
ALOHA  1 

   

ALOHA (AREAL LOCATION OF HAZARDOUS ATMOSPHERES) 
เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชทํานายการกระจายของสารเคมีในอากาศรวมทั้งระดับที่จะเกิดอันตราย ดังนั้น

สารเคมีที่ ALOHA รูจักจึงมักเปนกาซหรือของเหลวที่สามารถระเหยเปนกาซได  
ALOHA  มีลักษณะบางอยางคลายกับ Module ซึ่ง CAMEO ใชทํานายการเกิดอุบัติภัย (Module 

Screenings and Scenarios: S&S) แต ALOHA มีขอดีคือ ALOHA มีขอมูลทางดานภูมิประเทศของสถานที่เกิดเหตุ
ดีกวา ทั้งนี้เพราะ ALOHA มีฐานขอมูล Latitude และ Longitude ของเมืองในสหรัฐอยูในตัวโปรแกรมเองแตถาเปน
สถานที่ในประเทศไทยผูใชจะตองใสเพิ่มเขาไปขณะกรอกขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ 

ขอมูล Latitude และ Longitude ทําให ALOHA คํานวณความหนาแนนของอากาศ ความสูงของพื้นที่ และ
การทํามุมของแสงอาทิตยตอพื้นที่ได สิ่งเหลานี้มีผลโดยตรงตอการกระจายของสารเคมีในอากาศโดยเฉพาะกรณีที่
สารเคมีร่ัวไหลลงบนพื้นดินแบบเจิ่งนอง (Puddle) 

นอกจากนี้ ALOHA ยังมีความรูทางอุตุนิยมวิทยาเปนอยางดี เชนสามารถคํานวณความแตกตางระหวางวัน
ที่มีฝนตก กับแดดจา เขาใจความแตกตางระหวางสถานที่โลงแจงกับสถานที่ที่รกรุงรัง  ในขณะที่ S&S ของ CAMEO 
ไมคอยเขาใจนัก ทั้งนี้เพราะ S&S ในสวนของ Screening จะสมมุติใหเหตุการณเลวรายที่สุดอยูเสมอ สวน ALOHA 
เนนที่ความถูกตอง  ดังนั้น S&S ควรใชในกรณีที่ตองวางแผนรับมืออุบัติภัย แต ALOHA ควรใชเวลาเกิดเหตุจริง 

การ Set Up ALOHA 
ผูเขียนจะขอแนะนําการตั้งคาที่จําเปนใน ALOHA โดยขอเริ่มจากสองสิ่งที่สําคัญกอน คือ สถานที่เกิดเหตุ 

และสารเคมี 

Location 
เปนสวนของฐานขอมูลทางดานสถานที่ ซึ่งจะครอบคลุมทุกเมืองของสหรัฐ โดย ALOHA จะมีขอมูลวาแต

ละเมืองอยูในรัฐใด และรัฐนั้นๆมีสภาพทางภูมิศาสตรเปนอยางไร เชนความสูงจากระดับน้ําทะเล คา Latitude และ 
Longitude ของสถานที่นั้นๆ 

 
การดูและแกไขขอมูลของสถานที่ 
จาก Menu SiteData  Location ผูใชจะไดหนาตางที่เปนตัวจัดการกับสถานที่คือ Windows “Location 

Information” (ภาพประกอบที่ 1) จากหนาตางนี้ผูใชสามารถแกไข (Modify) ลบ (Delete) เพิ่มเติม (Add) เลือก 
(Select) และยกเลิกการแกไข (Cancel) 

ในกรณีที่ผูใชตองการแกไข/ดูขอมูลของเมืองนั้นๆ ไมวาเปนเมืองที่เราใสลงไปเองหรือ  ALOHA ใสใหก็ตาม 
ใหเปดหนาจอดังกลาว แลวใช Mouse Click ที่ช่ือเมืองในตาราง เชน MADISON, WISCONSIN จากน้ัน Click ที่ปุม 
Modify เราจะไดหนาจอท่ีแสดงวา Madison อยูในรัฐ Wisconsin และมีระดับสูงกวาน้ําทะเลประมาณ 860 ฟต 
สถานที่ตั้งอยูที่ Latitude 43 Degree 2.40 Min North, Longitude 89 Degree 13.2 Min East เปนตน  
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ภาพประกอบที่ 1 หนาตาง Location Information 
ถาผูใชตองการจะลบเมืองออกจากรายชื่อเมือง แมดูเหมือนไมมีประโยชนอะไรที่จะทําเชนนี้  แตก็สามารถ

ทําไดโดยการ Click เลือกชื่อเมืองจากตาราง จากน้ันกดปุม Delete ซึ่งจะทําใหเกิดกลองขอความถามวา “การลบช่ือ
เมืองออกจากฐานขอมูลนี้เปนการลบแบบถาวร คุณจะลบแนหรือ” และมีปุมกด Cancel/OK ใหเลือก OK ถาตองการ
ลบจริง 

ถาเราตองการเพิ่มชื่อเมือง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูใชชาวไทย ในขณะที่อยูในหนาตาง “Location 
Information” ให Click ที่ปุม “Add” จะทําใหหนาตาง “Location Input”เปดข้ึน (ภาพประกอบที่ 2)  

ในหนาตางนี้จะมีชองวางใหกรอกชื่อเมือง และตองเลือกวาเปนเมืองในสหรัฐ (US) หรือ นอกสหรัฐ (Non 
US) ถาผูใชเลือก US ก็ตองเลือกรัฐดวย แตถาเลือก Non US ชองชื่อรัฐจะหายไป จากนั้นผูใชตองกรอกความ
สูงจากระดับน้ําทะเล (Elevation) คา Latitude และ Longitude แลวกดปุม OK  

คา Latitude และ Longitude อาจคนหาไดจากแผนที่ประเทศไทย โดยคา Latitude ของไทยอยูที่ประมาณ 
12 North และ Longitude อยูที่ประมาณ 100 East  (ตองระวังตรงนี้ เพราะคา Default ของ ALOHA จะเปน West 
ถาเรากรอกขอมูลผิด เวลากรอกขอมูลเวลาจะเกิด Error ข้ึน)  

สวนคาที่ถูกตองของเมือง แตละเมืองในประเทศไทย ผูใชตองคนหาดูจากแผนที่ เพราะแตละสถานที่ก็จะมี
ตําแหนง Lat/Long  ที่ตางกัน 

และผูใชก็จะพบความจริงที่วาประเทศไทยเรามีขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรนอยมากจนนาใจหาย 
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ภาพประกอบที่ 2 หนาตาง Location Input 
สําหรับพวก Non US ก็จะมีกลองขอความใหเติมขอมูลเพิ่มเติมอีก เชนชื่อประเทศ ชื่อเวลาที่ตางจาก GMT 

(Greenwich Mean Time) และเวลาแบบ Standard Time หรือ Daylight Savings Time ดังภาพประกอบที่ 2 เมื่อ
เราเลือกและกด OK ก็เปนอันวาเสร็จสิ้นการเพิ่มช่ือเมืองลงในฐานขอมูล เราจะกลับมาที่หนาจอ “Location 
Information” จากน้ันใหเลือก Select ที่ปุม Select ดังในภาพประกอบที่ 3 (ถาเรากด Cancelชื่อเมืองที่สรางใหมก็จะ
หายไป)  

 
 ภาพประกอบที่ 3  การเลือกประเทศและเวลา (โปรดสังเกตวาประเทศไทยมีคา Offset ติดลบ) 
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สารเคมี 
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสารเคมีหรือเพิ่มรายช่ือสารเคมีนั้นทําไดเชนเดียวกับชื่อเมือง  
การแกไขคุณสมบัติของสารเคมี 
เริ่มแรกใหเราเลือก Menu SetUp  Chemical ซึ่งจะทําใหเกิดหนาตาง (Windows) ที่ชื่อวา “Chemical 

Information” เกิดขึ้น ในหนาตางจะมีรายช่ือสารเคมีเรียงตามลําดับอักษร สวนทางดานขวาเปนปุมที่ควบคุม 
Function ตางๆ คลายกับของหนาจอ “Location Information”  

 
ภาพประกอบที่ 4 หนาตาง Chemical information 
ถาเราตองการแกคุณสมบัติของสารเคมี ใหใช Mouse Click ที่รายชื่อสารเคมีแลวกดปุม Modify จะทําให

เกิด Windows ที่ชื่อวา “Input Available Information” ซ่ึงจะประกอบดวยหัวขอตางๆ จํานวนมาก ทั้งในดานฟสิกส 
เชนจุดเดือน คาความดันวิกฤติ และดานสุขภาพ เชนคา IDLH จากนั้นใหกด OK 

แมวาความจําเปนที่ผูใชจะตองเขาไปแกไขขอมูลนั้นมีนอยมาก แตสิ่งที่นาจะไดประโยชนมากที่สุดก็คือการ
ไดอานดูขอมูลตางๆ เชนคา IDLH ของสารนั้นๆ  

การเพิ่มเติมขอมูลสารเคมี 
จากหนาตาง “Chemical Information” ถาเราตองการเพิ่มเติมสารเคมี ใหเลือก Add ซึ่งก็จะเกิดหนาตาง 

“Input Available Information” ขึ้น 
ผูใชจะตองกรอกขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีนั้นๆเขาไปเชน น.น.โมเลกุล จุดเดือด ควรจะเติมใหครบเกือบทุก

ชอง แลวกด OK  
อยาลืมวาถาจะออกจาก Windows “Chemical Information” จะตองกดปุม Select ดวยมิฉะนั้นการเพิ่ม

เติมจะถูกยกเลิก 
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การเพิ่มเติมขอมูลอาจไมคอยจําเปนนัก เพราะสารเคมีเกือบทุกชนิดที่ระเหยเปนไอไดมีอยูในฐานขอมูลของ 
ALOHA หมดแลว  

การลบสารเคมี 
การลบสารเคมีออก อาจไมคอยมีประโยชนมากนักและลบไดเฉพาะสารเคมีที่ User  ใสเขาไปเอง แตก็ทํา

ไดโดยเลือกสารเคมีจากตาราง แลว Click ที่ปุม “Delete” ซึ่งจะมีกลองขอความถามวาจะลบจริงหรือไม 
(Cancel/OK) ใหเลือก OK สารนั้นก็จะถูกลบออกไป 

การใชงาน ALOHA ในการวางแผนและรับมืออุบัติภัย  
การใชงาน ALOHA เปนของงาย ผูใชเพียงกรอกขอมูลที่จําเปนเขาไป ALOHA จะคํานวณการกระจายของ

สารเคมี แลวใหผลออกมาเปน Footprint หรือรูปรางและขนาดรอยเทาของสารเคมีที่ประทับลงบนพื้นที่และกราฟ
แสดงความเขมขนของสารเคมีในแตละจุด   

ถาผูใชกรอกขอมูลผิด ALOHA จะคอยเตือนเสมอ ผูใชจึงควรอานขอความที่เตือนทุกครั้งใหละเอียด และ
โปรดคิดวาการเตือนของ ALOHA นั้นเพื่อพยายามจะแกไขขอมูลใหถูกตอง ซ่ึงบางครั้งก็แกไขใหโดยอัตโนมัติเลย 
และไมใชทางตัน (ตางจากโปรแกรมอื่นๆ ที่เมื่อเตือนแลวไมยอมแกไขให) 

ขอมูลของ ALOHA แบงไดเปนสองสวน คือสวนที่ Set แลวจะอยูไปเร่ือยๆ ทุกครั้งที่มีการใชงาน จนกวาจะ
เปลี่ยนแปลงใหม ขอมูลในสวนนี้ไดแกขอมูลในสวนของ Menu SiteData และขอมูลอีกสวนหนึ่งคือขอมูลในสวนที่
ตองใสทุกครั้งที่ทํางาน ซึ่งอยูใน Menu SetUp   

ทุกครั้งที่เรากรอกขอมูลลงไปไมวาจาก Menu หรือแบบหนาตางใด ก็จะปรากฏขอมูลเหลานั้นข้ึนบนหนา
ตางที่อยูตรงกลางจอ ซ่ึงเรียกกันวา “Text Summary” (ภาพประกอบที่ 6) 

Text Summary จะสรุปทุกอยางที่เรา Click บนหนาจอออกมาเปนขอเขียนที่สื่อความหมาย ขอมูลในหนา
ตางนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงใหทันสมัย (Update) เสมอเมื่อมีการเพิ่มเติมขอมูลเขาไปใหม หนาตางนี้ยังชวยเปน Guide
ในการลงขอมูล ทําใหเรารูวาจะตองลงขอมูลใน Module ใดตอ เชนถาถึงเวลาที่จะตองลงขอมูลเกี่ยวกับบรรยากาศ 
(Atmospheric) ที่ Text Summary ก็จะปรากฏขอความเตือนวา “Select Atmospheric”  

เราลองมาตั้งคาตัวแปรใน Menu SiteData กอน 

การเลือกเมือง (Location) 
จาก Menu SiteData  Location เราจะเขาสูหนาจอ ”Location Information” ให Click ที่ชื่อเมือง แลว

กดปุม Select หรือ Double Click ก็ได จะเห็นวาขอมูลในหนาตาง Text Summary จะถูก Update โดยอัตโนมัติ  

การเลือกชนิดของอาคาร 
จาก Menu SiteData  Building Type เราจะเขาสูหนาตาง “Infiltration Building Parameter” (ภาพ

ประกอบที่ 5) ซึ่งเราจะตองเลือกชนิดของอาคารที่เปน “เหยื่อของอุบัติภัย” ไมใชอาคารที่เกิดการร่ัวไหลของสาร
เคมี โดยอาจเลือกเปน  
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• อาคารปดทึบ (Enclosed Office Building) 
• อาคารขั้นเดียว (Single Storied Building)  
• อาคารสองชั้น (Double Storied Building) หรือ 
• ถาเรารูลึกมากกวานี้ใหใสคาอัตราการถายเทอากาศไปเลย (No. of Air changes 

is……per hour)  

 ภาพประกอบที่ 5 หนาตาง Infiltration Building Parameters 
 
อัตราการถายเทอากาศหมายถึงปริมาตรอากาศที่ถายเทในหนึ่งชั่วโมง โดยมีหนวยเปนเทาของ

ปริมาตรอาคาร เชนอาคารขนาด 250 ลูกบาศกเมตร มีการถายเทอากาศชั่วโมงละ500 ลูกบาศกเมตร ก็ถือวามี
อัตราการถายเทอากาศเปน 2  

การตั้งวันและเวลา 
จาก Menu SiteData  Date & Time เมื่อเราเลือกก็จะเกิดหนาตางที่เรียกวา “Date and Time 

Options” ซึ่งเราสามารถเลือกไดวาจะใชเวลาของเครื่อง (User Internal Clock) หรือตั้งเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งเปน
เวลาคงที่ (Set a Constant Time) ก็ได 

การเพิ่มขอมูลที่แปรเปลี่ยนอยูเร่ือยๆ 
ขอมูลที่แปรเปลี่ยนอยูเรื่อยๆ ไดแกขอมูลของสารเคมี ขอมูลของสภาพอากาศ และขอมูลของแหลงรั่ว

ไหล 

การเลือกสารเคมี 
จาก Menu SetUp  Chemical เมื่อเราเลือกก็จะไดหนาตาง “Chemical Information” จากนั้นใหหา

สารเคมีที่ตองการ แลวกดปุม Select หรือ Double Click ที่ชื่อสารเคมีที่ตองการ  
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ชื่อของสารเคมีที่เลือกจะไปปรากฏอยูในหนาตาง “Text Summary” (ภาพประกอบที่ 6) พรอมกับราย
ละเอียดตางๆเชน น้ําหนักโมเลกุล คา IDLH คา TLV จุดเดือดและจุดเยือกแข็งเปนตน  

 

ภาพประกอบที่ 6  หนาจอ Text Summary ที่แสดงขอมูลสารเคมีที่สนใจ เชน IDLH และ TLV 
 
ถาชื่อของสารเคมีนั้นหายาก เราสามารถกดแปนพิมพตามตัวอักษรตัวหนาของชื่อที่ตองการหาได เชน 

ถาตองการหา “PHOSGENE” ก็กดแปนตัวอักษร “P” แถบสวางจะเลื่อนไปที่ PHOSGENE แตวิธีนี้ไมสามารถ
หาสารเคมีที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “P” ตัวถัด ไปได 

การตั้งคาตัวแปรทางดานบรรยากาศ 
ปกติเราจะไดรับขอมูลทางดานอุตุนิยมวิทยา เชนความเร็วลม ความชื้น จากสองแหลงคือ  

1. จากการวัดโดยใชเครื่องมือตางๆ ซึ่งผูใชจะตองอานผลแลวนํามากรอกดวยตัวเอง (User Input) 
2. โดยการใชเครื่องมืออัตโนมัติวัด  เครื่องมือนี้สามารถตอเขากับ Port ขนานของคอมพิวเตอร ทําให ALOHA 

สามารถรับขอมูลไดโดยตรง  แตในที่นี้จะไมขอกลาวถึงการใชเครื่อง SAM 

การใสขอมูลภูมิอากาศดวยมือ 
จาก Menu SetUp  Atmospheric  User Input เมื่อเราเลือกจะไดหนาตาง “Atmospheric 

Option” เปดขึ้น ในหนาตางนี้จะมีชองใหกรอกขอความดังนี้ (ภาพประกอบที่ 7)  
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 ภาพประกอบที่ 7 หนาตางสําหรับกรอกขอมูลทางภูมิอากาศ 
 
สวนประกอบของหนาตาง Atmospheric Options 
Wind Speed is: (ความเร็วลม) ผูใชตองใสความเร็วลมที่วัดไดจากเครื่องวัดลงไป แตไมควรใสเกิน106.57 
miles/ชั่วโมง ซึ่งเปนความเร็วสูงสุดที่ที่โปรแกรมยอมรับ 

ถาเราไมมีเครื่องวัดอาจจะใชตารางที่ 1 ชวยประเมินความเร็วลมได 
 

ความเร็วลมเปน  
เมตร/วินาที 

Knots 
(1.15 ไมล/ชม) 

International Description Specifications 

<1 <1 Calm ลมสงบ 
ควันลอยขึ้นตรงๆ 

<1 - 2 1 - 3 Light air ควันไฟลอยไปตามทิศ
ทางลม แตกังหันลมยังไม
สามารถแสดงทิศทางลม 

2 - 3 4 - 6 Light breeze รูสึกลมพัดกระทบใบหนา 
ใบไมเริ่มพล้ิวไหว กังหัน 
ขยับตามลม  

4 - 5 7 - 10 Gentle breeze ใบไมและกานใบขยับไป
มา ธงเล็กๆโบกสะบัด 

5 – 8 11 - 16 Moderate ฝุนปลิว กระดาษลอยไป 
กิ่งกานตนไมส่ันไหว 

8 - 11 17 - 21 Fresh ตนไมเล็กๆเริ่มไหว ผิวน้ํา
เริ่มมีรอยคลื่นเล็กๆ 

11 – 14 22 - 27 Strong กิ่งไมใหญเริ่มขยับ สาย
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ความเร็วลมเปน  
เมตร/วินาที 

Knots 
(1.15 ไมล/ชม) 

International Description Specifications 

โทรเลขสงเสียงหวีดหวิว 
ใชรมลําบาก 

14 – 17 28 - 23 Near gale ตนไมทั้งตนเริ่มขยับ เดิน
ทวนกระแสลมลําบาก 

17 - 21 31 - 40 Gale ใบไมปลิวหลุดจากตน 
เดินทางตานลมดวย
ความลําบาก 

 ตารางที่ 1 การประเมินทิศทางลมจากสิ่งแวดลอม 
 
Wind is from ใหใสทิศทางลมที่พัดเขามาสูแหลงกําเนิดกาซ โดยอาจใสไดสองแบบคือ 

- ใสเปนตัวอักษร เชน ตะวันออกคือ “E” ตะวันตกคือ “W” ใตคือ “S” เปนตน  ถาหากทิศอื่นๆก็เอา
คําเหลานี้มาประกอบกัน เชน ตะวันตกเฉียงใต คือ “SW” แตจะใสวา “WS”ไมได  (จะตองใสทิศ
เหนือหรือใตกอนทิศตะวันออกหรือตะวันตก) ถาทิศที่อยูระหวาง SW กับ S ใหใส SWS หรือถาทิศ
นั้นอยูระหวาง SE กับทิศตะวันออก ก็ใหใสวา ESE  เหมือนเชนในตัวอยาง 

- ใสเปน Degrees True  คือมุมที่ทิศทางลมพัดมาเปนองศา  เชนจากเหนือลงใตใส 0 องศา จาก
ตะวันตกไปตะวันออกใส 90 องศา เปนตน  

รายละเอียดของทิศและมุมมีดังนี้ 
N = 0 degrees or 360 degrees  
NNE = 22.5 degrees  
NE = 45 degrees  
ENE = 67.5 degrees 
E = 90 degrees 
ESE = 112.5 
SE = 135 degrees 
SSE = 157.5 degrees 
S = 180 degrees 
SSW = 202.5 degrees  
SW = 225 degrees 
WSW = 247.5 degrees  
W = 270 degrees 
WNW = 292.5 degrees 
NW = 315 degrees 
NNW = 337.5 degrees 
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Ground Roughness is: (ความระเกะระกะของพื้นที่) มีสองแบบคือ Open Country คือพื้นที่โลงๆ มีเฉพาะตน
ไมเตี้ยๆ หรือเปนทุงหญา แบบ Urban or Forest คือมีตนไมใหญหรืออาคารอยูทั่วไป  นอกจากนี้ถาเรารูคาความ
รก ก็สามารถใสลงไปในชอง Input Roughness ได (ดูตารางที่ 2) 
 

สภาพพ้ืนที่ Z0 (cm) 
โคลน น้ําแข็ง (Mud flats, ice) 0.001 
พื้นสนามบิน (Smooth tarmac :airport runway) 0.002 
ผิวน้ําซึ่งกวางใหญ (Large water surfaces ) 0.01-0.06 
หญาตัดสูง 1 ซม. (Grass lawn to 1 cm high) 0.1 
หญาในสนามบิน (Grass: airport) 0.45 
หญาในทุงหญา (Grass: prairie) 0.64 
หญาเทียม (Grass: artificial, 7.5 cm high) 1.0 
หญาสูง 10 ซม. (Grass : thick to 10 cm high) 2.3 
หญาสูง 50 ซม. (Grass: thin to 50 cm) 5.0 
ทุงนา (Wheat stubble plain: 18 cm) 2.44 
ทุงหญาและพุมไม  (Grass with bushes, some trees) 4 
พืชสูง 1-2 เมตร 20 
ตนไมสูง 10-15 เมตร 40-70 
ปาละเมาะ (Savannah scrub: trees, grass, sand) 40 
เมืองใหญ (Large city:Tokyo) 165 

ตารางที่ 2 ตัวอยางของความขรุขระ (Roughness length, Z0) (from Brutsaert 1982):  
 
คา ZO ที่โปรแกรมยอมใหใส (ALLOWABLE INPUT) 
คาของ  Z0  จะตองอยูระหวาง  0.001 centimeters (0.0004 inches) และ 200 centimeters (78 inches). 
 
Select Cloud Cover: (ปริมาณเมฆ) วิธีดีที่สุดคือใหเลือกตามภาพ เชนเมฆทึบมากใหเลือก complete cover 
ถาแดดจัดใหเลือก clear  การเลือกให Click ที่ปุมขางใตภาพ   
 นอกจากนี้ยังมีปุมที่อยูตรงระหวางภาพใหเลือกอีกในกรณีที่สภาพเมฆในตอนนั้นอยูกลางๆ ระหวาง
สองภาพเชนเมฆนาจะอยูระหวาง partly cloudy กับ clear 
 ถาตองการใสเปนตัวเลข ใหใสตัวเลขจํานวนเต็มระหวาง 0 – 10 10 คือระดับที่มีเมฆปกคลุมสูงสุด 
 ALOHA ตองการคา Cloud Cover เพราะตองนําไปใชในการคํานวณการระเหยของสารเคมีซึ่งแปรผัน
ไปตามปริมาณแสงแดดที่สองผานเมฆลงมา โดยเฉพาะสารเคมีที่กระจายออกมาในแบบ Paddle คือเปนของ
เหลวไหลนองออกมากอนจะระเหย 
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 เมื่อใสขอมูลครบแลวใหกด OK ก็จะเปนการปดหนาตาง Atmospheric Options ไป และเขาสูหนาตาง
ที่สอง (Atmospheric Options 2)  ถาเราใสขอมูลไมครบจะมีหนาตางเตือนใหกลับไปใสใหม ใหพยายามอานขอ
ความที่ปรากฏขึ้นใหดีๆ เชนอาจลืมใสขอมูลความเร็วลมหรือทิศทางลม เปนตน 
หนาตางที่สอง (Atmospheric Options 2) ประกอบดวย 

 ภาพประกอบที่ 8 หนาตาง Atmospheric 2 
 
สวนประกอบของหนาตาง Atmospheric Option 2 
Air Temperature is: (อุณหภูมิของอากาศ) ใหใสตัวเลขลงไปเลย อยาลืมเลือกเปนเซลเซียส หรือ ฟาเรนไฮต  
Stability Class คือเสถียรภาพของบรรยากาศ เชนในเวลาที่แดดจัด อุณหภูมิของอากาศเหนือผิวดินจะสูง ทําให
เกิดกระแสลมบริเวณเหนือผิวดินขึ้นทําใหอากาศมีเสถียรภาพต่ํา ในกรณีเชนนี้การกระจายของสารเคมีจะเพิ่ม
ขึ้น แตระยะทางที่แพรกระจายอาจต่ําลง (เพราะสารเคมีกระจายออกไปในระยะทางใกลๆหมด) 
 ปกติ ALOHA จะทํานาย Stability Class ใหเองจากขอมูลที่กรอกมาแลว แตถา User อยากกรอกเองก็
สามารถ Click ที่ปุม Override ได แตไมควรทําเพราะตองแนใจจริงๆ วามีความเชี่ยวชาญพอที่จะประเมินได
อยางถูกตอง 
Select Humidity ให Click ใตภาพที่แสดงสภาพความชื้น เชนฝนตก แหงแลง หรือกลางๆ (Medium) เปนตน 
นอกจากนี้ยังมีปุมที่อยูระหวางภาพเพื่อแสดงภาวะที่อยูกลางๆ ระหวางภาพ  ถาหากที่ใดมีเครื่องมือวัดความชื้น
ก็สามารถใสตัวเลขลงไปตรงๆ ในชอง enter value เลยก็ได 

จากนั้นเมื่อกด OK หนาตาง Atmospheric Options 2 ก็จะปดลงและก็จะเปนการเสร็จส้ินการใสคา
บรรยากาศ  

การใสขอมูลภูมิอากาศแบบอัตโนมัติ 
จาก Menu SetUp  SAM Station 

จะเปนการเรียกสวนของโปรแกรมที่เชื่อมตอกับเครื่องวัดคาทางอุตุนิยมวิทยา (Station for 
Atmospheric Measurement: SAM)  
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แมวาเราอาจไมมีโอกาสที่จะใช SAM แตก็ควรทําความรูจักไวสักเล็กนอย 
SAM เปนอุปกรณอิเลกโทรนิก ที่สามารถวัด ทิศทางลม ความเร็วลม ความชื้นและอุณหภูมิของอากาศ

ไดโดยอัตโนมัติ และสามารถสงขอมูลมาให ALOHA โดยการติดตอกับคอมพิวเตอรผานทางพอรตอนุกรม โดย
การติดตอนี้อาจใชสายสัญญาณ หรืออาศัยคลื่นวิทยุในการติดตอก็ได  (ALOHA ไมสามารถใชขอมูลเกี่ยวกับ
ความชื้นของ SAM)  

การเลือกแหลงร่ัวไหล 
จาก Menu SetUp  Source   

เมื่อเรา Click ที่ Menu นี้ก็จะเขาสูชวงของการใสขอมูลแหลงของการรั่วไหลซึ่งเปนขอมูลชวงสุดทายที่จะ
ตองกรอก โดยจะมี Menu ยอยเกิดขึ้นเพื่อใหเลือกชนิดของแหลงแพรกระจายเชน Direct, Puddle, Tank, Pipe 
 Direct  หมายถึงการกระจายโดยตรง และเรารูปริมาณของสารที่กําลังกระจายอยางแนชัด 
 Puddle หมายถึงการกระจายของสารเคมีในแบบไหลนองกับพื้น 
 Tank  หมายถึงการกระจายจากถัง ไมวาแบบทรงกระบอก หรือแบบทรงกลม 
 Pipe  หมายถึงการรั่วออกจากทอ ไมวาทอนั้นจะออกจากถังหรือเปนทอตัน 

ถาเราเลือก Direct  
Direct หมายถึงการรั่วไหลโดยตรง ตัวอยางเชนกรณีพวกคลั่งลัทธิในญี่ปุนเทสาร Sarin ในรถไฟใตดิน  
ถาเราเลือก Direct ก็จะเกิดหนาตางขื่อวา “User Input Source Strength”  

ภาพประกอบที่ 9 หนาตาง “User Input Source Strength” 
 

โดยในสวนแรกจะเปนสวนที่ User ตองใสหนวยวัดน้ําหนักของสารที่กําลังแพรกระจายเชน กรัม กิโลกรัม
ปอนด หรือหนวยวัดปริมาตร เชนลิตร ลูกบาศกเมตร ลูกบาศกฟุต 



ALOHA  13 

   

ในสวนที่สองตองระบุวาการกระจายนั้นเกิดขึ้นอยาง Continuous Source หรือ Instantaneous Source  
 Continuous Source คือการกระจายที่เกิดขึ้นเกินกวา 1 นาที 
 Instantaneous Source คือการกระจายที่เกิดขึ้นในเวลาต่ํากวา 1 นาที 
สวนที่สามตองระบุวาจํานวนสารที่กระจายเขาสูบรรยากาศ (ไมใชหกลงสูพื้น) เปนจํานวนเทาใด ถาไม

ทราบก็ไมควรเลือกหัวขอ Direct แตควรเลือก Puddle, Tank, and Pipe จะดีกวา 
สวนที่ส่ีใหเลือกระดับความสูงของบริเวณที่เกิดการรั่วไหลเมื่อวัดจากระดับพื้น 

จากนั้นใหกด OK เปนอันจบการใสขอมูล  ขั้นตอนตอมาใหกดปุม Menu Display  Calculate การคํานวณก็
จะเกิดขึ้น (ความจริงอาจเกิดขึ้นตั้งแตใส Source Strength เสร็จแลว) 

ถาเลือก Puddle  
Puddle คือสารเคมีไหลนองพื้น ถาเลือกก็จะมีหนาตาง “Puddle Input” เกิดขึ้น ผูใชจะตองกรอกขอ

มูลดังนี้  
Puddle Area/Diameter ให Click ปุมใดปุมหนึ่งเพื่อใสปริมาณหรือปริมาตรของสารที่กระจาย โดยอาจเลือก
เปนขนาดพื้นที่ หรือ ความกวางของเสนผาศูนยกลางก็ได  อยาลืมเลือกหนวยเปน ฟุต หลา หรือเมตรดวย 
ในชองตอมา User จะตองกรอกขอมูลน้ําหนักของของเหลว หรือความหนาของการไหลนอง หรือปริมาตรก็ได 
เพื่อให ALOHA รูวาสารนี้มีน้ําหนักเทาใด (ALOHA สามารถรูน้ําหนักสารไดจากปริมาตรของมัน เพราะ ALOHA 
รูความหนาแนนของสารอยูแลว) 
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หนาตางถัดไป คือหนาตางที่ชื่อวา “Soil Type, Air and Ground Temperature” ในสวนนี้เราตองเลือกชนิด
ของพื้น (Select ground type) วาเปน 

 Default: พื้นดินแหง ไมมีหินหรือคอนกรีตปกคลุม 
 Concrete: คอนกรีต ซีเมนต ยางมะตอย  
 Sandy: พื้นทราย 
 Moist: พื้นทรายหรือดินเปยก  

ตอไปตองเลือกอุณหภูมิของพื้นดิน (Input ground temperature) 
เราอาจเลือกวาเปนอุณหภูมิอากาศ (Use air temperature) หรือใสตัวเลขโดยตรงเลย (Ground 

temperature is ……) อยาลืมเลือกหนวยเปนเซลเซียส หรือฟาเรนไฮต ดวย 
ขั้นตอไปคือ Input Initial puddle temperature หรืออุณหภูมิเริ่มแรกตอนที่การไหลนอง (Puddle) เริ่มเกิด

ขึ้นใหมๆ ซึ่งอาจเทากับอุณหภูมิพื้นดิน (Use ground temperature) เทากับอุณหภูมิอากาศ (Use air 
temperature) หรือใหใสอุณหภูมิเอง (Initial puddle temperature is …) ก็ได 

จากนั้นก็กดปุม OK  
 
ALOHA อาจแสดงหนาจอเตือนอะไรบางอยาง ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาของมัน  
ALOHA มักจะเตือนอยูเรื่อยๆ ถาขอมูลที่ใสไมตรงกับความเปนจริง แตมันมักจะแกใหถูกตองไปเลย และถา

ผูใชตั้งใจอานคําเตือนของมัน และทําตามที่โปรแกรมแนะนํา ผูใชก็จะพบวาการเตือนของมันไมใชปญหาและไม
ทําใหโปรแกรมเรรวนแตอยางใด  

ตัวอยางเชนถาสารที่เราพูดถึงคือ Ammonia แตเราเลือกอุณหภูมิเริ่มตนของ Paddle เปนอุณหภูมิอากาศ 
ALOHA จะเตือนวาอุณหภูมิเริ่มตนจะตองเปน –33.4 องศาเซลเซียสเทานั้น เพราะถาอุณหภูมิสูงกวานี้มันจะ
กลายเปนกาซหมด 
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ถาเลือก Tank 
จะเขาสู หนาตาง “Tank Size and Orientation” ซึ่งหนาตางนี้แบงออกเปนสองสวนคือ Select tank 

type and orientation: ซึ่งมีสามแบบคือ ถังนอน(Horizontal cylinder), ถังตั้ง(Vertical cylinder), และถังทรง
กลม(Sphere) ใหเลือกโดย Click ที่ปุมเล็กๆ ใตภาพ 

ภาพประกอบที่ 10 หนาตาง Tank Size and Orientation สําหรับเลือกชนิดถัง 
 

หลังจากนั้นผูใชตองมาใสขอมูลในชวงลางที่ชื่อวา “Enter two of three values:” ถาเลือกถังทรง
กระบอกชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือ  “Enter one of two values:” ถาเลือกถังทรงกลม 

เวลาผูใชกรอกขอมูลบางสวนลงไป สวนที่เหลือจะถูกคํานวณโดยอัตโนมัติ เชนในกรณีของถังทรง
กระบอก ถาเรากรอกเสนผาศูนยกลาง (Diameter) ลงไป และใสปริมาตรของถัง มันจะคํานวณความยาวใหโดย
อัตโนมัติ 
 จากนั้นใหกดปุม OK ซึ่งจะทําใหเขาสูหนาจอถัดไปที่ชื่อวา “Chemical State and Temperature” 

 ภาพประกอบที่ 11 หนาตาง Chemical State and Temperature 
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หนาจอสวนแรกจะชื่อวา “Enter state of the chemical:” ซึ่งมีสามแบบคือ  
 Tanks contains liquid  ใหเลือกปุมนี้ ถาใน Tank มีของเหลวแมแตเพียงเล็กนอย 
 Tanks contains gas only  ถาในTank มีแตกาซ 
 Unknown ถาไมทราบ  (ผูเรียบเรียงคิดวาโดยทั่วไปนาจะเลือกหัวขอนี้ เพราะ ALOHA สามารถ
ตัดสินเองไดวาจากอุณหภูมิ และแรงดันหนึ่งๆ สารนั้นจะอยูในสภาพของเหลวหรือกาซ)  

หนาจอสวนลางจะเปนเรื่องของอุณหภูมิของ Tank คือ 
 Chemical stored at ambient temperature อุณหภูมิปกติ (68 ฟาเรนไฮต)  
 หรือกรอกอุณหภูมิเอง (Chemical stored at …….degrees) 

จากนั้นใหกด OK 
 

ถาเราเลือก Tanks contains liquid เราก็จะเขาสูหนาจอที่เรียกวา “Liquid Mass of Volume” ซึ่งหนา
จอสวนนี้จะแบงออกเปนสองสวน สวนแรกจะใหใสน้ําหนักหรือปริมาตรของสาร (Enter the mass in the tank 
OR volume of the liquid) ใหเติมจํานวนลงในชองที่เขียนวา The mass in the tank is…….  

วิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งคือเลือกจากสวนลางของหนาตาง โดยผูใชจะเห็นแถบเลื่อนอยูตรงกลาง ใหใช Mouse 
กดที่สวนที่เล่ือนได ของแถบเลื่อนแลวลากขึ้นลง จะเห็นวาตัวเลขตางๆ จะเปลี่ยนไปและขีดที่อยูในภาพของถังก็
จะเปลี่ยนไปดวย (ขีดนี้คือผิวบนของสารในสวนที่เปนของเหลว) จากนั้นใหกด OK 

 ภาพประกอบที่ 12 การเลื่อนขีดบงระดับของเหลวในถัง  
 
เราจะเขาสูหนาจอที่เรียกวา “Area and Type of Leak” ซึ่งจะกลาวถึงรูร่ัวที่ถัง 
หนาจอนี้จะแบงเปนสามสวน สวนแรกจะกลาวถึงรูปรางของรอยรั่วที่ถังวาเปนวงกลม (Circular 

Opening) หรือส่ีเหลี่ยม (Rectangular Opening)  

แถบสําหรับเล่ือน
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หนาจอในสวนที่สองจะกลาวถึงขนาดของรอยรั่ว เชนถาตอนแรกเราเลือกวงกลม ก็จะมีชองใหเติมเสน
ผาศูนยกลางของรูร่ัว หรือถาตอนแรกเลือกรอยรั่วแบบสี่เหลี่ยม เราก็จะตองใสคาความกวางและความยาว
เปนตน 

หนาจอในสวนที่สามจะถามวารอยรั่วนั้นเกิดที่ผนัง Tank  โดยตรง (Hole) หรือทอส้ัน (Short 
pipe/valve) 

ทอส้ันคือทอส้ันที่ติดกับผนังของ Tank แตตองยาวเกิน 10 ซม. 
จากนั้นใหกด OK จะเขาสูหนาจอที่เรียกวา “Height of the tank opening” ซึ่งทางซายจะมีภาพแสดง

ระดับของของเหลวในถัง ผูใชมีหนาที่ตองระบุวารูร่ัวอยูตรงที่ใดเทียบกับผิวของของเหลว (คืออยูใตระดับของ
เหลว หรืออยูเหนือผิวของเหลว คือในชวงที่เปนกาซ) ผูใชสามารถที่จะเลื่อนแถบเลื่อนที่อยูตรงกลางภาพขึ้นลงได
โดยที่ตัวเลขตางๆ จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย จากนั้นใหกด OK 

ผูใชอาจจะเขาสูหนาตางของ “Puddle Parameter” ถาหาก ALOHA เชื่อวาเมื่อสารชนิดนี้ตกลงไปที่
พื้นจะกอตัวเปน Puddle กอนแลวจึงคอยระเหยไป แตบางครั้งก็ไมเขาหนาจอนี้ถา ALOHA เชื่อวาสารเคมีจะรั่ว
ออกมาในสภาพของกาซ (ผูใช ALOHA จะตองคํานึงวา ALOHA เปนโปรแกรมประเภท Expert System ดังนั้น
หนาจอที่ขึ้นมาใหผูใชดูในแตละครั้งอาจไมเหมือนกัน แลวแตขอมูลที่ใสลงไป)  

หนาจอ Puddle Parameter นี้จะตางจากกรณีที่เขา Menu Puddle ในกรณีที่เลือกการรั่วไหลเปน 
Puddle ตั้งแตแรก เล็กนอยและจะประกอบดวยสวนสําคัญดังนี้ 

 ชนิดของพื้น (Select ground type) default/concrete/sandy/moist 
 อุณหภูมิของพื้น (Input ground  temperature) ซึ่งอาจจะใชอุณหภูมิเดียวกับอากาศ (Use air 

temperature) หรือใสโดยตรง (Ground temperature  is ….deg) 
 บริเวณที่กวางทีสุดของการไหลนอง (Maximum Puddle diameter or area) 

unknown/maximum diameter/maximum area 
เมื่อเราเลือก OK ก็จะเปนการสิ้นสุดการ Input ขอมูล 

 
ถาตอนแรกผูใชเลือก Tanks contains gas only ผูใชจะพบวา ALOHA จะพยายามบังคับใหเราใส

อุณหภูมิการเก็บใหเหมาะสมกับการที่สารอยูในสภาพกาซ คือตองอยูในอุณหภูมิที่สูงกวาจุดเดือดของมัน  
เมื่อเรากดปุม OK เราก็จะไดหนาตางอีกบานหนึ่งคือ หนาตาง “Mass or pressure of gas” ซึ่งมีสวน

ประกอบของหนาตางดังนี้ 
 ใสจํานวนกาซหรือแรงดันในถัง (Enter either tank pressure or amount of gas) 

 โดยเราตองใสแรงดันใหเหมาะสม และเลือกหนวยวัดซึ่งอาจเปน มิลลิเมตรปรอท (mmHG), 
บรรยากาศ (atm), ปอนดตอตารางนิ้ว (psi), และ Pa   
 น้ําหนักของกาซ 

ถาเราไมใสแรงดันกาซก็ตองใสน้ําหนักของกาซในสวนลางของหนาตาง (มีหนวยเปนปอนด ตัน ฯลฯ)  
การใสแรงดันกาซหรือน้ําหนักกาซนี้ตองใสใหเหมาะสม มิฉะนั้นเมื่อกด OK ALOHA อาจ

เตือนวาในสภาพที่ผูใชกําหนดนั้นสารเคมีอาจไมอยูในสภาพกาซ เชนมีแรงดันสูงเกินไปทําใหกาซ
กลายเปนของเหลว ผูใชควรอานคําเตือนของ ALOHA ใหละเอียดและปรับคาแรงดันใหเหมาะสม 
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ในกรณีที่เราไมรูแนชัดวาสารนั้นอยูในฐานะเปนกาซ หรือของเหลวใหเลือก Unknown 

(ALOHA จะคํานวณใหเองโดยดูจากน้ําหนักของสารเคมีและขนาดถัง แรงดัน และอุณหภูมิ) 
ที่หนาจอ “Chemical state and temperature” ใหเลือก Unknown แลวกด OK จะไดหนาตางชื่อ 

“Mass of chemical in tank” ซึ่งส่ิงมีชองใหกรอกขอความเพียงชองเดียวคือ “The amount of chemicals in 
……” 

ใหเราใสน้ําหนักของสารนั้นลงไป ซึ่งควรจะเหมาะสมกับขนาดของถังดวย จากนั้นใหกด  OK ซึ่ง 
ALOHA มักหยุดทักวาในสภาพที่กําหนดนี้สารอาจมีสภาพเปนของเหลว หรือกาซแลวแตกรณี  

จากนั้นเราก็จะเขาสูหนาจอที่เรียกวา “Area and Type of Leak” และหนาจอถัดๆ ไป เหมือนกับใน
กรณีที่เลือกวา Tank Contains Liquid ทุกประการ 

ถาเราเลือก Pipe จาก Menu Setup  Source  Pipe เราจะไดหนาจอ Pipe Input ซึ่งประกอบดวย
ส่ิงที่นาสนใจคือ เสนผาศูนยกลางของทอ (Input pipe diameter) ความยาวของทอ Input pipe length และสวน
ตอมาจะถามวาทอดานที่ยังดีอยูตอกับถัง (Connected to infinite tank source) หรือปดอยู  และสวนสุดทาย
คือถามความขรุขระของผิวถัง Smooth pipe/Rough pipe จานั้นใหกด OK เราจะเขาสูหนาจอ “Pipe Pressure 
and Hole size) ซึ่งเราจะตองใสขอมูลเกี่ยวกับแรงดันในทอ  (Input pipe pressure), อุณหภูมิ (Input pipe 
temperature) สวนขนาดของรูทะลุที่ทอนี้จะเทากับขนาดทอพอดี เมื่อเรากด OK ก็เปนอันวาจบการกรอกขอมูล 
Menu SetUp  Computational  

จะเขาสูหนาตาง “Computational Preference” ซึ่งในสวนบนมีตัวเลือกสามตัวคือ 
 ใหโปรแกรมตัดสินใจ (Let model decide) ซึ่งเปนคา Default ในกรณีที่ผูใชไมแนใจวาจะใช 

Model  แบบใด 
 ใชการกระจายแบบ Gaussian (Gaussian dispersion only) ใชในกรณีที่เราทราบวากลุมกาซมี
ความหนาแนนใกลเคียงกับอากาศ 
 ใชการกระจายแบบกาซหนัก (Heavy gas dispersion only) ใชในกรณีที่เราทราบวากลุมกาซมี
ความหนาแนนมากกวาอากาศ 

ในสวนลางของหนาตางจะเปนการกําหนดสูตรที่ใชในการคํานวณ Dose ที่บุคคลจะไดรับ ซึ่งดีที่สุดคือ
อยาไปยุงกับมัน 

จากนั้นใหกด  OK 
Menu ที่อาจใชประโยชนไดอีกสวนหนึ่งคือ Display Options เราสามารถ Set คาของ IDLH ของ

สารเคมีในการคํานวณแตละครั้งได ในกรณีที่ 
 คา IDLH ของสารเคมีนั้นไมมีใน ALOHA  
 คา IDLH ของสารเคมีนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ตามกลุมประชากร เชนในเด็กอาจมี IDLH ต่ํากวาผู
ใหญ 

นอกจากนี้เรายังสามารถตั้งคาหนวยวัดไดดวยวาจะใชระบบอังกฤษ (ฟุต ปอนด หลา) หรือระบบ
เมตริก (เมตร กิโลกรัม) 
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สวนของ Menu ที่เกี่ยวกับการแสดงผล 
Menu Display Footprint จะแสดงสิ่งที่เรียกวา Footprint ซึ่งก็คือกราฟที่วาดขึ้นเพื่อแสดงบริเวณที่มีความ
เส่ียงสูงที่จะไดรับสารเคมีในระดับที่เกิน LOC (Level of Concern) โดยรูปรางของ Footprint มักเปนทางยาว
ตามกระแสลม(บริเวณที่แรเงา) รอบๆ Footprint จะเปนบริเวณที่แสดงดวยเสนประ (Wind Confidence Line) 
ถือวาเปนบริเวณที่สารเคมีอาจจะกระจายไดตามกระแสลมที่แปรเปลี่ยน  โดยประมาณวาอยางนอย 95 
เปอรเซ็นตของการกระจายจะตองอยูภายในเสนประเทานั้น 

  ภาพประกอบที่ 13 Footprint 
Menu Display  Concentration จะแสดงความเขมขนที่จุดใดจุดหนึ่งซึ่งอยูใตลมที่พัดจากแหลงของการ
กระจายของสารเคมี  โดยที่โปรแกรมจะเปดหนาตางที่เรียกวา “Concentration and Dose  Location” ซึ่งใน
หนาตางนี้ผูใชสามารถกําหนดไดวาจะใสตําแหนงแบบ 
 สัมพันธกับทิศทางลม (Downwind, Crosswind) หรือ 
 ตําแหนงที่กําหนดตามทิศ (Fixed coordinate) ซึ่งจะพิจารณาตามสถานที่ตั้งของบริเวณที่จะคํานวณความ
เขมขนโดยคิดตามทิศทาง เหนือ-ใต และตะวันออก – ตะวันตก เมื่อเราใสคาระยะทางเสร็จแลวกดปุม OK 

  ภาพประกอบที่ 14 แสดงการหาความเขมขนของสารเคมี ณ จุดหนึ่งจุดใด 
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ALOHA จะแสดงความเขมขนของสารเคมีที่จุดนั้นใหในรูปของกราฟ 
 เราสามารถทําความเขาใจเรื่องตําแหนงไดดีขึ้น ถาเราเขาไปที่หนาตาง Footprint  แลว Double Click 
ที่ภายใน Footprint ซึ่งจะทําใหเกิดหนาตางแสดงความเขมขนของสารเคมีที่จุดนั้นๆ เชนเดียวกันกับที่ไดจาก 
Menu Concentration และส่ิงที่ดีที่สุดก็คือเมื่อเรา Double Click ตรงนี้แลวไปเปด Menu Concentration 
เราก็จะไดระยะทางไปปรากฏอยูบนชองสําหรับเติมระยะทางโดยอัตโนมัติ 

ในการอานกราฟแสดง Concentration นี้ เราตองพิจารณาสิ่งเหลานี้ (ภาพประกอบที่ 15) 

ภาพประกอบที่ 15  หนาตางแสดงความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศ 
 
 แกน X หรือแกนในแนวนอนจะแสดงระยะเวลาเปนนาทีหลังเกดการรั่วไหลของสารเคมี 
 แกน Y หรือแกนในแนวดิ่งแสดงความเขมขนของสารเคมีในเวลาหนึ่งๆ 
 เสนสีแดง แสดงความเขมขนของสารเคมีภายนอกตัวอาคาร 
 เสนสีน้ําเงินแสดงความเขมขนของสารเคมีภายในตัวอาคาร 
 เสนสีเขียวแสดงคา LOC  

เราจะพบวาบางครั้งกราฟ ไมไดแสดงอยางชัดเจนทั้งสามสี เชนในกรณีที่ความเขมขนของสารสูงเปนแสน 
PPM ในขณะที LOC ต่ําไมกี่รอย PPM ทําใหคา LOC ไมสามารถแสดงใหเห็นได (อาจเห็นเปนเสนเขียววางอยู
บนแกน X เทานั้น) 
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Menu Display  Dose แสดงปริมาณสารเคมีที่บุคคลในจุดหนึ่งๆไดรับ โดยที่จุดนั้นคือจุดเดียวกับบริเวณ
ที่แสดง Concentration ทั้งนี้เพราะใน Menu Dose ไมมีสวนที่อนุญาตใหกําหนดตําแหนง  ดังนั้นการใช  

Menu Dose จะตองตามหลังการเปดหนาตาง Concentration เสมอ 

ภาพประกอบที่ 16 กราฟแสดง Dose ณ จุดที่วัดความเขมขน (Concentration) 
 

กลาวโดยสรุปวิธีเปดหนาตาง Dose ก็คือเมื่อเปดหนาตาง Concentration ขึ้นมาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเชนเลือก
จาก Menu หรือ Double Click ใน Footprint แลว จาก Menu ให Click Display Dose ก็จะได Dose ณ จุด
ดังกลาว 

วิธีตีความ Graph Dose 
 แกน X คือเวลาเปนนาทีหลังจากเกิดการรั่วไหลของสารเคมี 
 แกน Y คือ Dose เปน PPM-min  
 เสนสีแดงคือ Dose ที่บุคคลที่อยูภายนอกอาคารไดรับ 
 เสนสีน้ําเงินคือ Dose ที่บุคคลที่อยูภายในอาคารไดรับ 

 
Menu Display  Source Strength แสดงอัตราการรั่วไหลของสารเคมี ตามระยะเวลาที่ผานไป  ALOHA อาจ
คํานวณโดยแบงชวงเวลาออกเปนจํานวนมากถึง 150 ชวง แตเวลาแสดงบนกราฟมักจะจัดออกเปน 5 Steps 
ใหญๆ ซึ่ง ALOHA ใชในการคํานวณ Footprint ดวย คาสูงสุดของการรั่วไหลที่เห็นบนกราฟคือ Maximum 
Averaged Release Rate       

ภาพประกอบที่ 17 อัตราการรั่วไหล (Source Strength) 
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การ Save ผลจากการทํางานของโปรแกรม 
เราสามารถ  Save ไดสองแบบคือ แบบ SPY และแบบ ALOHA  
การ Save แบบ Spy  
เปนการ Save แบบที่นํามาแสดงผลไดใหมและพิมพได แตเปนขอมูลที่ “ตาย” แลวไมสามารถแกไขได  

กอน Save จะตองเปดหนาตางทุกหนาตางใหครบ จึงจะไดขอมูลอยางครบถวน 
แฟมที่ไดจากการ Save จะเปนแฟมนามสกุล .spy 
การ Save แบบ ALOHA  
เปนการ Save ที่นํามาแสดงผลไดใหม พิมพได และแกไขหรือดู Concentration ที่จุดตางๆ ได คลาย

กับตอนที่สรางขึ้นในครั้งแรก แฟมที่ไดจากการ Save จะเปนแฟมนามสกุล .alo 

การเปดแฟมที่ Save ไว 
การเปดแฟม .spy ตองใชโปรแกรม AlohaSpy โดยจากปุม Start ของ Windows  

Programs Aloha  AlohaSpy  
เมื่อเราเขาไปในโปรแกรม AlohaSpy แลว ใหเลือก Menu File  Open Window Archive แลวเลือก

แฟมที่ Save ไว 
แฟมนี้แกไขไมได แตพิมพไดโดยใช Menu File  Print 
การเปดแฟม .alo สามารเปดไดโดยโปรแกรม ALOHA เอง แตการเปดมีสองแบบคือ 
 Response Mode  
 Planning  Mode 

Response Mode  ใชในกรณีฉุกเฉิน เชนสมมุติวาเราเคยวางแผนเกี่ยวกับอุบัติภัยจากกาซ Phosgene 
เอาไวเมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้น เราก็เรียกแฟมที่  Save ไวมาเปดดู  ซึ่งเราจะไดเฉพาะขอมูลที่คงที่มาใช เชนขอมูล
เกี่ยวกับ  SiteData  เชนเมือง สถานที่ที่สนใจ (เชนโรงเรียนอนุบาล) สวนวันและเวลาที่ใชจะเปนเวลาใหม ซึ่งก็
คือเวลาของเครื่องคอมพิวเตอรนั่นเอง 

Planning Mode ใชในการวางแผน  เวลาเราเปดแฟมใน Mode นี้เราจะไดขอมูลทุกอยางกับมาหมด
และสามารถใชงานไดคลายกับตอนกอน Save แตเวลาจะถูกลอค เปนเวลาขณะที่โปรแกรมถูก Save เอาไว 
(เปน Constant Time)  

การใช ALOHA คูกับ CAMEO 
การทํางานรวมกันระหวางโปรแกรมทั้งสองเกิดขึ้นไดในสองกรณีคือ 

การขอขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีเพิ่มเติมจาก  CAMEO  
ALOHA มีขอมูลเฉพาะทางดานเคมีของสารนั้นๆเทานั้น แตขอมูลอื่นๆ เชนขอมูลทางดานอันตรายตอ

สุขภาพ ขอมูลทางดานการผจญเพลิง ขอมูลความเสี่ยงตอการติดไฟฯลฯ ALOHA ตองขอความชวยเหลือจาก
สวนที่เปน Module หนึ่งใน CAMEO คือสวนที่เรียกวา RIDS 



ALOHA  23 

   

ถาเราไดเลือกสารเคมีจาก Menu ของ ALOHA แลว เราสามารถดูขอมูลใน RIDS ไดโดย จาก Menu Sharing 
ของ ALOHA  CAMEO  Get RIDS info หนาตางของ RIDS ก็จะเปดออก แมวาในขณะนั้นเราจะยังไมเปด
โปรแกรม CAMEO ก็ตาม (กรณีที่ยังไมไดเปดโปรแกรม CAMEO  โปรแกรม ALOHA ก็จะเปดใหเลย) 
 

การเลือกสารเคมีจาก CAMEO ไปสู ALOHA 
ในระหวางที่กําลังใช CAMEO อยู เชนอยูใน เราสามารถ “ดัน”สารเคมีนั้นลงใน ALOHA เลย 

ตัวอยางเชนในขณะที่เราเปด Module Chemical Information อยู ในรูปแบบของตาราง (Browse) และเรากําลัง
ดูสารที่ชื่อวา “Acrolein” อยูเราสามารถ Click ที่ Menu Sharing ALOHA  Select this Chemical in 
ALOHA สาร Acrolein จะถูกใสลง ใน  ALOHA เลย 

 
ทําไมจึงตองไปที่ CAMEO กอน 
 อาจเปนเพราะใน CAMEO เราสามารถคนหาสารเคมีไดงายกวา เชนสามารถใชคําส่ัง Find 

(CTRL+F) หรือ Quick Chemical ได 
 อาจเพราะจาก CAMEO เราสามารถคนหาไดโดยตรงวาในโรงงานนั้นๆ มีสารเคมีใดที่จะรั่วไหลได 
 ใน CAMEO สามารถคนหาสารเคมีจากสิ่งอื่นๆได เชนคนหาจาก  UN Number เปนตน ตัวอยาง
ของเหตุการณเชนนี้เชนในกรณีที่อุบัติเหตุนั้นเกิดจากรถบรรทุกและมองเห็นเฉพาะ UN Number 
เปนตน 

การเชื่อมโยงกับ MARPLOT  
 ALOHA สามารถเชื่อมโยงกับ  MARPLOT ได ซึ่งรายละเอียดจะอานไดในสวนของ MARPLOT 




