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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี6มวี ตั ถุประสงค์เพือสร้างมาตรฐานการผูกรัดยึดโยงวัส ดุ
อุปกรณ์ การสํารวจและผลิต ก๊าซธรรมชาติเพือ การขนส่งทางถนน สําหรับ
นําไปใช้กบั ผู้ปฏิบตั ิการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เหล่านัน6 ให้กบั บริษัทสํารวจและ
ผลิตก๊าซธรรมชาติแห่งหนึง การศึกษานี6แบ่งออกเป็น 1 ขันตอน
6
คือ ขัน6 ตอน
้
การชี6บ่ ง อัน ตรายในเชิง ระวัง ป องกัน ก่ อ นเกิ ด อุ บ ัติ เหตุ ด้ ว ยวิธี What-If
Analysis และในเชิงวิเคราะห์ห าสาเหตุ พ6นื ฐานของอุบตั ิเหตุด้วยวิธี Fault
Tree Analysis (FTA) ขัน6 ตอนการประเมิน และระบุ ร ะดับ ความเสียง และ
ขัน6 ตอนการกําหนดแผนงานบริห ารจัดการความเสี ย งเพือ ลดและควบคุ ม
ความเสียงต่ อไป จากผลการศึก ษาพบว่าปจั จัย ด้านการผูก รัดยึด โยงวัส ดุ
อุปกรณ์ เป็ น หนึงในสาเหตุ ห ลักทีมคี วามเสียงให้เกิดอุ บตั ิเหตุ ระหว่างการ
ขนส่ง โดยมีความเสียงอยู่ในระดับ 1 (ความเสีย งสูง) จึงจําเป็ นต้องกําหนด
มาตรฐานการผูกรัดยึดโยงวัสดุอุปกรณ์กลุ่มนี6ขน6ึ ด้วยการคํานวณตามหลัก
วิศวกรรมโดยพิจารณาถึงแรงและตัวแปรต่างๆทีเ กีย วข้อง ซึงพบว่าจํานวน
สายรัดทีต ้องใช้ตามมาตรฐานทีส ร้างขึน6 มีจํานวนมากกว่าทีใ ช้อยู่ในปจั จุบนั
เกือบทุกประเภทของวัสดุอุปกรณ์ ดังนี6เพือ หลีกเลีย นการเกิดอุบตั เิ หตุระว่าง
การขนส่งผู้ปฏิบตั ิการขนส่งควรดําเนิน การผูกรัดยึดโยงวัสดุอุ ปกรณ์ ชนิด
ต่างๆตามมาตรฐานทีไ ด้แนะนําไว้ในงานวิจยั นี6

service for a natural gas exploration and production company. This
study is divided into three phases: the first phase is hazard
identification, which is applied to analyze and identify possible root
causes of road incident both before and after the incident by using
What-If Analysis and Fault Tree Analysis (FTA) respectively.
Conducting risk assessment and risk level prioritization is the second
phase. The last phase is developing risk management plan in order to
reduce and control such risk. The study has shown that lashing
practice is one of the major risky root causes of an accident during
transportation, which is assessed as risk level 3 (high risk). Therefore,
it is necessary to develop the lashing guideline to mitigate and control
this kind of risk. The guideline is accomplished by calculating all
concerned forces and variable factors. The result show that number of
lashing strap from the calculation is greater than the number of the
strap at current practice for almost kind of these materials. Therefore,
to avoid any incident, the company who provide transportation service
should apply this guideline to secure the material as per advice in this
research.
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Abstract
This research aims to develop a Guideline of Securing
Material in Natural Gas Exploration and Production for Road
Transportation for services companies who provide transportation

.. คํานํา
การผูกรัดยึดโยงวัสดุอุปกรณ์การสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติเพือ
การขนส่งทางถนนในประเทศไทยยังไม่มขี อ้ กําหนดหรือกฎเกณฑ์ควบคุมที
ชัดเจน ปจั จุ บนั ยึด หลักปฏิบตั ิข นั 6 พื6น ฐานตามทีกฎหมายกําหนดไว้เพีย ง
เท่านัน6 โดยทัวไปวั
 ตถุกลุ่มนี6มลี กั ษณะรูปร่างแตกต่างไปจากวัตถุอนื ๆ การ

ผูกรัดยึดโยงตามแนวทางปฏิบตั ติ ามกฎหมายและคําแนะนําเรืองการผูกรัด
สินค้าอย่างปลอดภัยของสหภาพยุโรปนัน6 ไม่ได้ระบุรายละเอียดการปฏิบตั ิ
อย่างเฉพาะเจาะจงกับวัตถุกลุ่มนี6จงึ ทําให้มกี ารปฏิบตั ทิ แี ตกต่างกันไปขึน6 อยู่
กับการพิจารณานําไปประยุกต์ใช้ของผูด้ าํ เนินการขนส่งแต่ละราย
เนื อ งจากการปฏิบ ัติป จั จุ บ ัน นี6 ผู้ ป ฏิบ ัติ ก ารขนส่ ง จะใช้ห ลัก การ
คํานวณจํานวนสายรัดโดยพิจารณาจากอัตราส่วนของนํ6 าหนักของทีบ รรทุก
ต่อความสามารถรับนํ6าหนักของสายรัด ซึงความเป็ นจริงแล้วความสามารถ
ในการผูกรัดยึดโยงวัตถุ นัน6 ขึ6นอยู่กบั ความแข็งแรงของอุปกรณ์ปรับแรงตึง
ของสายรัดมิใช่ขน6ึ อยู่กบั ความสามารถของสายรัดทีน ํามาใช้
อุบตั ิเหตุทางถนนทีเกิดขึ6นกับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์การสํารวจและ
ผลิต ก๊ าซธรรมชาติทเี กิดขึ6น ในอดีต มีส าเหตุ ม าจากหลายปจั จัย ทัง6 ปจั จัย
โดยตรงและป จั จัย ทางอ้อ ม ปจั จัย ทางตรง ได้แก่ สภาพถนน สภาพและ
โครงสร้างของรถขนส่ง พฤติกรรมการขับขี และทีส ําคัญคือการผูกรัดยึดโยง
ทีข าดการพิจารณาถึงรูปร่าง ขนาด และนํ6าหนักของวัตถุ ก่อนทําการขนส่ง
ั ยทางอ้อม ได้แก่ พฤติกรรมการขับขีข องผูร้ ่วมใช้เส้นทาง สภาพดิน
ส่วนปจจั
ฟ้าอากาศ เป็ นต้น ซึงผลกระทบของอุบตั เิ หตุนนั 6 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชีวติ และทรัพย์สนิ ทัง6 ตัวผูข้ บั ขี บุคคลอืนผูส้ ญ
ั จรร่วมทาง และอาจส่งผลไปถึง
บุคคลอืนผูพ้ กั อาศัยใกล้เคียงอีกด้วย
การศึกษาวิจยั เพือชี6บ่งอันตราย ประเมินความเสีย ง และระบุระดับ
ความเสีย งของการผู ก รัด ยึด โยงวัส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารสํ า รวจและผลิต ก๊ า ซ
ธรรมชาติ โดยทําการวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบตั เิ หตุทเี คยเกิดขึ6น โดยใช้
เครือ งมือวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมติ น้ ไม้หรือเทคนิคการประเมิน
ความเสีย ง Fault Tree Analysis (FTA) ซึง เป็นวิธที แี นะนําไว้ในระเบียบกรม
โรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี6บ่งอันตราย การประเมินความ
เสียง และการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสียง พ.ศ. *21 จะทําให้
ทราบถึงลักษณะความเสียงทีม โี อกาสก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุระหว่างการขนส่ง
เพือนํ าไปทบทวนมาตรการควบคุมความเสียงทีมอี ยู่และนํ าไปพัฒนาเพือ
กําหนดมาตรการควบคุ มความเสียงเพิมเติมสําหรับการผูกมัดยึดโยงวัส ดุ
อุปกรณ์ ประเภทนี6อย่างเหมาะสมจะมีส่วนช่วยทําให้เกิดความปลอดภัยใน
การขนส่งวัสดุอุปกรณ์เหล่านัน6 ได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหายและ
เกิดอันตรายทัง6 ต่อผูป้ ฏิบตั งิ านและบุคคลอืนบนท้องถนนได้
0. ทฤษฎี สนับสนุนการศึกษาวิ จยั
0.. แรงกับการเคลื'อนที'
การเคลือนทีของวัต ถุ ทบี รรทุกอยู่บนรถขนส่ งนัน6 มีความสัมพัน ธ์
แบบแปรผกผัน ในทิศ ทางตรงข้ามกับการเคลือ นทีข องรถขนส่ ง กล่ าวคือ
หากรถขนส่ ง ขับ เคลือ นไปข้างหน้ า ดังนัน6 ทิศ ทางการเคลือ นทีข องวัต ถุ ที
บรรทุ ก อยู่จะเคลือ นทีไ ปในทิศ ทางด้านท้ายรถ เป็ น ต้น แต่ ท งั 6 นี6 แรงการ
เคลือ นทีของวัต ถุ ทีบรรทุกอยู่บนรถขนส่ งนัน6 จะน้ อยกว่าแรงทีเกิดขึ6น จริง
ขณะทีว ตั ถุนนั 6 วางอยู่บนรถทีไ ม่ได้เคลือ นที ดังนัน6 เพือเป็ นการป้องกันไม่ให้
วัตถุ ทบี รรทุกนัน6 เคลือนทีไปตามแรงต่างๆทีมากระทําจึงต้องพิจารณาการ

เคลือ นทีให้ส อดคล้อ งกับ หลัก การของแรงต้ า นต่ อ ทิศ ทางการเคลือ นที
(Restraint against movement) ซึ ง กํ า ห น ดไว้ ด ั ง นี6 (National Transport
Commission and Roads & Traffic Authority NSW, 2004)
(i) แรงต้านทีกระทําต่ อทิศทางการเคลือนทีข องวัตถุ ไปด้านหน้ า
เช่น การลดความเร็ว และการหยุ ด รถ มีค่าเท่ ากับ 80% ของ
นํ6าหนักวัตถุนนั 6
(ii) แรงต้านทีกระทําต่ อทิศทางการเคลือ นทีของวัต ถุ ไปด้านหลัง
เช่น การเร่งความเร็วรถ มีค่าเท่ากับ 50% ของนํ6าหนักวัตถุนนั 6
(iii) แรงเร่งทีก ระทําต่อทิศทางการเคลือ นทีข องวัตถุไปด้านข้าง เช่น
การเลีย6 วซ้ายและขวา มีค่าเท่ากับ 50% ของนํ6าหนักวัตถุนนั 6
(iv) แรงเร่งทีก ระทําต่อทิศทางการเคลือนทีข องวัตถุในแนวดิง เช่น
กรณีขบั ขีบ นถนนขรุขระ มีค่าเท่ากับ 20% ของนํ6าหนักวัตถุนนั 6
แรงต้านทีกระทําต่อทิศทางการเคลือนทีข ้างต้นนี6 สามารถอธิบาย
สรุปได้ตามภาพประกอบรูปที 1

รูปที  แรงต้านต่อทิศทางการเคลือ นที (Restraint against movement)
ทีม า: General Principles of Loads Restraint, Load Restrain Guide,
National Transport Commission and Roads & Traffic Authority NSW.
(2004).
แรงเสียดทาน (Friction Coefficient) ระหว่างสองพืน6 ผิว คือท่อนไม้
แปรรูปซึง นิยมใช้เป็นฐานของตูค้ อนเทนเนอร์ ตะกร้าเหล็ก และวัสดุอุปกรณ์
อืนๆของการสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ เพือ ใช้รองรับนํ6าหนักและป้องกัน
การเกิดประกายไฟจากการเสียดสีขณะยกเคลือ นย้ายซึง เป็นอันตรายมาก
สําหรับสถานทีป ฏิบตั งิ านทีอ าจมีสารไฮโดรคาร์บอนฟุ้งกระจายอยู่ พืน6 ผิวอีก
ชนิดคือ พืน6 ของรถขนส่งที มักทําด้วยวัสดุ 2 ประเภท คือ พืน6 ไม้ และพืน6
เหล็กแผ่นเรียบ ค่าสัมประสิทธิแรงเสียดทานระหว่างพืน6 ผิวดังกล่าวสามารถ
สรุปได้ดงั ตารางที 1
ตารางที 1 ค่าสัมประสิทธิแรงเสียดทานระหว่างพืน6 ผิว
Combination of Materials
Friction Coefficient
in the contact surface
Dry
Wet
Sawn timber against wood
Sawn timber against steel sheet
Steel against steel sheet
ทีม า: www.engineeringtoolbox.com

0.25 - 0.5
0.2 - 0.6
1.0

0.2
0.2
0.15 - 0.2

แรงทีก ระทํ า ต่ อ มุ ม การผู ก รัด (Tie-Down Angle Effect) เป็ น อีก
ั ยหนึงทีส ่งผลถึงแรงทีจ ําเป็ นต้องใช้ในการผูกรัดยึดโยงวัตถุทบี รรทุกอยู่
ปจจั
บนรถขนส่งให้มนคงและแข็
ั
งแรง ในกรณีทผี ูกรัดด้วยมุม (α) ทีแ คบจะมีผล
ให้แรงของสายรัดมีค่าน้อย ในทางกลับกันหากมุม (α) ทีผ กู รัดมีขนาดกว้าง
ก็จะส่งผลให้แรงของสายรัดนัน6 มีค่ามาก วัตถุทผี กู รัดไว้กจ็ ะมีความแน่นหนา
และมัน คงสู ง มุ ม ของการผู ด รัด นั น6 สามารถทราบได้จ ากความสัม พัน ธ์
ระหว่างความสูงของวัตถุทบี รรทุกและความยาวของสายรัด วัดจากขอบข้าง
ของรถขนส่งถึงขอบบนของวัตถุ นัน6 โดยใช้หลัก คํานวณทางตรีโกณมิติ ดัง
ภาพประกอบรูปที 2

รูปที 2 แรงทีก ระทําต่อมุม (Tie-Down Angle Effect)
ทีม า: Calculating Restrain Requirements, Section F, Load Restrain
Guide, National Transport Commission and Roads & Traffic Authority
NSW. (2004).
2.2 สมการที'ใช้ในการคํานวณ
การคํานวณจํานวนสายรัดสําหรับผูกยึดโยงวัสดุอุปกรณ์สํารวจและ
ผลิตก๊าซธรรมชาติ จะต้องพิจารณาตัวแปรและแรงต่างๆทีกระทําระหว่าง
ขนส่ง เช่น นํ6 าหนักของวัสดุอุปกรณ์ทที ําการขนส่ง (Load) ขนาดของวัสดุ
อุปกรณ์ (Dimension) ค่าสัมประสิทธิแรงเสียดทานระหว่างพื6นผิวของวัสดุ
อุ ปกรณ์ และพื6น ของรถบรรทุ ก (Friction Coefficient) แรงต้านทานต่ อ ทิศ
ทางการเคลือนทีแ นวราบ (Horizontal Restraint against movement) แรงที
กระทําต่ อมุมการผูกรัด (Angle effect) ความสามารถทําให้เกิดแรงตึงของ
อุ ป กรณ์ ยึด รัง6 สายรัด (Pre-tension force) โดยตั ว แปรและแรงต่ า งๆที
เกีย วข้องดังกล่าวสามารถแสดงความสัมพันธ์ตามสมการดังต่อไปนี6
สมการหาแรงทีจ ําเป็ นต้องใช้สําหรับการผูกรัดยึดโยงโดยพิจารณา
ถึงแรงต้านการเคลือ นทีไ ปข้างหน้า
(1)
F = 0.8‘g’ x NW
สมการหาแรงเสียดทานทีเ กิดขึน6
FW = μ x NW

(2)

สมการหาแรงทีจ าํ เป็นต้องใช้สาํ หรับผูกรัดยึดโยงเมือ หักลบแรงเสียดทาน
FL = F - F W
(3)
สมการหาแรงดึงทีจ าํ เป็นในการผูกรัด
NL = FL ÷ μ

(4)

สมการหาแรงทีก ระทําต่อมุมทีเ กิดจากการผูกรัดยึดโยง
E=H÷L

(5)

สมการหาจํานวนสายรัดทีต อ้ งใช้ในการผูกรัดยึดโยง
N = NL ÷ (2T x E)

(6)

โดยที

F
0.8’g’
NW
FW
μ
FL
NL
E
H
L

คือ แรงทีจ าํ เป็นต้องใช้สาํ หรับการผูกรัดยึดโยง
คือ แรงต้านการเคลือ นทีไ ปข้างหน้า
คือ นํ6าหนักของวัสดุอุปกรณ์ทขี นส่ง
คือ แรงเสียดทานระหว่างพืน6 ผิวทีเ กิดขึน6
คือ ค่าสัมประสิทธิแรงเสียดทานระหว่างพืน6 ผิว
คือ แรงทีจ าํ เป็นต้องใช้สาํ หรับการผูกรัดยึดโยง
คือ แรงดึงทีจ าํ เป็นในการผูกรัดยึดโยง
คือ แรงทีก ระทําต่อมุมทีเ กิดจากการผูกรัดยึดโยง
คือ ความสูงของวัสดุอุปกรณ์ทขี นส่ง
คือ ความยาวของสายรัดจากขอบข้างรถขนส่ งถึง
ขอบบนของวัสดุอุปกรณ์
N คือ จํานวนสายรัดทีต อ้ งใช้ในการผูกรัดยึดโยง
T คือ ความสามารถทําให้เกิดแรงตึงของอุปกรณ์ยดึ รัง6
สายรัด
ทีม า: Calculating Restrain Requirements, Section F, Load Restrain
Guide, National Transport Commission and Roads & Traffic Authority
NSW. (2004).
0.9 การประเมิ นและจัดระดับความเสี'ยง
การประเมินความเสีย งทําได้โดยการพิจารณาผลคูณระหว่างโอกาส
ของการเกิ ด อุ บ ัติ เหตุ ก ับ ความรุ น แรงที ม ีผ ลกระทบต่ อ บุ ค คล ชุ ม ชน
ทรัพย์สนิ หรือสิง แวดล้อม หากเกิดอุบตั เิ หตุขน6ึ จากนัน6 นําผลลัพธ์ทไี ด้ไปจัด
ระดับ ความเสีย ง หากระดับ ความเสีย งทีม ีผ ลกระทบต่ อ บุ ค คล ชุ ม ชน
ทรัพย์สนิ หรือสิง แวดล้อม มีค่าแตกต่างกันให้เลือกระดับความเสีย งทีม คี ่าสูง
กว่ า เป็ นผลของการประเมิ น ความเสี ย งในเรือ งนั 6น ๆ (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2543) ผลลัพ ธ์ของการประเมิน ความเสียงและการจัด ระดับ
ความเสีย งสามารถแจกแจงได้ตามตารางที 2

ตารางที 2 การจัดระดับความเสีย งอันตรายตามระเบียบกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชีบ6 ่งอันตราย การประเมินความเสีย ง
และการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสีย ง พ.ศ. *21
ผลลัพธ์
รายละเอียด
ระดับ
ความเสี'ยง
1
1-2
ความเสีย งน้อย
2
3-6
ความเสีย งทีย อมรับได้ ต้องมีการทบทวน
มาตรการควบคุม
3
8-9
ความเสีย งสูง ต้องมีการดําเนินงานเพือ ลด
ความเสีย ง
4
12-16 ความเสีย งทีย อมรับไม่ได้ ต้องหยุดดําเนินการ
และปรับปรุงแก้ไขเพือ ลดความเสีย งลงทันที
9. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
การศึกษาวิจยั นี6ผวู้ จิ ยั ได้แบ่งออกเป็ น 3 ขัน6 ตอน คือ ขัน6 ตอนการชี6
บ่งอันตราย ขัน6 ตอนการประเมินและระบุระดับความเสียง และขัน6 ตอนการ
จัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสีย ง
3.1 ขันตอนการชี
<
<บง่ อันตราย
การชี6บ่งอัน ตรายทีอาจเป็ นปจั จัยให้เกิดอุบตั ิเหตุทางถนนขณะทํา
การขนส่งวัสดุอุปกรณ์สํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ ทําได้โดยการศึกษาทัง6
ในเชิงวิเคราะห์หาสาเหตุพ6นื ฐานของอุบตั ิเหตุ ทเี กิดขึน6 ในอดีต ทัง6 หมด ซึงมี
4 เหตุการณ์ ได้แก่ 1) ตูค้ อนเทนเนอร์เกีย วกับสลิงสายเคเบิลทีวจี นเกือบตก
ลงจากรถบรรทุก 2) ท่อเหล็กกลิ6งหล่นทับพนักงานเสียชีวติ ขณะถูกจัดเรียง
บนรถเทรลเลอร์ 3) ท่อเหล็กเลือ นไถลพุ่งชนแผงกัน6 กันกระแทกทําให้หวั รถ
เทรลเลอร์เสีย หาย 4) พาเลทเหล็ก เกือ บหล่ น จากรถบรรทุก ระหว่างการ
ขนส่ ง ด้ว ยวิธี Fault Tree Analysis (FTA) และวิเคราะห์ห าสาเหตุ ทีอ าจ
ส่งผลต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ ในเชิงระวังป้องกันก่อนเกิดอุบตั เิ หตุดว้ ยวิธี WhatIf Analysis ผลจากการวิเคราะห์ ในขัน6 ตอนนี6 จะพบว่าสถานการณ์ ทเี ป็ น
สาเหตุให้เกิดอุบตั เิ หตุได้แก่ ความสูงของสิง ทีบ รรทุกเกินกว่า * เมตร หรือมี
สิง กีดขวางทีพ าดผ่านถนนมีความสูงตํากว่า * เมตร, เสากัน6 ข้างกันตกหรือ
แผงกัน6 กันกระแทกไม่ได้มาตรฐาน, พฤติกรรมการขับขีข องทัง6 พนักงานขับ
รถและผูข้ บั ขีอ นื ร่วมทาง, การขาดการควบคุมดูแลการปฏิบตั กิ ารขนส่งจาก
หัวหน้างาน, การขาดความตระหนักรูถ้ งึ อันตรายทีอ าจจะเกิดขึน6 ได้หากทํา
การผูกรัดยึดโยงทีไ ม่ถูกต้องของผูม้ สี ่วนเกีย วช้องกับการขนส่ง, และการไม่
มีขอ้ กําหนดเฉพาะสําหรับการผูกรัดยึดโยงวัสดุอุปกรณ์การสํารวจและผลิต
ก๊าซธรรมชาติ ซึง ผลวิเคราะห์ไ ด้ท งั 6 หมดข้างต้น นัน6 สามารถพิจารณาจัด
รวมกลุ่มสาเหตุพ6นื ฐานของการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนได้เป็ น 1 กลุ่มปจั จัย
ั ยด้านกายภาพ ปจจั
ั ยด้านบุคคล และปจั จัยด้านกระบวนการทํางาน
คือ ปจจั

3.2 ขันตอนการประเมิ
<
นและจัดระดับความเสี'ยง
เมือทราบสาเหตุพ6นื ฐานของการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนทีเกียวข้อง
กับการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากขันตอนการชี
6
6
บ่งอันตรายแล้ว ขัน6 ตอนต่อไปคือนําผลวิเคราะห์ดงั กล่าวมาทําการประเมิน
และระบุระดับความเสีย งโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสีย ง
ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี6บ่งอันตราย
การประเมินความเสีย งและการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสีย ง พ.ศ.
*21 ผลจากการวิเคราะห์ในขัน6 ตอนนี6สามารถประเมินและระบุระดับความ
เสีย งของการขนส่งวัสดุอุปกรณ์สํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติได้ ดงั แสดงใน
ตารางที 3
ตารางที 3 สาเหตุพน6ื ฐานของการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนสําหรับ
การขนส่งวัสดุอุปกรณ์การสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
ั ยและสถานการณ์
โดยแยกตามกลุ่มปจจั
ระดับ
กลุ่มปัจจัย
สถานการณ์
ผลลัพธ์ ความ
เสี'ยง
) ด้าน
1.1) ความสูงของสิง ทีบ รรทุก
2
1
กายภาพ
เกินกว่า 5 เมตร
1.2) สิง กีดขวางทีพ าดผ่านถนน
1
1
มีความสูงตํากว่า 5 เมตร
1.3) เสากัน6 ข้างกันตกไม่
8
3
สามารถรับแรงกระแทก
ของวัตถุทบี รรทุกได้
1.4) แผงกัน6 กันกระแทกไม่
6
2
สามารถรับแรงกระแทก
ของวัตถุทบี รรทุกได้
2) ด้านบุคคล 2.1) พฤติกรรมการขับขีข อง
8
3
พนักงานขับรถ
2.2) พฤติกรรมการขับขีข องผู้
9
3
ร่วมทาง
2.3) ขาดการสือ สารเพือ การ
4
2
ตระหนักรูอ้ นั ตราย
2.4) การควบคุมดูแลจากหัวหน้า
4
2
งาน
3) ด้าน
3.1) ไม่มขี อ้ กําหนดเฉพาะ
8
3
กระบวน
สําหรับการผูกรัดยึดโยง
การทํางาน
วัสดุอุปกรณ์การสํารวจและ
ผลิตก๊าซธรรมชาติ

จากผลการประเมินและระบุระดับความเสีย ง จะพบว่ามีจํานวน 4
สถานการณ์ ทมี คี วามเสีย งระดับสูง คือ เสากัน6 ข้างกัน ตกไม่ได้มาตรฐาน,
พฤติกรรมการขับขีข องทัง6 พนักงานขับรถและผูข้ บั ขีอ นื ร่วมทาง, และการไม่
มีขอ้ กําหนดเฉพาะสําหรับการผูกรัดยึดโยงวัสดุอุปกรณ์การสํารวจและผลิต
ก๊าซธรรมชาติ ซึงทัง6 4 สถานการณ์ทสี รุปมานัน6 จําเป็น ต้องมีการดําเนินงาน
เพือ ลดความเสีย งต่อไป

ปูพ6ืน รถในวัน อากาศแจ่มใสไม่มฝี นตก สามารถคํานวณจํานวนสายรัด ที
จําเป็นต้องใช้ได้ดงั นี6
หมายเหตุ: (i) มาตรฐานขนาดความกว้างของพืน6 รถขนส่ง คือ 2.5 เมตร
(ii) ความสามารถทํ า ให้ เกิด แรงตึ ง ของอุ ป กรณ์ ย ึด รัง6 สายรัด
เท่ากับ 3++ กิโลกรัม
วิธกี าร: หาแรงทีจ าํ เป็ นต้องใช้สําหรับการผูกรัดยึดโยงโดยพิจารณา
ถึงแรงต้านการเคลือ นทีไ ปข้างหน้า โดยคํานวณตามสมการที (1)

3.3 ขัน< ตอนการจัดทําแผนงานบริ หารจัดการความเสี'ยง
การกําหนดแผนงานบริหารจัดการความเสีย งจะนํ าสถานการณ์ทมี ี
ความเสีย งระดับสูงมาพิจารณาออกแบบมาตรการลดและควบคุมความเสีย ง
ในการศึกษาวิจยั นี6ผู้วจิ ยั ได้นําปจั จัยเรืองการขาดข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
การผูกรัดยึดโยงวัสดุอุ ปกรณ์ การสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ มาทําการ
พิจารณากําหนดมาตรการลดและควบคุมความเสีย ง เนืองจากเป็ นปจั จัยที
สามารถควบคุมความเสียงการเกิดอุบตั ิเหตุ จากปจั จัยอืนได้ กล่าวคือ หาก
ได้รบั การคํานวณจํานวนสายรัดโดยคํานึงถึงแรงและปจั จัยแปรผันต่างๆที
เกีย วข้องแล้ว จะสามารถป้องกันหรือลดความเสีย งการเกิดเหตุการณ์วตั ถุที
บรรทุกตกหล่นได้หากมาตรการป้องกันด้านอืนๆบกพร่อง เช่นเสากัน6 ข้างไม่
สามารถรับแรงของวัตถุทเี คลือ นเหวีย งมากระแทกขณะรถบรรทุกเคลือ นที
วิธกี ารในการผูกรัดยึดโยงวัตถุบนรถขนส่งมีหลายวิธี เช่น การยึดรัง6
(Attaching) การปิดกัน6 (Blocking) การบรรจุบรรจุ (Containing) การรัดตรึง
(Tie-down) โดยทางผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ กี ารรัดตรึงมาศึกษาออกแบบมาตรฐาน
การผูกรัดเพราะเป็ น วิธที นี ิยมทีส ุดในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
การสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติเนืองจากสะดวกรวดเร็วกว่าวิธอี นื ๆ
สายรัดทีใ ช้กนั อย่างแพร่หลายในการผูกรัดยึดโยงนัน6 ผลิตจากเส้นใย
โพลีเอทเทอลีน มีข นาดหน้ ากว้าง 50 มิล ลิเมตร ความสามารถในการรับ
นํ6 าหนักยกเท่ากับ 5,500 กิโลกรัม โดยมี Hand Ratchet เป็ น อุปกรณ์ ส่ว น
ควบทีใ ช้ปรับแรงตึงของสายรัดซึงความแน่ นหนามันคงของการผู

กรัด วัตถุ
บนรถขนส่งนัน6 จะขึ6นอยู่กบั ความสามารถของอุปกรณ์ช6นิ นี6 นอกจากนี6ยงั มี
การใช้สายรัดขนาดหน้ากว้างอืนๆบ้าง เช่น ขนาด 75 มิลลิเมตรและขนาด
100 มิลลิเมตร เป็ นต้น ทัง6 นี6การเลือกใช้ขนาดสายรัด นัน6 ขึน6 อยู่กบั ขนาดและ
นํ6าหนักของวัตถุทขี นส่ง หากมีขนาดใหญ่หรือมีน6ําหนักมากก็ควรใช้สายรัดที
มีขนาดใหญ่ขน6ึ เพือ เป็นการประหยัดจํานวนสายรัดและเวลาในการติดตัง6
แต่อย่างไรก็ต ามตัวแปรทีสําคัญอีกตัวหนึงนอกเหนือจากนํ6 าหนัก
ของวัตถุทขี นส่งและขนาดของสายรัดแล้ว แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส
ของวัต ถุ และพื6น รถขนส่ งก็เป็ น อีก ปจั จัย หนึ งทีต้อ งนํ ามาพิจารณาในการ
คํานวณจํานวนสายรัดทีต อ้ งใช้
การคํานวณจํานวนสายรัดสําหรับการผูกรัดยึดโยงวัสดุอุปกรณ์การ
สํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ สามารถแสดงตัวอย่างการคํานวณได้ดงั นี6
ตัวอย่าง: ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 8 ฟุ ต ขนาดความกว้าง 2.4 เมตร
ยาว 2.4 เมตร และสูง 2.4 เมตร นํ6 าหนัก 6,000 กิโลกรัม ใช้ไม้ท่อนแปรรูป
เป็นฐานรองตู้ วางอยู่บนรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ซึง มีแผ่นไม้กระดานเป็ นวัสดุ

F = 0.8‘g’ x NW
F = 0.8 x 6,000 = 4,800 กิโลกรัม
จากตารางที 1 สัมประสิทธิแรงเสียดทานระหว่างไม้ต่อไม้ ตือ 0.5 สามารถ
หาแรงเสียดทานทีเ กิดขึน6 ระหว่างผิวสัมผัสของตูค้ อนเทนเนอร์และพืน6 รถ
ขนส่ง โดยคํานวณตามสมการที (2)
FW = μ x NW
FW = 0.5 x 6,000 = 3,000 กิโลกรัม
หาแรงทีจ าํ เป็นต้องใช้สาํ หรับผูกรัดยึดโยงได้จากผลต่างของแรงทีต อ้ งการใน
การผูกรัดกับแรงเสียดทาน
FL = F - F W
FL = 4,800 – 3,000 = 1,800 กิโลกรัม
หาแรงดึงทีจ าํ เป็นในการผูกรัดตามสมการที (4)
NL = FL ÷ μ
NL = 1,800 ÷ 0.5 = 3,600 กิโลกรัม
หาแรงทีกระทําต่อมุมการผูกรัดยึดโยงของตู้คอนเทนเนอร์ทมี คี วามสูง 2.4
เมตร และมีฐานกว้าง 2.4 เมตร ดังนัน6 จะเหลือระยะห่างระหว่างขอบข้างรถ
ขนส่ งกับ ขอบฐานของตู้คอนเทนเนอร์ด้านละ 5 เซนติเมตร จากสมการ
ตรีโกณมิติ สามารถคํานวณหาค่า L ได้เท่ากับ 2.4 เมตร
E=H÷L
E = 2.4 ÷ 2.4 = 1
สมการหาจํานวนสายรัดทีต อ้ งใช้ในการผูกรัดยึดโยง
N = NL ÷ (2T x E)
N = 3,600 ÷ ((2 x 600) x 1) = 3 เส้น
ดังนัน6 สายรัดทีต อ้ งการใช้สาํ หรับผูกรัดยึดโยงตูค้ อนเทนเนอร์น6เี พือ การขนส่ง
ทางถนนอย่างปลอดภัยเป็นจํานวนทัง6 สิน6 3 เส้น โดยแสดงตัวอย่างการผูก
รัดยึดโยงด้วยวิธกี ารรัดตรึงไว้ตามภาพประกอบรูปที 3

รูปที 3 ตัวอย่างการผูกรัดยึดโยงตูค้ อนเทนเนอร์ดว้ ยสายรัด 3 เส้น

4. ผลการวิ จยั
จากขันตอนการคํ
6
านวณจํานวนสายรัดทีต อ้ งใช้กบั พืน6 ผิวทัง6 2 ประเภท
ของอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ได้มาตรฐาน ดังตารางที 4
ตารางที 4 จํานวนสายรัดทีจ าํ เป็นต้องใช้ในการผูกรัดยึดโยงวัสดุอุปกรณ์การ
สํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติโดยแยกตามลักษณะประเภทของวัตถุ
นํ<าหนัก
ขนาด
จํานวนสายรัดที'ใช้
ประเภท
(กิโลกรัม) (กว้างxยาวxสูง) กับพืน< ผิ วต่างๆ
อุปกรณ์
(เมตร)
(เส้น)
ไม้/ไม้ ไม้/เหล็ก
ตูค้ อนเทนเนอร์ 6,000 2.4 x 2.4 x 2.4
3
5
ขนาด 8 ฟุต
ตะกร้าเหล็ก
5,000 1.7 x 1.7 x 1.4
3
5
ขนส่งอุปกรณ์
แพ็คถังก๊าซ
1,500 0.8 x 1.3 x 1.9
1
2
ไนโตรเจน
ถัง บรรจุ น6ํ า มัน 4,100 1.8 x 1.9 x 1.4
3
4
อากาศยาน
แพ็คท่อเหล็ก
4,400 0.8 x 1.3 x 0.6
4
7
ขนาด 3-1/2 นิ6ว
จากทีก ล่ าวไว้เบื6อ งต้น ว่าการปฏิบตั ิในปจั จุบนั พนักงานขับรถจะ
คํ า นวณจํ า นวณสายรัด อย่ า งง่ า ยโดยใช้ น6ํ า หนั ก วัต ถุ ทีข นส่ ง หารด้ ว ย
ความสามารถการรับนํ6 าหนักของสายรัด ตัวอย่างเช่น ตู้คอนเทนเนอร์จาก
ตัวอย่างข้างต้น หนัก 6,000 กิโลกรัม สายรัดขนาด 50 มิลลิเมตรนี6สามารถ
รับนํ6าหนักได้ 5,500 ตัน เพราะฉะนัน6 จํานวนสายรัดทีพ นักงานขับรถใช้ผูก
รัด ยึดโยงตู้ค อนเทนเนอร์จะใช้เพีย งแค่ 2 เส้น เท่ านัน6 ซึงต่ างจากผลการ
คํานวณทีต้องการทัง6 หมด 3 เส้น ทัง6 นี6เนือ งจากการคํานวณอย่ างง่ายนัน6
ไม่ได้พจิ ารณาถึง แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส รวมถึงความสามารถจริง
ของสายรัดในการยึดรัง6 วัตถุบนรถขนส่งขณะเคลือ นที
ดัง นั 6น หากเกิ ด เหตุ ร ถขนส่ ง เคลื อ นที ด้ ว ยความเร็ ว หยุ ด รถ
กระทันหัน หรือเสียการทรงตัว การคํานวณอย่างง่ายนัน6 จะไม่สามารถยึดรัง6
วัตถุทขี นส่งอาจเป็ นเหตุให้วตั ถุนนั 6 ตกร่วงหล่นได้รบั ความเสียหายหรือเกิด
อันตรายกับบุคคลอืนทีอ ยู่ใกล้เคียงได้
5. สรุป
จํานวนสายรัดทีได้จากการคํานวณนี6ได้พจิ ารณาถึงแรงและตัวแปร
ต่างๆทีเ กีย วข้องตามหลักทฤษฎีการเคลือนที ซึง ได้พจิ ารณาแรงและตัวแปร
ต่างๆ เช่น แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส รวมถึงความสามารถจริงของสาย
รัด ในการยึด รัง6 วัต ถุ บ นรถขนส่ งขณะเคลือ นที ซึง ผลคํานวณทราบได้ว่ า
ต้อ งการจํา นวนสายรัด มากกว่ าทีใช้ในป จั จุ บ ัน ซึงมีค วามเสีย งทีอ าจจะ

ก่อ ให้เกิด อุ บ ัติเหตุ ท างถนนขณะขนส่ งได้ ดังนัน6 จํานวนสายรัด ทีใช้ว ิธี
คํานวณอย่างง่ายในปจั จุบนั โดยการพิจารณาเพียงแค่นํา นํ6 าหนักวัตถุหาร
แรงตึงเชือกจึงไม่เหมาะสม มาตรฐานทีสร้างขึ6นสามารถใช้เป็ นแนวทางใน
การใช้จํานวนสายรัดทีเ หมาะสมได้ แต่ทงั 6 นี6ผปู้ ฏิบตั กิ ารขนส่งควรพิจารณา
เสริมมาตรการควบคุมพฤติกรรมของผูข้ บั ขีร ถบรรทุกเพือ ลดความเสีย งการ
เกิดอุบตั เิ หตุอนั มีปจั จัยเกีย วข้องกับด้านบุคคลด้วย เช่น จํากัดความเร็วการ
ขับขี หรือควบคุมพฤติกรรมการขับขีด ้วยการติดตัง6 ระบบจีพเี อสประจํารถ
เป็นต้น
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