

การสูบบุหรี่   มีระดับความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก 

การออกกําลังกาย   มีระดับความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก 

จํานวนชั่วโมงการนอนกอนการขับรถ มีความสัมพันธกันไปในทิศทางตรงกันขาม 

 
4.2.1 ผลการหาวิเคราะหหาความเมื่อยลาของพนกังานขับรถหัวลากพวงตูสินคาในทาเรือ 
 

1) ดานความเมื่อยลาทั่วไป 
   ดานความเมื่อยลาทั่วไป ประกอบดวย 
ความรูสึกหนักศีรษะ ความรูสึกปวดเมื่อยทั่วรางกาย 
ความรูสึกปวดกระบอกตา ความรูสึกงวงเหงาหาวนอน 
ความรูสึกมึนงง ความรูสึกมีอาการงีบหลับหรือนั่ง
สัปหงก  ความรูสึกเคืองตา ความรูสึกมีอาการเกร็งที่ขา 
ความรูสึกหนามืดไมสามารถทรงตัวไดในขณะที่ยืน     
หรือเดินความรูสึก ตองการนอนพัก 
  สวนใหญของพนักงานขับรถหัวลาก
พวงตูสินคา มีความเมื่อยลาทั่วไป อยูในระดับเล็กนอย
คิดเปน รอยละ 53% รองลงมาคือไมเมื่อยลา คิดเปน
รอยละ 32% ดังภาพที่ 8 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่8  แผนภมูิแสดงความเมื่อยลาทั่วไปของ 
   พนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคาที่ 
  ปฏิบัติงานในทาเรือ 
 
 
 

32%

53%

12%

3%

                 ไมเมื่อยลา                  เมื่อยลาเล็กนอย

                 เมื่อยลาพอสมควร                  เมื่อยลามาก
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 2) ดานความเมื่อยลาทางจิตใจ    
  ดานความเมื่อยลาทางจิตใจ ประกอบดวย                       
ความรูสึกสมองตื้อ ความรูสึกไมอยากพูดกับใคร  
ความรูสึกหงุดหงิด ความรูสึกไมมีสมาธิในการทํางาน 
ความรูสึกขาดความสนใจในทุกสิ่ง ความรูสึกวาหลงลืม
สิ่ งตางๆ ไดงาย ความรูสึกไมสบายในการทํางาน  
ความรูสึกวิตกกังวล ความรูสึกเอ้ียวหรือบิดตัวลําบาก 
ความรูสึก ออนเปลี้ยหมดแรงที่จะทํางาน 
 สวนใหญของพนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคา
ไมมีความเมื่อยลาคิดเปนรอยละ 56% รองลงมาคือ
เมื่อยลาเล็กนอย  คิดเปนรอยละ 36% ดังภาพที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 แผนภมูิแสดงความเมื่อยลาทางจิตใจของ  
  พนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคาที ่ 
  ปฏิบัติงานในทาเรือ 
 
  3) ดานความเมื่อยลาทางรางกาย   
   ดานความเมื่อยลาทางรางกาย ประกอบดวย 
ประกอบดวย ความรูสึกปวดศีรษะ ความรูสึกปวด
ศี ร ษ ะ  ค ว า ม รู สึ ก ป ว ด เ มื่ อ ย บ ริ เ วณ แ ผ น หลั ง                
ความรู สึกหายใจลําบาก ความรู สึกกระหายน้ํ า  
ค ว า ม รู สึ ก เ สี ย ง แ ห บ  ค ว า ม รู สึ ก เ วี ย น ศี ร ษ ะ                    
ความรูสึกมีอาการกระตุกที่หางตา ความรูสึกวามือ 
แขน หรือขาสั่น ความรูสึกไมคอยสบาย 
    สวนใหญของพนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคา 
ไมมีความเมื่อยลาคิดเปนรอยละ 56%  รองลงมาคือ
เมื่อยลาเล็กนอยคดิเปนรอยละ 37% ดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10  แผนภมูิแสดงความเมื่อยลาทางทางรางกาย                  
  ของพนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคาที่ 
  ปฏิบัติงานในทาเรือ 
 
5. สรุป 
 จากการรวบรวมรายงานอุบัติเหตุ พบวาสถิติ
อุบัติ เหตุของรถหัวลากพ ว งตู สินค า ในท า เ รื อมี
ค อ น ข า ง ม าก แล ะ ไ ม ล ด ล ง  อ า จ ม าจ า กพื้ น ที่                        
การปฏิบัติงานมีคอนขางจํากัดและคับแคบ ประกอบ
กับรถหัวลากพวงตูสินคาหัวลากภายนอกเขามารับ               
ตูคอนเทนเนอรในพื้นที่ดวย ซึ่งพนักงานขับรถหัวลาก
ภายนอกอาจ ไม มี ความชํ านาญใน พ้ืนที่ ท า เ รื อ                         
และขาดความรูในกฎระเบียบของทาเรือ จึงเปนสวน
หนึ่งที่ทําใหอุบัติเหตุไมลดลง และพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ที่ 1 จะมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมากกวา 
เพราะดวยลักษณะพื้นที่ที่มีการเรียงตูคอนเทนเนอร
คอนขางมาก  

อ า ยุ  มี ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ ก า ร เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ  
ประสบการณในการทํางาน และประสบการณการ
ทํางานขับรถหัวลากพวงตูสินคา มีความสัมพันธกับการ
เกิด อุบัติ เหตุ  การดื่มแอลกอฮอล  การดื่ม เครื่อง                  
ดื่มชูกําลัง การดื่มกาแฟ การสูบบุหรี่ การออกกําลัง
กาย  มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหต ุ

ความเมื่อยลาของพนักงานขับรถหัวลากพวงตูสินคา
ในทาเรือ ความเมื่อยลาทั่วไป อยูในระดับเล็กนอย 
ความเมื่อยลาทางจิตใจไมมีความเมื่อยลา ความ
เมื่อยลาทางรางกาย  ไมมีความเมื่อยลา 
 
 
 

56%37%

6%
1%

                 ไมเมื่อยลา                  เมื่อยลาเล็กนอย

                 เมื่อยลาพอสมควร                  เมื่อยลามาก

56%36%

5% 3%

                 ไมเมื่อยลา                  เมื่อยลาเล็กนอย

                 เมื่อยลาพอสมควร                  เมื่อยลามาก
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5. ขอเสนอแนะ 
 1. ทาเรือควรจัดทําการวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุ 
และเก็บรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุเปน ประจําทุกป 
เพื่อเปนขอมูลในวางแผนงานในการบริหารจัดการ
ควบคุมความสูญเสีย และปองกัน การเกิดอุบัติเหตุซ้ํา 
 2. พนักงานควรมีสวนรวมในการสอบสวนและ
วิเคราะห ถึงสาเหตุที่แทจริงของการเกิดอุบัติเหตุ                      
และมีมาตรฐานในการสอบสวนที่ชัดเจน    
 3. ทาเรือควรมีการวางแผนการสงเสริมสุขภาพ
เพ่ือลดความเมื่อยลาจากการขับรถหัวลากพวงตูสินคา 
 4. ทาเรือควรมีการพัฒนาการมีส วนรวมของผู 
ปฏิบัติงานในกิจกรรมความปลอดภัย โดยการสื่อสาร
อยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดจิตสํานึกความ
ปลอดภัย 
 5. ทาเรือควรมีการประเมินทางดานการยศาสตร
ในงานขับรถเพื่อใหทราบถึงความเมื่อยลาในงานขับรถ
หัวลากพวงตูสินคาในทาเรอื 
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บทคัดยอ : การศึกษานี้เปนการประเมินประสิทธิภาพการออกแบบระบบระบายอากาศในอาคารผลิตโซเดียมไบ

คารบอเนต ฝงเปยกเพ่ือลดอุณหภูมิเวตบัลบโกลบ (Wet Bulb Glove Temperature : WBGT) เนื่องจาก WBGT ที่

เกินคามาตรฐานมีความเสี่ยงและสงผลกระทบตอความปลอดภัยตลอดจนสุขภาพของผูปฏิบัติงานจากการสัมผัสความ

รอน งานวิจัยนี้ดําเนินการโดยทําการวิเคราะหคาอุณหภูมิดานในและนอกอาคารอีกทั้งคาดการณอุณหภูมิที่จะเพิ่มขึ้น

ใน 3 ปขางหนา เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางระบบระบายอากาศปจจุบันกับหลังการออกแบบเพ่ือการ

ปรับปรุง 

ผลการศึกษาพบวาอัตราการระบายอากาศปจจุบันมีคาเทากับ 19,800 CMH หรือ 11,653.88 CFM คิดเปน 

3.1 เทาของปริมาตรของอาคารใน 1 ชั่วโมงและอัตราการระบายอากาศที่ออกแบบเพื่อการปรับปรุง มีคาเทากับ 

36,000 CMH หรือ 21,562.20 CFM คิดเปน 5.6 เทาของปริมาตรของอาคารใน 1 ชั่วโมง ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน 

แตไมเพียงพอตอความตองการของอัตราการระบายอากาศจริงจากการคํานวณภาระความรอน (Heat load) ทั้งความ

รอนสัมผัส (Sensible Heat) และความรอนแฝง (Latent Heat) โดยผลการคํานวณคาภาวะความรอนสัมผัสทั้งหมด

จากหลอดไฟแสงสวาง, เครื่องจักร/อุปกรณและคนปฏิบัติงาน มีคาเทากับ 457,874.24 BTU/hr และคาภาระความ

รอนแฝงจากคนปฏบิัติงานและความรอนแฝงที่ทําใหไอน้ําในอากาศระเหยกลายเปนไอ มีคาเทากับ 2,718.72 BTU/hr 

ทําใหอัตราการระบายอากาศที่ตองการจริงมีคาเทากับ 82,624.38 CMH หรือ 48,630.87 CFM คิดเปน 12.9 เทา

ของปริมาตรของอาคารใน 1 ชั่วโมง ซึ่งมากกวาอัตราการระบายอากาศปจจุบัน 4 เทา และมากกวาอัตราการระบาย

อากาศที่ออกแบบไว 2.3 เทา 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครัง้นี้คือการออกแบบระบบระบายอากาศแมเปนไปตามมาตรฐานกําหนดแต

อาจไมเพียงพอกับความตองการที่แทจริง หากคํานวณภาระความรอนที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มีการติดตั้งเครื่องจักร หลอดไฟแสงสวางและคนปฏิบัติงานเกิดภาระความรอนที่สูงขึ้นทําใหตองคํานวณภาระความ

รอนทั้งหมดที่เกิดขึ้นดวยเพ่ือการออกแบบระบบระบายอากาศที่เพียงพอกับความตองการจริง 

 

 

Font: TH 

Paper NSEC10-05 
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Abstract: This study is an efficient evaluation of ventilation system in Sodium Bicarbonate 

production building at wet sector for reducing the Wet Bulb Glove Temperature (WBGT) because the 

WBGT that exceeds the standard has a risk and affects the safety as well as the health of the 

operators from the heat contact. This research is conducted by analyzing indoor and outdoor 

temperatures and forecasting temperatures that will increase in the next three years to compare the 

efficiency between the current ventilation system and after the design for improvement. 

The results show that the current flow rate is equal to 19,800 CMH or 11,653.88 CFM, 

equivalent to an air changes per hour of 3.1 times of the volume of the building. The designed flow 

rate for improvement is equal to 36,000 CMH or 21,562.20 CFM, representing an air changes per hour 

of 5.6 times of the volume of the building which meets the standard according to the Ministerial 

Regulation No. 33 (BE 2535) issued under the Building Control Act BE 2522, Section 2, Ventilation 

System, Electrical System and Fire Protection System. A minimum requirement for air changes per 

hour of factory shall not be less than 4, that means the design for improvement complies with 

minimum requirement of Thai law but not enough to meet the requirements of the actual 

ventilation that consider of all heat load, both sensible heat and latent heat. From the calculation, 

all sensible heat directly generated from lighting, machine/equipment and workers is estimated to 

be 457,874.24 BTU/hr. All latent heat generated from workers and required to vaporize water is 

estimated to be 2,718.72 BTU/hr. This overall heat needs the desired air flow of 82,624.38 CMH or 

48,630.87 CFM or air changes per hour of 12.9 which is 4 times greater than the current air flow and 

2.3 times greater than the designed. 

This research focuses on designing of the ventilation system even meets the standards but 

may not be sufficient for the actual requirement. The heat load that occurs in the working area 

especially industrial plants where installed of machine, lighting bulbs and has workers might be 

higher than standard. It would be necessary to calculate the total heat load that occurs in order to 

design a sufficient ventilation system for the actual requirements. 

 

Keywords: Wet Bulb Globe Temperature, WBGT, Heat stress, Heat Load, Ventilation. 
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1. บทนํา 
กระบวนการผลิตโซเดียมไบคารบอเนต เปน

กระบวนการทําปฏิกิริยาทางเคมีของโซเดียมไบ
คารบอเนต และคารบอนไดออกไซด ซึ่งเกิดเปน
ปฏิ กิริยาคายความรอนทําให อุณหภูมิภายในถัง
ปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้นมากกวา 75 องศาเซลเซียส รวมถึง
กระบวนการทําใหแหงดวยเครื่องปนหมาด และ 
เครื่องอบแหงที่ใชอากาศรอนจากอุปกรณใหความ
รอนถึง 250 องศาเซลเซียส อีกทั้งในอาคารผลิต ตอง
ทําการปดผนังทุกดาน ตามมาตรฐานการผลิตอาหาร 
และยา ซึ่งอาคารผลิตโซเดียมไบคารบอเนตดานติดตั้ง
ถังปฏิกิริยาและเครื่องปนหมาดเปนอาคาร 5 ชั้น อยู
ดานฝงเปยก แตละชั้นพื้นสวนใหญเปนแผนตะแกรง
เหล็ก ทําใหความรอนที่เกิดจากแหลงกําเนิดสะสม
ทั้งตัวอาคาร หากระบบระบายอากาศในอาคารผลิต
ไมเพียงพอ จะเปนสาเหตุที่กอใหเกิดการสะสมความ
รอนในพื้นที่ปฏิบัติงาน จนมีคาสูงกวามาตรฐาน
กฎหมายไทยได ทําใหมีความเสี่ยงและอาจสงผล
ก ระ ทบ ต อ ค ว ามป ล อดภั ย  แล ะสุ ขภ าพ ของ
ผูปฏิบัติงาน มนุษยและสิ่งมีชีวิตตางๆ สามารถดํารง
ชีพไดเมื่อความรอนภายในรางกายคงที่ในระดับที่
เหมาะสมเทานั้น อุณหภูมิภายในรางกายมนุษยอาจ
เปลี่ยนแปลงไดในชวงแคบๆ โดยไมมีผลกระทบตอ
การทํางานของรางกาย นั่นคือ ประมาณ -37+1  
องศาเซลเซียส ดังนั้น รางกายจึงพยายามควบคุม
อุณหภูมิใหคงที่ตลอดเวลาดวยกลไกตางๆ  เชน การ
หลั่งเหงื่อออกจากรางกาย การรูสึกกระหายน้ํา และมี
เลือดไหลเวียนมาที่ผิวเพื่อคายความรอนมากข้ึน ใน
สภาวะที่รางกายตองสัมผัสกับความรอนเปนระยะ
เวลานาน นอกจากจะเปนการระบายความรอนแลว 
ในขณะเดียวกันรางกายก็จะสูญเสียน้ํา สารยูเรีย กรด
แลคติค และแรธาตุที่สําคัญบางชนิดออกไปดวย เชน 
โซเดียม โปแตสเซียม และคลอไรด เปนตน ทําให
ความผิดปกติที่เกิดจากการมีอุณหภูมิสูงที่เกิดจากการ
สัมผัสอุณหภูมิสูงเปนระยะเวลานาน โดยกลไกของ
รางกายของมนุษย ไดแก การเปนตะคริวเนื่องจาก
ความรอน เปนลมเนื่องจากความรอนในรางกายสูง
หรือลมแดด การออนเพลียเนื่องจากความรอน อาคาร
ผดผื่น ข้ึนตามบริเวณผิวหนัง การขาดน้ํา โรคจิต
ประสาทเนื่องจากความรอน ซึ่งอาจเปนอันตราย และ

สงผลกระทบตอความปลอดภัย และสุขภาพได ความ
รอนนอกจากจะสามารถทําใหอุณหภูมิภายในรางกาย
สูงขึ้น เกิดการสูญเสียเหงื่อมากกวาปกติจนอาจทําให
เกิดอันตรายไดแลว ยังอาจทําใหคนงานรูสึกหงุดหงิด 
อึดอัด และเสียสมาธิในการทํางานในที่สุดก็อาจจะทํา
ใหผลผลิตตกต่ํา ยิ่งไปกวานั้นก็อาจจะเปนสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุได ซึ่งการระบายอากาศสามารถ
ควบคุมความรอนใหอยูในระดับที่คนงานจะรูสึกสบาย
ได หากมีการระบายอากาศที่ถูกตองและเหมาะสม 
ระดับอุณหภูมิในสถานที่ทํางานไมสูงเกินไป ก็จะทําให
คนงานรูสึกสบาย ผลผลิตจากการทํางานก็ยอมจะ
สูงข้ึนดวย  

จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศในอาคารผลิต
โซเดียมไบคารบอเนตฝงเปยก ซึ่งเปนอาคารปด เพื่อ
ลดผลกระทบตอผูปฏิบัติงานจากการสัมผัสความรอน
สูงในอาคารผลิต 
 
2. อาคารผลิตโซเดียมไบคารบอเนต ฝงเปยก 

ลักษณะอาคารผลิตโซเดียมไบคารบอเนต ฝงเปยก 
เปนอาคาร 5 ชั้น ปดผนังทุกดาน ขนาดกวาง 16 
เมตร ยาว 16 เมตร สูง 25 เมตร ชั้น 1-4 สูงชั้นละ 4 
เมตร ชั้น 5 สูง 9 เมตร ปริมาตรชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 4 
แตละชั้นมีคาเทากับ 1,024 ลูกบาศกเมตร ปริมาตร
ของชั้นที ่5 มีคาเทากับ 2,304 ลูกบาศกเมตร ปริมาตร
ทั้งอาคารมีคาเทากับ 6,400 ลูกบาศกเมตร 
 
3. วิธดีําเนินการ 

ขั้นตอนการศกึษามีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
3.1 การศึกษาคาความรอนทางสุขศาสตร

อุตสาหกรรม 
คาความรอนทางสุขศาสตรคือการตรวจวัด

และการวิเคราะหคา WBGT ที่อาจสงผลกระทบตอ
ภาวะความเครียดจากความรอน (Heat stress) ของ
ผูปฏิบัติงาน 

3.1.1 การตรวจวัดและการวิเคราะหคา 
WBGT 

ก า ร ต ร ว จ วั ด ค า  WBGT โ ด ย ใ ช
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่สามารถอานคาไดทันที มี
คุณลักษณะของเครื่องสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 
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7243 มีการปรับเทียบความถูกตองกอนใชงานทุกครั้ง
และการปรับเทียบจากหนวยงานที่ไดรับการรับรองป
ละ 1 ครั้ ง  การคํานวณคา  WBGT จากเครื่องมือ
ตรวจวัดชนิดอานคาไดทันท ีกรณีตรวจวัดในอาคาร 

WBGT = 0.7NWB + 0.3GT สมการที่ 1 
เมื่อ 
WBGT คือ คา อุณหภูมิ เวตบัลบ โกลบ Wet Bulb 

Globe Temperature (หนวยC) 
NWB คือ อุณหภูมิของเทอรโมมิเตอรชนิดกระเปาะ 
เปยกตามธรรมชาติ เสมือนการวัดอุณหภูมิที่ผิวหนัง 

Natural Wet Bulb Temperature (หนวยC)  
GT คือ อุณหภูมิของเทอรโมมิเตอรชนิดโกลบ เปน
การวัดความรอนที่ เ กิดจากการแผ รั งสี  Globe 

Temperature (หนวยC) 
ลักษณะงานของผูปฏิบัติงานในอาคารผลิต

โซเดียมไบคารบอเนต ฝงเปยก เทียบเทากับงานปาน
กลาง ซึ่ งคามาตรฐาน WBGT เทากับ 32 องศา
เซลเซียส 

เมื่อผูวิจัยทําการศึกษาและวิเคราะหผลการ
ตรวจวัดอุณหภูมิในอาคารผลิตโซเดียมไบคารบอเนต 
ฝงเปยก ยอนหลัง 3 ป มีผลดังแสดงในตารางที ่1 และ
ภาพที่  1 และเมื่อนําผลการตรวจวัดมาทําการ
วิเคราะหเพ่ือการคาดการณอุณหภูมิที่จะเพิ่มข้ึนใน 3 
ปขางหนา ไดผลดังตารางที่ 2 

 
ตารางที ่1  ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ 
 อุณหภูมิเปรียบเทียบป พ.ศ. 2559- 2561 
 

ชั้นของ
อาคาร 

 การเปล่ียนแปลงของ
อุณหภูมิเปรียบเทียบป 

2559-2561 (C) 

ผล WBGT 
ใน ป 
2561 

(C) NWB GT DB WBGT 
ชั้นท่ี 1 5% 7% 6% 6% 31.50 
ชั้นท่ี 2 6% 8% 10% 6% 33.30 
ชั้นท่ี 3 2% 4% 6% 2% 33.20 
ชั้นท่ี 4 2% 7% 7% 4% 33.50 
ชั้นท่ี 5 -4% 0% 2% -2% 33.00 
คาเฉลี่ย
ทั้งอาคาร 

2% 5% 6% 3% 32.90 
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ภาพที่ 1  แสดงแผนภูมิสรุปผลตรวจวัดอุณหภูมิทั้ง 5 

ชั้นในอาคาร และแนวโนมของอุณหภูมิ ป 
พ.ศ. 2559-2561 

 
ตารางที ่2  คาของอุณหภูมิที่คาดการณในป พ.ศ. 
 2564 
 

ชั้นของ
อาคาร 

อุณหภูมิที่คาดการณในป 2564 (°C) 
NWB GT DB WBGT 

ชั้นท่ี 1 29.78 38.64 38.37 32.45 

ชั้นท่ี 2 31.31 41.37 41.66 34.30 

ชั้นท่ี 3 30.91 41.90 42.29 34.20 

ชั้นท่ี 4 31.21 42.42 42.72 34.51 

ชั้นท่ี 5 30.60 42.11 42.19 33.99 

คาเฉลี่ยทั้ง
อาคาร 

30.76 41.29 41.45 33.89 

 
ในปจจุบันคา WBGT มีคาเกินมาตรฐานในบาง

ชั้นของอาคารซึ่งหากไมมีการปรับปรุงแกไข ในอีก 3 
ปขางหนา คา WBGT จะมีคาเกินมาตรฐานในทุกชั้น
ของอาคาร คา WBGT ที่สูงเกินมาตรฐานอาจสงผล
กระทบตอความปลอดภัยและสุขภาพของคน
ปฏิบัติงาน 

3.1.2 การศึกษาอันตรายจากการสัมผัส
ความรอน 

ดัชนีความรอน (Heat Index) เปน
การประเมินระหวางคาอุณหภูมิ (หนวยองศาฟาเรน
ไฮต) ในบรรยากาศ และคาความชื้นสัมพัทธ (หนวย
เปอรเซ็นต) เพื่อทําการประเมินอันตรายจากการ
สัมผัสความรอนในอาคารผลิตโซเดียมไบคารบอเนต 

ฝงเปยก ในปจจุบัน ป พ.ศ. 2561 ดังตารางที่ 3 และ
การคาดการณใน 3 ปขางหนา คือ ป พ.ศ. 2564 ดัง
ตารางที่ 4 

 
ตารางที ่3  คาอุณหภูมิและคาความชื้นสัมพัทธใน 
 อาคารผลิตโซเดยีมไบคารบอเนต  
 ฝงเปยก ในป พ.ศ.2561 
 

ชั้นของ
อาคาร 

คาอุณหภูมิ (F) คาความชื้น
สัมพัทธ (%) (3) NWB(1) DB(2) 

ชั้นที่ 1 84.60 97.20 59.89 
ชั้นที่ 2 87.30 102.70 54.31 
ชั้นที่ 3 86.50 103.80 50.35 
ชั้นที่ 4 87.10 104.50 50.20 
ชั้นที่ 5 86.00 103.60 49.43 

คาเฉลี่ยทั้ง
อาคาร 

86.30 102.40 52.84 

 
ตารางที่ 4  คาอุณหภูมิและคาความชื้นสัมพัทธใน 
 อาคารผลิตโซเดยีมไบคารบอเนต ฝง 
 เปยก คาดการณในป พ.ศ. 2564 
 

ชั้นของ
อาคาร 

คาอุณหภูมิ (F) คาความชื้น
สัมพัทธ (%) (3) NWB(1) DB(2) 

ชั้นที่ 1 85.61 101.07 53.74 
ชั้นที่ 2 88.37 106.98 48.45 
ชั้นที่ 3 87.63 108.13 44.83 
ชั้นที่ 4 88.18 108.89 44.83 
ชั้นที่ 5 87.08 107.94 44.64 

คาเฉลี่ยทั้ง
อาคาร 

87.37 106.60 47.12 

(1) อุณหภูมิของเทอรโมมิเตอรชนิดกระเปาะ เปยก

ตามธรรมชาต ิที่ตรวจวัดได (หนวยF) 
(2) อุณหภูมิของเทอรโมมิเตอรชนิดกระเปาะแหง ที่

ตรวจวัดได (หนวยF) 
(3) ความชืน้สัมพัทธ (Relative humidity: RH) ที่ได
จากไซโครเมตรกิชารท (หนวย %) 
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เมื่อทําการวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพจากการ
สัมผัสความรอนโดยการเปรียบเทียบคา Heat Index 
จากคาอุณหภูมิและคาความชื้นสัมพัทธ (Relative 
humidity) ที่ตรวจวัดได พบวา ในปจจุบันคา Heat 
Index อยูระหวาง 124 Danger อันตราย มีแนวโนม
วาจะมีอาการลมแดดปวดกลาม เนื้อและ/หรือ
ออนเพลียจากความรอนจากการสัมผัสความรอนเปน
เวลานานและ/หรือการทํากิจกรรมทางกายภาพ และ 
130 Extreme Danger อันตรายรายแรง มีแนวโนม
เปนลมเนื่องจากความรอนในรางกายสูง หรือลมแดด
และหากไมมีการแกไขปรับปรุง คาดการณในป พ.ศ. 
2564 คา Heat Index จะอยูระหวาง 130 – 137 
Extreme Danger อันตรายรายแรง มีแนวโนมเปนลม
เนื่องจากความรอนในรางกายสูงหรือลมแดด 
 

 
 
ภาพที่ 2  ตาราง Heat Index 
 

3.2 การตรวจวัดอุณหภูมิภายนอกอาคาร 
เพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะหอุณหภูมิ

และคํานวณอัตราการระบายอากาศที่จําเปน จึงตอง
ทําการตรวจวัดอุณหภูมิภายนอกอาคารฝงทิศเหนือ 
ทิศใต ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของอาคารดัง
แสดงในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  คาเฉลี่ยของอุณหภูมิและคาความชื้น 
 สัมพัทธภายนอกอาคารผลิตโซเดียมไบ 
 คารบอเนต ฝงเปยก 
 

ป พ .ศ.  คาอุณหภูมิ (F) คาความชื้น
สัมพัทธ (%) (3) NWB(1) DB(2) 

2561 83.84 94.21 65.14 
2564 84.92 

(+2%) 
97.75 
(+6%) 

59.58 

 
3.3 การคํานวณภาระความรอนในอาคาร 

อาคารผลิตโซเดียมไบคารบอเนตร ฝงเปยก
แตละชั้นพื้นสวนใหญเปนแผนตะแกรงเหล็ก ทําให
ความรอนสะสมทั่วทั้งอาคาร จนมีผลใหคาความรอน 
WBGT สูงกวาคามาตรฐานในเกือบทุกชั้น ซึ่งอาจมีผล
จากการออกแบบระบบระบายอากาศที่ ไมดี  จึง
ทําการศึกษาและประเมินการระบบระบายอากาศใน
ปจจุบันและการออกแบบใหมเพ่ือการปรับปรุง 

3.3.1 การคํานวณความรอนสัมผัส 
(Sensible Heat) 

1) เครื่องจักรที่ติดตั้งในอาคารผลิต
โซเดียมไบคารบอเนต ฝงเปยก ไดแก ถังปฏิกิริยา 
(Reactor) และเครื่องปนหมาด (Centrifuge) มีคา
พลังงานเทากับ 22,000 วัตต (75,020 บีทียู/ชั่วโมง) 
แ ล ะ  105,000 วั ต ต  ( 358,050 บี ที ยู / ชั่ ว โ ม ง ) 
ตามลําดับ 

2) หลอดไฟแสงสวางที่ติดตั้งในอาคาร
ผลิตโซเดียมไบคารบอเนต ฝงเปยก มี 2 ชนิด ไดแก 
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต 18 วัตต 2 หลอดใน 1 โคม 
จํานวนทั้งหมด 4 โคม มีคาพลังงานเทากับ 144 วัตต 
(491.04 บีทียู/ชั่วโมง) และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต 
36 วัตต 3 หลอดใน 1 โคม จํานวนทั้งหมด 65 โคม มี
คาพลังงานเทากับ 7,020 วัตต (23,938.20 บีทียู/
ชั่วโมง) 

3) คนทํ า ง านประจํ า  จํ าน วน  1 
คนทํางานในลักษณะงานปานกลางใหคาความรอน
สัมผัสเทากับ 375 บีทีย/ูชั่วโมง 

3.3.2 การคํานวณความรอนแฝง (Latent 
Heat) 
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ความรอนแฝง ไดแก ความรอนที่ทํา
ใหไอน้ําในอากาศระเหยกลายเปนไอและคนทํางาน 

1) ความรอนที่ทําใหไอน้ําในอากาศ
ระเหยกลายเปนไอ จากสูตรการคํานวณคาเอนธาป
ของอากาศชื้น (Enthalpy of Moist Air) 

 
h = ha + Whw สมการที่ 2 

เมื่อ  
h = เอนธาปเฉพาะของอากาศชื้น (บีทีย/ูปอนด) 
ha = เอนธาปเฉพาะของอากาศแหง (บีทีย/ูปอนด) 
W = ปริมาณไอน้ําในอากาศ (Humidity ratio) 
(ปอนด/ปอนด) 
hw = เอนธาปเฉพาะของไอน้ําในอากาศ (บีทีย/ูปอนด) 
 

ha = cpa +  t  สมการที่ 3 
เมื่อ  
ha = เอนธาปเฉพาะของอากาศแหง (บีทีย/ูปอนด) 
cpa = ความรอนเฉพาะของอากาศที่ความดันคงที ่ 

กรณีอุณหภูมิในอากาศมีคาอยูระหวาง -150 F ถึง 

212 F ความรอนเฉพาะของอากาศ cpa จะเทากับ 

0.240 บีทีย/ูปอนดF 

t = อุณหภูมิในอากาศ (F) 
จากตารางที ่4 คาอุณหภูมิและคาความชื้นสัมพัทธ

ในอาคารผลิต โซ เดียมไบคารบอ เนต  ฝ ง เป ยก 
คาดการณในป พ.ศ. 2564 นํามาหาคาปริมาณไอน้ํา
ในอากาศ (Humidity ratio) และเอนธาปเฉพาะของ
อากาศชื้น (บีทีย/ูปอนด) ไดคาดังตารางที่ 6 

 
เนื่องดวยถังปฏิกิริยาและเครื่องปนหมาดติดตั้งใน

ชั้น 2 และ 3 ตามลําดับและเมื่อพิจารณาจากปริมาณ
ไอน้ําในอากาศในชั้นที่ 1 และชั้น 4 มีปริมาณไอน้ํา
ลดลงนั่นหมายถึงความรอนที่เกิดข้ึนสงผลทําใหไอน้ํา
ในอากาศระเหยกลายเปนไอ ดังนั้นปริมาตรของไอน้ํา
ในอากาศลดลง 93.18 ลูกบาศก เมตร คิดเปน 
205,435.55 ปอนด 

 
 
 
 

ตารางที ่6  คาปริมาณไอน้ําในอากาศ (Humidity  
 ratio) และ เอนธาปเฉพาะของอากาศชื้น  
 (บีทีย/ูปอนด) คาดการณในป พ.ศ. 2564 
 

ชั้นของ
อาคาร 

Humidity ratio 
(lb/lb) (4) 

Enthalpy 
(BTU/lb) 

(5) 
ชั้นที่ 1 23.26 49.98 
ชั้นที่ 2 25.06 53.46 
ชั้นที่ 3 23.93 52.49 
ชั้นที่ 4 24.39 53.19 
ชั้นที่ 5 23.32 51.76 

(4) ปริมาณไอน้ําในอากาศ (Humidity ratio) ที่ไดจาก
ไซโครเมตรกิชารท (หนวย lb/lb) 
(5) เอนธาปเฉพาะของอากาศชื้น) Enthalpy of Moist 
Air) ที่ไดจากไซโครเมตริกชารท (หนวย บีทีย/ูปอนด) 
 
ตารางที่ 7 ผลการคํานวณเอนธาปเฉพาะของอากาศ 
 แหง และ เอนธาปเฉพาะของไอน้ําใน 
 อากาศ ในชั้นที่ 1 และ 4 
 
ชั้นของอาคาร ha (BTU/lb) hw (BTU/lb) 

ชั้นที่ 1 24.26 1.1059 
ชั้นที ่2 26.13 1.1093 

 

  hw = 0.0034  บีทีย/ูปอนด 
 

ดังนั้นคาความรอนแฝง มีคาเทากับ 2,093.72 บีที
ย/ูชั่วโมง 

2) คนทํ า ง า นประจํ า  จํ า น วน  1 
คนทํางานในลักษณะงานปานกลางใหคาความรอน
แฝงเทากับ 625 บีทีย/ูชั่วโมง 

3.3.3 การคํานวณระบบระบายอากาศ 
1) การคํานวณระบบระบายอากาศ

ปจจุบัน 
ปจจุบันอาคารผลิตโซเดียมไบคารบอเนต ฝง

เปยก มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 3,960 
ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง จํานวนทั้งหมด 5 ตัว ติดตั้งชั้น
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ละ 1 ตัว คิดเปนอัตราการระบายอากาศ เทากับ 3.1 
เทาของปริมาตรของอาคารใน 1 ชั่วโมง 

การออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือลดความรอนใน
อาคารผลิตโซเดยีมไบคารบอเนต ฝงเปยก มีการติดตั้ง
พัดลมระบายอากาศขนาด 36,000 ลูกบาศกเมตร/
ชั่วโมง ดังนั้นคิดเปนอัตราการระบายอากาศเทากับ 
5.6 เทาของปริมาตรของอาคารใน 1 ชั่วโมง 

2) การคํานวณระบบระบายอากาศ
ที่ตองการแทจริงจากการประเมินภาระความรอน
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาคาร 

การคํ านวณอัตราการระบาย
อากาศเพื่อควบคุมความรอนสัมผัส ดังตอไปนี ้
 

QS = HS     สมการที่ 4 

   1.08 x T 
เมื่อ 
QS = อัตราการระบายอากาศสําหรับความรอนสัมผัส 
(ลูกบาศกฟุต/นาท)ี 
HS = ปริมาณความรอนสัมผัสทั้งหมด (บีทีย/ูชั่วโมง) 

T= ความแตกตางกันของอุณหภูมิอากาศภายนอก 
และภายในอาคาร (ºF) 
การคํานวณอัตราการระบายอากาศเพื่อควบคุมความ
รอนแฝง ดังตอไปนี ้
 

QL =  HL     สมการที่ 5 

     0.67 x h 
เมื่อ 
QL = อัตราการระบายอากาศสําหรับความรอนสัมผัส  
(ลูกบาศกฟุต/นาท)ี 
HL = ปริมาณความรอนสัมผัสทั้งหมด (บีทีย/ูชั่วโมง) 

h= ความแตกตางกันระหวางปริมาณของน้ํา 
(ความชื้น) ในอากาศระหวางภายนอกและภายใน
อาคาร (เกรน/ปอนด) 
เมื่อทราบอุณหภูมิกระเปาะเปยก และกระเปาะแหง

ภายในอาคารและภายนอกอาคาร สามารถหา h  
ไดจากไซโครเมตริกชารท 

คา  h ปริมาณของน้ํ า  (ความชื้ น )  ในอากาศ 
(Humidity ratio) หนวย เกรน/ปอนด ไดจากไซโคร

เมตริกชารท ดังนั้น คา h ในอาคารและนอกอาคารมี
คาเทากับ 168.3 และ 163.1 เกรน/ปอนด ตามลําดับ 
อัตราการระบายอากาศรวมทั้งหมดที่ตองการ คือ 
 

Qtotal  = QS + QL  สมการที่ 6 
 

ดังนั้นอัตราการระบายอากาศทีต่องการแทจริง
จากการประเมินภาระความรอนทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
อาคาร มีคาเทากับ 48,630.87 ลูกบาศกฟุต/นาท ี
(82,624.38 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง) คิดเปน 12.9 เทา
ของปริมาตรของอาคารใน 1 ชัว่โมง 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบระบบระบายอากาศ 

ระบบระบาย
อากาศ 

CFM CMH ACH(6) 

ปจจุบนั 11,653.88 19,800 3.1 
ออกแบบ 21,562.20 36,000 5.6 

ตองการแทจริง 48,630.87 82,624.38 12.9 
(6) Air changes per hour อัตราการระบายอากาศ 
เปนจํานวนเทาของปริมาตรของอาคารใน 1 ชั่วโมง 

ตารางที่ 9 คามาตรฐานการระบายอากาศ  

ลําดับ สถานที่ อัตราการระบาย
อากาศไมนอย
กวาจํานวนเทา

ของปริมาตรหอง
ใน 1 ชั่วโมง 

1 หองน้ํา หองสวมของที่พักอาศยัหรือ
สํานักงาน 

2 

2 หองน้ํา หองสวมของอาคารสาธารณะ 4 
3 ที่จอดรถที่อยูต่าํกวาระดับพื้นดิน 4 
4 โรงงาน 4 
5 โรงมหรศพ 4 
6 สถานที่จําหนายอาหารและเคร่ืองดื่ม 7 
7 สํานักงานl 7 
8 หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด 7 
9 หองครัวของที่พักอาศัย 12 
10 หองครัวของสถานที่จําหนายอาหาร

และเครื่องดื่ม 
24 

11 ลิฟตโดยสารและลฟิตดับเพลิง 30 

ที่มา: กฎกระทรวงฉบับที ่33 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2422  
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คามาตรฐานอัตราการระบายอากาศของโรงงาน 
ตองไมนอยกวา 4 เทาของปริมาตรหองใน 1 ชั่วโมง 
ดังนั้นการออกแบบระบบระบายอากาศใหมเปนไป
ตามคามาตรฐานกําหนดแตไม เพียงพอตอความ
ตองการที่แทจริง หากคํานวณภาระความรอนทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
 
4. สรุป 

อัตราการระบายอากาศปจจุบันมีคาเทา กับ 
19,800 CMH หรือ 11,653.88 CFM คิดเปน 3.1 เทา
ของปริมาตรของอาคารใน 1 ชั่วโมงและ อัตราการ
ระบายอากาศที่ออกแบบเพ่ือการปรับปรุง มีคาเทากับ 
36,000 CMH หรือ 21,562.20 CFM คิดเปน 5.6 เทา
ของปริมาตรของอาคารใน 1 ชั่วโมงซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐาน แตก็ไมเพียงพอตอความตองการของอัตรา
การระบายอากาศจริงที่ เกิดขึ้นในอาคารจากการ
คํานวณภาระความรอนทั้งความรอนสัมผัสและความ
รอนแฝง โดยผลการคํานวณคาภาวะความรอนสัมผัส
ทั้งหมดจากหลอดไฟแสงสวาง, เครื่องจักร/อุปกรณ
และคนปฏิบัติงาน มีคาเทากับ 460,592.96 BTU/hr 
และคาภาระความรอนแฝงจากคนปฏิบัติงานและ
ความรอนแฝงที่ทําใหไอน้ําในอากาศระเหยกลายเปน
ไอ มีคาเทากับ 2,718.72 BTU/hr ทําใหอัตราการ
ระบายอากาศที่ตองการจริงมีคาเทากับ 82,624.38 
CMH หรือ 48,630.87 CFM คิดเปน 12.9 เทาของ
ปริมาตรของอาคารใน 1 ชั่วโมง ซึ่งมากกวาอัตราการ
ระบายอากาศปจจุบัน 4 เทาและมากกวาอัตราการ
ระบายอากาศที่ออกแบบไว 2.3 เทา 

ดังนั้นการออกแบบระบบระบายอากาศแมเปนไป
ตามมาตรฐานกําหนดแตอาจไมเพียงพอกับความ
ตองการที่แทจริง หากคํานวณภาระความรอนที่เกิดขึน้
ในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการติดตั้ง
เครื่องจักร หลอดไฟแสงสวางและคนปฏิบัติงานเกิด
ภาระความรอนที่สูงขึ้นทําใหตองคํานวณภาระความ
รอนทั้งหมดที่เกิดข้ึนดวยเพื่อการออกแบบระบบ
ระบายอากาศที่เพียงพอกับความตองการจริง 
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บทคัดยอ : การศึกษานี้เปนการจําลองการอพยพของผูโดยสารออกจากอากาศยานรุนแอรบัส เอ 330 - 300 
ทําการศึกษาโดยใชโปรแกรมจําลองการอพยพพารทไฟนเดอร (Pathfinder) เพื่อประเมินระยะเวลาในการอพยพออก
จากอากาศยานในแตละรูปแบบและหารูปแบบอพยพที่มีประสิทธิภาพที่สุด  

กําหนดการอพยพในกรณีประตูฉุกเฉินทุกประตู โดยทําการทดสอบการอพยพ 4 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 
อพยพออกจากอากาศยานแบบอิสระ  รูปแบบที่ 2 อพยพออกจากอากาศยานโดยแบงตามพื้นที่  รูปแบบที่ 3 อพยพ
ออกจากอากาศยานโดยกําหนด ใหผูโดยสารออกประตูฉุกเฉินที่ใกลที่สุด และรูปแบบที่ 4 อพยพออกจากอากาศยาน
โดยกําหนดปริมาณผูโดยสารใหใกลเคียงกันในแตละประตูฉุกเฉิน ซึ่งผลการทดสอบไดระยะเวลาการอพยพ 50.9, 
79.4, 50.6 และ 58.6  ตามลําดับ 

ทําการศึกษาเพิ่มเติมโดยวิเคราะหจากความหนาแนนในการอพยพและปรับใหผูโดยสารในแตละแถวให
อพยพออกไปยังประตูที่กําหนดเพื่อหาระยะเวลาอพยพที่นอยที่สุด แตไมสามารถปรับใหมีระยะเวลาการอพยพลดลง
ได 

ดังนั้น สรปุไดวาการอพยพในรปูแบบที ่3 ใชระยะเวลาในการอพยพนอยที่สุดและมีคาใกลเคยีงกับการอพยพ
รูปแบบที ่1 

 
Abstract: This study is a simulation of the evacuation of the passengers from the Airbus A 330-300 
aircraft. The Pathfinder simulation program is used for this study. The objective is the efficient 
evaluation of passenger evacuation and to find the most efficient evacuation format.  

The evacuation from the aircraft is using all exit doors simulated in 4 formats of evacuation 
tests as follows: Format 1) Evacuate freely. Format 2) Evacuate divided by area. Format 3) Evacuate 
which passengers are determined to go to the nearest exit door. Format 4) Evacuate which the 
number of passengers evacuating via each exit door is equal. The result of the simulations indicated 
that the evacuation times were 50.9, 79.4, 50.6, and 58.6 seconds, respectively.  

Accumulation and density of passengers in the cabin were analyzed and evacuation formats 
were adjusted by seat row for finding the shortest evacuation period. The adjusted format was 
simulated again but the evacuation times cannot be reduced.  

Paper NSEC10-06 
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The simulation found that the most efficient evacuation was format 3 which passengers are 
determined to go to the nearest exit door and insignificantly different from format 1 which to 
evacuate freely. 
 
Keywords: Aircraft Evacuation, Pathfinder 
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1.  บทนํา 
การเตรียมความพรอมสําหรับ การจัดการเหตุการ

ฉุกเฉินเปนสิ่งที่จําเปน และสําคัญสําหรับธุรกิจการบิน
การอพยพผูโดยสารออกจากอากาศยาน เมื่อเกิดสถาน 
การณอันไมเปนปกตินั้น ตองกระทําดวยความรวดเร็ว 
เพ่ือความปลอดภัยของผูโดยสาร 

ขอกําหนดขององคการการบินพลเรือนระหวางประ 
เทศ ( International Civil Aviation Organization – 
ICAO ) ไดออกขอกําหนดตาม Circular 55-AN150/2 
เรื่อง การอพยพผูโดยออกจากอากาศยานในกรณีเกิด
เหตุการณที่ไมปลอดภัย จะตองอพยพผูโดยสารออก
จากอากาศยานภายใน 90 วินาที ในปจจุบันจะแคมี
การรับรองจากผูผลิตอากาศยานเทานั้นวาประตูฉุกเฉิน
ที่ออกแบบมาสําหรับอากาศยานแตละรุนนั้น เพียงพอ
ตอการอพยพของผูโดยสารทั้งหมด  

การฝกซอมอพยพออกจากอากาศยานกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินนั้น เปนสิ่งหนึ่งที่ตองมีการจัดฝกซอม โดยปกติ
แลวจะมีการฝกซอมเฉพาะผูที่มีหนาที่เก่ียวของเทานั้น 
คือ ลูกเรือ ซึ่งจะตองทําการฝกซอมการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในการจัดการอพยพของผูโดยสารทั้งหมดที่อยู
ในอากาศยาน โดยจะตองฝกซอมเปนประจําทุกปตาม
ขอกําหนดของ กรมการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
และ ในการฝกซอมนั้นจะทําการฝกซอมในอากาศยาน
จําลอง ไมมีการทดสอบการอพยพผูโดยสารจริงตาม
จํานวนที่นั่งทั้งหมดของอากาศยาน  ซึ่งการซอมอพยพ
จริงนั้นมีขอจํากัดหลายอยางไดแก ผูฝกซอมจําเปนตอง 
เขาไปในพื้นที่หวงหามของทาอากาศยาน ซึ่งอาจจะสง 
ผลตอระบบรักษาความปลอดภัย ขอจํากัดเรื่องสถานที่
ขนาดใหญที่เหมาะสมของการฝกซอมในเขตปฏิบัติการ
บิน มีความเสี่ยงที่ผูฝกซอมที่ไมมีประสบการณจะเกิด
อุบัติเหตุจากการฝกซอม และเสียคาใชจายในการ
ฝกซอมสูง  

ดังนั้น การจําลองสถานการณโดยใชโปรแกรมประ 
ยุกตจึงเปนสิ่งที่ชวยประเมินประสิทธิภาพการอพยพใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆได ซึ่งจะชวยใหลดระยะเวลา
และคาใชจายในการทดสอบ ซึ่งการศกึษาคนควาอิสระ
ครั้งนี้จะใชโปรแกรมพารทไฟนเดอร (Pathfinder) ใน
การศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมการอพยพของผูโดย 
สารออกจากอากาศยาน 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
2.1 สถิติการเกิดอุบตัเิหตุกับอากาศยาน 

จากขอมูลรายงานดานความปลอดภัย Safety 
Report NTSB/SR-01/01 ของคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางการคมนาคมแหงชาติ ( National Tran- 
sportation Safety Board -  NTSB, USA)  ไ ด มี การ
สรุปและวิเคราะหเหตุการณอากาศยานอุบัติเหตุ โดย
สรุปขอมูลตั้งแตป ค.ศ. 1983-2000 ซึ่งมีอุบัติเหตุที่
เก่ียวของกับอากาศยานเกิดอุบัติการณรายแรง เกิดข้ึน
ทั้งหมด 568 ครั้ง ซึ่งพบวามีผูโดยสารจํานวน 2,739 
ราย ดังนี้ 

1,524 ราย (56%) รอดชีวิต  
716 ราย (26%) เสียชีวิตจากการกระแทก 
340 ราย (12%) เสียชีวิตโดยไมทราบสาเหตุ 
131 ราย (5%) เสียชีวติจากควนัไฟ  
28 ราย (1%) เสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืน 
ในบางสาเหตุของการเสียชีวิตของผูโดยสาร

นั้น อาจไมสามารถชวยลดอัตราการเสียชีวิตได เชน 
กรณีเกิดแรงกระแทกของอากาศยานจากอุบัติเหตุ แต
การเสียชีวิตจากไฟไหมนั้นสามารถลดอัตราการเสีย 
ชีวิตของผูโดยสารไดถามีการอพยพออกจากอากาศ
ยานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และทันเวลากอนที่จะเกิด
ควันภายในหองโดยสาร 

จากการศึกษากรณีอากาศยาน เกิดอุบัติเหตุ
ของกลุมวิศวกรรมอัคคีภัย มหาวิทยาลัยกรีนวิช ได
จัดทําเปนฐานขอมูล รวมรวมเกี่ยวกับการอพยพกรณี
เกิดอากาศยานอุบัติเหตุ[3]  (A Database to Record 
Human Experience of Evacuation in Aviation 
Accidents) โดยจัดทําระบบฐานขอมูล The Aircraft 
Accident Statistics and Knowledge Database - 
AASK เพ่ือเปนขอมูลใหสํานักงานการบินพลเรือนแหง 
สหราชอาณาจักร โดยมีการศึกษา เก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลจากเหตุอากาศยานอุบัติเหตุจํานวน105 
เหตุการณ มีผูโดยสารที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งหมด 
1,917 ราย และมีขอมูลจากการสัมภาษณลูกเรือ
จํานวน 155 ราย มีรายงานการเสียชีวิตของผูโดยสาร
และลูกเรือจํานวน 338 ราย โดยขอมูลหลักไดมาจาก
หนวยสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ แหงสหราชอณา
จักร คณะกรรมการความปลอดภัยทางการคมนาคม
แหงชาตขิองสหรัฐอเมริกาและออสเตรเรยี 
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จากขอมูลดังกลาว ไดมีการวิเคราะหการอพ 
ยพจากอากาศยานดังนี้ 

2.1.1  การเลือกใชประตูฉุกเฉินที่ใกลที่สุด 
จากการศึกษาและวิเคราะหดวยระบบ

ฐานขอมูล AASK V4.0 พบวาการเลือกใชประตูฉุกเฉิน
ของผูโดยสาร 85% เลือกออกประตูฉุกเฉินที่ใกลที่สุด 

2.1.2 ระยะทางและทิศทางการอพยพ 
จากการศึกษาพบวาผูโดยสาร 60% 

เลือกที่จะอพยพไปทางดานหนา และผูโดยสารจํานวน 
34% เลือกที่จะอพยพไปทางดานหลัง ซึ่งผลสรุปไดวา
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ตองมีการอพยพ ผูโดยสารสวน
ใหญจะอพยพไปทางดานหนาของตัวเอง 

แตถึงอยางไรก็ตาม ผูโดยสารที่เลือก
อพยพไปทางดานหนานั้นมี 64% ที่เลือกไปทางประตู
ฉุกเฉินที่ใกลที่สุด และผูโดยสารที่เลือกอพยพไปทาง
ดานหลังนั้น 67% เลือกไปทางประตูฉุกเฉินที่ใกลที่สุด 
จึงสรุปไดวาถึงอยางไรก็ตามผูโดยสารสวนใหญจะเลือก
ไปทางประตูฉุกเฉินที่ใกลที่สุด 

 
2.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการอพยพ 

2.2.1 ผูอพยพ[8] 
ก) เพศ  จาการศึกษาพบวาเพศชาย

และหญิงมีพฤติกรรมที่แตก ตางกันในระหวางการ
อพยพ ตัวอยาง ไดแก ผูหญิงมีเวลาเตรียมตัวกอน
อพยพนอยกวาผูชาย นอกจากนี้เพศชายและหญิงยังมี
พฤติกรรมที่แตกตางกันในการหาแหลงกําเนิดของไฟ 
ในกรณีที่เกิดไฟไหม การชวยเหลือบุคคลอ่ืนในการ
อพยพออกจากพื้นที่ และการเรียกเจาหนาที่ดับเพลิง  

ข) อายุ  มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทาง
รางกายจิตใจ และสังคม ซึ่งสงผลตอการอพยพ ไดแก 
ผูสูงอายุมีเวลาตอบสนองที่ยาวนานขึ้นหรือเดินทางชา
กวาผูใหญปกติในชวงการอพยพ  

ค) ขนาดตัวขนาดลําตัวของมนุษย
หมายถึง ความกวางของลําตัวซึ่งวัดจากไหลถึงไหลและ
ความลึกของรางกายซึ่งวัดโดยความลึกของทรวงอกดัง
แสดงในภาพที่  3  ขนาดตัวของผูอพยพมีผลตอ
ระยะเวลาในการอพยพ  ซึ่งคนที่มีความกวางไหลมากก็
จะสงผลใหอพยพไดชาลงโดย เฉพาะในพื้นที่แคบๆ 
เชน ในอากาศยาน หรือ รถไฟ 
 

 
 
 

ภาพที่  1 การวัดขนาดของรางกาย[8] 
 

ง) ปจจัยดานจิตวิทยาของผูอพยพ อาการ
ตื่นตระหนก และพฤติกรรมของกลุมมีผลในการอพยพ 
พบว าคนที่ ม าด วย กันหรื อพรอมกับคนอื่ นๆ  มี
พฤติกรรมแตกตางไปจากบุคคลที่อพยพเพียงลําพัง 
ไดแก เวลาตอบสนองของผูโดยสาร ความเร็วในการ
เดินหรืออพยพ และพฤติกรรมการเดินเปลี่ยนไป 
เนื่องจากบุคคลที่มาดวยกันจะสังเกตพฤติกรรมการ
อพยพของสมาชิกในกลุม และความลาชาในการอพยพ
ของบุคคลที่มาดวยกันจะเกิดจาก การรอเพ่ือนและ
ครอบครวัใหครบกอนทีจ่ะอพยพ  

2.2.2 รูปแบบอากาศยาน 
ประเภทและรุนของอากาศยาน มีผลตอ

ระยะเวลาการอพยพเนื่องจาก ความแตกตางของรูป 
แบบ ประตูฉุกเฉิน ซึ่งมีหลายประเภท ไดแก ประเภทที่
อยูระดับเดียวกับพื้น (Floor level Exit) ประเภทที่
ขอบลางของประตูอยูสูงกวาระดับพื้น ซึ่งอยูบริเวณปก
เครื่องบิน (Over wing Exit) และแตละประเภทยังมี
ความกวางความสูงที่ไมเทากันก็จะสงผลตอระยะเวลา
การอพยพ 

การจัดวางแผนผังที่นั่ง ถึงแมจะเปน
อากาศยานรุนเดียวกัน แตการจัดผังและประเภทของ 
ที่นั่ง ที่ไมเหมือนกันทําใหจํานวนที่นั่ง ระยะความกวาง
ของทางเดินไมเทากัน ก็จะสงผลตอระยะเวลาในการ
อพยพ  

2.2.3 สภาพแวดลอมในการอพยพ 
สภาพแวดลอมในการอพยพกรณีที่อากาศ

ยานเกิดไฟไหมดานนอก อาจจะสงผลกระทบตอการ
เปดประตูฉุกเฉิน โดยประตูฉุกเฉินที่ใกลบริเวณที่มีไฟ
ไหมอาจไมสามารถเปดใชงานได เนื่องจากประเด็นดาน
ความปลอดภัย การเปดประตูเพ่ือทําการอพยพนั้นจะ
ทําใหผูโดยสารไดรับอันตราย นอกจากนี้กรณีเกิดไฟ
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ไหมดานในอากาศยาน อาจจะมีควันไฟและกาซพิษที่
เปนอุปสรรคในการอพยพตอผูโดยสาร 

พื้นที่การลงจอดของอากาศยาน ไดแก ลง
จอดบนพื้นน้ํา หรือ พื้นที่ลาดเอียง ประตูฉุกเฉินบาง
ประตู อาจไมสามารถใชงานไดเนื่อง จากสไลดนิรภัย
อาจกางลงไมถึงพื้น การอพยพออกไปจะกอใหเกิด
ความอันตรายตอผูอพยพ และในกรณลีําตัวอากาศยาน
จอดลาดเอียง ไมอยูในแนวระดับ การอพยพออกจาก
อากาศยานก็จะทําใหระยะเวลาการอพยพเปลี่ยนไป 
 
3. วิธีดําเนินการ 

3.1  การเลือกโปรแกรมจําลองการอพยพ 
ไดทําการศึกษาโปรแกรมการอพยพจากงาน 

วิจัยที่เกี่ยวของกับอากาศยาน และไดโปรแกรมจําลอง
การอพยพ 8 โปรแกรมดังนี้ airEXODUS, Pathfinder, 
Simio, Kring Model, ESS-AIR, GUI, Math Lab, และ 
DES /ARENA®14 

ทําการกําหนดเกณฑเพื่อหาโปแกรมจําลอง
การอพยพที่เหมาะสมดังนี้  

1. ความสามารถของโปรแกรม 
2. ความเฉพาะเจาะจงโปรแกรมในการ

ทดสอบกับอากาศยาน 
3. การเขาถึงแหลงขอมูลและการศึกษา

ขอมูลของโปรแกรม 
4. ความแพรหลายในการทํางานวิจัย 
5. คาใชจายของโปรแกรม 
6. ความรูในการใชงานโปรแกรม 
หลังจากการพิจารณาตามกฎเกณฑแลวพบวา

มี  2  โ ป รแกรมที่ น า สน ใจคื อ  airEXODUS และ 
Pathfinder และ ไดทําการการพิจารณาเปรียบเทียบ
ถึงจุดเดน จุดดอย คาใชจาย และความรูในการใชงาน 
โดยภาพรวมแล วพบว า  โปรแกรม Pathfinder 
เหมาะสมที่สุดสําหรับการศึกษาในครั้ง 

3.2  การทดสอบโปรแกรม 
ไดทําการใชโปรแกรม Pathfinder ทําการ

จําลองการอพยพ เพื่อทดสอบความถูกตองและความ
แมนยําของโปแกรมเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา 2 กรณี 
ที่ไดจากงานวิจัยที่เก่ียวกับการอพยพจากอากาศยาน 

 

กรณศีึกษาที่ 1[4] 
การทดสอบการอพยพออกจากอากาศยานรุน 

Boeing 737 ที่ ใ ช ป ระตู ฉุก เฉิ น  2  ประตู  และ ใช
ผู โดยสารจํานวน 60 คน ในงานวิ จัยนี้ ไดทําการ
เปรียบเทียบระยะเวลาการอพยพจากการทดสอบการ
อพยพจริงในเครื่องบินจําลองโดย มหาวิทยาลัย  
Canfield กับ โปรแกรมจําลองการอพยพ airEXODUS 
ซึ่งผลการทดสอบระยะเวลาอพยพ โดยจับเวลาที่
ผูโดยสารคนที่ 55 ไดระยะเวลา 42.7 และ 41.2 วินาท ี
ตามลําดับ และไดใชโปรแกรม Pathfinder ทําการ
ทดสอบการอพยพตามกรณีศึกษาที่ 1 เพ่ือเปรียบเทยีบ
กับทั้ ง  2 วิธีการทดสอบขางตน พบวา โปรแกรม 
Pathfinder มีระยะเวลาการอพยพเฉลี่ย 43.2 วินาที 
ซึ่งแตกตางจาก ทั้ง 2 วิธีเล็กนอย แสดงระยะเวลาการ
อพยพดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบระยะเวลาการทดสอบอพยพ

ระ หว า ง  Cranfield, airEXODUS แล ะ
Pathfinder ในกรณีศึกษาที ่1 

 
ร ะ ย ะ เ ว ล า 
(วินาที) 

Cranfield airEXODUS Pathfinder 

มากที่สุด 37.1 38.4 39.5 

เฉลี่ย 42.7 41.2 43.2 

นอยท่ีสุด 43.2 44.1 45.1 

 
กรณีศึกษาที่ 2[5] 
การทอสอบการอพยพออกจากอากาศยานรุน 

Boeing 767 ที่ ใ ช ป ระตูฉุ ก เฉิ น  4 ประตู  และ ใช
ผู โดยสารจํานวน 285 คน ในงานวิจัยนี้ไดทําการ
เปรียบเทียบระยะเวลาการอพยพจากการทดสอบการ
อพยพจริงกับ โปรแกรมจําลองการอพยพ airEXODUS 
ซึ่งผลการทดสอบการอพยพจริงใชระยะเวลา 72.6 
และการจํ า ลองการอพยพด วย  airEXODUS ได
ระยะเวลาเฉลี่ย  73.1 วินาที และไดใชโปรแกรม 
Pathfinder ทําการทดสอบการอพยพตามกรณีศึกษาที่ 
2 เพื่อเปรียบเทียบกับ 2 วิธีการทดสอบขางตน พบวา
โปรแกรม Pathfinder มีระยะเวลาการอพยพเฉลี่ย 
74.9 วินาที ซึ่งแตกตางจาก ทั้ง 2 วิธีขางตนประมาณ 
2 วินาท ีแสดง ระยะเวลาการอพยพดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2   เปรียบเทียบระยะเวลาการทดสอบอพยพ
ระหวางการทดสอบจริง  airEXODUS 
และ Pathfinder ในกรณีศึกษาที่ 2 

 
ระยะเวลา 
(วินาที) 

ทดสอบจริง airEXODUS Pathfinder 

มากที่สุด -  ~68.0 70.5 

เฉลี่ย 72.6 73.1 74.9 

นอยท่ีสุด -  ~80.0 78.1 

 
จากผลการทดสอบการอพยพดวยโปรแกรม 

Pathfinder เปรียบเทียบกับทั้ง 2 กรณีศึกษาพบวา
ระยะเวลาการอพยพตางกันไมมาก ดังนั้น โปรแกรม 
Pathfinder จึงสามารถใชในการจําลองการอพยพออก
จากอากาศยานได 
 

3. 3  ส ร า ง แ บ บ อ า ก า ศ ย า น ใน โป ร แก รม 
Pathfinder 
ทําการจําลองแบบโดยใชแบบแปลนอากาศ

ยานในโปรแกรม Pathfinder โดยทําการ ศึกษาเฉพาะ
พื้นที่ภายในหองโดยสาร[1]    ไดแก ความกวาง ความ
ยาว ของพื้นที่ทางเดิน ตําแหนงและขนาดของประตู
ฉุกเฉิน ความกวางยาวของแผนผังที่นั่ง และสิ่งกีดขวาง
ตางๆ ภายในหองโดยสาร เพื่อใชในการวาดแบบใหตรง
ตามขนาดจริง  

3.4  กําหนดคาพารามิเตอร 
กําหนดคาพารามิเตอรในโปรแกรม Path 

finder โดยคาพารามิเตอรที่ ใชประกอบดวย เพศ, 
ความสูง, ความกวางของไหล, ความเร็วในการเคลื่อนที่
, อัตราการผานสูงสุดของประตูฉุกเฉิน และ ระยะเวลา 
การเปดประตูฉุกเฉิน ดังตารางที่ 3 

 เมื่อกําหนดคาพารามิเตอรแลว จึงทําการ
ทดสอบการอพยพกับรูปแบบอากาศยานแบบ แอรบัส 
เอ 330-300 และทําการทดลองจํานวน 12 ครั้ง[4] ใน
แตละรูปแบบ และทําการเลือกผลครั้งที่ใกลเคียงกับ
คาเฉลี่ยมากที่สุดมาเปนตัวแทนประเมินระยะเวลาการ
อพยพและใชวิเคราะหผลในแตละรูปแบบการอพยพ  

3.5  การกําหนดเพศในแตละที่นั่ง 
โดยปกติแลว ผูโดยสารจะมีการกระจายตัว

ของเพศที่แตกตางกันในแตละเที่ยวบิน ซึ่งจะสงผลตอ
ระยะเวลาการอพยพ  ผูวิจัยจึงไดเก็บรวบรวมขอมูล
เพศของผูโดยสารของสารการบินแหงหนึ่ง ในป พ .ศ.
2561 เพ่ือใชเปนขอมูลในการทดลองครั้งนี้  หลังจาก
นั้นจึงใชโปรแกรม SPSS ทําการสุมเลือกเพศในแตละ
หมายเลขที่นัง่ตามจํานวนการทดลอง 12 ครั้ง ในแตละ
รูปแบบ เพ่ือใชในการกําหนดเพศของผูโดยสารในแต
ละที่นั่งลงในโปรแกรม Pathfinder  

 
ตารางที่  3 คาพารามิเตอรของการทดลองที่ใชใน

โปรแกรม Pathfinder  
 

คาพารามิเตอร เพศชาย เพศหญิง 
เพศ  (%) 44.3 55.7 

ความสูง (ซม.)[2,6] 169.1 157 

ความกวางไหล (ซม.)[2,6] 44.1 40.5 

ความเร็วในการอพยพ(ม./วินาที)[9] 2.44 

ระยะเวลาการเปดประตู (วินาที)[9] 2.25 

อัตราการผานประตูประเภท A (คน/
วินาที) [9] 

2.105 

 
3.6  ทดสอบการอพยพตามรูปแบบ 

 ทําการจําลองการอพยพโดยใหใชประตูฉุก 
เฉินทุกประตู  แบงตามรปูแบบการอพยพดังนี ้
รูปแบที่ 1 อพยพแบบอิสระ 
รูปแบที่ 2 อพยพโดยแบงตามพ้ืนที ่
รูปแบที่ 3 อพยพโดยกําหนดใหผูโดยสารออกประตู

ฉุกเฉินที่ใกลที่สุด 
รูปแบที ่4 อพยพโดยกําหนดปริมาณผูโดยสารเฉลี่ยให

ใกลเคียงกันในแตละประตูฉุกเฉิน 
 

การจัดรูปแบบการอพยพทั้ง 4 รูปแบบ แสดง
ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  การจัดรูปแบบการอพยพในรูปแบบที่ 1-4 
 
4.  ผลการศึกษา 

4.1  ผลการทดสอบอพยพ 
การอพยพในรูปแบบที่ 1 เปนการอพยพออก

จากอากาศยานแบบอิสระ มีผูโดยสารทั้งหมด 377 ที่
นั่ ง  โดยโปรแกรม Pathfinder จะทําการกําหนด
ผู โดยสารออกตามวิธีการของโปรแกรม พบวามี
ผูโดยสารอพยพออกจากอากาศยานคนสุดทายใชเวลา 
50.9 วินาที 

การอพยพในรูปแบบที่ 2 เปนการกําหนดให
ผูโดยสารออกตามพื้นที่ภายในของอากาศยาน โดย
แบงเปน 3 พื้นที่ ไดแก พื้นที่บริเวณดานหนา พ้ืนที่
บริเวณกลาง และพื้นที่บริเวณทายของอากาศยาน โดย
กําหนดใหผูที่นั่งบริเวณพ้ืนที่ดานหนา อพยพออกที่
ประตูดานหนาของอากาศยานคือประตูที ่1 ทั้งดานขวา
และซาย (1R, 1L) ผูโดยสารที่นั่งบริเวณกลางอากาศ
ยาน ใหอพยพออกประตูกลาง คือ ประตูที ่ 2  

 

และ 3 ทั้ งดานขวาและดานซาย (2R, 2L, 3R, 3L)  
ผูโดยสารที่นั่งประตูดานหลัง อพยพออกประตูดานหลัง
คือประตูที่ 4 ทั้งดานขวาและซาย (4R, 4L) ผลการ
ทดสอบอพยพออกจากอากาศยาน ในรูปแบบที่ 2 
พบวามีผูโดยสารอพยพออกจากอากาศยานคนสุดทาย
ใชเวลา 79.4 วินาที  

การอพยพในรูปแบบที่ 3 เปนการกําหนดให
ผูโดยสาร อพยพออกจากอากาศยานตามระยะทางที่
ใกลประตูฉุกเฉินที่สุด โดยทําการวัดระยะทางระหวาง
ประตูและแบงระยะก่ึงกลางระหวางประตูฉุกเฉินแตละ
ประตูเพื่อใชกําหนดแถวที่นั่งในการอพยพ ผูโดยสาร
แถวใดอยูใกลประตูใดมากที่สุด ใหอพยพไปทางประตู
นั้น ผลการทดสอบอพยพออกจากอากาศยาน ในรูป 
แบบที่ 3 พบวามีผูโดยสารอพยพออกจากอากาศยาน
คนสุดทายใชเวลา 50.6 วินาที   
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การอพยพในรูปแบบที่ 4 เปนการกําหนดให
ผูโดยสารอพยพออกจากอากาศยานโดยกําหนดจํานวน
ผูโดยสารออกจากประตูฉุกเฉินในจํานวนที่ใกลเคยีงกัน
ในแตละประตู โดยกําหนดใหผูโดยสารประเภทชั้น
ธุรกิจ และผูโดยสารประเภทชั้นประหยัดที่นั่งดานหนา 
ออกทางประตูดานหนาคือประตูที่ 1  โดยมีจํานวน
ผูโดยสารทั้งหมด 75 คน และผูโดยสารแถวที่เหลือ
เฉลี่ยประตูละประมาณ 100 คน ผลการทดสอบอพยพ
ออกจากอากาศยาน ในรูปแบบที่ 4 พบวามีผูโดยสาร
อพยพออกจากอากาศยานคนสุดทายใชเวลา 58.6 
วินาที  

แสดงระยะเวลาอพยพทั้ง 4 รูปแบบดังตาราง
ที่ 4 และภาพที่ 3 และการกําหนดแถวที่นั่งใหอพยพไป
ยังประตูที่กําหนดแสดงดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 4  ระยะเวลาการอพยพของผูโดยสารออก

จากอากาศยานทั้ง 4 รูปแบบ 
 

รูปแบบ 
ระยะเวลา 

อพยพ (วินาที) 
รูปแบบท่ี 1  อพยพแบบอิสระ 50.9 

รูปแบบท่ี 2  อพยพโดยแบงตามพื้นที่ 79.4 

รูปแบบท่ี 3  อพยพไปยังระยะทางท่ีใกลที่สุด 50.6 

รูปแบบท่ี 4  จํานวนผูโดยสารใกลเคียงกัน 
                ในแตละประตู 

58.6 

 

 
 
ภาพที่ 3  ระยะเวลาการอพยพของผูโดยสารออกจาก

อากาศยานทั้ง 4 รูปแบบ 

ตารางที่ 5   การกําหนดแถวที่นั่งใหอพยพไปยังประตูที่
กําหนดในแตละรูปแบบ 

 

รูปแบบ 

การจัดแถวที่น่ังใหอพยพไปยังประตูที่
กําหนด 

1R,1L 2R,2L 3R,3L 4R,4L 

รูปแบบท่ี 1 <-------------- ไมกําหนด ---------------> 

รูปแบบท่ี 2 1-14 <---- 5-33 ----> 42-51 

รูปแบบท่ี 3 1-7 8-24 25-41 42-51 

รูปแบบท่ี 4 1-14 15-26 27-38 39-51 

 
จากการวิเคราะหการอพยพอยางละเอียด ทั้ง 

4 รูปแบบ พบวาการสะสมและการแออัดของผูโดยสาร
เกิดขึ้นที่ชั้นโดยสารแบบประหยัด ในบริเวณทางเดิน 
โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่กลางอากาศยาน ที่ไกลจาก
ประตูฉุกเฉินมากที่สุด และในพื้นที่ดังกลาวยังมีจํานวน
ผูโดยสารมากที่สุดดวย ดังนั้น สรุปไดวาและระยะทาง 
ที่ไกลจากประตูฉุกเฉิน และจํานวนผูโดยสารที่มีมากก็
จะสงผลใหระยะเวลาการอพยพมากขึ้นดวย 

 

4.2 การปรับปรุงรูปแบบการอพยพ 
การทดสอบเพิ่มเติมเพื่อหารูปแบบการอพยพ

ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยทําการวิเคราะหการ
กระจายตัวของผูโดยสารในแตละรูปแบบเพิ่มเติม โดย
ใชการแสดงผลแบบเฉดสี เพื่อดูความหนาแนนของ
ผูโดยสารในการอพยพในแตละชวงเวลา การแสดงผลที่
เปนสีแดงเขมแสดงถึงบริ เวณที่มีการสะสมของ
ผูโดยสารมากที่สุด สีน้ําเงินแสดงถึงบริเวณที่มีการ
สะสมของผูโดยสารนอยที่สุด สีที่แสดงความหนาแนน
ของการอพยพแสดงดังภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4  สีที่แสดงความหนาแนนของผูโดยสารในการ
อพยพ (คน/ตร.ม.) 
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ภาพที่ 5  ความหนาแนนของผูโดยสารในการอพยพ 

แสดงเปนเฉดส ี
 
การปรับปรุงหารูปแบบการอพยพที่ดีที่สุดมี

การพิจารณาดังนี้ 
1. ศึกษาภาพรวมการอพยพ โดยพิจารณา 

จุดเดน จุดดอย ในแตละรูปแบบ และนํามาใชปรับ
รูปแบบในการอพยพ  

2. พิจารณาที่นั่ง ที่ผูโดยสารอพยพออกจาก
อากาศยานเปนลําดับสุดทายวาอพยพออกไปทางประตู
ใด และทําการปรับใหผูโดยสารในแถวนั้นอพยพไปอีก
ดานของประตูฉุกเฉินเพ่ือลดการแออัดและการรอคิว 

3. พิจารณาจากความหนาแนน ในแตละ
วินาที ในพื้นที่บริเวณตางๆ นํามาประเมินวาแถวที่นั่ง
ในพื้นที่ใดมีความแออัดของผูโดยสารมากกวาก็จะปรับ
ใหแถวนั้นๆ อพยพไปยังประตูอีกดานแสดงดังภาพที่ 6 

ผลของการปรับปรุ งรูปแบบการอพยพ
เปรียบเทียบกับรูปแบบเดิมที่ดีที่สุด แสดงดังตารางที่ 6 
และการจัดแถวที่นั่งในแตละรูปแบบแสดงดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 6  เปรียบเทียบรูปแบบการอพยพที่ดีที่สุดกับ

การปรับปรงุรปูแบบ 
 

รูปแบบ 
ระยะเวลาการ
อพยพ (วินาที) 

รูปแบบท่ี 3 50.6 

ปรับปรุงรูปแบบครั้งท่ี 1 52.6 

ปรับปรุงรูปแบบครั้งท่ี 2 54.0 

 
 
 

 
ภาพที่ 6  วิธีการปรับแถวโดยใหบริเวณที่หนาแนน

มากกวาอพยพไปยังประตูตรงขาม 
 
 
ตารางที่ 7  การกําหนดแถวที่นั่งใหอพยพไปยังประตูที่

กําหนดในรูปแบบการปรับปรุง 
 

รูปแบบ 

การจัดแถวท่ีนั่งใหอพยพ 
ไปยังประตูที่กําหนด 

1R, 1L 2R, 2L 3R, 3L 4R, 4L 

รูปแบบท่ี 3 1-7 8-24 25-41 42-51 

ปรับปรุงรูปแบบ
ครั้งที่ 1 

1-7 8-25 26-41 42-51 

ปรับปรุงรูปแบบ
ครั้งที่ 2 

1-7 8-23 24-41 42-51 

 
5. สรุป 

การอพยพออกจากอากาศยาน โดยใชประตู
ฉุกเฉินทุกประตู ทําการทดสอบโดยแบงเปนการอพยพ 
4 รูปแบบ ซึ่งผลการทดสอบไดระยะเวลาการอพยพ 
50.9, 79.4, 50.6 และ 58.6  ตามลําดับ  

จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดสอบ
ของโปรแกรมพารทไฟนเดอร พบวาปจจัยในที่สงผลตอ
การอพยพคือ ระยะทางไปถึงประตูฉุกเฉิน และจํานวน
ผูโดยสารในการอพยพ ยิ่งระยะทางไปยังประตูฉุกเฉิน
มากและจํานวนผูโดยสารในการอพยพมาก ก็จะสงผล
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ใหระยะเวลาในการอพยพมากขึ้น เนื่องจากจะเกิดการ
แออัดในการอพยพของผูโดยสาร   
  เนื่องจากจํานวนที่นั่ง แผนผังที่นั่ง การจัด
พื้นที่ภายใน รูปแบบประตูฉุกเฉิน มีลักษณะเฉพาะ ไม
สามารถปรบัเปล่ียนได การที่จะหาวิธีลดระยะเวลาการ
อพยพลงอีกจึงพิจารณาหารูปแบบการปรับแถวที่นั่งใน
การอพยพแทน  
 ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหการอพยพ ในแตละ
รูปแบบ จากขอมูลที่ไดจากการทดสอบของโปรแกรม
และ ภาพแสดงการอพยพแบบเฉดสีที่แสดงความหนา 
แนนของผูโดยสารในการอพยพในระยะเวลาตางๆ และ
ทําการปรับรูปแบบการอพยพจํานวน 2 ครั้ง ซึ่งไม
สามารถปรบัรูปแบบใหดีกวาเดิมได  

ดังนั้นสรุปไดวาการอพยพในรูปแบบที่ 3 คือ
อพยพโดยกําหนดใหผูโดยสารออกประตูฉุกเฉินที่ใกล
ที่สุด ใชระยะเวลาในการอพยพนอยที่สุดและมีคา
ใกลเคียงมากกับการอพยพในรูปแบบที่ 1 คืออพยพ
แบบอิสระ  

นอกจากนี้ยังมีกรณีอ่ืนๆ ที่นาสนใจ เชน กรณี
ประตูฉุกเฉินไมสามารถใชงานได ก็สามารถใชใน
การศึกษาเพ่ือวางแผนการอพยพได 
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 การประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษาระบบการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตยในธุรกิจยานยนต 

Risk Assessment of Operation and Maintenance for Photovoltaic System in 
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บทคัดยอ :  การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในปจจุบันแตขอมูลเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษาระบบยังมีจํากัด การศึกษานี้จึงไดทําการประเมินความเสี่ยงตาม

มาตรฐาน มอก.18001 รวมกันระหวางเจาหนาที่ความปลอดภัยและวิศวกรไฟฟาของผูรับเหมาและบริษัทตัวอยางโดย

ความเสี่ยงระดับสูงขึ้นไปจะถูกนํามาพิจารณามาตรการลดความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยงพบวาการปฏิบัติงาน

และการบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยอาจกอใหอันตรายจากการถูกไฟดูด การอารค การ

กระแทก เปนตน โดยการลางทําความสะอาดบนแผง อาจกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับสูงที่สุดโดยมีการกําหนด

มาตรการปองกันคือ การสวมใสอุปกรณปองกันแรงดันไฟฟา การตรวจวัดคาทางไฟฟากอนเริ่มงาน และการ

ดําเนินการในเวลากลางคืนหรือการติดอุปกรณลดแรงดัน หลังจากนําความเสี่ยงมากําหนดมาตรการปองกันพบวา

มาตรการดังกลาวทําใหระดับความเสี่ยงลดลง 

 

Abstract: Photovoltaics or PV installation is trending to increase while the safety concerns are still 

limited. This study was applying TISI18001 conducted by safety officers and electrical engineers of 

the owner and contractors in an automotive business. As the result of the study, unacceptable risk 

and high risk will be set safety measure and re-assessed the risk after taking countermeasure. The 

risk assessment result was shown that there were risks from electric shock, arc flash, hitting, etc. 

Cleaning solar module may cause the highest risk level and it was set measures by providing voltage 

resistant personal protective equipment, electrical measurement and operation in night time or 

installation of power optimizer. After setting measures for these risks, the risk levels become lower.  

 

Keywords: Photovoltaics, Risk Assessment, มอก.18001 

Font: TH 

Paper NSEC10-07 



การประชมุวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหงชาต ิครั้งที่ 10  

22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพ 

 68 

1. บทนํา  

ระบบผลิตกระแสไฟฟาจากแสงอาทิตยมีแนวโนม

การติดตั้งเพิ่มมากขึ้น แตยังพบวาผูปฏิบัติงานยังขาด

ความรูในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย อันอาจนําไปสู

อันตรายได การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน

ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา

ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเพื่อกําหนด

แนวทางในการการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา

ระบบอยางปลอดภัย โดยมีขอบเขตในการศึกษาระบบ

การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งติดตั้งบน

ดาดฟา ณ บริษัทตัวอยางในกลุมธุรกิจยานยนต โดย

มุงเนนประเด็นการศึกษาประเด็นทางดานความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานจากแผง PV ถึงตูควบคุม

ระบบ PV (ACCB) เทานั้น 

โดยจากการศึกษาพบวามีตัวอยางการศึกษาที่

เก่ียวของไดแก 

Alessandra ทําไดการวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน

ความนาเชื่อถือของการซอมบํารุงโดยใชวิธี Failure 

Mode and Effect Analysis (FMEA)  

Sotiris N. Kamenopoulos แ ล ะ  Theocharis 

Tsoutsos ไดทําการประเมินความเสี่ ยงของการ

ปฏิบัติงานและการบํารุงรักษาระบบผลิตพลังงาน

ไฟฟา ใชวิธี Operation Risk Management  

นที เกิดศรี ทําการศึกษาการประเมินความเสี่ยง

สําหรับการบํารุงรักษาอุปกรณสถานีไฟฟาแรงสูง โดย

ใชแบบการประเมินความเสี่ยงของการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทยซึ่งประยุกตจากมาตรฐาน BS8800 

มอก.18001 แบบการประเมินความเสี่ยงของบริษัท

ปูนซีเมนตไทยจํากัดและการไฟฟาฝายผลิต  

ดาริกา เขาศรลีาน ไดทําการศึกษาการปองกัน 

อุบัติเหตุทางตาเนื่องจากฝุนในพื้นที่งานกอสราง และ

ประเมินความเสี่ยงโดยใชตารางชี้บงและประเมิน

ความเสี่ยงตามมาตรฐาน มอก.18001  

 

2. มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาพบวามีมาตรฐานที่เกี่ยวของกับ

ความปลอดภัยของระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย ดังนี้ 

2.1.1 มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่องมาตรฐานการติดตั้ง

ทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย: ระบบการผลิตไฟฟา

จากพลังงานแสงอาทิตยที่ ติดตั้ งบนหลังคาและ

มาตรฐาน IEC 60364-7-712 Electrical Installations 

for Buildings- Part 7-712: Requirements for 

Special Installations or Locations- Solar 

photovoltaic (PV) Power Supply Systems. 

Edition 2.0 2017 โดยมาตรฐานทั้งสองมีการกลาวถึง

หัวขอทางดานความปลอดภัยเก่ียวกับการปองกันไฟดูด 

การปองกันกระแสเกิน การปองกันความผิดพรองลงดนิ 

และการปองกันผลกระทบจากฟาผา แรงดันเกิน และมี

การแนะนําหัวขอการบํารุงรักษาระบบ PV 

2.1.2 NFPA 70E Standard for Electrical 

Safety in the Workplace เปนมาตรฐานสําหรับ

ความปลอดภัยในการทํางานกับไฟฟา มีการระบุ

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสําหรับการปองกัน

อันตรายจากการอารกไฟฟา โดยเทียบจากคาแรงดัน

และคากระแสลัดวงจร แลวจึงนําประเภทอุปกรณที่ได

ไปเทียบกับระดับการปองกันอารกขั้นต่ําที่ตองการ 

โดยคาพลังงานความรอน 1-2 แคลอรี่ตอตาราง

เซนติเมตรสามารถทําใหผิวหนังไหมระดับที่ 2  

2.1.3 EIT Standard 2001-56 ม า ต ร ฐ า น

วิศวกรรมสถานแห งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ เรื่องมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ

ประเทศไทย 2556 มีการระบุอันตรายจากไฟฟาที่มตีอ

รางกายมนุษยโดยการสัมผัสกระแสไฟฟา 10 mA 

อาจทําใหไมสามารถหลุดออกไปพนจากอันตราย

เนื่องจากไฟฟาดูดไดและการสัมผัส ≥40 mA อาจทํา

ใหเสียชีวิต โดยคาความตานทานของรางกายมนุษย
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ตามสวนตางๆของรางกายมีคา 100,000 ในสภาวะ

ผิวหนังแหง และ 1,000 ในสภาวะผิวหนังเปยก 

2.1.4 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ

บริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อา

ชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับ

ไฟฟา พ.ศ. 2558 มีการกําหนดอุปกรณคุมครองความ

ปลอดภัยสวนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 

 

3. ขั้นตอนการดําเนินการ 

 การศึกษานี้มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

3.1 ศึกษาระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย โดยระบบที่ใชในการศึกษาเปนระบบที่ 

ผลิตไฟฟากระแสสลับผานอินเวอรเตอรแบบแยกสวน 

5 ชุด ขนาด 20 kW ตอชุด จํานวนแผงโซลาเซลล 

360 หน วย  15 สตริ ง  5 อา เรย  โดยมีค าแรงดัน

แตกตางกันในแตละจุด ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  แผนผังวงจรไฟฟาของระบบ PV 

3.2 กํ าหนดหั วข อการปฏิบั ติ ง านและการ

บํารุงรักษาที่ตองการประเมินความเสี่ยงโดยอางอิง

จากมาตรฐานมาตรฐานวิ ศวกรรมสถานแห ง     

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่องมาตรฐาน

การติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย: ระบบการ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา

และการปฏิบัติงานจริงของผูรับเหมา โดยมีกิจกรรมที่

เก่ียวของมีทั้งหมด 12 กิจกรรมไดแก 

1) การตรวจสอบและทําความสะอาดสถานที่ตั้ง 

2) การตรวจสอบความสะอาดแผงโซลาเซลล  

3) การเปลี่ยนแผงโซลารเซลล 

4) การตรวจสอบความสมบูรณทางกลของทอ

ดวยสายตา  

5) การทําการเปลี่ยนทอ PVC รอยสายไฟ  

6) การเปลี่ยนเคเบิลที่เสียหาย  

7) การวัดแรงดันวงจรเปด  

8) การวัดความตานทาน 

9) การตรวจสอบอุปกรณปองกัน เชน ฟวสและ

อุปกรณปองกันแรงดันเกิน 

10) การเปลี่ยนฟวส 

11) การบํารุงรักษาอินเวอรเตอร 

12) การเปลี่ยนอินเวอรเตอร 

3.3 ศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงตามโดย

อางอิงวิธีการจากมาตรฐาน และจากงานวิจัยที่

เก่ียวของพบวาวิธีที่เหมาะสมกับการประเมินอันตราย

จากการปฏิบัติงานของพนักงาน คือการประยุกตใช

แบบฟอร มตามมาตรฐาน  มอก .18001 โดยใช

แบบฟอรมการประเมินดังตารางที่ 1 

3.4 ทํ า ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ก า ร

ดําเนินการปฏิบัติงานจริงและการคาดการณอันตราย

สําหรับหัวขอที่ยังไมมีการปฏิบัติงานจริงในบริษัท

ตัวอยาง โดยดําเนินการรวมกันระหวางผูเก่ียวของ 
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ตารางที่ 1  แบบฟอรมการประเมินความเสี่ยงประยุกตจากมาตรฐาน มอก.18001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งไดแก วิศวกรไฟฟา เจาหนาที่ความปลอดภัยและ

ผูปฏิบัติงานทั้งจากบริษัทตัวอยางและบริษทัผูรบัเหมา 

3.5 ทําการชี้บงอันตรายโดยทําการแตกขั้นตอน

การปฏิบัติงาน ระบุรายละเอียดงานและรายละเอียด

ของอันตรายรวมกันระหวางผูเก่ียวของ    
 

3.6 ทําการประเมินความเสี่ยงลงในแบบฟอรมดัง

ตารางที่ 1  โดยแบงสาเหตุของอันตรายออกเปน 9 

ประเภทไดแก ไฟดูด อารค กระแทก วัตถุหนักหลน

ทับ ของมีคมตัดบาด ยกของผิดทา ตกจากที่สูง วัตถุ

กระเด็นเขาตา และการสัมผัสความรอน ระบุความถ่ี

ในการทํางานโดยอางอิงจากการปฏิบัติงานจริงและ

ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

จากนั้นพิจารณาโอกาสในการเกิดอันตราย โดยมี

เกณฑการประเมินทั้งหมด 10 หัวขอ โดยเกณฑการ

ประเมินแบงเปน ระดับ 1 (นอย) 2  )ปานกลาง ( 3 

)มาก(   

นําผลรวมของการคะแนนที่ ไดจากการ

ประเมินคา โอกาสของแตละเกณฑมาคูณกับคา

น้ําหนักของเกณฑการประเมินโอกาสในแตละขอ แลว

นําไปคํานวณหา % โอกาส โดยนําคะแนนรวมที่ได

หาร 81 เพื่อเทียบเปน % โอกาส แลวนํา% โอกาสไป

หาระดับของโอกาสดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2  ระดับโอกาสการเกิดอันตรายตามรอยละ 

  ของคะแนน 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด

อันตราย 

คะแนนที่ไดคิดเปน

รอยละ 

1 นอย นอยกวา 50 

2 ปานกลาง 50-70 

3 มาก มากกวา 70 

 

 จากนั้นหาระดับของความรุนแรงโดยพิจารณา

เกณฑตามตารางที่ 3  

 

การประเมินความเสี่ยง 

ลําดับ รายละเอียด

งาน 

รายละเอียด

อันตราย 

แนวทางในการปฏิบัตงิาน

เพื่อความปลอดภยั 

โอกาส 

%
โอ

กา
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ระ
ดับ
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งโ
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าส
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สถ
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กา
รณ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จํา
นว

นค
น 

คว
าม

ถี ่

ตร
วจ

วัด
 

คูม
ือ 

อบ
รม

 

กา
รค

วบ
คุม

 

PP
E 

อุป
กร

ณ
ปอ

งก
ัน 

ตร
วจ

สอ
บ 

เตื
อน

อัน
ตร

าย
 

3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 

1 การลางทํา

ความ

สะอาดบน

แผงดวยน้ํา

ในเวลา

กลางวัน 

ไฟดูดจากการที่

รางกายสัมผัส

กับโครงโลหะที่มี

กระแสไฟฟารั่ว

ในสภาวะที่

ผิวหนังเปยก 

หรือสายไฟที่

ชํารุด 

 - ตรวจสอบคาความเปน

ฉนวนของสายไฟหรอืตรวจ

ไฟรั่วกอนเริ่มงาน  

 - จัดทําคูมือความ

ปลอดภยัสําหรบัการ

ปฏิบัติงาน 

 - จัดการฝกอบรมตามคูมือ

ความปลอดภยั 

 - ควบคุมการปฏบิัติงาน

ตามคูมือความปลอดภยั 

 - สวมใสรองเทาบูทและถุง

มือกันแรงดันไฟฟา 

 - ติดอุปกรณลดแรงดัน 

)Power optimizer) 

 - ลางทําความสะอาดใน

เวลากลางคนื 

กอ
น 

1 1 2 3 3 3 3 3 1 2 72% 3 3 9 ยอมรบั 

ไมได 

หล
งั 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 33% 1 3 3 ปาน

กลาง 

 

หัวขอการประเมินโอกาสที่มีคะแนน ≥2 จะถูก

นํามาพิจารณามาตรการลดความเสี่ยง 
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ตารางที่ 3  ระดับความรนุแรง 

 

 นําคะแนนความเสี่ยงซึ่งไดจากการนําระดับ

โอกาส x ระดับความรุนแรง แลวนําคะแนนความเสีย่ง

เทียบระดับความเสี่ยงดังตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4  ระดับความเสี่ยง 
 

ระดับ  คะแนน ระดับความเสี่ยง 

1  1 เสี่ยงเล็กนอย 

2  2 ยอมรับได 

3  3-4 ปานกลาง 

4  6 สูง 

5  9 ยอมรับไมได 

 

นําหัวขออันตรายที่อยู ในระดับความเสี่ ยงที่

ยอมรับไมไดและความเสี่ยงสูงมากําหนดมาตรการ

ปองกัน โดยพิจารณามาตรการปองกันจากคะแนน

โอกาสในการเกิดอันตรายแตละหัวขอ แลวนําหัวขอที่

มีคาคะแนน ≥2 คะแนนมากําหนดมาตรการปองกัน 

จากนั้นทําการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหลังการระบุ

มาตรการปองกันเพื่อตรวจสอบผลการประเมินความ

เสี่ยงใหอยูในระดับปานกลางโดยผูเก่ียวของชุดเดิม 

3. ผลการศึกษา 

3.1  ผลการประเมินความเสี่ยง 

จากการประเมินความเสี่ยงทั้งหมด 12 

กิจกรรม พบวามีอันตรายทั้งหมด 107 รายการ เมื่อ

จําแนกความเสี่ยงตามกิจกรรม พบวากิจกรรมที่มี

จํ านวนความเสี่ ยงมากที่ สุ ด ไดแก  การ เปลี่ ยน

อินเวอรเตอร การเปลี่ยนสายเคเบิลที่เสียหาย การ

ตรวจสอบและทําความสะอาดแผงโซลารเซลล การ

เปลี่ยนทอ PVC รอยสายไฟ และอื่นๆตามลําดับ ดัง

แสดงในภาพที ่2 

ภาพที่ 2  จํานวนความเสี่ยงจําแนกตามกิจกรรม 

 

เมื่อนํารายการอันตรายจากกิจกรรมทั้งหมดมา

จําแนกตามประเภทของอันตรายพบวาประเภท

อันตรายที่มีจํานวนมากที่สุดไดแกอันตรายจากไฟดูด 

การอารค การกระแทกและอื่นๆตามลําดับ ดังภาพที่ 

3 

24

16
14 14 13

8
6 6

2 2 1 1

0

5

10

15

20

25

30

กา
รเ

ปลี่
ยน

อิน
เว

อร
เต

อร


กา
รเ

ปลี่
ยน

เค
เบ

ลิท
ี่เสี

ยห
าย

ตร
วจ

สอ
บแ

ละ
ทํา

คว
าม

สะ
อา

ดแ
ผง

โซ
ลา

รเ
ซล

ล

ทาํ
กา

รเ
ปลี่

ยน
ทอ

 P
VC

 ร
อย

สา
ยไ

ฟ

เป
ลี่ย

นแ
ผง

โซ
ลา

รเ
ซล

ลท
ี่พบ

คว
าม

ผิด
ปก

ติ

กา
รว

ัดค
วา

มต
าน

ทา
นข

อง
สา

ยไ
ฟ

กา
รก

าร
เป

ลี่ย
นฟ

วส


กา
รว

ัดแ
รง

ดัน
เป

ดว
งจ

ร

กา
รต

รว
จส

อบ
อุป

กร
ณ

ปอ
งก

ัน

กา
รต

รว
จส

อบ
แล

ะท
าํค

วา
มส

ะอ
าด

สถ
าน

ทีต่
ั้ง

กา
รต

รว
จส

อบ
คว

าม
สม

บูร
ณ

ทา
งก

ลข
อง

ทอ
…

 

กา
รบ

ําร
ุงร
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จํานวนความเส่ียง

 ระดับ ความ

รุนแรง 

รายละเอียด 

1 นอย บาดเจ็บเล็กนอย ผิวหนังชั้น

บนไดรับบาดเจ็บ ระคาย

เคือง อึดอัดไมสบาย 

2 ปานกลาง เปนบาดแผลลึก อาการปวย

ที่อาจทําใหพิการ เล็กนอย 

กระดูกหักหรือแตกเล็กนอย 

3 มาก บาดเจ็บถึงข้ันรุนแรง พิการ 

ทุพพลภาพ ตาย หรือไดรับ

บาดเจ็บเปนจํานวนมาก 
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ภาพที่ 3 จํานวนความเสี่ยงจําแนกตามประเภทของ 

  อันตราย 
 

เมื่อนํารายการอันตรายทั้งหมดมาจําแนกตาม

ระดับความเสี่ยงดังภาพที่ 4 พบวามีความเสี่ยงระดบัที่

ยอมรับไมได 1 รายการ จากกิจกรรมการตรวจสอบ

และทําความสะอาดขณะลางทําความสะอาดแผงโซ

ลารเนื่องจากเปนการทํางานในสภาวะเปยกและมี

อุปกรณปองกันอันตรายที่ไมเพียงพอ และความเสี่ยง

ระดับสูง 18 รายการจากการปฏิบัติงานที่สัมผัสกับ

ไฟฟาและการไมทําการคงสภาพการตัดกระแสไฟฟา  

 
ภาพที่ 4  จํานวนความเสี่ยงจําแนกตามระดับความ 

  เสี่ยงกอนกําหนดมาตรการปองกัน 
 

3.2 มาตรการปองกันอันตราย 

เมื่อนําความเสี่ยงระดับสูงและระดับที่ยอมรับ

ไมไดทั้ง 19 รายการมาพิจารณามาตรการปองกัน

พบวาควรมีการตรวจวัดทางไฟฟากอนเริ่มงาน การ

จัดทําคูมือความปลอดภัย การสวมใสอุปกรณปองกัน

และการติดตั้งอุปกรณปองกันอันตราย เปนตน โดย

อันตรายที่มีความเสี่ยงระดับที่ยอมรับไมไดจากการ

ลางทําความสะอาดแผงเมื่อนํามากําหนดมาตรการ

โดยการสวมใสรองเทาบูทและถุงมือกันแรงดันไฟฟา 

ต ร ว จ วั ด ค า ค ว า ม ต า น ท า น ข อ ง ส า ย ดิ น แล ะ

กระแสไฟฟารั่วกอนเริ่มงาน รวมทั้งดําเนินการในเวลา

กลางคืนหรือติดตั้ ง อุปกรณลดแรงดัน  (Power 

Optimizer) และทําการประเมินความเสี่ยงหลัง

กําหนดมาตรการปองกัน พบวาระดับความเสี่ยงลดลง

เหลือระดับปานกลางดังภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5  จํานวนความเสี่ยงจาํแนกตามระดับความ 

  เสี่ยงหลังกําหนดมาตรการปองกัน 

 

4. สรุปและขอเสนอแนะ 

  4.1 สรุปผล 

  จากการศึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงของการ

ปฏิบัติงานและการบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตยของบริษัทตัวอยางทั้งหมด 12 

กิจกรรม พบวามีความเสี่ยงทั้งหมด 107 รายการ โดย

แบงตามประเภทของอันตราย ได 9 ประเภท ผลการ

ประเมินความเสี่ยงพบวามาตรการความปลอดภัยที่มี

อยูในปจจุบันยังไมเพียงพอจึงจําเปนตองพิจารณาหา

มาตรการปองกัน โดยพบอันตรายจากไฟดูดมากที่สุด 

ไฟดูด, 45%

อารค, 16%

กระแทก, 

15%

วัตถุหนัก

หลนทับ, 

11%

ของมีคมตัด

บาด, 4%

ยกของผิด

ทา, 4%

ตกจากที่สูง, 

3%

วัตถุกระเด็น

เขาตา, 2%
สัมผัสความ

รอน, 1%

ยอมรับ

ไมได, 

1%

สงู, 17%

ปาน

กลาง, 

32%

ยอมรับ

ได, 40%

เล็กนอย, 

10%

ยอมรับ

ไมได, 

0%

สงู, 0%

ปาน

กลาง, 

50%
ยอมรับ

ได, 40%

เล็กนอย, 

10%
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และกิจกรรมที่มีจํานวนความเสี่ยงมากที่สุดคือการ

เปลี่ยนอินเวอรเตอร อันตรายจากการปฏิบัติงานที่มี

ความเสี่ยงระดับที่ยอมรับไมได ไดแก การลางทําความ

สะอาดแผง และระดับความเสี่ยงสูง ไดแก  การ

ปฏิบัติงานทีส่ัมผัสกับไฟฟาและการไมคงสภาพการตัด

กระแสไฟฟา 

 

  4.2 ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาขอมูลการปฏิบัติ งานและ

บํารุงรักษาระบบที่มีการใชงานเพียง 1 ป  ขอมูล

สํ าหรับประเมินความเสี่ ยงของการปฏิบัติ งาน

บางอยางไมไดถูกประเมินจากสถานการณจริงทํา

ใหผลการประเมินอาจมีความคาดเคลื่อน จึงควรมีการ

เก็บขอมูลในระยะยาวเพ่ือใหไดผลการประเมินความ

เสี่ยงทีต่รงกับการปฏิบัตงิานจริงมากขึ้น 

การติดตั้งอุปกรณปรับลดแรงดัน หรือ Power 

Optimizer เพ่ือควบคุมอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับ

ยอมรับไมได จากกิจกรรมลางทําความสะอาดแผงโซ

ลารเซลล อาจไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากมี

คาใชจายสูง จึงควรพิจารณามาตรการที่ไมตองลงทุน

แตสามารถควบคุมความเสี่ยงไดเชน การลางทําความ

สะอาดในเวลากลางคืน การตรวจสอบระบบสายดิน

ประจําปและการรั่วของกระแสไฟฟากอนเร่ิมงาน และ

สวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่สามารถปองกัน

แรงดันได และการฝกอบรม เปนตน นอกจากนี้ควรมี

การเฝาระวังและมีการควบคุมดูแลความเสี่ยงระดับ

ปานกลาง ยอมรับ และนอย เพ่ือไมใหมีปจจัยที่ทําให

ระดับความเสี่ยงเพิม่ขึ้น 
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Temperature Improvement for Small Dry Spray Booth 
Operator in Automotive Industry 
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บทคัดยอ: การพนสีชิ้นสวนรถยนตของหองพนสีชนิดแหงในอุตสาหกรรมยานยนตภายในหองพนสีนั้นมีความรอนและ
อุณหภูมิสูงกวามาตรฐานการทํางาน จุดประสงคเพื่อศึกษาและแกปญหาอุณหภูมิที่เกิดข้ึนภายในหองพนสีชนิดแหง 
อาศัยระเบียบวิธีพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเขามาชวยวิเคราะหเพื่อหาแนวทางแกปญหา โดยทําการศึกษาและ
วิเคราะหอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงภายในหองพนสีชนิดแหงจากระบบระบายอากาศและปรับอากาศตางๆที่ติดตั้งไปใน
หองพนสีชนิดแหง พบวาการใชพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเขามาชวยวิเคราะหนั้นไดผลที่ไดจากการวิเคราะหแสดง
ใหเห็นวาระบบปรับอากาศสามารถลดอุณหภูมิไดในขณะ ทีร่ะบบระบายอากาศเพียงอยางเดียวไมสามารถลดอุณหภูมิ
เพ่ือแกปญหาความรอนภายในหองพนสีชนิดแหงและเปนไปตามแผนผังความสบายตามมาตรฐานของ ASHARE 

  
Abstract: Heat and high temperature usually higher than occupational safety standard occur in dry 
paint spray booth in automotive industry. Objective was to study and solve high temperature 
problem in the dry spray booth using computational fluid dynamics (CFD) to evaluate temperature 
change in the dry spray booth from different ventilation and air conditioning systems. Computational 
fluid dynamics showed that air conditioning system can reduce temperature down to the required 
level whereas ventilation systems cannot. As a result air conditioning system was adopted and 
further designed and installed to resolve the problem 
 
 Keywords: Ventilation, Air Condition, Computational Fluid Dynamics
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1. บทนํา  
ก า รปรับอากาศมี ค ว ามสํ าคัญ อย า งยิ่ ง ต อ

ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะประเทศไทยที่ตั้งอยูในเขต
ภูมิอากาศแบบรอนชื้น ภายในอาคารหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมจําเปนตองมีการปรับอากาศ เพื่อให
เจาหนาที่หรือบุคลากรสามารถทํางาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การปรับอากาศเปนกระบวนการ
ควบคุมสภาวะของอากาศเพื่อใหเปนไปตามความ
ตองการ โดยทั่วไป ปจจัยหรือพารามิเตอรของอากาศ
ที่ตองควบคุมประกอบดวย อุณหภูมิ ความชื้น ความ
สะอาด การกระจายลม และปริมาณลม การปรับ
อากาศมุงใหเกิดความรูสึกสบายตอผูอยูอาศัยหรือ
ผูปฏิบัติงานใหอยูในสภาวะที่รูสึกพอใจกับอุณหภูมิ
ของสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา อยางไรก็ตามในโรงงาน
อุตสาหกรรม การปรับอากาศอาจใชเพื่อควบคุมภาวะ
อากาศในกระบวนการผลิต  
 งานวิจัยฉบับนี้เลือกศึกษาและปรับปรุงแกไขหอง
พนสีชนิดแหงขนาดเล็กภายในโรงงานประกอบ
รถยนตแหงหนึ่งในสวนภายในหองพนสีชนิดแหง ซึ่ง
กําลังประสบปญหาดานการปรับสภาวะอากาศเพ่ือ
ความสบายสําหรับผูปฏิบัติงานในหองพนสีชนิดแหง 
จากขอรองเรียนในการทํางานภายในหอง ปญหานั้น
สงผลโดยตรงตองานดานความปลอดภัย  ไดแก  
ปญหาดานการยศาสตร ปญหาดานความเมื่อยลาจาก
การทํางานดานสุขภาพ จากสภาพแวดลอมที่รอนอบ
อาวจากการทํางานภายในหองพนสีชนิดแหง ปญหา
มาจากระบบระบายอากาศที่ใชอยู ในปจจุบัน ใช
หลักการดึงอากาศจากภายนอกโดยไมมีการปรับ
สภาพอากาศกอนเขามาจายหมุนเวียนภายในหองพน
สี ซึ่งไมสามารถควบคุมอุณหภูมิไดตามตองการ จึง
พิจารณาหาแนวทางการแกไขดังกลาว 
 
2. อุปกรณและวิธีการศึกษา  

การศึกษาอุณหภูมิภายในหองพนสีชนิดแหงขนาด
เล็กของโรงงานประกอบรถยนตแหงหนึ่งโดยทําการ
ตรวจวัดคาสภาวะอากาศปจุบันและวิเคราะหหาแนว
ทางการแกไขโดยการสรางแบบจําลองหองพนสีชนิด
แหงและการใชการจําลองพลศาสตรของไหลเชิง
คํานวณ(Computational Fluid Dynamics ; CFD) 
เขามาชวยในการวิเคราะหการลดอุณหภูมิภายในหอง

พ น สี  โ ด ย ก า ร เพิ่ ม ร ะ บบ กา ร ระ บา ยอาก าศ 
( Ventilation) และระบบกา รปรั บอากาศ (Air 
Condition) ทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการ
ลดอุณหภูมิทั้งสองรูปแบบ และสรุปผลการวิเคราะห
และเลือกใชระบบที่ดีที่สุดในการแกปญหาอุณหภูมิ
ภายในหองพนสีชนิดแหง นําผลการวิเคราะหนั้นมา
ออกแบบและคํานวณเลือกใชระบบปรับอากาศที่
เหมาะสม เพ่ือทําการติดตั้งและทดสอบการทํางาน 
หลังจากนั้นตรวจวัดอุณหภูมิภายในหองพนสีชนิดแหง 
วิเคราะหและสรุปผลงาน 

 
3. วิธีการดําเนินงาน  

ในการศึกษาและปรับปรงุแกไขมีวิธีการดําเนินการ
อยู 5 ขั้นหลักๆตอนคือ  

3.1 ศึกษาระบบการทํางานและตรวจวัดอุณหภูมิ
อากาศภายในหองพนสีชนิดแหง 

3.2 ศึกษาหาแนวทางการแก ไขและการนํ า
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ (Computational 
Fluid Dynamics; CFD) เขามาชวยในการวิเคราะห 

3.3 คํ านวณระบบปรับอากาศที่ ดี ที่ สุ ดจาก
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณและออกแบบเพื่อติดตั้ง
ใหเหมาะสมกับพ้ืนทีห่องพนสีชนิดแหง 

3.4 ติดตั้งระบบปรับอากาศ ทําการทดสอบและ
วัดผลการตรวจวัด 

3.5 เปรียบเทียบผลการทดลองและสรุปผล 
 
4. ผลการทดลองและวิจารณ                          

 หลักการทํางานและการหมุนเวียนของอากาศ
ภายในหองพนสีชนิดแหงดวยการจายอากาศเขาไปใน
หองดวยพัดลมการทํางานจะดึงอากาศภายนอกผาน
ฟลเตอรเพื่อกรองฝุนจากการที่ดึงอากาศภายนอก
อากาศนั้นจะไหลไปตามทอลมไปยังกลองอากาศ ที่อยู
ตําแหนงดานบนฝาของหองพนสีชนิดแหง อากาศจะ
อัดตัวและมีความดันผานฟลเตอรเพื่อกรองฝุนอีกชั้น 
ลงมาในหองพนสีชนิดแหง  อากาศที่ผานเขามาในหอง
พนสีชนิดแหงนั้นจะถูกดูดดวยพัดลมดูดอากาศสีที่ฟุง
กระจายภายในหองจะถูกดูดออกภายนอกหองผาน
ฟลเตอร และผานกลองอากาศที่อยูตําแหนงพื้นชั้น
ลางของหองพนสีชนิดแหง ไปยังทอลมที่มีฟลเตอร
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กรองอากาศอีกชั้นและระบายอากาศที่สะอาดออก
โรงงานตามภาพที่ 1           

 
                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการหมุนเวียนของอากาศภายในหอง 
   พนสีชนิดแหง  
 

 คุณลักษณะหองพนสีชนิดแหงขนาด 4.1 x 6.13 x 
3.55 เมตร ผนังภายในสีขาวทําจาก Color Bond 
เคลือบสีที่อุณหภูมิ 240 °C เคลือบพลาสติกใสบน
ผิ วหน าผนั งภานนอกทํ าจากแผนเหล็ก เคลือบ        
ซิงคคาลุม (Zincalume) ชุดพัดลมอัดอากาศเขาและ
ชุดพัดลมอัดอากาศออก ชุดพัดลมแบบขับตรง 
(Direct drive) แบบ Backward Blade  มอเตอร 10 
แรงมา 380 โวลต ใหปริมาตรลม 11,655 CFM และมี
หลอดไฟฟลูออนเรสเซ็นตขนาด 36 วัตต จํานวน 40 
หลอด ตามภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงภายในหองพนสีชนิดแหง 
 การศึกษาความรูสึกสบายของพนักงานในการ
ทํางานในหองพนสีชนิดแหง ซึ่งอยูในหองพนสีที่มี
ระบบระบายอากาศหมุนเวียนภายในหองโดย
เปรียบเทียบกับชารทความสบายของ ASHRAE 
Handbook, Fundamentals 1992 โ ด ย ต อ ง ก า ร
ออกแบบใหอุณหภูมิภายในหองพนสีชนิดแหงอยู
ในชวง 25-28 °C  เ พ่ือความสบายของพนักงาน 
นอกจากนั้นยังมีขอจํากัดในเรื่องความเร็วลมเฉลี่ย
ภายในหองพนสี เพื่อไมใหมีผลกระทบตอกระบวนการ
พนสี  

 การตรวจวัดอุณหภูมิภายในหองพนสีชนิดแหง ได
มีการมีการตรวจวัดตามภาพที่ 3 แบงออกเปน 2 
ชวงเวลาดวยกันคือเดือนตุลาคมและเดือนเมษายน ซึ่ง
ผลการตรวจวัดทั้งสองชวงเวลานั้นมีคาผลอุณหภูมิที่
ไดแตกตางกัน ผลอุณหภูมิภายในหองพนสีชนิดแหงใน
การตรวจวัด คาเฉลี่ยของอุณหภูมิ เดือนตุลาคม
อุณหภูมิภายในหองพนสีชนิดแหง 34.3 °C  ความชื้น
สัมพัทธ  59.0 % Rh เดือนเมษายน อุณหภูมิภายใน
หองพนสีชนิดแหง  36.4 °C ความชื้นสัมพัทธ 53.5 % 
Rh ซึ่งมีคาสูงกวาชวงเดือนตุลาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 3 แสดงการตรวจวัดอุณหภูมภิายในหองพนส ี 
   ชนิดแหงในชวงเดือนตุลาคม 

  4.1 การวิเคราะหศึกษาหาแนวทางการแกไข
แ ล ะ ก า ร นํ า พ ล ศ า ส ต ร ข อ ง ไ ห ล เ ชิ ง คํ า น ว ณ 
( Computational Fluid Dynamics; CFD) เ ข า ม า
ชวย โดยการกําหนดแนวทางการวิเคราะห เพื่อ
แกปญหาไว 3 รูปแบบ คือ  
  4.1.1 รูปแบบของการระบายอากาศ 
( Ventilation; Air Curtain Supply) ต ามภา พที่  4 
เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศเขาไปในหอง การนําอากาศ
จากภายนอกเพื่อจายเขาไปในหองพนสี  ในการ
ทดสอบพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณไดกําหนด
ความเร็วของลม (Velocity) ที่จายอากาศเขาไปใน
หองทั้งหมดอยู 4 คาคือ 0.7m/s, 1.4 m/s ,  2.0 m/s 
, 2.5 m/s  เพ่ือดูวาความเร็วในแตละคานั้น มีผลทํา
ใหอุณหภูมภิายในหองเปลี่ยนแปลงอยางไร 
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ภาพที่ 4 หลักการทํางานการจําลองรปูแบบของการ 
  ระบายอากาศ (Ventilation; Air Curtain  
  Supply 

4.1.2 รูปแบบของการปรับอากาศ โดย
ใชการระเหยของน้ํา (Air Condition; Air Makeup 
Unit) ตามภาพที่ 5 ที่ใชน้ําอุณหภูมิปกติเขามาชวยใน
การลดความรอนจากการนําเอาอากาศภายนอกมา
จายในหองพนสี โดยระบบน้ํานั้นจะหมุนเวียนในหอง
สเปรยน้ํา (Chamber) และปลอยเปนฝอยละอองน้ํา 
เพ่ือลดความรอนของอากาศจากภายนอกที่ดึงเขามา 
โดยการทดสอบกําหนดอุณหภูมิภายในหองพนสีอยูที่ 
36 °C  และอากาศภายนอกหองพนสีอยูที่ 33°C โดย
การใชพัดลมดูดอากาศจากภายนอก ผานหองสเปรย
น้ําในหองจะประกอบไปดวยฟลเตอรเพื่อกรองอากาศ 
และระบบสเปรยน้ํ า เพื่อลดอุณหภูมิของอากาศ
ภายนอก อุณหภูมิปกติของน้ําที่ 27 °C จะสเปรยเปน
ฝอยละอองน้ําภายในหองเพ่ือจะชวยลดอุณหภูมิของ
อากาศจากภายนอกจาก 33 °C ลดลงประมาณ 2-3 
°C อากาศที่ถูกลดอุณหภูมินั้นจะถูกสงผานทอลมเพื่อ
จายเขาไปภายในหองพนส ี
 

 
 
ภาพที่ 5 หลักการทํางานการจําลองรปูแบบของการ 
  ปรับอากาศ (Air Condition ; Air Makeup    
  Unit)  

4.1.3 รูปแบบของการปรับอากาศ (Air 
Condition; Air Handing Unit) ตามภาพที่  6 ที่ ใช
สารทําความเย็น R410A เปนตัวทําความเย็นในระบบ
ปรับอากาศอากาศที่จายเขาไปในหองพนสีจะมีความ
เย็นผานทอลมเพื่อจายเขาไปภายในหองพนส ี

 
 

ภาพที่ 6 หลักการทํางานการจําลองรปูแบบของการ 
ปรับอากาศ (Air Condition ; Air Handing  
Unit) 

4.2 ผลการทดสอบและวิเคราะหดวยจําลอง
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ (Computational 
Fluid Dynamics; CFD) 

4.2.1 รูปแบบของการระบายอากาศ 
(Ventilation; Air Curtain Supply) เพื่อเพิ่มปริมาณ
อากาศเขาไปในหอง เพื่อดูวาอากาศจากภายนอกที่
เพิ่มเขาไปในหองนั้น มีผลทําใหอุณหภูมิภายในหอง
ลดลงจากอุณหภูมิเดิม 36 °C เปลี่ยนเปน 34.5 °C 
ลดลง 1.5 °C  คิดเปน 4.16 % เนื่องดวยขอจํากัดดวย
เรื่องความเร็วลมที่มีผลกระทบตอกระบวนการพนสี 
จะตองไมเกิน 0.3 m/s จึงทําใหการจําลองการระบาย
ไมเพียงพอตอผลที่ตองการ ตามภาพที่ 7 และภาพที่ 
8 
 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 7 การทดสอบจําลองพลศาสตรของไหลเชิง  
  คํานวณรูปแบบของการระบายอากาศ 
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ภาพที่ 8 การแสดงผลทดสอบจําลองพลศาสตรของ 
ไหลเชิงคํานวณรูปแบบของการระบาย 
อากาศ 

4.2.2 รู ปแบบของการปรับอากาศ 
(อากาศ (Air Condition ; Air Makeup Unit) ที่ใชน้ํา
อุณหภูมิปกติที่ 27 °C  เขามาหมุนเวียนในระบบหอง
สเปรยน้ํา (Chamber) ภายนอกเพื่อลดความรอนของ
อากาศจากภายนอกที่ดึงเขามา อุณหภูมิเดิมภายใน
หองพนสี 36 °C เปลี่ยนเปน 32.41 °C ลดลง 3.59 °C  
คิดเปน 9.97% การจําลองเปนการนําอากาศภายนอก
ที่ผานเขามาที่มีอุณหภูมิ 33 °C มาลดลงเหลือ 30 °C  
ดวยการใชน้ําอุณหภูมิปกติที่ 27 °C  ตามภาพที่ 9 
และภาพที่ 10 ในการสเปรยอากาศที่ผานเขามา ยังไม
ไดผลเทาที่ตองการ เนื่องจากยังตองการอุณหภูมิน้ําที่
ต่ํากวาจากการทดสอบ หรืออยูที่ 7-12 °C  ซึ่งในการ
สรางระบบจริงตองอาศัยน้ําเย็นจากจากระบบชลิเลอร  
เพ่ือมาชวยลดอุณหภูมิของอากาศใหไดผลตามความ
ตองการ ซึ่งจะทําใหระบบนั้นมีความซับซอนมากขึ้น
และมีราคาสูงข้ึน 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 การทดสอบจําลองพลศาสตรของไหลเชิง 

คํานวณรูปแบบของการปรบัอากาศ (Air  
Condition; Air Makeup Unit AMU) 

 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 10 การแสดงผลการทดสอบจําลองพลศาสตร 
    ของไหลเชิงคํานวณรูปแบบของการปรับ 
    อากาศ (AMU) 

4.2.3 รูปแบบของการปรับอากาศ (Air 
Condition; Air Handing Unit) ใชสารทําความเย็น 
R410A เปนตัวทําความเย็นในระบบปรับอากาศ
อากาศที่จายเขาไปในหองพนสีจะมีความเย็นผานทอ
ลมเพื่อจายเขาไปภายในหองพนสี อุณหภูมิเดิม 36 °C 
เปลี่ยนเปน 27.85 °C ลดลง 8.15 °C คิดเปน 22.63% 
ตามภาพที่ 11 และภาพที่ 12 

 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 11 การทดสอบจําลองพลศาสตรของไหลเชิง  

 คํานวณรูปแบบของการปรบัอากาศ (Air  
 Condition; Air Handing Unit) 
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ภาพที่ 12 การแสดงผลการทดสอบจําลองพลศาสตร 

 ของไหลเชิงคํานวณรูปแบบของการปรับ 
 อากาศ (Air Condition; Air Handing   
 Unit) 

 
  จากการจําลองพลศาสตรของ
ไหลเชิงคํานวณ (Computational Fluid Dynamics; 
CFD) ทั้งหมดจะเห็นวามีเพียงระบบปรับอากาศ Air 
Condition; Air Handing Unit) ที่ทําให อุณหภูมิ ใน
หองพนสีชนิดแหงลดลงตามที่ตองการ ดังสรุปรวม
ตามภาพที่ 13 งานวิจัยนี้จึงเลือกการปรับอากาศ (Air 
Condition; Air Handing Unit) เพ่ือเขามาแกปญหา
อุณหภูมิภายในหองพนสีชนิดแหง 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 13 กราฟเปรียบเทียบผลพลศาสตรของไหลเชิง 

 คํานวณทัง้ 3 รูปแบบ 

4.3 การคํานวณคาภาระความรอน (Heat 
Load) ของหอง เพ่ือพิจารณาปจจัยที่มีผลตอภาระ
ความรอนมาจากแหลงความรอน 6 แหลง ดังนี้  

4.3.1 ความรอนที่ถายเทจากภายนอก
อาคาร (Conduction Though Exterior Structure)                             
หาไดจาก 
สมการ Q  = U x A x CLTDc 
แทนคา Q = 0.23 x 234 x 30.2 

            = 1,625 Btu/hr 
4.3.2 การนําความรอนผานโครงสราง

ภายใน (Conduction Though Interior Structure) 
แบงออกเปนคาความรอนที่ไหลผานจากพ้ืนที่ภายใน
อาคารผานผนังเหล็กมีฉนวนกันความรอน ของหอง
หนา 2 นิ้วและกระจก โดยหาไดจาก 
สมการ  Q = U x A x TD 
แทนคา  Qw = 0.23 x 701 x 5.4   
                  = 870 Btu/hr  

Qg   = 0.73 x 81 x 5.4 
        = 319 Btu/hr  
 Qt = Qw  + Qg  
      = 870 + 319 Btu/hr 
      = 1,189 Btu/hr 

4.3.3 ความรอนจากไฟฟาแสงสวาง 
(Lighting) การพิจารณาค าความรอนแสงสวาง              
หาไดจาก 
สมการ  Q = 3.4 x W x BF x CLF 
แทนคา Q = 3.4 x 36 x 40 x 1.25 x 1 

  = 4,896 Btu/hr 

4.3.4 ความรอนจากคน (People) แบง
ออกไดเปน 2 รูปแบบ คือรอนสัมผัส (Sensible heat) 
และความรอนแฝง (Latent heat) หาไดจาก 
สมการ  Qs = qs x n x CLF 
          Ql = ql x n x CLF 
แทนคาแทนคาในสมการเพ่ือหาคา Qs 

Qs = 345 x 2 x 1 
   = 690 Btu/hr 

แทนคาแทนคาในสมการเพ่ือหาคา Ql 
          Ql = 695 x 2 x 1  
              = 1,390 Btu/hr 
          Qt= Qs + Ql 
   = 690 + 1390  
             = 2,080  Btu/hr 

4.3.5 ก า ร ห มุ น เ วี ย น ข อ ง อ า ก า ศ 
(Ventilation) เปนการนําอากาศจากภายนอกเขาไป
ปรับอากาศในหองพนสีชนิดแหง โดยอาจมาจากความ
รอนสัมผัส  (Sensible heat) และความรอนแฝง 
(Latent heat) สามารถหาไดจาก 
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สมการ Qs = 1.1 x CFM x TC 
          Ql = 0.68 x CFM x (Wo - Wi ) 
แทนคาในสมการเพ่ือหาคา Qs  
          Qs = 1.1 x 11,655 x 5.4 
              = 69,231 Btu/hr 
แทนคาในสมการเพ่ือหาคา Ql 
         Ql = 0.68 x 11,655 x (78-73.5)  
             = 35,664 Btu/hr 
ความรอนรวมที่ตองระบายออก Qt 
 Qt= 69,231 + 35,664 
    = 104,895 Btu/hr 

4.3.6 การถายเทความรอนโดยรอบ 
(Heat transfer to surroundings) เปนการปรับแก
คา การถายเทความรอนโดยรอบ พิจารณาจาก 
สมการ Fc = 1- 0.02 K 
แทนคาในสมการ 
         Fc = 1 - (0.02 x 3.15) 
             = 0.94 
ดังนั้น ความรอนที่รบัมา 100% จะมีการระบายไหล
กลับสูสิง่แวดลอม 94 % 

คาความรอนจากแหลงตางๆที่กลาวมา 
แบงไดเปน 2 กลุมหลักคือความรอนสัมผัส (Sensible 
heat) และความรอนแฝง (Latent heat)   

ความรอนสัมผัส (Sensible heat) ดัง
สรุปตามตารางที่ 1 เปนความรอนที่มีผลทําใหอากาศ
มีอุณหภูมิข้ึนหรือลดลง ซึ่งความรอนที่ไดรับมาจะมี
การไหลกลับสูสภาพแวดลอมโดยการถายเทความรอน
โดยรอบ (Heat transfer to surroundings) เปนการ
ปรับแกคาความรอนโดยรอบ  

ตารางที่ 1 สรุปคาความรอนสัมผัส (BTU/hr) 
แหลงของปริมาณความรอนที่
หองไดรับ  

ภาระความรอนสัมผัส 
(Qs) , BTU/hr  

1.ความรอนที่ถายเทจาก
ภายนอกอาคาร 

1,625 

2.การนําความรอนผาน
โครงสรางภายใน 

1,189 

3.ความรอนจากไฟฟาแสงสวาง 4,896 
4.ความรอนจากคน 690 
5.การหมุนเวยีนของอากาศ 69,231 
รวม  77,631 

คาความรอนสัมผัสทีไ่ด จะถายเทออกไปสู
สิ่งแวดลอม โดยผานระบายอากาศของหองพนสีชนดิ
แหง เพื่อเปนการปรับแกคาการถายเทความรอน จึง
นําคาการถายเทความรอน มาคณูกับคาความรอน
สัมผัส  

Qs = Qs x Fc 
  =  77,631 x 0.94  

             = 72,974  Btu/hr 

คาความรอนแฝง  (latent heat) ดังสรุป
ตามตารางที่ 2 เปนความรอนทีท่ําใหไอน้ําในอากาศ
เปลี่ยนสถานะเนื่องจากการเพิ่มไอน้ําทําใหมีความชืน้
เพ่ิมขึ้น ไมมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  

ตารางที่ 2 สรุปคาความรอนแฝง (BTU/hr) 

แหลงของปริมาณความ
รอนที่หองไดรับ 

ภาระความรอนแฝง 
(Ql) , BTU/hr 

1.ความรอนจากคน 1,390 
2.การหมุนเวยีนของ
อากาศ 

35,664 

รวม 37,054 

ผลการคํานวณคาภาระความรอน (BTU/hr) 
ร วมทั้ ง หมดของห อ ง มาพิ จ า รณา เลื อกขนาด
เครื่องปรับอากาศโดยนําภาระคาความรอนของหอง 
คิดเปน  

= 110,028/12,000  
= 9.16 ตันความเย็น  

เลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศ 10 ตัน
ความเย็นในการมาแกปญหาอุณหภูมิภายในหองพนสี
ชนิดแหง ทําการออกแบบเครื่องปรับอากาศให
เหมาะสมสําหรับพื้นที่และขนาดของหองพนสีชนิด
แหงตามภาพที่ 14   
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ภาพที่ 14 การออกแบบเคร่ืองปรบัอากาศใหเหมาะสม    
สําหรับพื้นที่และขนาดของหองพนสีชนิด 
แหง 

4.4 การตรวจสอบผลหลังจากการติดตั้ง
ระบบปรับอากาศ 

ทําการติดตั้งระบบปรับอากาศเพ่ิมเขา
ไปในหองพนสีชนิดแหง ทดสอบระบบปรับอากาศ
หลังจากการติดตั้ง ตามภาพที่ 15  ตรวจสอบความถูก
ตองและระบบการทํางานหลังจากนั้นตรวจวัด
อุณหภูมิภายในหองพนสีชนิดแหง  
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 15 การติดตั้งระบบปรบัอากาศเพ่ิมเขาไปใน 

 หองพนสีชนดิแหง 

การทดสอบการทํางานของระบบปรับอากาศ
หลังจากที่ทําการติดตั้งไดทําการทดสอบการทํางาน
ของระบบปรับอากาศโดยเปดระบบทิ้งไว 4 ชั่วโมง 
และไดทําการตรวจวัดในวันรุ ง ข้ึนของชวงเดือน
สิงหาคมหลังจากที่ติดตั้งแลวเสร็จ โดยแบงการวัด
ทั้งหมดเปน 9 ตําแหนง ตามภาพที่ 16 การตรวจวัด
นั้นแบงออกเปนการตรวจวัดอุณหภูมิกอนเปดระบบ
ปรับอากาศ ตามภาพที่ 17 และไดทําการเปดระบบ
ปรับอากาศโดยตั้งอุณหภูมิที่รีโมทคอนโทรลที่ 25 °C  
และทําการตรวจวัด ตามภาพที่ 18  ผลเฉลี่ยของการ
ตรวจวัดกอนเปดระบบปรับอากาศและหลังเปดระบบ
ปรับอากาศทั้ง 9 ตําแหนงแสดงผลตามตารางที่ 3  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 16  ตําแหนงการตรวจวดัอุณหภูมิภายในหอง 

พนสีชนิดแหง  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 17  การตรวจวัดอุณหภูมิภายในหองพนสชีนิด 

  แหงกอนเปดระบบปรบัอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 18  การตรวจวัดอุณหภูมิภายในหองพนสชีนิด  
 แหงหลังเปดระบบปรับอากาศ  
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ตารางที ่3 ตารางการเปรียบเทยีบอุณหภูมิกอนและ 
 หลังการเปดระบบปรับอากาศภายในหอง 
 พนสีชนิดแหง 

ตาํแหนง
การ

ตรวจวัด 

อุณหภูมิกอน
เปดระบบ

ปรับอากาศ 
(°C) 

อุณหภูมิหลัง
เปดระบบ

ปรับอากาศ 
(°C) 

ความชื้น
สัมพัทธ 
กอนเปด

ระบบปรับ
อากาศ 
(%Rh) 

ความชื้น
สัมพัทธ 
หลังเปด

ระบบปรับ
อากาศ 
(%Rh) 

1 34.6 27.3 58.2 76.2 
2 34.4 27.5 58.6 75.5 
3 34.4 27.2 58.6 75.7 
4 34.1 26.8 59.5 73.5 
5 34.5 27.6 58.9 76.2 
6 34.3 26.7 59.1 73.4 
7 34.2 27.8 59.8 75.1 
8 34.1 28.3 59.5 76.5 
9 34.3 27.8 59.4 75.5 

คาเฉลี่ย 34.3 27.4 59.1 75.3 
 
สรุปผลการเปรียบเทียบกอนและหลังการ

ทดสอบระบบปรับอากาศ จากการติดตั้งระบบปรับ
อากาศภายในหองพนสี โดยทดสอบวัดคาอีกครั้ง
พบวาอุณหภูมิภายในหองพนสีกอนเปดระบบปรับ
อากาศ อยู  34.3 °C  ความชื้นสัมพันธ 59.1 %Rh  
และไดทําการวัดอีกครั้งหลังจากที่เปดระบบปรับ
อากาศ อุณหภูมิภายในหองพนสี  อยูที่  27.4 °C  
ความชื้นสัมพันธ 75.3 %Rh   แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิ
ภายในหองพนสีนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เปด
ระบบปรับอากาศโดยอุณหภูมิลดลง 6.90 °C คิดเปน 
20.11 % และความชื้นสัมพัทธเพิ่มขึ้น 16.1 %Rh  
คิดเปน 27.41 %  ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิและ
ความชื้นการการเปดระบบปรับอากาศและหลังเปด
ระบบปรับอากาศแสดงตามภาพที่ 19 และ 20  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 การเปรียบเทียบอุณหภูมิกอนการเปด 
 ระบบปรับอากาศและหลังเปดระบบปรับ 
 อากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 20 การเปรียบเทียบความชื้นสัมพทัธกอนการ 

 เปดระบบปรับอากาศและหลังเปดระบบ 
 ปรับอากาศ 

 
การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหการจําลอง

พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเทียบการผลที่ ได
หลังจากการติดตั้งระบบปรับอากาศ โดยการเทียบผล
การทดสอบอุณหภูมิเขาที่ 25 °C  ผลการวิเคราะห
อุณหภูมิพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณแสดงใหเห็นถึง
อุณหภูมิเฉลี่ยภายในหองพนสีอยูที่ 27.85 °C และ
ความชื้นสัมพัทธ  74.97 %Rh และการตรวจวัด
อุณหภูมิภายในหองพนสีชนิดแหง หลังจากที่เปด
ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งเขาไปใหม โดยตั้งอุณหภูมิที่
รีโมทคอนโทรลที่  25 °C ไดคาเฉลี่ยของอุณหภูมิ
ภายในหอง 27.4 º C และคาความชื้นสัมพัทธ 75.3 
%Rh ผลการวิเคราะหพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
กับคาที่ ไดจริงมีความแตกตางของอุณหภูมิอยูที่     
0.45 ºC และมีความแตกตางของความชื้นสัมพัทธอยู
ที่ 0.33 %Rh จึงสามารถสรุปไดวาการนําเอา การ
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จําลองพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเขามาชวยในการ
วิเคราะหนั้น มีความใกลเคียงอยางมากกับคาที่ไดจาก
การทดสอบจริง ผลการเปรียบเทียบการทดสอบ 
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณกับการตั้งคาอุณหภูมิ
ทดสอบจริงของเครื่องปรับอากาศ โดยการทดสอบ
อุณหภูมิอยู 4 คาคือ 28 °C , 27 °C , 26 °C และ 25 
°C  แสดงผลตามภาพที่ 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 ผลการเปรียบเทียบพลศาสตรของไหลเชงิ  
 คํานวณกับการตั้งคาอุณหภูมิทดสอบจริง 
 ของเคร่ืองปรับอากาศ 

5. สรุปผล  
การปรับปรุงอุณหภูมิสําหรับผูปฏิบัติงาน

หองพนสีชนิดแหงในอุตสาหกรรมยานยนต ดวยการ
นําพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ (Computational 
Fluid Dynamics ; CFD) เขามาชวยในการวิเคราะห
ทั้ ง 3 รูปแบบ ในรูปแบบของการระบายอากาศ 
(Ventilation ; Air Curtain Supply)เพิ่มอากาศเขา
ไปในหอง และรูปแบบของการปรับอากาศ (Air 
Condition ; Air Makeup Unit) ที่ ใ ช ร ะ บ บ น้ํ า
หมุนเวียนเพื่อลดความรอนของอากาศและแบบการ
ปรับอากาศ (Air Condition ; Air Handing Unit) ใช
สารทําความเย็น R410A เปนตัวทําความเย็นในระบบ
ปรับอากาศอากาศที่จายเขาไปในหองพนสีจะมีความ
เย็นผานทอลมเพื่อจายเขาไปภายในหองพนสี การ
จําลองทั้งหมดมีผลทําใหอุณหภูมิในหองพนสีชนิดแหง
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะรูปแบบการปรับอากาศแบบ 
(Air Condition; Air Handing Unit) ที่ใชสารทําความ
เย็น R410A ใหผลที่ดีที่สุด สามารถลดอุณหภูมิจาก
การทดสอบ อุณหภูมิเดิมอยูที่  36 °C เปลี่ยนเปน 
27.85 °C ล ด ล ง  8.15 °C คิ ด เ ป น  22.63 % แ ล ะ
ความชื้นสัมพัทธเดมิอยูที ่55 %Rh เปลี่ยนเปน 74.97 

%Rh เพ่ิมขึ้น 19.97 %Rh  คิดเปน 36.30 % งานวิจยั
นี้ จึ ง เลื อกกา รปรั บอากาศ  (Air Condition; Air 
Handing Unit) เพ่ือเขามาแกปญหาอุณหภูมิภายใน
หองพนสีชนิดโดยทํากาคํานวณภาระความรอน   
(Heat load) เพื่อเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศ ทํา
การออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศจนไปถึง
ทดสอบการทํางาน หลังจากนั้นไดทําการวัดอุณหภูมิ
ภายในหองพนสีชนิดแหงหลังการติดตั้งเครื่องปรับ 
อากาศแลวเสร็จใน โดยทดสอบวัดคาอีกครั้งพบวา
อุณหภูมิเดิมกอนเปดระบบปรับอากาศอยูที่ 34.3 °C 
เปลี่ยนเปน 27.4 °C ลดลง 6.90 °C คิดเปน 20.11 % 
และความชื้นสัมพัทธเดิมอยูที่ 59.1 %Rh เปลี่ยนเปน 
75.3 %Rh เพิ่ มขึ้ น  16.1 %Rh  คิ ด เปน  27.41 % 
แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิภายในหองพนสีชนิดแหงนั้นมี
การเปลี่ยนแปลง 
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การวิเคราะหความเสี่ยงที่เกิดจากอารค 

สําหรับความปลอดภัยดานไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม 

Arc Flash Risk Analysis for Electrical Safety in The Industrial Plant  
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บทคัดยอ : บทความนี้นําเสนอการประเมินอันตรายจากอารคไฟฟาที่อาจเกิดระหวางการปฏิบัติงานบริเวณตูสวิตช

เกียร ที่ไมสามารถตัดระบบไฟฟาได การวิเคราะหกระทําตามมาตรฐาน IEEE1584 : 2018 และ NFPA70E : 2015 

โดยคํานวณคาพลังงานอินซิเดนต (Incident Energy) ที่สามารถปลดปลอยออกมาจากตูสวิตชเกียร และนําไป

ประเมินหาอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบุคคล (Personal Preventive Equipment  (PPE )) ที่เหมาะสม

ใหกับผูปฏิบัติงาน รวมถึงการทําปายฉลากเตือนอันตรายที่เกิดจากอารค การศึกษานี้ไดทําการรวบรวมขอมูลระบบ

ไฟฟาจากโรงงานตัวอยางแหงหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยตูสวิตชเกียรระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต 4.16 กิโลโวลต และ 400 

โวลต จํานวนทั้งหมด 25 จุด ผลการศึกษาพบวาคาพลังงานอินซิเดนตบริเวณตูสวิตชเกียรมีคาอยูระหวาง 0.29 – 

18.02  แคลลอรี่/ตารางเซนติเมตร และเมื่อนํามาประเมินหาอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบุคคลอยูในระดับ 1 

และ 2   

 

Abstract: This paper presents an arc flash hazard assessment. The assessment is performed 

according to IEEE1584: 2018 and NFPA70E: 2015. The incident energy is calculated and then uses for 

the Personal Preventive Equipment (PPE) categorizing and equipment labeling. The system data 

including single line diagram, equipment rating and protective devices of an industry plant are 

collected. The 25 locations including 22 kV, 4.16 kV and 400 V switchgear are assessed in the study. 

The results show that the calculated incident energy are in the range of 0.29-18.02 cal./cm2. The 

appropriate PPE of category 1 and 2 are recommend for workers. 

 

Keywords: Arc Flash Hazard, Incident Energy, Personal Preventive Equipment, PPE 
  

Paper NSEC10-09 
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1. บทนํา  

ไฟฟาเปนแหลงพลังงานสําคัญในการดําเนิน

กิจกรรมในชีวิตประจําวันและในสถานประกอบการ 

อีกทั้งไฟฟายังเปนปจจัยสําคัญในการเกิดอุบัติเหตุ

ตั้งแตบาดเจ็บเล็กนอย จนเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต 

อันตรายที่เกิดจากไฟฟา แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 

ชอก หรือไฟฟาชอตหรือไฟดูด คืออาการที่เกิดขึ้นเมื่อ

มีกระแสไฟฟาที่ไหลผานสวนของรางกาย อาจรูสึก

เพียงเล็กนอย สงผลตอกลามเนื้อ ระบบประสาท 

ผิวหนังไหม จนถึงหัวใจหยุดเตน ไฟอารค(Arc Flash)

คือ การดิสชารจไฟฟาผานอากาศ หรือการเบรกดาวน

ผานอากาศ โดยความรุนแรงจากอารคจะสัมพันธกับ

พารามิเตอรที่เกี่ยวของดังนี้  กระแส แรงดันและ

พลังงาน อันตรายจากอารคจะปลอยรังสีความรอน

ออกมาพรอมกับแสงจา อารคที่เกิดขึ้นจะมีเปลวไฟที่มี

อุณหภูมิที่เพิ่มข้ึน ซึ่งอาจสูงถึง 35,000 องศาฟาเรน

ไฮต (19,426 องศาเซลเซียส) (วัลลภา ถิรพร และ

คณะ, 2561) ซึ่งอาจเปนอันตรายตอบุคคลและ

ทรัพยสินและการระเบิด เมื่อเกิดอารคไฟฟาขึ้น 

อากาศบริ เวณโดยรอบจะมีอุณหภูมิสูง ข้ึนอยาง

ทันทีทันใด ทําใหอากาศเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว 

ในการเกิดลัดวงจรระหวางตัวนํา นอกจากทําใหเกิด

ประกายไฟ หรืออารค แลวยังเปนสาเหตุใหเกิด

เหตุการณอื่นดั งนี้  ดั งนี้  1 .  ไฟฟ าช็อต 2.โลหะ

หลอมเหลว 3. การกระเด็นของเศษอุปกรณ 4. แรง

ระเบิด และความดัน (Blast and pressure wave) 

5. แสงจา 6. เสียงดัง 7. ไฟไหม 8. สงผลตอความแรง

ของสนามแมเหล็กและพลาสมา (Plasma) และ 9. ไอ

สารพิษซึ่งผลที่เกิดขึ้นลวนอาจสงผลตอผูปฏิบัติงาน 

(J. C. Das, 2012)  

ในกฎหมายความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน

สหรัฐฯ OSHA มาตรา CFR 1910.269 และ NFPA 

70E  ตอนหนึ่งระบุไววาผูปฏิบัติงานตองสวมเสื้อผาที่

มีคุณสมบัติตานทานเปลวไฟเมื่อเขาไปในพื้นที่ใดก็

ตามที่มีความเสี่ยงจะไดรับอันตรายจากไฟอารค มี

ขอมูลรายละเอียดดานการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

และปองกันอันตรายจะเกิดข้ึนในทํางานเกี่ยวของกับ

ไฟฟาทั้ งโรงไฟฟาพลังงานความรอน สถานีจาย

กระแสไฟฟา เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟา ฯลฯ ทั้งการ

ติดตั้งอุปกรณ การซอมบํารุง การรื้อทําลาย รวมถึง

การปฏิบัติ งานที่มีแนวโนมจะสัมผัสตัวนําและ

วงจรไฟฟาแบงระดับอันตรายตามความเสี่ยง (Hazard 

Risk Category Classification ( HRC) )  แ ล ะ ต า ม

ลักษณะการทํางานดังนั้นจึงไดมีการศึกษาและการ

ประเมินอันตรายและมาตรการปองกันตางๆในเรื่อง

ของไฟอารค เชน การศึกษาการคํานวณระยะขอบเขต

อารคโดยใชเครื่องมือซอฟแวรทําใหการประเมินและ

การควบคุมงานเก่ียวกับอันตรายในสถานที่ทํางานที่

เรียบงายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Mark D. 

Gibbs, 2004) มีผูทําการศึกษาอันตรายจากการเกิด

อารค ศึกษาการประเมินจัดระดับอุปกรณปองกันภัย

สวนบุคคลตามมาตรฐาน NFPA70E และการไดรับ

บาดเจ็บจากความรอน ซึ่งจากมาตรฐาน NFPA 70E 

( Tammy Gammon, Wei- Jen Lee, & Ben C. 

Johnson, 2015)  มี ผู นํ า ม า ต ร ฐ า น นี้ ม า ศึ กษ า

รายละเอียดและข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงไฟ

อารค และอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลเพื่อใช

เ ป น แน วทา ง ใน ก า รจั ดก า ร ให สอด คล อ ง กั บ

มาตรฐานสากลที่เปนตัวอยางที่ดี (Mike Doherty, 

2017) และมีการนํา NFPA70 และ IEEE1584 มา

ศึกษาและประเมินความเสี่ยงเพื่อทํามาตรการปองกัน

อุบัติเหตุในอุตสาหกรรมเหมืองแร ทั้งขั้นตอนการ

ทํางานอยางปลอดภัยและอุปกรณปองกันความ

ปลอดภัยที่ เหมาะสมกับงานตามมาตรฐานสากล 

(James C. Cawley & Gerald T. Homce, 2007)  
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2. วิธกีารประเมินอันตรายจากอารค 

ขั้นตอนการประเมินอันตรายที่เกิดจากอารค 

สามารถกระทําไดดังภาพที่ 1 (Chet Davis et.al. 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนวิธีการประเมินอันตรายจากอารค   

3. ระบบไฟฟาที่ใชในการศึกษา 

การศึกษานี้ทํ าการสํารวจระบบไฟฟา และ

กิจกรรมการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟาของโรงงาน

ตัวอยางแหงหนึ่ง โดยโรงงานแหงนี้มีสถานีไฟฟาระดบั

แรงดัน 115 กิโลโวลต และแปลงไฟฟาลงที่ระดับ

แรงดัน 22 กิโลโวลต โดยหมอแปลงขนาด 20 เอ็มวีเอ 

จํานวน 1 ลูก และจายไฟผานสายปอนไประบบผลิต

สินคา ซึ่งเครื่องจักรของโรงงานใชไฟฟาที่ระดับแรงดนั 

4.16 กิโลโวลต และ 400 โวลต โดยมีหมอแปลง

ทั้งหมด 10 ลูก ขนาดตั้งแต 500 กิโลวีเอ โดยใน

การศึกษาแบงพื้นที่การศึกษาเปน 25 จุด  ดังภาพที่ 1 

ระบบไฟฟาของโรงงานมีการติดตั้งระบบปองกันดวย

เซอรกิตเบรคเกอร (Circuit Breaker) ที่ตําแหนงตู

สวิตชเกียร ซึ่งมีขนาดพิกัด ดังตารางที่ 1   

ตารางที ่1 รายการอุปกรณปองกันดวยเซอรกิต 

   เบรคเกอร (Circuit Breaker) ที่ตําแหนงตู 

  สวิตชเกียร 

ลําดับ ตูสวิตชเกียร ชนดิเซอรกิต

เบรคเกอร  

ขนาดพิกัด 

(แอมป) 

1 22kV-F0 VCB 1,250 

2 22kV-F1-F7 VCB 800 

3 MVA VCB 800 

4 MV1 VCB 630 

5 MV2 VCB 630 

6 MV2.1 SF6 630 

7 MV2.2 SF6 630 

8 MV2.3 SF6 200 

9 MV3 VCB 630 

10 MV4 VCB 800 

  

1. ระบุสถานที่/อุปกรณ 

2. เตรียมผังขอมูลระบบไฟฟา 
(Single-Line diagram) 

3. ศึกษาและคํานวณกระแสลัดวงจร (Short 

Circuit) แบบสามเฟส (Three phase fault)   

4. คํานวณคาประมาณกระแสอารค 

(Arc Current)   

5. คํานวณคาพลงังานอินซิเดนท (Incident 

Energy) และระยะทาํงาน (Boundary)   

6. ประเมินอุปกรณปองกันภัย

สวนบุคคล (PPE)   

7. ทําปายเตือนที่เหมาะสมบน

อุปกรณตามมาตรฐาน   
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ภาพที่ 2  แผนผงัระบบไฟฟาของโรงงานตัวอยาง   

 

4. วิธีการคํานวณและการประเมินอันตรายจาก

อารค 

4.1 การคํานวณกระแสลัดวงจร ในการประเมิน

อันตรายที่ เ กิดขึ้นจากอารคเริ่มจากการคํานวณ

คากระแสลัดวงจรแบบสามเฟส (Three phase fault) 

ณ. จุดที่ตองการศึกษาหรือประเมินอันตราย โดย

สามารถคํานวณไดจากขอมูลแรงดันไฟฟา และขนาด

อิมพีแดนซของหมอแปลง ดังสมการที่ 1   

 
3 %

bf

kVA
I

kV Z


 
 (1) 

 
 โดยที่ 

Ibf  คือ ขนาดกระแสลัดวงจร หนวยเปน กิโล

แอมแปร (kA) 

kV คือ ขนาดแรงดันไฟฟา หนวยเปน กิโลโวลต 

(kV) 

kVA คือ พิกัดขนาดของหมอแปลงไฟฟา หนวย

เปน เควีเอ (kVA) 

 

%Z  คือ อิมพีแดนซของหมอแปลง หนวยเปน 

เปอรเซ็นต  (%) 

4.2 คํานวณคากระแสอารคเฉลี่ยระหวางเกิด

ลัดวงจร ( Intermediate average arcing current) 

ที่แรงดันเปดวงจร (Open-circuit voltage) ดังสมการ

ที่ 2 เพ่ือนําไปคํานวณกระแสอารค (Arcing current) 

ตอไป  
( 1 2 log( ) 3log( )) 6 5

_

4 3 2

10 ( 4 5

6 7 8 9

10)

            

            

bfk k I k G

arc Voc bf bf

bf bf bf bf

I k I k I

k I k I k I k I

k

  

   



 (2) 

โดยที่  

Iarc_Voc  คือ กระแสอารคเฉลี่ยที่แรงดันเปด

วงจร โดยกรณีแรงดันระบบมีคาระหวาง 

600-15,000 โวลต ใหคํานวณ Iarc_600, 

Iarc_2700 และ Iarc_14300 และกรณีแรงดัน

ระบบอยู ระหวาง 208-600 โวลต  

คํานวณเฉพาะ Iarc_600 

Ibf  คือ ขนาดกระแสลัดวงจร หนวยเปน กิโล

แอมแปร (kA) 
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k1 -k10  คือ คาสัมประสิทธิต์ามตารางที่ 1 ใน

มาตรฐาน IEEE 1584: 2018 ซึ่งขึ้นอยูกับ

ลักษณะการจัดวางของตัวนําภายในตู โดย

ในงานวิจัยนี้เปนแบบแนวตั้ง (Vertical 

conductors inside enclosure, VCB) 

การคํานวณกระแสอารค (Arcing Current) 

แบงเปน 2 กรณี คือ  

1) กรณีแรงดันระบบอยูระหวาง 600-15000 

โวลต คํานวณกระแสอารคดังสมการที่ 3, 4 และ 5    

 

_ 2700 _ 600
_1 _ 2700

_14300 _ 2700
_ 2 _14300

_1 _ 2
_3

( 2.7) (3)
2.1

( 14.3) (4)
11.6

(2.7 ) ( 0.6)
(5)

2.1 2.1

arc arc
arc oc arc

arc arc
arc oc arc

arc oc arc oc
arc

I I
I V I

I I
I V I

I V I V
I


  


  

 
 

 

 

โดยที่ Iarc = Iarc_1 เมื่อ แรงดันระบบอยูระหวาง 600-

2700 โวลต 

Iarc = Iarc_2  เมื่อ แรงดันระบบมีคามากกวา 2700 

โวลต 

Iarc = Iarc_3  เมื่อแรงดันระบบมีคานอยกวา 2700 โวลต 

Voc คือ แรงดันเปดวงจร หนวยเปนกิโลโวลต (kV) 

 2) กรณีแรงดันระบบอยูระหวาง 208-600  

โวลต สามารถคํานวณ Iarc ไดดังสมการที่ 6  

2 2 2

2 2 2
_ 600

1

0.60.6 1
0.6

arc

oc

oc arc bf

I
V

V I I


    

           

 (6) 

 

4.3 การคํานวณคาพลังงานอินซิเดนท (Incident 

Enginergy) เริ่มจากการคํานวณหาคาพลังงานอินซิ

เ ด น ท ใ น ช ว ง แ ร ง ดั น  ( Intermediate Incident 

Energy) โดยสามารถคํานวณดังสมการที่ 7  8 และ  9

_ 600
_ 6007 6 5 4 3 2

3 1
1 2log 11log 12log 13log log

4 5 6 7 8 9 10
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10

50
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E T

 
      
         (7)  

_ 2700
_ 27007 6 5 4 3 2

3 1
1 2log 11log 12log 13log log
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12.552
10
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         (8) 

_14300
_ 143007 6 5 4 3 2

3 1
1 2log 11log 12log 13log log

4 5 6 7 8 9 10

14300

12.552
10

50
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arcbf

bf bf bf bf bf bf bf

k I
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         (9) 
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    (10)

โดยที่  

T คือ ชวงเวลาเกิดอารค หนวยเปนมิลลิวินาที  

G คือ ชองวางระหวางตัวนํา (Conductor 

gap) หนวยเปน มิลลิเมตร (mm) 

D คือ ระยะทางจากจุดที่เกิดอารคไปยังที่จุด

กา รทํ า ง าน  (Working distance)  มี

หนวยเปนมิลลิเมตร 

CF คือ คาสัมประสิทธิ์ปรับแก (Correction 

Factors)  

k1-k13 คือ คาสัมประสิทธิ์จากตารางที่ 3 4 

และ 5 ในมาตรฐาน IEEE1584:2018 

หลังจากนั้นนํ าคาที่ ไดมาคํานวณหาคา

พลังงานอินซิเดนท โดยแบงเปน 2 กรณี คือ 

1) กรณีแรงดันระบบอยูระหวาง 600-15000 

โวลต สามารถคํานวณพลังงานอินซิเดนทไดดังสมการ

ที่ 11 12 และ 13 

2700 600
1 2700( 2.7)

2.1 oc

E E
E V E


     (11) 
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14300 2700
2 14300( 14.3)

11.6 oc

E E
E V E


   (12) 

1 2
3

(2.7 ) ( 0.6)

2.1 2.1
oc ocE V E V

E
 

   (13) 

โดยที่ ที่ E = E3 เมื่อ แรงดันระบบอยูระหวาง 600-

2700 โวลต และ E = E2 เมื่อ แรงดันระบบมี

คามากกวา 2700 โวลต 

2) กรณีแรงดันระบบนอยกวา 600 โวลต 

สามารถคํานวณพลังงานอินซิเดนทไดดังสมการที่ 10 

สําหรับระยะเวลาเกิดอารค T  ไดจาก

ระยะเวลาการทํางานของระบบปองกัน โดยรวบรวม

ขอมูลการศึกษาการประสานสัมพันธของอุปกรณ

ป อ ง กั น  ( Protection coordiation study)  ข อ ง

โรงงาน 

คาสัมประสิทธิ์ปรับแก CF พิจารณาลักษณะ

ของตูที่หอหุมสวิตชเกียร โดยสามารถคํานวณไดดัง

สมการที่ 14 และ 15 

สําหรับตูไฟแบบทั่วไป (Typical Enclosure) 
21 2 3CF b EES b EES b      (14) 

สําหรับตูไฟแบบตื้น (Shallow Enclosure) 

2

1

1 2 3
CF

b EES b EES b


   
(15) 

 

b1- b3 คือ คาสัมประสิทธิ์ ดังตารางที่ 7 

ในมาตรฐาน IEEE1584:2018  

CF คื อ  ค า ค อ ร เ ร ค ชั่ น แ ฟ ค เ ต อ ร  

(Correction Factors)  

EES คือ ขนาดสมมูลของตูไฟ (equivalent 

enclosure size) 

4.4 การคํานวณระยะขอบเขตจากการอารค 

(Arc flash boundary, AFB) ซึ่งเปนระยะที่มีพลังงาน

อินซิเดนต มีเทากับ 5 จูล/ตารางเซนติเมตร หรือ 1.2 

แคลลอรี่/ตารางเซนติเมตร ซึ่งทําใหเกิดอันตรายตอ

การไหมที่ผิวหนังระดับที ่2 โดยเริ่มจากการคํานวณคา

ขอบเขตของอารคที่แรงดันเปดวงจร (Intermediate 

Arc Flash Boundary) ดังสมการที่ 16-19 
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(19)

 

 

 

 

หลังจากกนั้นนําคาขอบเขตของอารคที่

แรงดันเปดวงจรที่ไดนํามาคํานวณหาคา AFB โดย

แบงเปน 2 กรณ ีคือ 

1) กรณีแรงดันระบบอยูระหวาง 600-15000 

โวลต คํานวณโดยใชสมการที่ 20-22 
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2700 600
1 2700( 2.7)

2.1 oc

AFB AFB
AFB V AFB


     (20) 

14300 2700
2 14300( 14.3)

11.6 oc

AFB AFB
AFB V AFB


   (21) 

1 2
3

(2.7 ) ( 0.6)

2.1 2.1
oc ocAFB V AFB V

AFB
 

   (22) 

โดยที่  AFB = AFB3 เมื่อ แรงดันระบบอยูระหวาง 

600-2700 โวลต และ AFB = AFB2 เมื่อ แรงดันระบบ

มีคามากกวา 2700 โวลต 

2) กรณีแรงดันระบบนอยกวา 600 โวลต 

คํานวณโดยใชสมการที่ 19 

สําหรับระบบที่มีแรงดันไฟฟาตั้งแต 15 กิโลโวลต 

พลังงานอินซเิดนตคํานวณไดจากสมการที่ 23 

6
2

2.142 10 bf

t
E V I

D
      
 

  (23) 

คํานวณระยะขอบเขตจากการอารคจากสมการที่ 

24 

 62.142 10 ( )B bf
B

T
D VI

E
   (24) 

  
โดยที่ 

V  คือ ขนาดแรงดันไฟฟา หนวยเปน โวลต 

(V) 

Ibf   คือ กระแสลัดวงจร หนวยเปน กิโล

แอมแปร (kA) จากสมการที ่1 

T   คือ เวลาเกิดอารค หนวยเปนวินาที (s) 

ไดจากระยะเวลาการทํางานของระบบ

ปองกัน 

EB คือ พลังงานอินซิเดนตที่ทําใหเกิดอันตราย

ตอการไหมที่ผิวหนังระดับที่ 2 มีเทากับ 5 จูล/ตาราง

เซนติเมตร หรือ 1.2 แคลลอรี่/ตารางเซนติเมตร 

4. 5 ก า ร คํ า น วณผ ลขอ งก ระ แส อา ร ค ที่

เปลี่ยนแปลง ในสวนนี้เปนการคํานวณโดยพิจารณา

ผลของกระแสอารคที่อาจมีคาลดลง (Reduced 

arcingin currentl, Iarc_min) และสงผลตอการทํางาน

ของระบบปองกัน ซึ่งอาจทําใหมีคาพลังงานอินซิเด็นต

มีขนาดเพิ่มขึ้นได โดยสามารถคํานวณไดดังสมการที่ 

25 

 _ min

6 5 4

3 2

1 0.5

1 2 3

             4 5 6 7

arc arc f

f oc oc oc

oc oc oc

I I VarC

VarC k V k V k V

k V k V k V k

   

  

   

(25) 

โดยที่ k1-k7 คือ คาสัมประสิทธิ์ จากตารางที่ 2 

ในมาตรฐาน IEEE1584: 2018 

หลังจากคํานวณคา Iarc_min แลว ใหพิจารณาคา

การทํางานของอุปกรณปองกันใหม หลังจากนําคาที่ได

ไปคํานวณหาคาพลังงานอินซิเด็นต และระยะขอบเขต

จากการอารคใหม โดยกระบวนการในหัวขอ 4.3 และ 

4.4  

5. ผลการศึกษา 

สําหรับการคํานวณขนาดกระแสลัดวงจร คา

พลังงานอินซิเด็นท และคาขอบเขตอารค ผูวิจัยได

จัดทําสูตรการคํานวณดวยสเปรดชีท (Spreadsheet) 

โดยมีผลการคํานวณดังนี้ 

5.1 ระดับกระแสลัดวงจรและกระแสอารค 

ภาพที่ 3 แสดงผลคํานวณกระแสลัดวงจร

แบบสามเฟสที่บริเวณตูสวิตชเกียร ที่ระดับแรงดัน 22 

กิโลโวลต และ 400 โวลต จากผลการคํานวณพบวาที่ 

ตูสวิตชเกียรระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต มีขนาดกระแส

ลัดวงจรสามเฟสเทากับ 5.25 กิโลแอมแปร ที่ตูสวิตช

เกียรแรงดัน 4.16 กิโลโวลต มีขนาดกระแสลัดวงจร

สามเฟส 5.78 กิโลแอมแปร และที่ตูสวิตชเกียรแรงดนั 

400 โวลต มีคากระแสลัดวงจรสามเฟส ระหวาง 

12.03 -60.14  กิโลแอมแปร  

และเมื่อคํานวณขนาดกระแสอารค พบวาตู

สวิตชเกียรระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต มีขนาดกระแส

อารคเทากับ 5.15 กิโลแอมแปร ที่ตูสวิตชเกียรแรงดัน 

4.16 กิโลโวลต มีขนาดกระแสอารคเทากับ 4.96 กิโล

แอมแปร และที่ตูสวิตชเกียรแรงดัน 400 โวลต มี

คากระแสอารคระหวาง 7.18-25.50 กิโลแอมแปร 

ตามลําดับ 
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ภาพที่ 3 แสดงผลการคาํนวณกระแสลัดวงจรแบบสามเฟส และกระแสอารค    

 

5.2 ขนาดพลั งงานอินซิ เดนต  และระยะ

ขอบเขตจากการอารค 

 ผลการคํานวณคํานวณคาพลังงานอินซิ

เดนท (Incident Energy) และระยะขอบเขตจากการ

อารค  

- ที่ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต มีคา 3.57 

แคลลอรี่/ตารางเซนติเมตร ซึ่งเปนตําแหนงที่มีคา

พลังงานอินซิเดนตสูงสุด 

 - ที่ระดับแรงดันไฟฟา 4.16 กิโลโวลต มีคา 

0.29 แคลลอรี่/ตารางเซนติเมตร และ  

- ที่ระดับแรงดัน 400 โวลต มีพลังงานอินซิ

เดนต มีคาระหวาง 1.16-18.02 แคลลอรี่/ตาราง

เซนติเมตร 

เมื่อนําผลการคํานวณพลังงานอินซิเดนตมา

ประเมินระดับความรุนแรงของอารคพบวา จุดที่ทํา

การประเมินมีคาพลังงานอินซิเดนตระหวาง 4-8 

แคลลอรี่/ตารางเซนติเมตร  มีทั้งหมด 21 จุด และเมื่อ

เปรียบเทียบกับระดับความอันตรายตามมาตรฐาน 

NFPA70E จะมีระดับความอันตรายระดับที่ 1 และจุด

ที่ทําการประเมินมีคาพลังงานอินซิเดนตระหวาง 8-25 

แคลลอรี่/ตารางเซนติเมตร  ทั้งหมด 4 จุด และเมื่อ

เปรียบเทียบกับระดับความอันตรายตามมาตรฐาน 

NFPA70E จะมีระดับความอันตรายระดับที่ 2 

สําหรับคาระยะทํางานที่ปลอดภัยจากการ

เกิดอารค ซึ่งคํานวณจากขนาดพลังงานอินซิเดนท

เทากับ 1.2 แคลลอรี่/ตารางเซนติเมตร ซึ่งมีความ

รุนแรงที่ทําใหเกิดการเผาไหมผิวหนังระดับ 2 พบวาที่

ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต มีคา 1,573  มิลลิเมตร ที่

ร ะดับแรงดั น ไฟฟ า  4.16 กิ โ ล โ วลต  มีค า  367 

มิลลิเมตร และที่ระดับแรงดัน 400 โวลต มีคาอยู

ระหวาง 596-3,222  มิลลิเมตร ตามลําดับ 

6. การปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงานบริเวณ

สวิตชเกียร 

จากการสํารวจโรงงานตัวอยางที่นํามาศึกษา

นั้น พบวามีการปฏิบัติงานกับตูสวิตชเกียร ทั้งหมด 6 

กิจกรรม ไดแก 1. การถายภาพความรอน 2. การเปด

และปดสวิตชประธาน 3. การบันทึกขอมูลทางไฟฟา 

4. การตรวจสอบความเรียบรอยในพื้นที่อาคารหอง

ไฟฟา 5.การกําจัดวัชพืช และทําความสะอาดบริเวณ
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ตําแหนงสวิตชเกียรที่ประเมิน

กระแสลัดวงจร (Ibf)

กระแสอารค (Ia) 
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หมอแปลงแรงสูง 6.การบํารุงรักษา และทําความ

สะอาดตูสวิตชเกียร ซึ่งการปฏิบัติงานนี้จะไมมีการดับ

ไฟฟา เนื่องจากกระทบตอการผลิตของโรงงาน จึง

สงผลใหการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงตออันตรายจาก

อารค โดยเฉพาะกิจกรรมที่ 6 การบํารุงรักษา และทํา

ความสะอาดตูสวิตชเกียร ซึ่งจําเปนตองมีการเปดตู

ระหวางปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการปฏิบัติงานที่มีความ

เสี่ยงตออันตรายจากอารคสูง จึงจําเปนตองมีการ

จัดหาปองกันสําหรับผูปฏิบัติงานนี้ 

การประเมินอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 

ตามมาตรฐาน NFPA70E สามารถประเมินจากระดับ

พลังงานอินซิเดนต สําหรับโรงงานตัวอยางนี้คา

พลังงานอินซิเดนตมีคาสูงสุด คือ 18.02 แคลลอรี่/

ตารางเซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการ

ปองกันของตามมาตรฐาน NFPA70E จากตารางที่ 2 

พบวา ผูปฏิบัติงานตองสวมใสชุด และเครื่องปองกัน 

อยางนอยระดับที่ 2 ระหวางปฏิบัติงานที่คาพลังงาน

อินซิเดนตอยูในชวง 8-25 แคลลอรี/่ตารางเซนติเมตร 

นอกจากการจัดหาเครื่องปองกันสวนบุคคล

แลว การจัดทําปายเตือนอันตรายจากอารคสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน เปนอีกมาตรการหนึ่งที่สามารถชวย

ปองกันอันตรายจากอารคได  โดยปายเตือนตาม

มาตรฐาน NFPA70E  มีขอความประกอบไปดวย

ขอมูลที่ตองแจงเตือนที่สําคัญ ดังนี้  

- ระดับแรงดันภายในตูสวิตชเกียร 

- ระ ยะป ฏิ บั ติ ง าน  (Working Distance)  คื อ 

ระยะทางจากการอารคไปยังตําแหนงปฏิบัติงาน 

- พลังงานอินซิเดนต ที่ระยะปฏิบติังาน  

- เครื่องนุงหม และอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 

รวมถึงประเภทของถุงมือฉนวน (Glove Class) 

- พื้นที่จํากัดการเขาใกล (Limited Approach) 

คือ พื้นที่หวงหาม สําหรับผูที่ผานการฝกอบรม 

และผูติดตามที่ บุคคลที่เขาพื้นที่ตองใสอุปกรณ

ปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม 

- พื้นที่เขมงวด (Restricted Space) คือ พื้นที่หวง

หาม สําหรับผูที่ผานการฝกอบรมเทานั้น และ

ตองมีแผนการปฏบิัติงานทีผ่านการอนุมัต ิ

ดังภาพที่  4 แสดงปายเตือนที่ จัดทําขึ้น

สําหรับตูสวิตชเกียร SWGRF1 ระดับแรงดัน 22 กิโล

โวลต 

 

ภาพที่ 4 แสดงปายเตือนที่จัดทําขึ้นสําหรับตูสวิตชเกียร SWGRF1 ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต 

ตารางที ่2 อุปกรณปองกันสวนบุคคลตามมาตรฐาน NFPA70E      
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4 แคลลอรี่/ตารางเซนติเมตร 8 แคลลอรี่/ตารางเซนติเมตร 25 แคลลอรี่/ตารางเซนติเมตร 40 แคลลอรี่/ตารางเซนติเมตร 

เครื่องนุงหม   

1. เสื้ อ เชิ ร ตแขนยาวทนอารค 

กางเกงขายาวทนอารค หรือ ชุด

คลุมทนอารค 

2. ห น า ก า ก ท น อ า ร ค ป อ ง กั น

ใบหนา หรือ ชุดแบบคลุมศรีษะ

ปองกันประกายไฟจากการ

อารค 

3. แจ็คเก็ตทนอารค เสื้อคลุมแบบ

มีหมวก 

อุปกรณคุมครองทนไฟ  

1. หมวกแบบแข็ง 

2. แวนตานิรภยั 

3. การคุมครองการไดยิน 

4. ถุงมือหนัง 

5. รองเทาหนัง (ตามความจําเปน) 

 

เครื่องนุงหม   

1. เสื้อเชิรตแขนยาวทนอารค 

2. เสื้ อ เชิรตแขนยาวทนอารค 

กางเกงขายาวทนอารค หรือ ชุด

คลุมทนอารค 

3. ชุ ดแบบคลุ มศรีษะป อ งกัน

ประกายไฟจากการอารค หรือ ผา

คลุมศรีษะและหนากากปองกัน

ใบหนา 

4. แจ็คเก็ตทนอารค เส้ือคลุมแบบ

มีหมวก 

อุปกรณคุมครองทนไฟ  

1. หมวกแบบแข็ง 

2. แวนตานิรภยั  

3. การคุมครองการไดยิน 

4. ถุงมือหนัง 

5. รองเทาหนัง 

เครื่องนุงหม 

1. เสื้ อ เชิ ร ตแขนยาวทนอารค 

กางเกงขายาวทนอารค 

2. ชุดคลุมทนอารค 

3. ชุ ดแบบคลุ มศรี ษ ะป อ งกั น

ประกายไฟจากการอารค 

4. ชุดสูทแจค เก็ ตหรือชุดแบบ

กางเกงขายาว  

5. ถุงมือ 

6. แจ็คเก็ตทนอารค เส้ือคลุมแบบ

มีหมวก หรอืหมวกแบบแข็ง  

อุปกรณคุมครองทนไฟ 

1. หมวกแบบแข็ง 

2. แวนตานิรภยั 

3. การคุมครองการไดยิน 

4. รองเทาหนัง 

เครื่องนุงหม 

1. เสื้อเชิรตแขนยาวทนอารค 

กางเกงขายาวทนอารค 

2. ชุดคลุมทนอารค 

3. ชุดแบบคลุมศรีษะปองกัน

ประกายไฟจากการอารค 

4. ชุดสูทแจคเก็ตหรือชุดแบบ

กางเกงขายาว  

5. ถุงมือ 

6. แจ็คเก็ตทนอารค เสื้อคลุม

แบบมีหมวก หรือหมวกแบบ

แข็ง 

อุปกรณคุมครองทนไฟ  

1. หมวกแบบแข็ง 

2. แวนตานิรภัย 

3. การคุมครองการไดยิน 

4. รองเทาหนัง 

7. สรุป 

การศึกษานี้ไดทําการวิเคราะหระดับอันตรายที่

เ กิดจากอารค  ตามมาตรฐาน  IEEE 1584 และ

มาตรฐาน NFPA70E จากการศึกษาพบวาบุคคลที่มี

หนาที่ในการปฏิบัติงานบริเวณเสี่ยงจากการเกิดอารค

จําเปนจะตองมีอุปกรณปองกันที่เหมาะสมเพ่ือปองกัน

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดจากการปฏิบัติงาน จากผล

การศึกษากับโรงงานตัวอยางพบวาจุดเสี่ยงที่จะเกิด

อันตรายจากอารคอยูที่บริ เวณตูสวิตช เ กียร  ซึ่ ง

อันตรายที่จะเกิดกับผูทีเ่ขาไปปฏิบัติงานโดยเฉพาะใน

กรณี เปดตู สวิตช เกียร  และไมมีการดับ ไฟขณะ

ปฏิบัติงาน ซึ่งมาตรการที่จะสามารถปองกันอันตราย

จากอารคได คือ การสวมใสเครื่องปองกันสวนบุคคล

ในระหวางปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทําปายเตือน

สําหรับผูปฏิบัติงาน 
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การแพรกระจายของทินเนอรระหวางผสม 

เพื่อกําหนดแนวทางลดการสัมผัสอันตรายของผูปฎิบัติงาน 
Thinner Distribution During Mixing to  

Determine Hazards and Reduce the Hazard Exposure of Workers.  
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บทคัดยอ : ทินเนอรเปนผลิตภัณฑที่ประกอบดวยตัวทําละลายอินทรียระเหยงายหลายชนิดผสมกัน มักใชกันมากใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และครัวเรือน วัตถุดิบหลักในการผลิตมากกวารอยละ 60 คือโทลูอีน ผูใชงานมักนํามาผสม 

หรือแบงบรรจุเอง การศึกษานี้จําลองการแพรกระจายของสารเคมี ระหวางการผสม เพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดการ

แพรกระจายของโทลูอีนในระหวางปฏิบัติงาน โดยโปรแกรมจําลอง Simulation Tool Kit for Indoor Air Quality 

and Inhalation Exposure หรือ IAQX (GPS Model) โดยแสดงปริมาณการสัมผัสอันตรายตอเวลา และความเขมขน

ของโทลูอีนในชวงที่พนักงานปฏิบัติงานในพ้ืนที ่นํามาวิเคราะหความเสี่ยงอันตรายกับผูปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางลด

อันตรายจากสัมผัสสารเคมีของผูปฏิบัติงานในพื้นที่ทํางาน โดยวิธีทางวิศวกรรม และการบริหารจัดการ เพื่อให

ผูปฏิบัติงานอยูในสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน  

 

Abstract: Thinner is a product that contains volatile organic solvents mixed together. Is often used 

in the manufacturing industry and household sector the main raw material for producing more than 

60 percent is Toluene. Most users are often mixed or divided by themselves this study simulates 

the spread of chemicals during mixing to study the factors that cause the spread of Toluene during 

work by the simulation tool kit for indoor air quality and inhalation exposure (IAQX) it showing the 

amount of time hazard and the concentration during the period of work in the workplace used to 

chemical hazard to find a way to reduce the chemical exposure by engineering and management 

method to improve work environment to safer workplace. 
 

Keywords: Toluene, Dispersion model, Indoor air quality. 

Font: TH 
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1.  บทนํา  

ทินเนอรตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม หมายถึง ของเหลวระเหยงายประกอบ 

ดวยเอสเทอร คีโตน แอลกอฮอล โกลคอลอีเทอร และ

ไฮโดรคารบอน(สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 

2554) โดยทินเนอรที่เปนตัวทําละลาย หรือนําไปเปน

ตัวชวยละลายสีที่เราใชกันทั่วไป เรียกวา “ทินเนอร

สําหรับสีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลส”  โดยสํานักงาน

มาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนดเปนมาตรฐานในการ

ผลิตตามมาตรฐานมอก.520-2554 โดยกําหนด

สวนประกอบของผลิตภัณฑตามตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 สวนประกอบหลักทินเนอรสําหรับสีพนแหง 

 เร็วไนโตรเซลลูโลส มอก.520-2553 

 

 
 

ที่มา : สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 2554 

 

ปจจุบันความตองการของผูใชมีเพ่ิมมากข้ึน ความ

ตองการของผูใชแตละกลุมมีตองการความแตกตางไป

ตามลักษณะการใชงาน ตามลักษณะอุตสาหกรรม จึงมี

โรงงานผลิตทินเนอรขนาดเล็กเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก 

ทั้งที่ปฏิบัติอยางถูกตองตามกฏหมาย และมิไดปฏิบัติ

ตามกฏหมายกําหนด โดยโรงงานที่ผูวิจัยทําการศึกษา

เปนผูผลิตทินเนอรขนาดเล็ก โดยใชสวนประกอบหลัก

ไดแก  โทลูอีน (Toluene) เมทานอล (Methanol) 

เอธิลอะซิเตท(Ethyl Acetate)  บิวทิล ไกลคอล เอส

เธอร(Butyl Glycol Ether) และบิวทิล อะซิเตท (Butyl 

Acetate) ผู วิ จั ย พ บ ว า โ ร ง ง า น ยั ง ข า ด ค ว า ม รู  

งบประมาณและบุคคลากรดานความปลอดภัย ที่ชวย

แนะนําแนวทางปฏิบัติ และกํากับดูแลดานความ

ปลอดภัย รวมไปถึงการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อให

เกิดความปลอดภัยตอโรงงาน รวมไปถึงผูปฏิบัติงาน 

กระบวนการผลิตทินเนอรในโรงงานพบวากระบวนการ

ผลิตทินเนอรไมไดใชเครื่องจักร หรือเครื่องมือขนาด

ใหญในกระบวนการ รวมถึงขั้นตอนการผลิตไมมีความ

ซับซอน แตในกระบวนการผลิตมีการใชสารเคมี

อันตรายเปนสวนประกอบหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงตอการ

เกิดอัคคีภัย และกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งยัง

ขาดการควบคุมดานความปลอดภัย 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาการ

แพรกระจายของสารเคมีระหวางผสม และปริมาณ

ความเขมขนของสารเคมีที่แพรออกมา ซึ่งกอใหเกิด

ผลกระทบตอสุขภาพ เพื่อหาแนวทางในการดําเนินการ

ปองกันแกไขโดยใชหลักการทางวิศวกรรม และการ

จัดการ โดยมีขอบเขตการศึกษาแพรกระจายของโทลู

อีนในระหวางการผสมทินเนอรสําหรับสีพนแหงเร็วไน

โตรเซลลูโลสสูตร ในถังบรรจุขนาด 200 ลิตร โดยใช

เครื่องสูบน้ํามันแบบมือหมุน สภาพพ้ืนที่ไมมีการ

ออกแบบระบบระบายอากาศ  

ผลกระทบตอสุขภาพจากการรับสัมผัสทินเนอร ซึ่ง

มีโทลูอีนเปนองคประกอบหลัก สามารถทําใหเกิดผล

กระทบตอสุขภาพแบบเรื้อรัง และแบบเฉียบพลัน 

สงผลกระทบตอการทํางานกับระบบตางๆในรางกาย 

ดังนั้น การประเมิน ติดตามเฝาระวังผลกระทบตอ

สุขภาพจึงสามารถทําได โดยการติดตามการรับสัมผัส

โทลูอีนจากสภาพแวดลอมในการทํางาน และการรับ

สั ม ผั ส ใ น ตั ว บุ ค ค ล ( Thetkathuek, 2 0 1 2 )  จ า ก

การศึกษาศึกษาในอดีตพบวา โทลูอีนเปนสารระเหยที่

สามารถฟุงกระจายในบรรยากาศได หากโรงงาน และ

ผูปฏิบัติงานขาดระบบการปองกันที่ดี ดังนั้น หากมีการ

จัดระเบียบโรงงาน การดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 

สวนประกอบ รอยละโดยปริมาตร

โทลูอีน 60

บิวทิลแอซิเทต 10

2-เมทิล-1-โพรพานอล หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวาอโซบิวทานอล 5

4-เมทิล-2-เพนตะโนน หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวาเมทิลไอโซบิวทิลคีโทน 10

2-นอรมัล-บิวทอกซี-1-เอทานอล 5

2-โพรพานอล หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวาไอโซโพรพานอล 5

2-บิวทาโนน หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวาเมทิลเอทิลคีโทน 5
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การดูแลรักษา และรูจักวิธีการใชอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคลที่โรงงานจัดหาใหอยางถูกตอง เปน

หนทางหนึ่งที่สามารถหลีกเลี่ยง  และลดปริมาณการ

สัมผัสโทลูอีนเขาสูรางกายขณะทํางานได ซึ่งหมายถึง

การลดปจจัยเสี่ยงของการไดรับพิษของโทลูอีนดวย

(วิ ไล et al., 2539) ปจจุบันจึงมีหลายหนวยงาน

กํ าหนดมาตรฐานความ เข มข นของ โทลู อี น ใน

บรรยากาศการทํางาน เพื่อเปนการควบคุมปริมาณ

ความเขมขนของสารเคมีที่เปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน

ดังตารางที่ 2 แสดงคามาตรฐานของหนวยงานตางๆ 

รวมถึงมาตรฐานในประเทศไทย 

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงคามาตรฐาน และปริมาณโทล ู

อีนที่ยอมรับไดของแตละหนวยงานที ่

เก่ียวของ 

 

 
 

ที่มา : Flowers et al., 2005 

 

การปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากการทํางาน

กับสารเคมี สามารถทําไดตั้งแตการออกแบบโรงงาน 

และกระบวนการผลิต โดยนอกจากการออกแบบ

กระบวนการผลิต ใหสามารถผลิตไดตามกําลังการผลิต

และคุณภาพแลว ยังตองคํานึงถึงความปลอดภัยในการ

ดําเนินการ  ซึ่งหากสามารถทําการวิเคราะหอันตราย

จากการสัมผัสสารเคมีในกระบวนการไดตั้งแตการ

ออกแบบกระบวนผลิต กอนขการกอสราง และดําเนิน

กระบวนการผลิตจริง ข้ันตอนการพิจารณาเหลานี้จะ

เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการรับสารเคมีของผูปฏิบัตินิ้

ลดลงและเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานใหกับ

โรงงาน และผูปฏิบัติงานไดตั้งแตข้ึนตอนแรก 

 

2.  ผลกระทบตอสุขภาพจากการสัมผัส 

การรับสัมผัสโทลูอีนโดยสวนมากไดรับจากการ

หายใจอากาศที่ปนเปอนสารเคมีเขาสูรางกาย ซึ่งระดับ

ความเขมขนของโทลอีูนสงผลกระทบที่แตกตางกันตาม

รูปภาพที่ 1 ผลตอสุขภาพจากการหายใจอากาศที่

ปนเปอนโทลูอีน 

 

รูปที่ 1 ผลกระทบตอสุขภาพจากการหายใจในระดับ 

ความเข็มขนที่แตกตางกัน(Dorsey, 2000) 

 

 
 

ระบบทางเดินหายใจ การสูดดมหรือหายใจโทลู

อีนเขาสูระบบทางเดินหายใจจะทําใหรูสึกมึนงง มี

อาการประสาทหลอน เมื่อสูดดมมากจะทําลาย

Organization Description Information Reference

PEL (8-Hourse TWA for general industry 200 ppm

Acceptable ceilling concentration 300 ppm

Acceptable maximum peak above acceptable 

ceiling concentration for an 8-hour shift
500 ppm for 10 minutes

IARC Carcinogenicity classification Group 3a IRC 2019

Air quality guidelines Group 2b WHO 2010

Drinking water quality guidelines 0.7 mg/Lc WHO 2011

AGCIH TLV-TWA 20 ppm AGCIH 2013

REL 100 ppm NIOSH 2011

STEL 150 ppm NIOSH 2011

IDLH 500 ppm NIOSH 2011

PEL (8-hour TWA) for general industry 200 ppm OSHA 2013b

Acceptable ceilling concentration 300 ppm

Acceptable maximum peak above acceptable 

ceiling concentration for an 8-hour shift
500 ppm for 10 minutes

Highly hazardous chemicals No data

OSHA2013a 29 

1910.119,Appen

dix A.

Thailand 

WHO

NIOSH

OSHA

29 CFR 1910. 

1000,Table Z-2

Local regulation
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ระบบประสาท และสมอง สารโทลูอีนจะถูกดูดซึม

เขาสูรางกาย ไดรวดเร็วมากทางปอด หากอยูใน

พ้ืนที่ปด หรือ มีการระบายอากาศไมดี ทําใหผู

ประกอบอาชีพขาดออกซิเจน และระคายเคืองเยื่อบุ

ทางเดินหายใจ (Thetkathuek, 2013) 

ทางผิวหนัง เมื่อสัมผัสกับผิวหนังจะทําใหผิวหนัง

แดง อักเสบ มีอาการปวดแสบภายหลังการรับสัมผัส

สารโทลูอีนที่ผิวหนังซ้ําๆ ไขมันถูกทําลาย เกิดอาการ

ระคายเคือง ผิวหนังแตก และยังพบวาสารโทลูอีน

สามารถกดภูมิคุมกัน (Thetkathuek, 2013) 

ดวงตา และการมองเห็น การรับโทลูอีนสัมผัสกับ

ดวงตา เมื่อสัมผัสกับตาจะทําใหตาระคายเคือง มี

อาการตาแดง ปวดตา และอาจทําใหการมองเห็นสีดอย

ลง (Boyes et al., 2016) 

การกลืนกิน จะทําใหรูสึกคลื่นไส อาเจียน ปวดทอง 

มีอาการมึนงง มีการรายงานชายผูสูงอายุ 51 ปเสียชีวิต

ภายในเวลาประมาณ 30 นาทีหลังจากการกลืนโทลู

อีนปริมาณมาก สาเหตุการเสียชีวิตอาจเกิดจากการกด

การทํางานระบบประสาทสวนกลาง อีกรายเปนชาย 

อายุ 46 ป กลืนสีทินเนอรที่มีสวนผสมของโทลูอีน 

ปริมาณ 1 ลิตร ผูปวยมีอาการเก่ียวกับระบบประสาท 

ปวดทองรุนแรง ทองเสีย กระเพาะอาหารอักเสบ 

ผูปวยมีอาการดีขึ้นหลังจากไดรับการดูแลเปนเวลา 36 

ชั่วโมง และไมมีรายงานอาการเรื้อรังจากการสัมผัสโทลู

อีนโดยการกลืนกิน (EPA, 2015)  

ผลกระทบตอสุขภาพจากการการสัมผัสโทลูอี

นระยะยาว การสัมผัสโทลูอีนเรื้อรังที่นอยกวา 200 

ppm เกิดผลกระทบตอระบบประสาท เชน ปวดศีรษะ

ออนเพลีย และคลื่นไสซ้ําแลวซ้ําอีก หากมีการสัมผัสที่ 

200 ถึง 500 ppm มีรายงานการสูญเสียการทํางาน

ของประบบประสาท เชน การสูญเสียความจําและขาด

ความกระตือรือรน พบวาคนงานบางคนมีความผิดปกติ

ของเสนประสาทตา หลังจากไดรับสัมผัสเรื้อรัง การ

ไดรับสารเร้ือรังจากการใชตัวทําละลายในทางที่ผิด เชน 

การสูดดม อาจสงผลถาวรระบบประสาท หรือจิต

ประสาท สงผลกระทบ และเกิดความผิดปกติของ

กลามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด 

  

3.  การจําลองการแพรกระจาย และสูตรคํานวน 

โปรแกรมจําลองการแพรกระจายของทินเนอร และ

การรับสัมผัสของพนักงานโดยใชโปรแกรมที่ไดรับการ

ส นั บ ส นุ น จ า กสํ า นั ก ง า น ป ก ป อ ง สิ่ ง แ ว ด ล อม 

(Environmental Protection Agency -EPA) ชื่ อ ว า 

Simulation Tool Kit for Indoor Air Quality and 

Inhalation Exposure (IAQX) คือแพ็คเกจซอฟตแวร

จําลองคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ที่ใชไมโคร

ซอฟวินโดวส สําหรับการจําลองสถานการณคุณภาพ

อากาศภายในอาคาร และการการสัมผัส ประกอบดวย 

5 ฟงกชั่นยอย ที่แยกการทํางานออกจากกันโดยสิ้นเชิง 

ตามตารางที่ 3 โดย โปรแกรมสามารถคํานวนผลแสดง

คาความเขมขนตามเวลา การรับการสัมผัส การสูดดม 

   

ตารางที่ 3 ฟงกชั่นยอยของโปรแกรมจําลอง 

 

ที่มา : Agency, 2000 

 นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถประมาณ

อัตราการระบายอากาศที่ เพียงพอ เมื่อระบุเกณฑ

คุณภาพอากาศ หรือจํากัดความเขมขนของสารเคมี 

(Agency, 2000)  โปรแกรมมีรูปแบบของแหลงกําเนิด

สารเคมีทั้ งหมด 26 รูปแบบ ในการ จําลองการ

แพรกระจายของสารเคมีในกลุมสารอินทรียระเหยงาย

ลําดับ โปรแกรม วัตถุประสงค อางอิง

1 GPS.EXE การจําลองท่ัวไปของโปรแกรม Guo (1996)

2
VBX.EXE

ระเหยของสาร VOC จากสารท่ีมีตัวทําละลายเปน

สวนผสม โดยการจําลองจากสูตรของผลิตภัณฑ
Guo, et al.(1999)

3
SPILL.EXE จําลองการร่ัวไหลของสารเคมี

Reinke and Brosseau(1997); 

Drivas(1982)

4
SLAB.EXE

จําลองอัตราการระเหยของวัสดุปูพื้นท่ีเปนเน้ือ

เดียวกัน เชน พรม
Little, et al.(1994)

5 PM.EXE จําลองปริมาณอนุภาคในพ้ืนท่ี Nazaroff and Cass(1989)
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หลากหลายตามลักษณะพื้นที่ที่ตองการจําลอง และ

ขอมูลของพารามิเตอรในการจําลองตามตารางที่ 4 

แสดงรูปแบบการจําลองของแหลงกําเนิดของสารเคมี

ในโปรแกรมทั้งหมด รวมถึงสูตรใชในการคํานวนหา

ความเขมขนของสารเคมีตอเวลา และปริมาณการรับ

สัมผัสของพนักงานตอเวลา 

 

ตารางที่ 4 แสดงรูปแบบการจําลองของแหลงกําเนิด 

ของสารเคมีในโปรแกรม 

 

ที่มา : Agency, 2000 

สูตรคาํนวนอตัราการระเหยของสารเคมี 

 
 

)m (mgAir bulk  in the component  ofion Concentrat  

 )mole (gcomponent for weight Molecular   

)mole (gsolvent  organic for theweight molecular  Average    ~
)m (mg source   in the remaining icomponent  ofAmount   

)hm (mgcomponent for factor Emission  

icomponent  of pressure vapor  totale        th

on  based ),m (mg interface air/sourceat   ion concentrat TVOC airborne Initial  

)h (m TVOCfor t coefficien transfer mass phase-Gas  

  where

3-

1-

1-

2-

1-2-

3-

1-

iC

im

m

M

 E
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k

i

i

i

i

vi

mi















 

ที่มา : Guo, Chang, Sparks, & Fortmann, 1999 

สูตรการคํานวนหาคาคงที่ 

 
 

)m (gair   theofDensity     

)mh (gair   theofViscosity   

)h (m source over thety Air veloci  

(m) area) source  theofroot  square  the to(equal

 source  theoflength  sticCharacteri  

)h(mair in  VOC  theofy Diffusivit

)h (m TVOCfor t coefficien transfer mass phase-Gas 

  where

3

2

1-1-

1-

1-

1-











u

v

Lc

D

kmi

 
 

ที่มา : Guo et al., 1999 
 

สูตรคาํนวนหาคาความเขมขนจากแหลงกําเนิด 

 

)(mhatm, 1under  gas mole 1 of  volume 

)mole (gcomponent for weight molecular   

Hg) (mm icomponent  pure for the pressure vapor  

  where

1-

1-





mv

mi

Pi

 
 

ที่มา : Guo et al., 1999 

4.  ขอบเขตการศึกษา 

 การผลิตทินเนอรสํ าหรับสีพนแห งเร็วไนโตร

เซลลูโลส โดยมีสัดสวนการผสมทินเนอร  โทลูอีน 

(Toluene) รอยละ 51 เมทานอล(Methanol) รอยละ 

17 เอธิลอะซิเตท(Ethyl Acetate)รอยละ8 บิวทิล ไกล

คอล เอสเธอร(butyl glycol ether)รอยละ 12 และ

บิวทิล อะซิเตท(Butyl Acetate)รอยละ 12 ในพื้นที่

Model Group ID No. Model Description Reference

11 constant (as mass/time) Dunn, 1987

12 constant (as flow rate and concentration) 
1 

Dunn, 1987

13 constant (as mass/area/time) ASTM, 1990

15 ambient air as a constant source Shair & Heitner, 1974

16 instant pollutant release Chang & Guo, 1992a

21 first-order (as E0 and k) Dunn, 1987

22 first-order (as M0 and k) Clausen, 1993

23 double first-order (+/+) Chang & Guo, 1992b

24 double first-order (+/-) Chang & Guo, 1998

25 second-order Clausen, et al., 1993

26 n
th
-order Tichenor, et al., 1991

31 Evaporation from a solvent pool 2 Chang & Krebs, 1992

32 VB model for TVOCs Tichenor, et al., 1993

33 VBX model for individual VOCs Guo, et al., 1998

41 HCHO emission from particleboard Hoetjer & Koerts, 1986

42 VOC from PVC flooring(1) Christiansson, et al., 1993

43 VOC from PVC flooring(2) Christiansson, et al., 1993

44 biocide emissions from treated wood Jayjock, et al., 1995

51 VOC from water w/ known kL 
3

Lyman, et al.,1990

52 VOC from water w/ known kg
4

Lyman, et al.,1990

61 time-varying indoor source Koontz & Nagda, 1991

62 ambient air as a time-varying source Shair & Heitner, 1974

71

VOC from latex paint and plaster during and 

after application Zeh, et al., 1994

72 power law model for building materials Zhu, et al., 1998

73 ambient air as a sine function Shair & Heitner, 1974

74 ambient air as a cosine function Shair & Heitner, 1974

1
 This is a variant of source model 11.

2
 A similar model was first used for the outdoor environment (Mackay and Matsugu, 1973).

3 kL = overall liquid-phase mass transfer coefficient;

4
 kg = overall gas-phase mass transfer coefficient;

5
 Combined models are those with two or more distinctive terms.

Combined5 &

Miscellaneous

Time-varying

Source model available in the GPS program

Constant & Instant

First-order &

Higher-order

Solvent

Evaporation

Dry

Sources

Emissions

from Water



  
การประชมุวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหงชาต ิครั้งที่ 10  

 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพ 

 
102 

การผสมขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 5.8 เมตร ผสมโดยใช

เครื่องสูบแบบมือหมุน ในถังบรรจุขนาด 200 ลิตร บน

แทนชางน้ําหนักขนาด 1 ตารางเมตร สูง 15 เซนติเมตร

จากพื้น พื้นที่ ไมมีการติดตั้ งระบบระบายอากาศ 

พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ 2 คน จํานวนผลิต 30 ถัง

ตอวัน 

 

5.  วิธีดําเนินการ 

ในการศึกษานี้มีวิธีดําเนินการ 3 ขั้นตอนคือ 

     3.1 ศึกษากระบวนการผลิตทินเนอร สารเคมีที่ใช

ในกระบวนการผลิต และงานวิจัยที่ เ ก่ียวของกับ

การศึกษาผลระทบตอสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมี 

ทฤษฏีที่เก่ียวของ 

 

     3.2 เก็บคาพารามิเตอรจากพื้นที่การปฏิบัติงาน

นํามาวิเคราะห คํานวนปรมิาณการรับสัมผัส และความ

เขมขนในพื้นที่  และทําการเก็บตัวอยางในสถานที่

ปฏิบัติงาน เพื่อนําไปวิเคราะหผลในหองปฏิบัติการ 

 

      3.3 ทําการรวบรวมขอเสนอแนะจากการจําลอง

การแพรกระจายของทินเนอรระหวางผสม เ พ่ือ

ออกแบบปรับปรุงสถานที่ทํางาน กําหนดมาตรการใน

การปองกัน อบรมสื่อสารใหพนักงานเกิดความเขาใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กระบวนการดาํเนินการศึกษาวิจัยการ 

 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพประกอบพื้นที่การผสมทินเนอรของ 

ผูปฏิบัตงิานในโรงงานที่ทําการศึกษา  
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ภาพที่ 4 ภาพจําลองประกอบพื้นที่การผสมทินเนอร   

ของผูปฏิบัติงานในโรงงานที่ทําการศึกษา 

 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพประกอบพื้นที่การทํางานของ 

ผูปฏิบัตงิานในโรงงานที่ทําการศึกษา  

 

   
 

ภาพที่ 6 ภาพจําลองประกอบพื้นที่การทํางานของ 

ผูปฏิบัตงิานในโรงงานที่ทําการศึกษา 

 
 
 

6.  ผลการศึกษา 

     ผลการศึกษากระบวนการผลิตทินเนอรโดยการใช

โปรแกรมจําลองโดยการระบุคาพารามิเตอรของ

สารประกอบ ไดแก โทลูอีน (Toluene) เมทานอล

(Methanol) เอธิลอะซิเตท(Ethyl Acetate)  บิวทิล 

ไกลคอล เอสเธอร(Butyl Glycol Ether) และบิวทิล 

อะซิเตท(Butyl Acetate)  

 

 
 

ภาพที่ 7 การระบุคาพารามิเตอรของโทลูอีน 

 

 
 

ภาพที่ 8 การระบุคาพารามิเตอรของเมทานอล 

 

 
 

ภาพที่ 9 การระบุคาพารามิเตอรของเอธิลอะซิเตท 
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ภาพที่ 10 การระบุคาพารามิเตอรของบิวทิล ไกลคอล  

เอสเธอร 

 

 
 

ภาพที่ 11 การระบุคาพารามิเตอรของบิวทิล อะซิเตท 
 

 จากผลการจําลอง พบวาคาความเขมขนของโทลู

อีนเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลา และมีปริมาณความ

เขมขนมากกวาสารประกอบอ่ืนในทินเนอร อีกทั้งยัง

พบวา การสูดดมทินเนอรโดยคํานวนอัตราการหายใจ 

13.9 ลิตรตอนาที พบวามีการสูดดมโทลูอีนเพิ่มขึ้น 

มากกวาสารประกอบอ่ืนในทินเนอร 
 

 
 

ภาพที่ 12 ความเขมขนของสารประกอบทินเนอรตอ 

หนวยเวลา 

ภาพที่ 10 แสดงใหเห็นถึงคาความเขมขนตอเวลา

ของโทลูอีนมีความเขมขนมากที่สุดเมื่ อเทียบกับ

สารประกอบชนิดอ่ืนในทินเนอร 

 

 
 

ภาพที่ 13 ปริมาณการสูดดมสารประกอบทินเนอรตอ 

หนวยเวลา 

ปริมาณการรับสัมผัสตอเวลาของโทลูอีนมีความ

เขมขนมากที่สุดเชนเดียวกัน เมื่อเทียบกับสารประกอบ

ชนิดอื่นในทินเนอร โดยจําลองอัตราการหายใจที่ 13.9 

ลิตรตอนาที  จากแบบจําลองแสดงปริมาณความ

เขมขนของสาร เคมี  และปริมาณการรับสั มผั ส

สารประกอบทินเนอร สามารถกําหนดคาการรับสัมผัส

สูงสุด ปริมาณเฉลี่ย และปริมาณการสูดดม เพ่ือคํานวน

หาปริมาณการระบายอากาศที่เหมาะสม ตามรูปภาพที่ 

12,13 และ 14 

 

ภาพที่ 14 ภาพทีแ่สดงคาความเขมขนสูงสุดของ 

  โทลูอีนในบรรยากาศที่ 75.3 มิลลิกรัมตอ 

  ลูกบากศเมตร หรือ 20 สวนในลานสวน  
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 ผลการจําลองพบวาหากกําหนดการระบาย

อากาศ 0.2 ลูกบากศเมตรตอชั่วโมง จะทําใหคาความ

เขมขนสูงสุดเทากับ 22.6 มิลลิกรัมตอลูกบากศเมตร 

หรือ 6 สวนในลานสวน 

 

 
 
ภาพที่ 15 ภาพทีแ่สดงคาความเขมขนเฉลี่ยของโทลูอีน 

ในบรรยากาศเหลือเพียง 14.2 มิลลิกรัมตอ 

ลูกบากศเมตร หรือ 3.77 สวนในลานสวน 

 

 ผลการจําลองพบวาหากตองการกําหนด

ปริมาณการรับสัมผัสเหลือเพียง 14.2 มิลลิกรัมตอลูก

บากศเมตร หรือ 3.77 สวนในลานสวน ในพื้นที่การ

ทํางานมีความตองการอัตราการระบายอากาศเทากับ 

2.54 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

 

 
 

ภาพที่ 16 รูปภาพที่แสดงคาการรับสัมผัสจากการสูดดม  

 

 

จากภาพที่ 14 แสดงผลการรบัสมัผัสโทลูอีนที่กําหนดไว 

ในโปรแกรมใหมีคาการรับสัมผสัสูงสุดที่ 75.3 มิลลิกรัม

ตอลูกบากศเมตร หรือ 2.66 สวนในลานสวน สําหรับ

การหายใจในอัตรา 13.9 ลิตรตอนาท ี มีความตองการ

ระบบระบายอากาศเทากับ 3.68 ลูกบากศเมตรตอ

ชั่วโมง จึงสงผลใหคาความเขมขนของโทลูอีนในพืน้ที่มี

คาเทากับ 10 มิลลิกรัมตอลูกบากศเมตร หรือ 2.64  

สวนในลานสวน 

 

7.  สรุป 

 จากผลการจําลองความเขมขนของทินเนอรใน

ระหวางการผสม โดยใชสารประกอบหลักไดแก โทลูอีน 

(Toluene) เมทานอล (Methanol) เอธิล อะซิ เตท

(Ethyl Acetate)  บิวทิล ไกลคอล เอสเธอร (Butyl 

Glycol Ether) และบิวทิล อะซิเตท(Butyl Acetate) 

ไมมีคาใดเกินกวามาตรฐานกําหนด แตพบวามีโทลูอีนที่

มีการปนเปอนในบรรยากาศมากที่สุด แตพบในปริมาณ

นอยเพียง 6 สวนในลานสวน แตมาตรฐานโดย AGCIH 

กําหนดคามาตรฐานของโทลูอีนไว 20 สวนในลานสวน 

ถึงแมยังไมมีผลวิจัยชี้ชัดในเรื่องปริมาณการรับสัมผัส

โทลูอีนในระยะยาว แตโทลูอีนสงผลกระทบโดยตรงตอ

ระบบประสาท และสมองหากไดรับการสัมผัสอยาง

ตอเนื่องและเปนระยะเวลานาน 

 

แนวทางในการดําเนินการแกไข 

1. อบรมใหความรูเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี 

และการปองกันตนเองจากการสัมผัสสารเคม ี

2. กําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ขอกําหนด

ในการสวมใสอุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลที่

ถูกตองกับชนิดของสารเคมี และมีความ

เหมาะสม 

3. กําหนดพื้นที่ปฏิบัติงานใหเปนสัดสวน และ

บงชี้อุปกรณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชนไฟไหม 

หรือสารเคมีหกรั่วไหล 
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4. พิจารณาติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่

เพิ่มเติมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพื่อปองกันการ

แพรกระจายของทินเนอรในระหวางผสม 
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บทคัดยอ : โรงไฟฟาพลังความรอนรวมในประเทศไทยกวา 62% ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งกาซธรรมชาติ

มีคุณสมบัติเปนกาซไวไฟหากเกิดการรั่วไหลสามารถทําใหเกิดเพลิงไหมและระเบิดได งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ประเมินระยะรัศมทีี่ไดรับผลกระทบจากการรั่วไหลของกาซธรรมชาติที่ใชเปนเชื้อเพลิงของโรงไฟฟาพลงัความรอนรวม 

เพื่อปรับปรุงมาตรการปองกันและมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน โดยสรางแบบจําลองในการเกิดเหตุการณกรณีเลวราย

ที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได จากการที่ทอเกิดการแตกหักดวยโปรแกรม PHAST จากผลการศึกษาพบวาหากมีการแตกหักของ

ทอกาซ จะสงผลใหเกิดการแพรกระจายของกาซที่มีความเขมขนระดับตางๆ การแผรังสีความรอน รวมถึงเกิดการ

ระเบิดขึ้น เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบดังกลาว จึงควรมีการกําหนดมาตรการปองกันใหเหมาะสม รวมถึงปรับปรุง

มาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินใหสอดคลองกับผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

Abstract: More than 62% of combined cycle power plant in Thailand uses natural gas as main fuel. 

Since natural gas is highly flammable, it can cause fire and explosion. The aim of this study is 

assessing the impact on leakage of natural gas pipeline of combine cycle power plant in order to 

improve the preventive and emergency preparedness measures. PHAST, process hazard analysis 

software, will generate dispersion models in the worst-case scenario from rupture of natural gas 

pipeline. After that, the impact of each potential incident will estimate. The study reveals that when 

natural gas pipeline rupture this can caused concentration gas disperse, thermal radiation and 

explosion. However, to prevent harmful from those impacts should specify appropriate preventive  

Keywords: natural gas leak, dispersion model, combined cycle power plant 

Paper NSEC10-11 
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1. บทนํา 

ปจจุบันพลังงานไฟฟาถือวามีความจําเปนตอการ

พัฒนาประเทศ โดยมีความตองการการใชเพิ่มมากข้ึน

ทุกๆ ป ทั้งในภาคครัวเรือนและในภาคอุตสาหกรรม 

ดังนั้นโรงไฟฟาจึงตองผลิตไฟฟาอยางตอเนื่องและมี

แนวโนมที่ตองผลิตไฟฟามากขึ้นในอนาคต ซึ่งปจจุบัน

ประเภทโรงไฟฟาที่ประเทศไทยนิยมใชมากที่สุดคือ

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม เนื่องจากมีประสิทธิภาพ

สูงสุดถาเทียบกับโรงไฟฟาประเภทอื่นๆ และจากขอมูล

การใชเชื้อเพลิงพบวามีการใชกาซธรรมชาติเปนเชื่อ

เพลิงในสัดสวนที่สูงที่สุด เนื่องจากเปนเชื้อเพลิง

คุณภาพสูง มีการเผาไหมสมบูรณทําใหเกิดมลพิษต่ํา 

ปลอยกาซเรือนกระจกนอยกวาและราคาถูกกวาเมื่อ

เทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนๆ  

แตทั้งนี้เนื้องจากคุณสมบัติของกาซธรรมชาตินั้น

เปนกาซที่มีความไวไฟสูงมาก หากเกิดการรั่วไหลอาจ

ทําใหเกิดเพลิงไหมหรือระเบิดได จากสถิติการเกิด

อุบัติการณทางทอกาซในทวีปยุโรปพบเฉลี่ย 30 ครั้ง

ตอป และในประเทศไทยมีสถิติการเกิดเฉลี่ย 2 ปตอ

ครั้ง  ซึ่ งถาหากมี เหตุการดังกลาวเกิดข้ึนจะสงผล

กระทบเปนวงกวางและอันตรายอยางรายแรง 

หลักการทํางานของโรงไฟฟาพลังความรวนรวมนั้น

อาศัยการงานของโรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟา

กังหันไอน้ํารวมกัน โดยรับกาซธรรมชาติจากปตท.แลว 

จะนําเขาเครื่องเพ่ิมความดันกาซเพื่อเพิ่มความดันใหได

ตามที่ตองการ จากนั้นลําเลียงผานระบบทอกาซเพ่ือไป

ยังโรงไฟฟา ผาน gas treatment เพ่ือทําการคัดแยก

สิ่งเจือปนในกาซชาติ กอนสงเขาหองเผาไหมของ

เครื่องกังหันกาซ (Gas Turbine) โดยมีอากาศที่ถูกอัด

ดวยความดันสูง 8-10 เทาจากเครื่องอัดอากาศมาชวย

เผาไหม  ทําใหเกิดการขยายตัวของกาซรอนและ

อุณหภูมิสูง สงเขาไปขับดันกังหันกาซเพื่อขับเคลื่อน

เครื่องกําเนิดไฟฟาที่ตออยูบนเพลาเดียวกัน กาซรอนที่

ขับดันกังหันกาซเสร็จจะถูกสงออกไปยังหองเผาไหม

อีกครั้งหนึ่ง และนําความรอนนี้ไปตมน้ําที่หมอน้ํา 

(HRSG) น้ําที่ถูกตมจะกลายเปนไอความดันสูงไปขับ

กังหันไอน้ํา เพ่ือขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟา สวน            

ไอน้ําที่ขับดันกังหันไอน้ําแลวที่ยังคงมีความดันสูงอยู

จะไหลผานวาลวความดัน ไอน้ําสวนนี้ก็จะขับดันกังหัน

อีกครั้งหนึ่ง สวนไอน้ําที่ความดันลดลงก็จะถูกสงเขาไป

ยังเครื่องควบแนน ซึ่งจะระบายความรอนของไอน้ํา

ดวยน้ํา  ไอน้ําจะถูกควบแนนเปนน้ํา ปมสงไปยังถัง 

พักน้ํา เพื่อสงไปตมตอไปยังหมอตมน้ําตอไป น้ําที่ยัง

รอนอยูจะถูกแลกเปลี่ยนความรอนที่คอนเดนเซอร 

กอนจะถูกสงไปแลกเปลี่ยนความรอนอีกครั้งที่หอหลอ

เย็น  

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.1 การสร า งแบบจํ าลองการรั่ ว ไหลและ

แพรกระจายของสารเคมีอันตราย ทําไดโดยการบงชี้

อุบัติการณรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น เลือกแหลงที่อาจเกิด

การรั่วไหล และนําไปสรางแบบจําลองเพื่อประมาณ

ความเขมขนใตลมของสารเคมีอันตรายเมื่อเกิดการ

รั่วไหล หลังจากที่สารเคมีรั่วไหลแลวจะถูกลมพัดไปใน

รูปแบบของ Plume ดังภาพที่ 1 หรือ Puff ดังภาพ       

ที่ 2 โดยความเขมขนสูงสุดจะอยูบริเวณจุดที่รั่วไหล 

2.2 ตัวแปรที่มีผลตอการสรางแบบจําลองมีดังนี้ 

2.2.1 ความเร็วลม 

ถาความเร็วลมเพิ่มขึ้นพื้นที่ที่ไดรับ

ผลกระทบจะยาวและแคบข้ึน สารเคมีที่รั่วไหลก็จะ

แพรกระจายไปทิศใตลมและเจือจางเร็วข้ึนเนื่องจาก

ผสมกับอากาศ 
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ภาพที่ 1 แสดงการเกิด Plume เมื่อสารเคมีเกิดการ 

 รั่วไหล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การเกิด Puff เมื่อสารเคมีเกิดการรั่วไหล 

ที่มา: (Daniel A. Crowl, Joseph F. Louvar, 2011) 

 2.2.2 ความเสถียรของสภาพอากาศ 

 ความเสถียรของสภาพอากาศมีผล

ตอการผสมกันในแนวดิ่ งของสารเคมี กับอากาศ 

สามารถแบงความเสถียรของสถาพอากาศออกเปน A 

= ไมเสถียรมาก B = ไมเสถียรปานกลาง C = ไมเสถียร

เล็กนอย D = เปนกลาง E = มีความเสถียรเล็กนอย F 

= มีความเสถียรมาก ดังตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 แสดงการจําแนกประเภทความเสถียรของ 

บรรยากาศ 
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< 2 A A-B B F F 

2-3 A-B B C E F 

3-4 B B-C C D E 

4-6 C C-D D D D 

> 6 C D D D D 

ที่มา : Turner 1970 

 2.2.3 ความระเกะระกะของพ้ืนที ่

  ความระเกะระกะของพ้ืนดินสงผล

ตอการผสมกันที่พื้นผิว และรูปรางกับความสูงของลม 

โดยพื้นที่ที่มีความระเกะระกะมากวาจะเกิดการผสม

กันมากวา ในทางกลับกันพื้นที่โลงจะเกิดการผสมกัน

นอยกวา 

 2.2.4 ความสูงของจุดที่ เ กิดการรั่วไหล

เหนือพ้ืนดินถาจุดรั่วไหลยิ่งสูงข้ึน ความเขมขนบริเวณ

พื้ นดิ นก็ จะนอยลง  เพราะว า  Plume สามารถ

แพรกระจายไดดีกวาในแนวดิ่ง 

 2.2.5 โ ม เมนตั มและแร งลอยตั วของ

สารเคมีที่ รั่ ว ไหลทํ าใหความสูงของการรั่ ว ไหล

เปลี่ยนแปลงไป กาซที่รั่วไหลอาจไปสูงกวาจุดที่เกิด

การรั่วไหล หรือลอยต่ําสูพื้นดิน ซึ่งกาซทุกชนิดก็จะ

เคลื่อนที่ไปตามทิศทางลมและผสมกับอากาศ จนกาซ

เจือจางมากพอจะเกิดการลอยตัวตามธรรมชาติ  

 2.3 การประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 2.3.1 ความเขมขนของสารเคมีที่รั่วไหล  

เมื่อเกิดเพลิงไหมแบบ Flash Fire 

สงผลใหเกิดการแพรกระจายของกาซธรรมชาติที่ระดับ

ทิศทางลม 
จุดที่เกิดารรั่วไหลอยางตอเนื่อง 

ถังจัดเก็บ Plume: ความเขมขนของสารเคมีจะ

นอยลงเพราะรวมกับอากาศ 

Puff เกดิขึ้นจากการ            

รั่วไหลแบบฉับพลัน 

Puff ที่เวลา 

 T2>T1 
Puff ที่เวลา 

 T1>0 

Puff จะเคล่ือนที่ไปทิศใตลมและ

คอยๆ ลดขนาดลงเนื่องจากผสม

กับอากาศ 

ทิศทางลม ความเขมขนเทากันทั้ง 3 พื้นผิว 
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ความเขมขนตางๆ ซึ่งความเขมขนที่กอใหเกิดอันตราย 

แบงเปน 3 ระดับ 

ระดับ 1 ความเขมขน 44,000 ppm 

หรือ 100% LEL (5% มีเทนโดยปริมาตร) เปนความ

เขมขนที่ต่ําที่สุดที่สามารถติดไฟได 

ระดับ 2 ความเขมขน 22,000 ppm 

หรือ 50% LEL(2.5% มีเทน โดยปริมาตร) จากการ

ทดลองพบวา ที่ 60% LEL อาจทําใหสามารถติดไฟได 

แมความเขมขนเฉลี่ยจะต่ํากวา คา LEL ก็ตาม 

ระดับ 3 ความเขมขน 4,400 ppm 

หรือ 10% LEL (0.5% มีเทน โดยปริมาตร) เนื่องจาก

พบวาที่ความเขมขนมากกวา 10% LEL อาจเปน

อันตรายไดหากอยูในที่อับอากาศ 

2.3.2 การแผรังสีความรอนจากการเกิด

เพลิงไหมเมื่อเกิดเพลิงไหมแบบ jet fire จะเกิดรังสี

ความรอนขึ้น ซึ่งสามารถสงผลกระทบตอคนและสิ่ง

ปลูกสรางไดดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 รังสีความรอนกับความเปนอันตราย 

Thermal 

Radiation 

(kW/m2) 

อันตรายตอ 

สิ่งปลูกสราง มนุษย 

4 - ทําใหเกิดอาการ

ปวดแสบปวดรอน

หากไมหาที่กําบงั

ภายใน 20 วินาที 

หรืออาจทําใหเกิด

แผลพุพองจากการ

ไหมระดับ 2 ได 

แตไมเปนอันตราย

ถึงขั้นเสียชีวิต 

12.5 อาคารที่

กอสรางจาก

ทําใหเสียชีวิต 1% 

ใน 1 นาที หรือ

วัสดุ cellulosic 

อาจจะเสียหาย

หากไดรบัสัมผัส

เปนเวลานาน 

เกิดการไหมระดับ 

1 

37.5 

 

 

- โครงสรางทน

ไฟไดรับความ

เสียหาย

หลังจาก 

สัมผัสเปนเวลา

สั้นๆ 

- โครงสราง

เหล็กเกิดความ

ลาหลังจาก

สัมผัสเปน

ระยะเวลาสั้นๆ

ถึงปานกลาง 

- โครงสราง

อาคารที่ทําจาก 

cellulosic จะ

เกิดการติดไฟ 

ทําใหเสียชีวิต 

100% ใน 1 นาที 

หรือ เสียชีวิต 1% 

ใน 10 วินาท ี

 

ที่มา: Techniques for Assessing Industrial   

 Hazards by World Bank 

2.3.3 ค ว ามดั น เนื่ อ ง จ ากก าร ระ เบิ ด

อันตรายจากความดัน เนื่ อ ง จากการระ เบิด  มี

รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 อันตรายจากแรงดันตอโครงสรางอาคาร 

และรางกายมนุษย 
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 0.3  กระจกหน าต า ง

แ ต ก ป ร ะ ม า ณ 

10% ของบาน 

บาดเจ็บเล็กนอย

จากเศษแกว 

2  สรางความเสียหาย

ปานกลางใหอาคาร

บานเรือน 

ไดรับอันตรายจาก

เศษแกวหรือเศษ

ซ า กป รั กหั กพั ง

กระเด็นใส 

3 โครงสรางอาคารที่

อยูอาศัยพังทลาย 

ไ ด รั บ บ า ด เ จ็ บ

อยางรุนแรง และ

อาจถึงข้ันเสียชีวิต 
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3.  วิธีการดําเนินการ 

 ในการศึกษานี้มีขอบเขตการศึกษาตั้งแตแนวทอ

กาซธรรมชาติตั้ งแตบริ เวณสถานีควบคุมและวัด

ปริมาตรกาซธรรมชาติ (Metering and Regulation 

Station; MRS) จนถึงวาลวตัวสุดทายกอนจะเขาใน

สวนของหองเผาไหมในกังหันกาซ โดยวิธีดําเนินการมี 

4 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการสรางแบบจําลอง 

ไดแก  

3.1.1 คุณสมบัติของกาซธรรมชาติ  

กาซธรรมชาติประกอบไปดวยกาซ

มีเทน มากกวา 80% เนื่องจากไมมีกาซธรรมชาติใน

โปรแกรม ดังนั้นในการสรางแบบจําลองจึงใชกาซมเีทน

เปนตัวแทน โดยกาซธรรมชาติมีคุณสมบัต ิดังนี้ 

 สถานะ : กาซบรรจุภายใตแรงดัน 

  Lower Flammable Limit (LFL): 4.4%  

  Upper Flammable Limit (UFL): 15% 

  Temperature: 30๐C 

3.1.2 คุณลักษณะของอุปกรณที่จะจําลอง 

จากการตรวจสอบระบบทอกาซ

ธรรมชาติประจําป ของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมใน

โรงไฟฟาแหงนี้ พบวามี 2 บริเวณ ที่เคยพบการรั่วไหล

ของกาซธรรมชาติเล็กนอย คือบริเวณระบบบําบัดกาซ

และบริเวณวาลวตัวสุดทายกอนเขาหองเผาไหม จึงใช

ทั้ง 2 บริเวณในการสรางแบบจําลอง โดยแตละบริเวณ

มีคุณลักษณะดังนี้ 

- บ ริ เ วณระ บบ บํ า บั ด ก า ซ  ( Gas 

Treatment) 

ชนิดของอุปกรณ: ภาชนะรับแรงดัน 

จุดที่จําลอง: วาลวหลัง knock out 

drum 

ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ: 250 

mm 

ความดันใชงาน: 32.8 barg 

อัตราการไหล: 80 ton/hr 

ความยาวทอ: 0.37 m 

ความสูงจากพื้นดิน: 3.5 m 

- บริเวณวาลวตัวสุดทายกอนเขาหอง

เผาไหม 

ชนิดของอุปกรณ: ทอยาว 

จุดที่จําลอง: วาลวกอนเขาหองเผา

ไหมกังหันกาซ 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง: 12 in 

ความดันใชงาน: 32.8 barg 

อัตราการไหล: 80 ton/hr 

ความยาวทอ: 750 m 

ความสูงจากพื้นดิน: 1 เมตร 
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3.1.3 ป ย จัยด านสภาพอากาศที่ ส งผล

กระทบตอการสรางแบบจําลอง 

- ทิศทางและความเร็วลม 

 จากการศึกษาแผนผังลมยอนหลัง 

20 ป พบวาในแตละเดือนมีทิศทางและความเร็วลมไม

แนนอน จึงสรางแบบจําลองสถานการณละ 8 ทิศทาง

เพื่อ ใหครอบคุลมผลกระทบที่ เกิ ดขึ้น  และจาก

การศึกษาพบวาหากตองการจําลอง worst case 

scenario ควรกําหนดคาความเร็วลมที่ 1.5 m/s และ

ความเสถียรของสภาพอากาศเปน F (Crowl and 

Louvar 2011) 

3.2 ศึกษาขนาดรร่ัูวของทอกาซธรรมชาติจากสถิติ

ที่ผานมาจากการศึกษาขอมูลพบวาความถี่ในการเกิด

กาซธรรมชาติรั่วไหลนั้นจะเกิดกับรูรั่วขนาดเล็ก ขนาด

กลาง และการแตกหักทั้งหมดตามลําดับ แตหาก

พิจารณาเฉพาะกรณีเกิดการรั่วไหลแลวจะเกิดเพลิง

ไหมนั้น มากกวา 67% เกิดจากการที่ทอแตกหัก 

ดังนั้นจึงเลือกจําลองกรณีทอแตกหักเพื่อ

จําลอง worst case scenario 

3.3 ชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง 

จาก Event Tree Diagram กรณีกาซ

ธรรมชาติเกิดการรั่วไหลจะทําใหเกิดเพลิงไหมประเภท 

Jet Fire Flash Fire และ Vapor Cloud Explosion: 

VCE ดังภาพที่ 3  
 

 

ภาพที่ 3 แสดง Event Tree Diagram กรณีกาซ 

  ธรรมชาติรั่วไหล  

ที่มา: Techniques for Assessing Industrial  

Hazards by World Bank 

3.4 สรางแบบจําลองโดยใชโปรแกรม PHAST 

เพื่อทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อรวบรวมขอมูล

เพื่อสรางแบบจําลองครบถวนแลว ทําการเขาขอมูล

ทั้งหมดในโปรแกรม PHAST เพ่ือสรางแบบจําลอง โดย

จําลองทั้งสิ้น 48 เหตุการณรายละเอียด ดังตารางที่ 4 

และตารางที่ 5 

ตารางที่ 4 ขอมูลเพ่ือนําเขาในการสรางแบบจําลอง 

กรณกีาซธรรมชาติรั่วไหลทีบ่ริเวณระบบ   

บําบดักาซ 
Site Data 

Release point Knock out drum at Gas 
treatment Area 

Equipment Data 
Equipment name Knock out drum 
Equipment type Pressure Vessel 
Material Methane 
Mass Inventory (liter) 4,500 
Fluid State Pressurized gas 
Temperature (DegC) 30 
Pressure (barg) 32.8 

Scenario data 
Scenario type Rupture 
Orifice Diameter (in) 12 
Length (cm) 37 
Elevation (m) 3.5 
Release Direction Horizontal 

Weather 
Wind Speed (m/s) 1.5 
Wind Direction (deg) 0,45,90,135,180,225,270,315  
Pasquill stability F 

Level of concern 
Flash Fire level 1 = 44,000 ppm 

level 2 = 22,000 ppm 
Jet Fire level 1 = 37.5 kW/m2 

level 2 = 12.5 kW/m2 
level 3 = 4 kW/m2 

Explosion level 1 = 0.3 psig 
level 2 = 2 psig 
level 3 = 3 psig 
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ตารางที่ 5 ขอมูลเพ่ือนําเขาในการสรางแบบจําลอง   

 กรณีกาซธรรมชาติรั่วไหลที่บรเิวณวาลวตัว   

 สุดทายฯ 

 

Site Data 

Release point Valve No. 32MBP01BR101 

Equipment Data 

Equipment name Valve No. 32MBP01BR101 

Equipment type Pipe 

Material Methane 

Fluid State Pressurized gas 

Temperature 

(DegC) 

30 

Pressure (barg) 32.8 

Scenario data 

Scenario type Rupture 

Orifice Diameter 

(in) 

12 

Length (m) 690 

Elevation (m) 1 

Release Direction Horizontal 

Weather 

Wind Speed (m/s) 1.5 

Wind Direction 

(deg) 

0,45,90,135,180,225,270,315 

Pasquill stability F 

Level of concern 

Flash Fire level 1 = 44,000 ppm 

level 2 = 22,000 ppm 

Jet Fire level 1 = 37.5 kW/m2 

level 2 = 12.5 kW/m2 

level 3 = 4 kW/m2 

Explosion level 1 = 0.3 psig 

level 2 = 2 psig 

level 3 = 3 psig 
 

4.  ผลการศึกษา 

 จากการสรางแบบจําลองกาซธรรมชาติรั่วไหลของ

กาซธรรมชาติ 2 ตําแหนง คือบริเวณระบบบําบัดกาซ

และบริเวณวาลวตัวสุดทายกอนเขาหองเผาไหม ดวย

โปรแกรม PHAST จํานวนรวมทั้งสิ้น 48 Scenario 

ไดผลดังนี้ 

4.1 กาซธรรมชาติรั่วไหลที่ที่บริเวณระบบบําบัด

กาซ พบวาเกิดผลกระทบ 3 แบบ คือ 

4.1.1 Flash Fire จะเกิดแพรกระจายของ

กาซธรรมชาติที่มีความเขมขน ดังนี้ (แสดงผลดังภาพที่ 

4) 

ระดับความเขมขน (ppm) รัศมีตามทิศทางลม (m) 

ระดับ 1 44,000 ppm 211 

ระดับ 2 22,000 ppm 315 
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ภาพที่ 4 แสดงระยะของผลกระทบหากเกิด Flash Fire บริเวณระบบบําบัดกาซ 

4.1.2 Jet Fire จะเกิดรงัสีความรอน ดังนี้ (แสดงผลดังภาพที่5)  

ระดับรังสีความรอน (kW/m2) ระยะทางตามทิศทางลม (m) 

ระดับที่ 1 37.5 kW/m2 160 

ระดับที่ 2 12.5 kW/m2 215 

ระดับที่ 3 4 kW/m2 310 

 

ภาพที่ 5 แสดงระยะของผลกระทบหากเกิด Jet Fire บริเวณระบบบําบัดกาซ  
 

4.1.3  Explosion จะเกิดอันตรายจากแรงดัน ดังนี้ (แสดงผลดังภาพที่ 6 ) 

แรงดัน (psig) รัศมีที่ไดรับผลกระทบ (m) 

ระดับที่ 1 3 psig 389 

ระดับที่ 2 2 psig 415 

ระดับที่ 3 0.3 psig 852 
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ภาพที่ 6 แสดงระยะของผลกระทบหากเกิด Explosion บริเวณระบบบําบัดกาซ 

4.2 กาซธรรมชาติรั่วไหลที่ที่บริเวณวาลวตัวสุดทายกอนเขาหองเผาไหมในกังหันกาซ พบวาเกิดผลกระทบ 3 แบบ ดังนี้ 

4.2.1 Flash Fire จะเกิดแพรกระจายของกาซธรรมชาติ ดังนี้ (แสดงผลดังภาพที่ 7) 

ระดับความเขมขน (ppm) รัศมี (m) 

ระดับ 1 44,000 ppm 73 

ระดับ 2 22,000 ppm 97 

 

ภาพที่ 7 แสดงระยะของผลกระทบหากเกิด Flash Fire บริเวณวาลวตัวสุดทายฯ 

4.2.2 Jet Fire จะเกิดรงัสีความรอน ดังนี้ (แสดงผลดังภาพที่ 8 ) 

ระดับรังสีความรอน (kW/m2) ระยะทางตามทิศทางลม (m) 

ระดับที่ 1 37.5 kW/m2 78 

ระดับที่ 2 12.5 kW/m2 104 

ระดับที่ 3 4 kW/m2 144 
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ภาพที่ 8 แสดงระยะของผลกระทบหากเกิด Jet Fire บริเวณวาลวตัวสุดทายฯ 

4.2.3 Explosion จะเกิดอันตรายจากแรงดัน ดังนี้ (แสดงผลดังภาพที่ 9) 

แรงดัน (psig) รัศมีที่ไดรับผลกระทบ (m) 

ระดับที่ 1 3 psig 94 

ระดับที่ 2 2 psig 126 

ระดับที่ 3 0.3 psig 648 

 

ภาพที่ 9 แสดงระยะของผลกระทบหากเกิด Explosion บริเวณวาลวตัวสุดทายฯ 
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5.  สรุปผลและขอเสนอแนะ 

การศึกษานี้จําลองกรณีที่กาซธรรมชาติที่ใชเปน

เชื้อเพลิงของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมเกิดการ

รั่วไหล ดวยโปรแกรม PHAST เพื่อกําหนดมาตรการ

ปองกัน และมาตรการรองรับแผนฉุกเฉินใหสอดคลอง

การผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น  โดยสร า งแบบ จําลอง                  

2 บริเวณคือ บริเวณระบบบําบัดกาซและบริเวณวาลว

ตัวสุดทายกอนเขาหองเผาไหมในกังหันกาซ ทําให

ทราบผลกระทบดังนี้ 

หากเกิดการรั่วไหลของกาซธรรมชาติบริเวณระบบ

บําบัดกาซ เมื่อเกิด Flash Fire และพิจารณาตาม

ทิศทางลมทั้ง 8 ทิศพบวาสงผลใหเกิดการแพรกระจาย 

ของก าซธรรมชาติที่ ความเขมขน  44,000 ppm 

22,000 ppm ที่ ระยะ 211 เมตร 315 เมตร ตาม 

ลําดับ เมื่อเกิด Jet Fire และพิจารณาตามทิศทางลม

ทั้ ง 8 ทิศ พบวาสงผลให เกิดรังสีความรอน 37.5 

kW/m2 12.5 kW/m2 4 kW/m2 ที่ ระยะ 160 เมตร 

215 เมตร และ 310 เมตรตามลําดับ และเมื่อเกิด 

Explosion และพิจารณาตามทิศทางลมทั้ ง 8 ทิศ 

พบวาจะสงผลใหเกิดอันตรายจากความดัน 3 psig 

2psig 0.3 psig ที่ระยะ 389 เมตร 415 เมตร และ 

852 เมตรตามลําดับ 

หากเกิดการรั่วไหลบริเวณวาลวตัวสุดทายกอนเขา

หองเผาไหมในกังหันกาซ เมื่อเกิด Flash Fire และ

พิจารณาตามทิศทางลมทั้ง 8 ทิศ พบวาสงผลใหเกิด

การแพรกระจายของกาซธรรมชาติที่ความเขมขน 

44,000 ppm 22,000ppm ที่ระยะ 73 และ 97 เมตร 

ตามลําดับ เมื่อเกิด Jet Fire และพิจารณาตามทิศทาง

ลมทั้ง 8 ทิศ พบวาสงผลใหเกิดรังสีความรอน 37.5 

kW/m2 12.5 kW/m2 4 kW/m2 ที่ ร ะ ย ะ  78 เ ม ต ร 

104 เมตร และ 144 เมตร ตามลําดับ และเมื่อเกิด 

Explosion และพิจารณาตามทิศทางลมทั้ ง 8 ทิศ 

พบวาสงผลใหเกิดอันตรายจากความดัน 3 psig 2psig 

0.3 psig ที่ระยะ 94 เมตร 126 เมตร และ648 เมตร 

ตามลําดับ 

ทั้ งนี้ เพื่อเปนการปองกันไมให เ กิดผลกระทบ

ดังกลาวสามารถทําไดโดยกําหนดมาตรปองกันที่

เหมาะสม เชน ปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

(preventive maintenance) ใหสอดคลองกับสภาพ

อุปกรณ     มากขึ้น เชน หากอุปกรณมีอายุการใชงาน

นานควร  เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบมากขึ้น และ

หากพบสิ่งผิดปกติใหรีบดําเนินการแกไข  

นอกจากนี้ ยั งสามารถกํ าหนดหรื อปรับปรุ ง

มาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดย

นําแบบจําลองไปเทียบกับแผนที่ตั้งของโรงไฟฟา และ

นําไปพิจารณาพื้นที่ปลอดภัย ที่อยูนอกเขตรัศมีสีน้ํา

เงิน (ตามภาพที่ 4-9) และมีทิศอยูเหนือลม ตัวอยาง

การปรับปรงุมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน เชน        

1. การกั้นแยกพื้นที่บริ เวณที่ความเขมขนของ

สารเคมี, รังสีความรอน และอันตรายจากความดัน 

เพื่อปองกันผู ไมเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่และไดรับ

อันตราย  

2. ปรับปรุงตําแหนงจุดรวมพลใหม โดยพิจารณา

เฉพาะจุดที่อยูนอกรัศมีเสนสีน้ําเงิน (ตามภาพที่ 4-9) 

และตองอยูในทิศเหนือลมเทานั้น  

3. สํารวจและกําหนดอุปกรณดับเพลิง เพื่อตอบโต

เหตุฉุกเฉิน อาจจะมีอุปกรณบางจุดที่อยูในพื้นที่ที่

ไดรับผลกระทบ (พ้ืนที่ที่อยูภายในเสนสีน้ําเงิน ตาม

ภาพที่ 4-9) จึงควรพิจารณาใหมและตรวจสอบความ

เพียงพอของอุปกรณที่สามารถใชได หากไมเพียงพอ

ตองจัดหาใหมใหเพียงพอ 

4. การกําหนดเสนทางของรถพยาบาล รถดับเพลิง 

เพ่ือเขาถึงพื้นทีใ่นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
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