การใชเครื่องวัดความรอน WBGT (WBGT Heat Stress Monitor)
การตรวจวัดความรอนในสถานประกอบการนั้น เปนการตรวจวัดเพื่อปองกันการเกิดภาวะอันตรายจากความรอน
อาจมีผลทําใหพนักงานหรือผูทํางานเกิดการเปนลม ช็อคหมดสติ เกิดการขาดน้ําอยางเฉียบพลัน ซึ่งเปนภาวะที่อันตรายตอ
สุขภาพและชีวิตทั้งสิ้น ดังนั้น จึงควรมีการตรวจวัดความรอนในสถานประกอบการ เครื่องมือที่ใชตรวจวัดความรอนใน
สถานประกอบการมีทั้งเครื่องมือแบบธรรมดาและเครื่องมือแบบอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องมือแบบอัตโนมัติ แบงออกเปน 2
ประเภท ดังนี้
1. การประเมินผลกระทบของความรอนแบบบุคคล (Personal Heat Stress)
2. การประเมินผลกระทบของความรอนแบบพืน้ ที่ (Area Heat Stress)
การประเมินผลกระทบของความรอนแบบบุคคล (Personal Heat Stress) คือ การตรวจวัด
อุณหภูมิภายในรางกาย ซึ่งควรตรวจวัดจากบริเวณแกนกลางของรางกาย เพื่อตรวจสอบวาพนักงานมี
อัตราความเสี่ยงตออันตรายมากนอยเพียงใด การออกแบบเครื่องมือจึงมี Sensor ตรวจวัดอุณหภูมิไว
ภายในชองหูในขณะที่กําลังทํางาน (เปนบริเวณที่ใกลกับสวนแกนกลางของรางกายมากที่สุด) ทําใหมี
ความแมนยําสูงและมีความสะดวกในการนําไปใชงานจริง
การประเมินผลกระทบของความรอนแบบพื้นที่ (Area Heat Stress) คือ การตรวจวัดอุณหภูมิในสถาน
ประกอบการโดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิจาก 3 Sensor (WetBulb, DryBulb และ Globe) แลวคํานวณออกมาเปนคา WBGTIndex เพื่อรายงานผลตามกฎหมาย
อุปกรณ Sensor
1. NATURAL WET BULB THERMOMETER
เทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกแบบธรรมชาติจะใหคาที่มีผลจากความชื้น ที่มีตอความชื้น
สัมพัทธแตละอันและความเร็วลม โดยวัดจากคาจากปริมาณการระบายความรอนแบบระเหย ณ จุด
ที่เทอรโมมิเตอรถูกสวมดวยปลอกผาที่เปยกชื้น จะใชปลอกผาที่ทําจากผาฝายที่ใสเขาไปในภาชนะ
ซึ่ง บรรจุ น้ํ าที่ มี ฝาป ด ควรใช น้ํ ากลั่ น สะอาด น้ํ าปะปาธรรมดาไม ค วรใช เพราะจะทิ้ ง คราบไว
ภายหลังการระเหย ทําใหอายุการใชงานของปลอกผาสั้นลง และยังเปนเหตุใหการอานคาของ
อุณหภูมิสูงกวาที่ควรจะเปน ถาปลอกผาเสียใหทําการเปลี่ยน โดยการเปดฝาครอบแลวดึงปลอกผาออกมา หลังจากนั้นทํา
การเปลี่ยนสวมปลอกผาอันใหมจนสุดถึงพื้นภาชนะแลวจึงปดฝาครอบ
2. GLOBE THERMOMETER
เทอรโมมิเตอรลูกกลมจะแสดงคาการแผรังสีความรอน ซึ่งขึ้นกับทิศทางของแสงหรือวัตถุที่รอนในสภาพแวดลอม
ภายใน Sensor อุณหภูมิจะมีวัตถุทรงกลมทําดวยทองแดงเคลือบสีดํา ทําใหสามารถวัดคาอุณหภูมิที่สูงขึ้นได ดัชนี WBGT
ขึ้นกับอัตราการตอบสนองของลูกกลม
3. DRY BULB THERMOMETER
เทอรโมมิเตอรของกระเปาะแหงใชวัดอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ ซึ่งใชในการคํานวณคา WBGT OUTDOOR
เมื่อมีการแผความรอนของแสงอาทิตย
4. RELATIVE HUMIDITY
บริเวณ Sensor ที่ใชตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ จะอยูบริเวณดานใน โดยจะมาชองใหอากาศไหลผานเขาสู Sensor

คาดัชนีความสบาย HEAT INDEX/HUMIDEX
5. ดัชนีความสบาย
เปนการเปรียบเทียบระหวางอุณหภูมิที่อานไดจากอุณหภูมิของกระเปาะแหงกับคาความชื้น แลวนําคาที่ไดไป
เปรียบเทียบกับกราฟจากองคกร U.S. National Weather service ซึ่งจะเปนการคํานวณ
โดยแสดงเปนคาที่แสดงวาบุคคลรูสึกอยางไรซึ่งจะมีความสัมพันธกับสภาพอากาศนั้น
ดัชนีความสบายชวงอุณหภูมิอยูในชวง 70 OF - 120 OF (21 OC - 43 OC) และ
ความชื้นอยูในชวง 30% - 99% ความชื้นสัมพัทธเปนมาตรฐานในประเทศแคนาดา โดย
กําหนดชวงอุณหภูมิอยูในชวง 70 OF - 109 OF (21 OC - 43 OC) และความชื้นอยูในชวง
20% - 99%
ขอแนะนํา
ในการวัดคาความรอน เครื่องควรถูกตั้งในที่ที่สูง 3.5 ฟุต หรือ 1.1 เมตร สําหรับการตั้งเครื่องในแนวตั้ง 2 ฟุต หรือ
0.6 เมตร การติดตั้งบนขาตั้งควรติดตั้งใหอยูในตําแหนงที่ไมโดนสิ่งใดปดกั้น เวลาทําการตรวจวัดคาไมควรยืนอยูใกลเครื่อง
เพราะตัวเราอาจเปนตัวแผความรอน ตัวกั้นความรอนหรือตัวบังการพัดพาของอากาศ ทําให
คาที่วัดไดไมใชคาที่แทจริงของสภาพแวดลอมนั้น
ในการใชงานจะตองตรวจเสมอ เพื่อใหเกิดความแนใจวากระเปาะเปยกชื้นน้ําอยู
ภายหลัง จากการเติมน้ําหรือการเปลี่ยนสถานที่ตั้งเครื่องใหมทุกครั้งจะตองปลอยใหเครื่อง
ทํางานกอนเปนเวลา 10 นาที กอนทําการตรวจวัด เพื่อใหการอานคาของลูกกลมและกระเปาะป
ยกมีเสถียรภาพ
เกณฑการตรวจวัด
1. ควรตรวจดูหัววัดชนิดกระเปาะเปยกวาสะอาดหรือไม ถาไมสะอาดหรือมีคราบใหทําความ
สะอาดกอนที่จะเติมน้ําลงไป และฝาใหเรียบรอย
2. ควรวางเครื่องมือตรวจวัดสูงจากพื้น 3.5 ฟุต
3. กดปุม ON เพื่อเริ่มทํางาน หากหนาจอแสดงผลแบตเตอรี่มีปริมาณต่ํา ใหทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่
4. กดปุมแสดงผลคาตาง ๆ
5. รอประมาณ 10 นาที เพื่อใหหัววัดและตัวเครื่องปรับอุณหภูมิใหเทากับสภาพแวดลอมที่ทําการตรวจวัด แลวอานผลการ
ตรวจวัด
การตรวจวัดคาความรอนในสิ่งแวดลอมการทํางานแบบธรรมดาประกอบดวย การวัดอุณหภูมิ การวัดความเร็วลม
การวัดความชื้นของอากาศ และการวัดการแผรังสีความรอน ซึ่งเปนปจจัยดานสิ่งแวดลอม จากนั้นนํามาประเมินคาความ
รอนโดยใชดัชนีความเคน (Heat stress) ซึ่งเปนผลรวมของปจจัยดานสิ่งแวดลอมและทางกายภาพที่มีผลตอระดับความรอน
ที่รางกายไดรับ
ปจจัยดานกายภาพ ไดแก การทํางานซึ่งทําใหรางกายไดรับความรอนจากการเผาผลาญอาหาร ซึ่งเปนสัดสวน
โดยตรงกับความหนักเบาของงาน รวมถึงเสื้อผาที่สวมใสซึ่งจะมีผลตอความรอนที่รางกายไดรับดวย ดัชนีความเคนของ
ความรอนมีหลายแบบ เชน
- ดัชนีความสบาย (Effective Temperature : ET)

- ดัชนีความรอน (Heat Stress Index : HIS)
- ดัชนีกระเปาะเปยกและโกลบ (Wet Bulb globe thermometer : WBGT)
ซึ่งดัชนี WBGT นี้เปนดัชนีที่สามารถใชไดสะดวกและรวดเร็ว ไมตองอาศัยความชํานาญมากนัก จึงเปนนิยมใชกัน
อยางกวางขวาง และ ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) ไดแนะนําการตรวจวัดความ
รอนโดยวิธีนี้ ในที่นี้จึงขอกลาวเฉพาะรายละเอียดวิธีการตรวจวัดความรอนโดยใช WBGT
1. อุปกรณที่ใชในการตรวจวัด
- เทอรโมมิเตอรกระเปาะแหง (Dry - Bulb thermometer) ประกอบดวย เทอรโมมิเตอรที่บรรจุดวยปรอทที่มีสเกล
อานละเอียดไดอยางนอย 0.5 องศาเซลเซียส ที่ผานการสอบเทียบความถูกตองและไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือได
และเลือกชวงของอุณหภูมิที่วัดไดใหเหมาะสมกับอุณหภูมิที่จะใชงาน ควรอยูในชวง -5 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส
และมีความแมนยํา + 0.5 องศาเซลเซียส
- เทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยก (Natural - wet - bulb thermometer) โดยใชเทอรโมมิเตอรชนิดที่เปนแบบ liquidin-glass แบบจุมบางสวน (partial immersion) ที่มีการปรับเทียบมาตรฐานและวัดอุณหภูมิไดในชวง -5 องศาเซลเซียส ถึง 50
องศาเซลเซียส และมีความแมนยํา + 0.5 องศาเซลเซียส ใชไสตะเกียงหรือผากาซที่เปยกชื้นหุมกระเปาะของเทอรโมมิเตอร
ไว การวัดคาอุณหภูมิกระเปาะเปยกที่แมนยําตองใชผาที่สะอาด น้ํากลั่น และมีการปดบังการแผรังสีความรอน
- โกลบเทอรโมมิเตอร (Globe thermometer) สําหรับวัดการแผรังสีความรอนจากการทํางาน ประกอบดวยลูก
ทองแดงทรงกลมกลวง เสนผานศูนยกลาง 15 เซนติเมตร ดานนอกทาสีดําดานเพื่อดูดซึมรังสีอินฟราเรด มีเทอรโมมิเตอร
แบบปรอทเสียบอยูโดยใหปลายกระเปาะอยูตรงศูนยกลางของทรงกลม
- ขาตั้ง สําหรับติดตั้งและยึดอุปกรณทั้ง 3 ขางตน
2. วิธีการตรวจวัด
1. ติดตั้งเทอรโมมิเตอรทั้ง 3 ชนิด ใหตั้งฉากกับพื้นราบและอยูในระนาบเดียวกัน และในระดับความสูงเดียวกัน
ตามรูป

2. ปดบังกระเปาะแหงใหพนจากความรอนจากดวงอาทิตย และพื้นผิวที่แผรังสีความรอนออกมาได
3. ผากอซที่ใชหุมกระเปาะเปยกจะตองพนใหเลยกระเปาะของเทอรโมมิเตอรขึ้นมาประมาณ 1 เทาของความยาว
กระเปาะ จะตองเปยกตลอดเวลาอยางนอยครึ่งชั่วโมงกอนที่จะอานคาอุณหภูมิปลายผากอซตองจุมลงในน้ําตลอดเวลา อาจ
ตองใชวิธีการฉีดน้ําโดยตรงไปที่ผากอซ เพื่อใหผาเปยกชื้นตลอดทั่วถึง การหุมผากอซที่กระเปาะเทอรโมมิเตอร ควรหุมให
สูงเลยกระเปาะขึ้นไปเทากับความยาวของกระเปาะ ผากอซที่ใชควรเปนผาใหมทุกครั้งและควรซักกอนนํามาใช
4. ตั้งเทอรโมมิเตอรโกลบไวอยางนอย 25 นาที กอนจะอานคา เพื่อใหเกิดสมดุลระหวางความรอนจากการแผรังสี
และการพาความรอน
5. ขาตั้งที่ใชแขวนเทอรโมมิเตอรทั้ง 3 อัน ตองไมกีดขวางการไหลเวียนของอากาศรอบ ๆ กระเปาะ และเงาตองไม
บังเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกและโกลบเทอรโมมิเตอร
3. เทคนิคในการตรวจวัดความรอนในบริเวณทํางาน
การเลือกจุดที่จะทําการตรวจวัด ควรเลือกตรวจวัดในบริเวณทํางานและเปนบริเวณที่มีความรอนสูงกวาที่อื่น เพื่อ
จะไดคาที่แทจริง ในการตรวจวัดคนงานไมควรอยูตรงบริเวณที่ทําการตรวจวัด เพราะจะมีการแผรังสีความรอนออกจาก
รางกาย และมีผลตอการเคลื่อนที่ของอากาศ วิธีที่ควรปฏิบัติ คือ
- ทั น ที ที่ ค นงานออกจากบริ เ วณนั้ น ให รี บ นํ า เครื่ อ งมื อ เข า ไปติ ด ตั้ ง วิ ธี นี้ จ ะไม ค อ ยดี หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็ว
- ในกรณีที่คนงานทํางานในบริเวณนั้นเปนเวลานาน ควรตรวจวัดเปนระยะ ๆ เชน ชั่วโมงละครั้งหรือ
ทุกครึ่งชั่วโมง หรือในบริเวณที่คนงานเขาไปทํางานเพียง 2-3 นาที/กะ ควรตรวจวัด 2-3 ครั้ง/กะ
- ในกรณีที่คนงานตองเคลื่อนที่ไปในบริเวณกวาง และมีความรอนแตกตางกันหลายบริเวณ (Zone)
อนุญาตใหกะประมาณไดจากบริเวณตาง ๆ
ในระหวางเก็บขอมูล ควรตรวจวัดนอกอาคาร โดยใช psychrometer และบันทึกขอมูลเกี่ยวกับเมฆ ความเร็วลม
ปจจุบันการตรวจวัดความรอนในสิ่งแวดลอมการทํางานสามารถทําไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยใชเครื่องมือตรวจวัดที่
สามารถอานคาไดเลย ซึ่งความถูกตองนาเชื่อถือของการวัดขึ้นอยูกับความถูกตองแมนยําของเครื่องมือที่ตองมีการปรับเทียบ
ความถูกตองอยางสม่ําเสมอ
4. การประเมินคาความรอน
หลังจากอานคาอุณหภูมิจากเทอรโมมิเตอรทั้ง 3 ชนิดแลวนั้น ใหนําคาที่อานไดมาคํานวณเพื่อประเมินระดับความ
รอน โดยใชสูตร ดังนี้
ในรมหรือนอกอาคารที่ไมมีแสงแดด
WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT
นอกอาคารมีแสงแดด
WBGT = 0.7 NWB + 0.2 GT + 0.1 DB
WBGT คือ อุณหภูมิเปนองศาเซลเซียสเวทบัลบโกลบ (Web bulb globe temperature)
NWB คือ อุณหภูมิเปนองศาเซลเซียสที่อานคาจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยก (Natural Web bulb
globe)

temperature)

DB

คื อ อุ ณ หภู มิ เ ป น องศาเซลเซี ย สที่ อ า นค า จากเทอร โ มมิ เ ตอร ก ระเปาะแห ง (Dry bulb

GT
คือ อุณหภูมิเปนองศาเซลเซียสที่อานคาจากเทอรโมมิเตอรโกลบ (Globe Temperature)
*คา WBGT สามารถนําไปเทียบกับกราฟที่แสดงถึงปริมาณความรอนที่สะสมกับชวงเวลาที่คนงาน
สามารถทํางานไดในชวงที่อุณหภูมิในการทํางานตาง ๆ ตามขอเสนอแนะของ ACGIH
เมื่อคํานวณวา WBGT ออกมาไดแลว จะตองนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน โดยตองนําลักษณะการปฏิบัติงาน
ของคนงานมาประกอบการพิจารณาดวย โดยทั่วไปจะแบงลักษณะงานออกเปน 3 ประเภท คือ
งานเบา หมายถึง งานที่ตองออกกําลังนอยหรืองานที่ตองทําโดยใชพลังงานไมเกิน 200 กิโลแคลอรี่ตอชั่วโมง เชน
งานนั่งคุ มเครื่อ งจัก รบั งคับ ดวยมือ หรือ เทา ยื นหยิ บชิ้น งานขนาดเล็ก เขา หรื อออกจากเครื่อ งจัก ร ยืนเดินไปมารอบ ๆ
เครื่องจักร นั่งตรวจสอบผลิตภัณฑโดยใชสายตา หรืองานที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
งานปานกลาง หมายถึง งานที่ตองออกกําลังปานกลางหรืองานที่ตองทํา โดยใชพลังงาน 201-350 กิโลแคลอรี่ตอ
ชั่วโมง เชน งานยืนเดินไปมารอบ ๆ เครื่องจักร และออกแรงเข็นหรือยกผลิตภัณฑที่เปนชิ้นงานขนาดใหญเขาหรือออกจาก
เครื่องจักร หรืองานที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
งานหนัก หมายถึง งานที่ตองออกกําลังมากหรืองานที่ตองทําโดยใชพลังงานตั้งแต 350 กิโลแคลอรี่ตอชั่วโมง เชน
ยกของหนัก ขุดหรือตักดิน ทุบโดยใชฆอนขนาดใหญ เลื่อยหรือตอกสลักไมเนื้อแข็ง ปนบันไดหรือทางลาดเอียง

