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คํานํา
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชน
มายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในป พ.ศ. 2554 ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเรงดวน
ในการจัดกิจกรรมที่มุงเนน 3 D คือ ดานประชาธิปไตย (Democracy) ดานคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเปนไทย (Decency) และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug Free) เพื่อใหเยาวชน
ในสถานศึกษามีภูมิคุมกัน เปนเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน จึงไดกําหนดแผนงาน/กิจกรรมโครงการสงเสริมเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 4 ป (วิชาชวยผูประสบภัย) โดยจะเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2553 – 2556
สําหรับการจัดทําคูมือการฝกอบรมเยาวชนลูกเสือ เนตรนารี ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เลมนี้ ไดเกิดขึ้นจากความรวมมือและรวมใจของคณะทํางานฝายวิชาการ ในการศึกษา คนควาขอมูล
เอกสารและบทความจากผู ทรงคุณ วุ ฒิ ตาง ๆ ซึ่งตองขอขอบพระคุ ณ เจ าของขอมูล เอกสาร และ
บทความตามที่ไดอางถึง สําหรับเอกสารเลมนี้ไดมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระใหสอดคลองและถูกตอง
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนคูมือในการฝกอบรมการจัดกิจกรรมลูกเสือบรรเทาสาธารณภัยของ
หนวยงานตาง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่ ง หากมี ข อ ผิ ด พลาดประการใด คณะทํ า งานขอน อ มรั บ คํ า แนะนํ า ข อ เสนอแนะ
ดวยความขอบพระคุณ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของโครงการ ฯ
ในโอกาสตอไป

นายศุภกร วงศปราชญ
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก การลู ก เสื อ ยุ ว กาชาด และกิ จ การนั ก เรี ย น
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
การบริหารจัดการสาธารณภัย
ประเภทสาธารณภัย
วงจรสาธารณภัย
การประเมินความเสี่ยง และความลอแหลมสาธารณภัย
กฎความปลอดภัยและอันตรายประเภทตาง ๆ
กฎ ระเบียบดานความปลอดภัย ในการทํางาน
การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนยายผูปว ย
การปฐมพยาบาล
การเคลื่อนยายผูประสบภัย
เครื่องมือ อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทฤษฎีและองคประกอบของไฟ
เครื่องมือ อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิธีใชเครื่องดับเพลิง
การปองกันและระงับอัคคีภยั
ประเภทของไฟ
ความรูเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย
การปองกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
สารเคมีและวัตถุอันตราย
การจัดทําบัญชีสารเคมี
ขอพึงระวังในการจัดเก็บสารเคมี
สารเคมีอันตราย (Chemical hazard)
ประเภทของสารเคมีอันตราย
ของเสียอันตราย (Hazardous waste)
การใชเชือกในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/การชวยเหลือผูประสบภัย
การผูกเงื่อนเชือกในงานบรรเทาสาธารณภัย
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ชื่อวิชา การบริหารจัดการสาธารณภัย

1

บทเรียนที่ 1
เวลา 120 นาที

1. ขอบขายรายวิชา
1.1 ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 วงจรภัยพิบัติ และการบริหารจัดการภัยพิบัติ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
2.2 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวงจรภัยพิบัติ และการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ
3. วิธีสอน/กิจกรรม
3.1 นําเขาสูบทเรียน ชี้แจงวัตถุประสงค 15 นาที
3.2 บรรยาย
95 นาที
3.3 สรุป
10 นาที
4. สื่อการเรียนการสอน
4.1 POWER POINT
4.2 เอกสารประกอบบทเรียน
4.3 คูมือ สื่อ และตํารา
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากพฤติกรรม
5.2 จากแบบสอบถาม
5.3 ซักถาม
6. เนื้อหาวิชา
สาธารณภัย (Disaster)
สาธารณภัย เปนภัยที่เกิดขึ้นมาพรอมกับมนุษยชาติ ซึ่งไดเริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับสาธารณภัย
ในครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2460) โดยผูศึกษา คือ Samuel H.Prince ศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบทาง
สังคมจากการระเบิดของเรือบรรทุกอาวุธที่อาวฮาลิแฟกซ ในวาสโกเดีย ผลจากการศึกษาดังกลาวทํา
ให นั ก วิ ช าการรุ น หลั ง ใหค วามสนใจและใช เ ป น พื้ น ฐานในการศึ ก ษาทางด า นสาธารณภั ย ต อ มา
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ปจจุบันสถานการณดานสาธารณภัยไดกลายเปนปญหาสําคัญของประเทศที่กําลังพัฒนา รวมทั้ง
ประเทศไทยกลาวคือยิ่งมีการพัฒนาประเทศ ดานเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้นเพียงใดสาธารณภัยก็ยิ่ง
เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเปนเงาตามตัวจนเปนที่กลาวโดยทั่วไปวาสาธารณภัย คือโรคที่เกิดจากการ
พัฒนาประเทศอยางไมเปนระบบและไรทิศทาง
ความหมายของสาธารณภัย
สาธารณภัย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายวา ภัยที่เกิดกับ
คนหมูมาก เชน ไฟไหม น้ําทวม ฯลฯ
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ใหความหมายของ สาธารณภัยวา
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาด
ของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําให
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความ
เสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอ
วินาศกรรมดวย
“ภัยทางอากาศ” หมายความวา ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
“การกอวินาศกรรม” หมายความวาการกระทําใด ๆ อันเปนการมุงทําลายทรัพยสินของ
ประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวนขัดขวาง หนวงเหนี่ยวระบบการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ
นอกจากนี้ยังมีคําอื่น ๆ ที่มีความหมายเกี่ยวของกับสาธารณภัยไดแก
ภัยฝายพลเรือน (สํานักงานเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน 2541: 4-5) หมายถึง ภัยพิบัติ
ที่สรางความสูญเสียแกชีวิต รางกายและทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐอยางกวางขวางและรุนแรง
ไดแก สาธารณภัย ภัยทางอากาศ และการกอวินาศภัย ซึ่งอาจมีผลกระทบตอขวัญกําลังใจของคนใน
ชาติ จึงจําเปนตองไดรับการบําบัด ชวยเหลือ และฟนฟูบูรณะ ใหกลับคืนสูสภาพเดิมอยางรีบดวนโดย
หนวยงานของรัฐ
ภัย ตามความหมายในพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แบง
ประเภทของภัยออกเปน 2 ประเภท คือ สาธารณภัย และภัยดานความมั่นคง
สาธารณภัย ประกอบดวย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผนดินไหว อาคารถลม ภัยจากภัย
แลง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟปา ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนสง
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ภัยดานความมั่นคง ประกอบดวย การกอวินาศกรรมการชุมนุมประทวง และกอการ
จลาจล
ภั ย พิ บั ติ (ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546) หมายถึง สาธารณภัย อันไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
ภัยแลง ภาวะฝนแลง ฝนทิ้งชวง ฟาผา ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยที่เกิดจากโรคหรือ
การระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจาก
การกระทําของผูกอการราย กองกําลังจากนอกประเทศ หรือจากการปราบปรามของเจาหนาที่ของ
ทางราชการ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไมวาเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตวทําใหเกิดขึ้น ซึ่ง
ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายแก ชี วิ ต ร า งกายของประชาชน หรื อ ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก ท รั พ ย สิ น ของ
ประชาชนหรือรัฐ
อุบัติภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยที่อุบัติเหตุหมายถึง อันตรายที่เกิดขึ้นโดยมิได
ตั้งใจมากอน อุบัติภัยมาจากคําวา อุบัติ แปลวา การเกิดขึ้น กําเนิด + คําวาภัย แปลวา สิ่งที่นากลัว หรือ
อันตราย ปจจุบันคําวาอุบัติภัยนิยมใชกันอยางกวางขวาง และจะใชแทนคําวา อุบัติเหตุ ซึ่งมี
ความหมายเหมือนกัน โดยเปนคําที่มาจากภาษาอังกฤษวา accident ซึ่งหมายถึงเหตุการณที่เกิดขึน้
อยางไมคาดคิดเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางไมตั้งใจ

ความหมายและนิยามศัพท
สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว
โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวา
เกิดจากธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของ
ประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทาง
อากาศ และการกอวินาศกรรมดวย
สรุปไดวา สาธารณภัย หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่ทําใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิต
ทรัพยสินและสิ่งอื่นๆ อยางรุนแรงประกอบดวยลักษณะ ดังนี้
1. ภัยที่เกิดขึ้นกับคนหมูมาก
2. อาจเกิดขึ้นไดทุกเวลาหรือทุกสถานที่อยางกะทันหันหรือคอย ๆ เกิดขึ้น
3. เปนอันตรายตอชีวิตและรางกายของประชาชน
4. เกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ
5. เกิดความตองการในสิ่งจําเปนพื้นฐานอยางรีบดวนสําหรับผูประสบภัย
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ประเภทของสาธารณภัย
แบงตามลักษณะการเกิดหรือสาเหตุ ไดเปน 2 ประเภท คือ
1. ภัยธรรมชาติ
2. ภัยจากการกระทําของมนุษย
1. ภัยจากธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัยอันตรายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไมวาจะเปนแผนดินไหว
ภัยรอน ภัยหนาว และอื่น ๆ ซึ่งการเกิดแตละครั้งนํามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินของมนุษย
เป น อย า งมาก มนุ ษ ย ไ ด พ ยายามที่ จ ะเรี ย นรู แ ละศึ ก ษาถึ ง ปรากฏการณ ธ รรมชาติ และค น พบว า
ภัยธรรมชาตินั้นมีความยิ่งใหญสุดที่มนุษยจะสามารถควบคุมได หนทางเดียวที่ดีที่สุดที่พึงกระทํา
ตอนนี้ คือ พยายามเรียนรูธรรมชาติของภัยตาง ๆ แลวหาทางปองกัน และลดความเสียหายที่จะเกิดจาก
ภัยธรรมชาติเหลานั้นใหมากที่สุด
ภัยจากธรรมชาติ (Natural Disaster) เปนสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักเกิดขึ้น
ตามฤดูกาลเปน สวนใหญ แตบางครั้งอาจเกิดขึ้นโดยกะทันหันกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย
จิตใจ ทรัพยสินและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ซึ่งแบงเปน 9 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้
1. อุทกภัย หมายถึง ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ําทวมขังหรือน้ําทวม เฉียบพลัน
มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกตอเนื่องเปนเวลานาน
2. วาตภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เกิดจากพายุลมแรง บางได 2 ชนิด
2.1 วาตภั ย จากพายุ ฤ ดู ร อ น จะเกิ ด ขึ้ น ในช ว งฤดู ร อ น (มี น าคม - พฤษภาคม)
บางครั้ ง จะเกิ ด พายุ ฝ นฟ า คะนอง และอาจมี ลู ก เห็ บ ทํ า ความเสี ย หายได ใ น
บริเวณเล็ก ๆ ชวงเวลาสั้น ๆ
2.2 วาตภั ย จากพายุ ห มุนฤดูรอน จะเกิด ขึ้น ในช ว งฤดูฝน เมื่อ พายุห มุนเขตร อ น
เคลื่อนตัวขึ้นฝงจะทําความเสียหายใหบริเวณที่เคลื่อนผานเปนอยางมาก ความ
รุนแรงของพายุหมุนเขตรอนแบงตามความเร็ว
3. ความแหงแลงหรือภัยแลง ภัยแลง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งเปนเวลานาน ฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาลจนกอใหเกิดความแหงแลง และสงผลกระทบตอ
ชุมชน สํ าหรับภั ยแลงในประเทศไทย สวนใหญเกิดจากฝนแลงและทิ้งชว ง ซึ่งฝนแลงเปนภาวะ
ปริมาณฝนตกนอยกวาปกติ หรือไมฝนตกตองตามฤดูกาล กับการเคลื่อนผานของพายุหมุนเขตรอน
ที่นอยกวาปกติ เปนภัยที่ทําใหเกิดความอดอยาก ขาดแคลน เนื่องจากการขาดน้ํา ในประเทศไทย
มั ก เกิ ด จากขาดฝน
ความแห ง แล ง ของพื้ น ที่ ก อ ให เ กิ ด ผลเสี ย ในการผลิ ต ผลทางการเกษตร
เปนทุพภิกขภัยอยางหนึ่ง
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4. พายุฝนฟาคะนอง พายุฝนฟาคะนอง เปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเปน
ประจํา อาจเกิดน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน และอาจเกิดพายุหมุนหรือพายุงวงชาง ซึ่งมีลมแรง
มากและทําความเสียหายบริเวณที่เคลื่อนผานโดยเฉพาะเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พายุฝนฟา
คะนองที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงกวาปกติจนเกิดเปนลักษณะที่เรียกวา “พายุฤดูรอน” สวนบริเวณ
ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใตที่อยูในละติจูดที่สูงขึ้นไปมักจะเกิดขึ้นในฤดูรอน
5. คลื่นพายุซัดฝง คลื่นพายุซัดฝง คือ คลื่นซัดชายฝงขนาดใหญอันเนื่องมาจาก
ความแรงของลมที่เกิดขึ้นจากพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวเขาหาฝง โดยปกติมีความรุนแรงมาก
ในรัศมีประมาณ 100 กิโลเมตร แตบางครั้งอาจเกิดไดเมื่อศูนยกลางพายุอยูหางมากกวา 100 กิโลเมตร
ขึ้นอยูกับความรุนแรงของพายุ และสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ชายฝงทะเล หรือไดรับอิทธิพลเสริม
ความรุ น แรงจากลมมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง จะทํ า ให เ กิ ด อั น ตรายมากยิ่ ง ขึ้ น บริ เ วณที่ มี
ความเสี่ยงและมีโอกาสเกิดคลื่นพายุซัดฝงไดมาก ไดแก บริเวณชายฝงภาคใตฝงตะวันออก ตั้งแต
จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดสงขลา รวมทั้งภาคตะวันออกตั้งแตจังหวัดชลบุรีจนถึงจังหวัดตราด
6. แผนดินไหว แผนดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปลอยพลังงาน
ใต พิ ภ พ ทํ าใหแ ผน ดิ น เกิ ด การสั่ น สะเทือ น อาจทํ า ให เ กิ ด ภู เ ขาไฟระเบิด แผ น ดิ น เลื่ อ นและถล ม
แผนดินไหว หรือการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดขึ้นไดทั้งจากการะทําของธรรมชาติและมนุษย
7. แผนดินถลม แผนดินถลมเปนปรากฏการณธรรมชาติของการสึกกรอนชนิดหนึ่ง
ที่ ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ บริ เ วณพื้ น ที่ ที่ เ ป น เนิ น สู ง หรื อ ภู เ ขาที่ มี ค วามลาดชั น มาก เนื่ อ งจาก
ขาดความสมดุลในการทรงตัวบริเวณดังกลาว แผนดินถลมมักเกิดในกรณีที่มีฝนตกหนักมากบริเวณ
ภูเขา และภูเขานั้นอุมน้ําไวจนเกิดการอิ่มตัวโดยเฉพาะภูเขาหินแกรนิต ซึ่งมีพันธุไมปกคลุมนอย และ
ตนน้ําลําธารถูกทําลาย มักจะเกิดเมื่อมีฝนตกหนักหลายชั่วโมง แผนดินถลมในประเทศไทยสวนใหญ
มักเกิดภายหลังฝนตกหนักมากบริเวณภูเขา ซึ่งเปนตนน้ําลําธารบริเวณตอนบนของประเทศไทย
โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโอกาสเกิดแผนดินถลม เนื่องมาจากพายุหมุน
เขตรอนเคลื่อนผานในระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม ในขณะที่ภาคใตจะเกิดในชวงฤดูมรสุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอยูระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
8. ไฟป า เปน ภั ยธรรมชาติซึ่งเกิ ดจากมนุ ษ ย เ ปน สว นใหญ เชน การเผาหาของป า
เผาทําไรเลื่อนลอย เผากําจัดวัชพืช มีเพียงสวนนอยที่เกิดจากการเสียดสีของตนไมแหง ไฟปาทําให
เกิดมลพิษในอากาศมากขึ้น ผงฝุนควันไฟจะกระจายในอากาศทั่วไป ไมสามารถลอยขึ้นเบื้องบนได
ทําใหมองเห็นไมชัดเจน สุขภาพเสื่อม พืชผลทางกากรเกษตรดอยคุณภาพ แหลงทรัพยากรลดลง
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9. คลื่นยักษ (สึนามิ)
สึนามิ (เปนภาษาญี่ปุน) แปลวา คลื่นที่ซัดเขามาสูทาเรือ
เปนคลื่นที่กอตัวจากการเกิดแผนดินไหวใตมหาสมุทร หรือการระเบิดของภูเขาไฟใตมหาสมุทร การ
เกิดแผนดินถลม หรืออุกกาบาตตกลงในมหาสมุทร
2. สาธารณภัยจากมนุษย เปนสาธารณภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย โดยอาจเกิดจาก
สิ่งประดิษฐของมนุษยที่ประดิษฐเพื่อความสุขสบาย หรือเพื่อประหัตประหารกัน เชน
2.1 อัคคีภัย คือ ภัยที่เกิดจากเพลิงไหม เปนภัยที่กอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และ
ทรัพยสิน มีแนวโนมในการเกิดขึ้นบอยและสรางความสูญเสียมากขึ้นทุกป
2.2 ภัยจากการคมนาคม ไดแก ภัยทางอากาศ เชน เครื่องบินตก เครื่องบินชนกัน
เครื่องบินระเบิด ยานอวกาศตก รถชนกัน
2.3 ภัยทางน้ํา เชน เรือลม เรือชนกันฃ
2.4 ภัยทางราง เชน รถไฟชนกัน รถไฟตกราง รถไฟฟาตกราง
2.5 ภัยจากการประกอบอาชีพ ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เชน อุบัติเหตุจาก
การใชเครื่องมือเครื่องจักร อุบัติเหตุจากความรอน อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง อุบัติเหตุจากความไม
เปนระเบียบ เปนตน
2.6 ภัยจากความไมสงบของประเทศ เชน การจลาจล การปฏิวัติ การกอวินาศกรรม
การกอการราย สงคราม ซึ่งผลที่ทําใหเกิดสาธารณภัยจากสงครามจะรุนแรงหรือไมขึ้นอยูกับผลราย
ของอาวุธที่นํามาประหัตประหารกัน เชน นิวเคลียร เชื้อโรค หรือ สารเคมี เปนตน
2.7 ภัยจากไฟฟา อัคคีภัย ทําใหเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตจากแผลไหม ความรอน
ควันไฟ การขาดอากาศ
2.8 ภัยจากวัตถุอันตราย ไดแก ภัยจากวัตถุอันตรายที่ใชในอุตสาหกรรม ภัยจากวัตถุ
อันตรายที่ใชในการเกษตร สาธารณสุข การอุปโภคและบริโภค
2.9 ภัยจากความเจริญทางเทคโนโลยี ความเจริญกาวหนาดังกลาวจะมีความเสี่ยงสูง
มากขึ้นเมื่อเกิดสาธารณภัย เชน เมื่อเกิดไฟไหมของอาคารสูงระบบการเคลื่อนยายยอมชาและมีความ
ยุงยากซับซอนกวาอาคารปกติรวมทั้งเกิดพิษจากสารเคมีที่ใชกับเฟอรนิเจอรของอาคาร หรือ
แมกระทั่งเครื่องใชประจําสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร, น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ การมีมาตรการความ
ปลอดภัย ที่ดีก็อาจจะเปนความเสี่ยงเมื่อเกิดสาธารณภัย เชน ประตูที่ใชระบบเปดปดอัตโนมัติหรือ
ลิฟตหากมีความขัดของก็อาจจะปดและเปดไมไดตามปกติ ประชาชนที่ติดคางอยูก็เสี่ยงที่จะไดรับ
อันตราย และภัยที่มาจากขอมูลขาวสารในยุคโลกไรพรหมแดนอยางอินเตอรเน็ตที่มีภาพลามก
อนาจาร หรือการฝกทําระเบิดเพื่อใชกอวินาศกรรมที่มีในเว็บไซด เปนตน
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สาธารณภัยที่แบงตามลักษณะการเกิด ในบางชนิดอาจเกิดไดทั้งธรรมชาติและจากสาเหตุ
มนุษย เชน อัคคีภัย อาจจะเกิดขึ้นไดทั้งการสันดาปขึ้นเองหรือจากการลอบวางเพลิง ไฟไหมปา
อาจเกิดจากการเสียดสีของกิ่งไม หรือจากการลอบเผาปา อุทกภัย อาจเกิดจากฝนตกหนัก น้ําปา
ไหลหลาก หรือการกักน้ํา เชน การกอสรางฝายหรือเขื่อนปดกั้นลําน้ําไวเพื่อเก็บกักน้ําไวใชใน
หนาแลง พอถึงฤดูฝนฝายหรือเขื่อนดังกลาวจะเปนตัวปดกั้นทําใหระบายน้ําไมทันกอใหน้ําเออทวม
ซึ่งเปนอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษยที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ
จึงกอใหเกิดน้ําทวมบานเรือน การระบาดของโรค อาจเกิดจากโรคระบาดเองโดยตรง หรือการใช
สงครามเชื้อโรค
ประสบการณสาธารณภัยในประเทศไทย
ในประเทศไทย สาธารณภัยเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา เหตุการณที่รุนแรงที่สุด คือ ภัยพิบัติสึนามิ
ที่เกิดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงตอสังคม ประสบการณ
เกี่ยวกับสาธารณภัยสําคัญที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ไดแก อุทกภัย วาตภัย แผนดินไหว ภัยแลง
แผนดินถลม โรคระบาด อัคคีภัย อุบัติเหตุหมู ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการ
กอการราย
ผลกระทบของสาธารณภัย
สาธารณภัยกอใหเกิดผลกระทบในหลายดาน เชน
1. ผลกระทบตอชีวิตและการบาดเจ็บของประชาชน ประชาชนสูญหายและตาย
2. ผลกระทบตอทรัพยสินของประชาชน เชน บานเรือนพัง มีความเสียหายของพื้นที่การ
เกษตร ดานการประมง การปศุสัตว สถานประกอบการ โครงสรางพื้นฐาน ศาสนาสถาน ระบบ
สาธารณูปโภค
3. ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศวิทยา ทรัพยากรปาไม
ปะการัง แหลงน้ําใตดิน โครงสรางการยุบตัวของดิน
4. ผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวม เชน การคาขาย ประกอบอาชีพ ทองเที่ยว คมนาคม
5. ผลกระทบทางจิตใจ มีความรูสึกกลัว เศรา ตระหนกตกใจ สับสน หวาดหวั่น นอนไม
หลับ
6. ผลกระทบตอสังคมและชุมชน สูญเสียความเปนครอบครัว ชุมชน สังคม ที่เคยใชชีวิต
อยู ขาดแคลนน้ํา อาหาร ยา
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตางๆทางดานโครงสราง
(Structural Approach) และมิใชดานโครงสราง (Non Structural Approach) ซึ่งกําหนดหรือจัดทําขึ้น
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ลวงหนา เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากภัยพิบัติ (ทั้งนี้ Mitigation อาจแปลไดอีก
อยางหนึ่งวา การบรรเทาโดยจุดมุงหมายเพื่อลดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดจากภัย ซึ่งตางจาก
Relief ที่แปลวาบรรเทาเชนกัน แตเปนการบรรเทาเพื่อลดความทุกขรอนใหเบาลง
การแจงเตือนลวงหนา (Early Warning ) หมายถึง การสื่อสารเพื่อแจงขอมูลและขาวสาร
เพื่อเตือนภัยอยางมีประสิทธิภาพ และทันเหตุการณโดยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีโอกาส และเวลา
เพียงพอในการรับมือกับภัยพิบัติ การแจงเตือนภัยจะตองดําเนินการผอนองคการ องคกร สถาบันหรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายเทานั้น
การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึงมาตรการและกิจกรรมที่ดําเนินการลวงหนา
กอนเกิดภัย เพื่อเตรียมพรอม การจัดการในสถานการณฉุกเฉินเพื่อใหสามารถรับมือกับผลกระทบ
จากภัยพิบัติไดอยางทันการณและมีประสิทธิภาพ
การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment ) หมายถึงวิธีการหรือกระบวนการในการระบุ
ลักษณะรูปแบบ ขนาดและความรุนแรงของความเสี่ยง โดยการวิเคราะหภัยและความลอแหลม
เพื่ อ ประเมิ น โอกาสหรื อ ความเป น ไปได ที่ จ ะเกิ ด ภั ย พิ บั ติ แ ละผลกระทบที่ อ าจเป น อั น ตรายต อ
สาธารณชน ทรัพยสินสภาพความเปนอยูและสิ่งแวดลอม
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management ) หมายถึง การจัดตั้งองคกรและ
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
อย างยิ่ ง การเตรี ย มความพร อ มรั บมื อ และฟน ฟู บูร ณะ
การจัด การในภาวะฉุก เฉิ น จะเริ่ ม จาก
กระบวนการวางแผนการจัดโครงสรางการประสานงานและรวมมือกันอยางมีประสิทธิภาพระหวาง
ภาครัฐ องคกรเอกชนและภาคประชาชน โดยการเตรียมความพรอมในทุกดานเพื่อรับมือตอ
สถานการณฉุกเฉิน
การฟนฟู (Rehabilitation ) หมายถึงการซอมแซมเบื้องตนในทันทีเพื่อทําปจจัยพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจสังคม รวมทั้งบริการพื้นฐานที่จําเปนดําเนินการใชงานได
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วงจรการเกิดสาธารณภัย (Disaster Cycle)
สาธารณภัยทุกประเภทมีลักษณะการเกิดที่คลายคลึงกัน คือมีลักษณะการเกิดที่ตอเนื่อง
สามารถแบงเปนระยะๆ โดยใชเวลาเปนตัวกําหนด จากการคนควาพบวามีการแบงวงจรของการเกิด
สาธารณภัยออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1. การแบงระยะตางๆของการเกิดสาธารณภัยที่ใชโดยทั่วไป
1.1 ระยะกอนการเกิดสาธารณภัย (Pre – impact phase) หมายถึง ชวงเวลาที่ยังไมมี
สาธารณภัยเกิดขึ้น นับตั้งแตชวงเวลาปกติที่ยังไมมีสิ่งบอกเหตุวาจะมีภัยเกิดขึ้นจนถึงชวงเวลาที่มี
สิ่งบอกเหตุวากําลังจะมีภัยเกิดขึ้น เปนชวงเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานของหนวยตางๆ
ตัวอยาง สิ่งบอกเหตุวากําลังจะมีภัยเกิดขึ้น เชน
- มักจะไดยินเสียงคลายๆดินถลมจากใตดิน
- บริเวณดังกลาวมีน้ําผุดขึ้นมาจากใตดิน โดยไมมีสาเหตุ
- มีรอยแยกคลายรางแห หรือใยแมงมุม 2 - 3 เมตร
ดังนั้นเมื่อมีการพบหรือสังเกตเห็นสิ่งบอกเหตุเหลานี้ ใหรีบเตือนผูคนที่อาศัยใน
บริเวณดังกลาว ใหออกจากพื้นที่และรีบแจงกรมทรัพยากรธรณีโดยดวน เพราะอาจเกิดแผนดินยุบตัว
ในประเทศไทยจังหวัดที่มีโอกาสเกิดแผนดิบยุบตัวมี 23 จังหวัด (เจริญ ธนสถิตกุล , 2548: 93)
1.2 ระยะเกิดสาธารณภัย (Impact phase) หมายถึง ชวงเวลาที่มีการเกิดสาธารณภัย
กอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน เปนชวงเวลาที่ผูประสบภัยมักหลีกเลี่ยงไดยากหรือ
ควบคุมสถานการณไมได ระยะเวลาอาจเปนวินาที นาที หรือชั่วโมง ยกตัวอยางเชน การเกิด
แผนดินไหว กรมทรัพยากรธรณีวิทยา ไดบอกถึงขอปฏิบัติในขณะเกิดแผนดินไหว ดังนี้
- ใหตั้งสติ อยูในที่ที่แข็งแรง ปลอดภัย หางจากประตู หนาตาง สายไฟฟา และ
สิ่งหอยแขวน อยามุดเขาไปนอนใตเตียง หรืออยูใตคานหรือที่ ๆ มีน้ําหนักมาก
- เปดวิทยุรับฟงสถานการณ และคําเตือนตางๆจากทางราชการ
- รีบออกจากอาคารเมื่อมีการสั่งการจากผูที่ควบคุมแผนปองกันภัย ไปยังจุดรวม
พล หรือจุดที่มีการนัดหมายไว
- รองเทาที่ใสควรเปนรองเทาหุมสนที่เปนยาง เพื่อปองกันการบาดเจ็บจากสิ่ง
ปรักหักพัง เศษแกว ฯลฯ
- หากอยูในรถ ใหหยุดรถจนกวาแผนดินจะหยุดไหว
1.3 ระยะหลังเกิดสาธารณภัย (Post - impact phase) หมายถึง ชวงเวลาที่สาธารณภัย
ไดผานพนไปแลว เปนชวงเวลา ที่หนวยงานตางๆเขาชวยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน ยกตัวอยางเชน
ทีมชวยเหลือผูประสบภัยของประเทศญี่ปุน ที่เขาชวยเหลือผูประสบภัยคลื่นสึนามิในประเทศไทย
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เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เปนทีมที่มีประสบการณ และ มีอุปกรณตางๆ สําหรับชวยเหลือ
ผูประสบภัย ไมวาจะเปนเต็นทที่พัก อาหารและอุปกรณอื่นๆอยางครบถวน

2. การแบงการเกิดสาธารณภัยโดยเทียบกับวงจรการเกิดโรค สามารถแบงไดเปน 5 ระยะ
ดังนี้
2.1 ระยะเตือนภัย (Warning) เปนชวงระยะเวลากอนการเกิดภัยอาจสั้นหรือยาว
แลวแตชนิดของภัย เปนชวงเวลาที่เตือนภัยใหกับประชาชนและเจาหนาที่ทราบ เชน การเตือนภัยกอน
เกิดแผนดินไหว จะมีมาตรวัดเปนริคเตอร ดังนี้
มาตราริคเตอร
1 – 2.9
3 – 3.9
4 – 4.9
5 – 5.9
6 – 6.9
7

ความรุนแรงของขนาด
ไหวนอยมาก
ไหวเล็กนอย
ไหวปานกลาง
สั่นรุนแรง
ไหวรุนแรง
ไหวรุนแรงมาก

ลักษณะของแผนดินไหว
ไมรูสึกอะไร บางครั้งรูสึกเหมือนเวียนศีรษะ
รูสึกไดเมื่ออยูใ นอาคาร เหมือนรถไฟวิ่งผาน
รูสึกไดทั้งในและนอกอาคาร วัตถุเริ่มแกวงไกว
เครื่องเรือนเริ่มเคลื่อนที่ ถวยชามหลนแตก
อาคารเสียหาย พังทลาย
อาคารวัตถุถูกทําลายแผนดินแยกวัตถุถูกเหวี่ยงขึ้นในอากาศ

คําจํากัดความของการประเมิน / การวิเคราะห ความเสี่ยง1
เปนวิธีการเพื่อใชกําหนดลักษณะและขนาดของความเสี่ยงโดยการวิเคราะหภัยที่อาจเกิดขึ้น
ไดและประเมินสภาพความลอแหลมที่เปนอยูซึ่งจะทําใหประชาชน ทรัพยสิน การดํารงชีวิต และ
สิ่งแวดลอมถูกคุกคามหรือไดรับอันตรายได
1

ที่มา: คําศัพทเฉพาะของกลยุทธระหวางประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติ (ISDR Terminology)
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กระบวนการประเมินความเสี่ยงอยูบนพื้นฐานของการทบทวนลักษณะของภัย เชน แหลงกําเนิด
ความรุนแรง ความถี่และความเปนไปไดของการเกิดภัย รวมทั้งการวิเคราะหมิติของความลอแหลมและ
การไดรับภัยทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในขณะที่ตองพิจารณาถึงความสามารถ
ที่จะรับมือกับเหตุการณ
ภัย ประกอบดวย ภัยจากแผนดินไหว น้ําทวม ดินถลม หรือ
ความแหงแลง ความลอแหลม หมายถึง ที่ตั้งที่เสี่ยงตออันตราย
คุณภาพของการกอสรางอาคารที่ไ มไ ดมาตรฐาน ความยากจน
เปนตน สิ่งเหลานี้สอใหเห็นถึงจุดออนและขอบกพรอง
ความลอแหลมคือความเปนไปไดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องความเสี่ยงเกิดจากเหตุการณรวมกันของภัย
และความล อ แหลม จะไม มี ค วามเสี่ย งหากปราศจากความล อ แหลม เช น แผ น ดิ น ไหวที่ เ กิด ขึ้ น
ในทะเลทรายที่ไมมีผูคนอาศัยอยูไมถือวาเปนความเสี่ยง อยางไรก็ตาม แผนดิน ไหวในเมืองเม็กซิโก
ซิตี้จะเกิดความเสียหายและความสูญเสียที่กวางใหญไพศาล
การวิเคราะหความเสี่ยงเปนการตรวจสอบและประเมินความเปนไปไดของการเกิด ขนาด
และระยะเวลา ของภัยธรรมชาติที่รายแรงที่สุด ในทางตรงกันขาม การวิเคราะหความลอแหลม
เปนการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย และความสูญเสียที่เปนไปไดซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติ
ที่รายแรงที่สุด และสาเหตุทางสังคม เชน คุณภาพของโครงสรางพื้ นฐานที่ไ มไ ดมาตรฐาน หรือ
การขาดความมั่นคงทางสังคมในภาวะฉุกเฉิน
เปาหมายของการวิเคราะหความเสี่ยงคือเพื่อระบุความเสี่ยงภัยที่มีอยู วิเคราะหความเสี่ยงภัย
เพื่อใหไดมาตรการ (การเตรียมความพรอม และการปองกัน)ในการลดความเสี่ยงนั่นเอง
การประเมินความเสี่ยงในชุมชน
มาตรการในการประเมินความเสี่ยงมีจุดมุงหมายเพื่อสืบหาใหแนถึงความเสี่ยงตอสาธารณภัย
ในพื้นที่หนึ่งหรือความเสี่ยงของประชาชน ในการประเมินภัยพิบัติในสภาพที่เปนจริง จําเปนตอง
กําหนดความเปนไปไดและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นไดของเหตุการณจากภัยธรรมชาติที่คาดไว
ในการวิเคราะหความลอแหลม ตองพิจารณาถึงความแตกตางทางสถาบันการเมือง ปจจัยทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมทางสังคม และขอมูลรายละเอียดเฉพาะของความลอแหลมตองเขียนบรรยายตามนั้น
การประเมินความเสี่ยงเปนผลของการตรวจสอบแมบทของสาเหตุและผลกระทบระหวางภัยและ
ความลอแหลม เครื่องมือหลักในการประเมินความเสี่ยง คือ
- การบันทึกประวัติภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีตและปรากฏการณทางธรรมชาติที่สําคัญ

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

12 คูมือฝกอบรม สงเสริมเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การศึกษาอยางเที่ยงตรงที่เกี่ยวกับภัยธรณีวิทยา ภูมิอากาศ และภัยอื่นๆ ในภูมิภาคและ
ในประเทศ
- การรางและการปรับแผนที่เสี่ยงภัยและขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะของความลอแหลม
โดยใหชุมชนมีสวนรวมในระดับที่มากที่สุด
- การสํารวจประชาชนที่เสี่ยงตออันตรายโดยแยกตามเพศและความลอแหลม (โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผูคน/ครัวเรือน สภาพของบานพักอาศัย/อาคาร กิจกรรมการผลิต ยานพาหนะ สัตว
ความสามารถพิเศษ และความตองการความชวยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน)
เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง
เพื่อความสามารถในการวางแผนไดอยางยั่งยืน ขอใหขอเสนอแนะวาควรใหเครื่องมือของ
การวางแผนแบบมีสวนรวมแกประชาชนในวิธีที่จะทําใหแนใจไดวาพวกเขาจะสามารถใชเครื่องมือนี้
ไดดวยตัวเองในอนาคต
เครื่องมือ
ขอแนะนําสําหรับการประยุกตใช
ระยะเวลา
การสรางความตระหนักรูเกีย่ วกับความเสีย่ งจากภัยพิบัติ
และการวิเคราะหภัย
การรางแผนที่เสี่ยงภัย
Grasp of external processes, accounting for interests
ปญหาและการเรียงลําดับ
การสรางความตระหนักรูเกีย่ วกับความเสีย่ งจากภัยพิบัติ
ผลกระทบ
สาเหตุ และแนวทางการลดความเสี่ยง
การวิเคราะหความลอแหลมและ เนนความสนใจของกลุมที่ตางกัน เชน เพศหญิง/เพศชาย
ความสามารถ
การจัดลําดับทางสังคม/
ใหความพอใจกับความสนใจและการวิเคราะหขอขัดแยง
ความเปนอยู การสัมภาษณ และ
การสังเกตการณแบบมีสวนรวม
ตารางที่ 1 ตัวอยางของการใชเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงแบบมีสวนรวมในการแนะนําดานการจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน

การใชเครื่องมือเพื่อประเมินความเสี่ยง – ตัวอยางเชิงปฏิบัติ – อุทกภัย2
หลังจากไดมีการระบุเรื่องภัย เชน น้ําทวมเปนภัยชนิดหนึ่งจากความคิดเห็นของประชาชน
ในทองถิ่น ดังนั้น คําถามเหลานี้จึงใชเพื่อการวิเคราะหอยางลึกและตอเนื่อง เพื่อระบุถึงการคุกคามทาง
2

ที่มา: เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของ GTZ ป 2547

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

คูมือฝกอบรม สงเสริมเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กายภาพโดยตรงและผลที่จะเกิดขึ้นตามมา การวิเคราะหที่ใชลูกโซของเหตุการณไดพิสูจนแลววามี
ประโยชน
ภัยโดยตรงเปนการคุกคามที่อยูภายในลูกโซของเหตุการณซึ่งประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
รูสึกเชนนั้น ในแผนผัง ภัยโดยตรงไมใชฝนตกหนัก แตเปนน้ําทวม การวิเคราะหลูกโซของเหตุการณ
ยังมีประโยชนในการระบุถึงสาเหตุและผลกระทบของภัยบนพื้นฐานที่เกี่ยวของของชีวิต ลูกโซของ
เหตุการณสามารถเขียนขึ้นและไดรับการวิเคราะหสําหรับพื้นที่ที่เกี่ยวของโดยยึดพื้นฐานของชีวิต
ประชาชนเปนหลักหากตองการการสํารวจภัยโดยละเอียด
ขั้นตอนการระบุความเสี่ยงภัยน้ําทวม (การวิเคราะหความเสี่ยง) มีดังนี้
1. ระบุพื้นที่ที่ถูกคุกคามจากภัยและขนาด/ระดับ ของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในอดีต
2. ระบุประชาชนที่มีความลอแหลมและพื้นฐานชีวิตของพวกเขา และมีความลอแหลมอยู
ในพื้นที่ที่ถูกคุกคามหรือไม
3. ตรวจสอบขนาดของอุทกภัยที่เปนไปไดในอนาคต วิเคราะหปจจัยการคุกคามของ
ปริมาณน้ําฝน รูปรางและขนาดของบริเวณเนื้อที่รองรับน้ําฝนของแมน้ํา ชนิดของดินและการปกคลุม
ของพื้นดิน อิทธิพลและบทบาทของประชาชนในทองถิ่น (เชน การใชที่ดิน เปนตน)
4. คํานวณความเปนไปไดของการเกิด และความถี่
5. เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้น อะไรคือผลกระทบของอุทกภัยที่มีตอประชาชนที่ลอแหลมแลว
ทําไมพวกเขาถึงมีความลอแหลม (การวิเคราะหความลอแหลม)

รูปที่ 1 แผนที่เสี่ยงภัยที่บอกถึงความนาจะเปน (p) ของการเกิดภัยที่ 3 ระดับ (m 1 - m 3)
ที่มา: เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของ GTZ ป 2547

ปริมาณความเสียหายคาดวาจะเกิดกับอาคารและโครงสรางพืน้ ฐาน
การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงจะประเมินไดอยางไร ความเสี่ยงเปนผลผลิตของความเปนไปไดของการเกิดภัย
และความเสี ย หายที่ ค าดว า จะไดรั บ ขนาดของความเสี ย หายและความเป น ไปได ข องการเกิ ด ภั ย

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

14 คูมือฝกอบรม สงเสริมเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สามารถรวมเขาดวยกันในแมบทของการประเมินความเสี่ยง และคาของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะถูก
ถายทอดไปยังแผนที่เสี่ยงภัย สีและหมายเลขของสีที่สอดคลองกัน แสดงถึงคาความเสี่ยงที่ตางกัน การ
ทําแผนที่ใหใชสเกลไดตั้งแต 1 : 2,000 ไปถึงสเกลที่สูงที่สุดคือ 1 : 50,000 ขึ้นอยูกับความตองการ

รูปที่ 2 แผนที่เสี่ยงภัย เปนการผสมผสานของความนาจะเปน (p) และขนาดของเสียหาย (s)
ที่มา: เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของ GTZ ป 2547

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

คูมือฝกอบรม สงเสริมเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อวิชา กฎความปลอดภัยและอันตรายประเภทตาง ๆ

15

บทเรียนที่ 2
เวลา 120 นาที

1. ขอบขายรายวิชา
1.1 อันตรายจากสาธารณภัย
1.2 แผนการฉุกเฉิน และการเตรียมความพรอม
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎ หรือขอหาม หรือขอควรปฏิบัติ
ความปลอดภัยและความเสี่ยงอันตรายประเภทตาง ๆ
3. วิธีสอน/กิจกรรม
3.1 นําเขาสูบทเรียน ชี้แจงวัตถุประสงค 15 นาที
3.2 บรรยาย
95 นาที
3.3 สรุป
10 นาที
4. สื่อการเรียนการสอน
4.1 POWER POINT
4.2 เอกสารประกอบบทเรียน
4.3 คูมือ สื่อ และตํารา
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากพฤติกรรม
5.2 จากแบบสอบถาม
5.3 ซักถาม
6. เนื้อหาวิชา
กฎความปลอดภัยและอันตรายประเภทตาง ๆ
การดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยง หรือประวิงเวลาการเกิดภัยพิบัติ หรือมุงลดผลกระทบ ลดความ
เสียหาย ความรุนแรง เพื่อมิใหเกิดอันตรายตอชีวิต ทรัพยสิน สถานที่สําคัญ เชนการสรางเขื่อน กําแพง
ปองกันน้ําลนตลิ่งเพื่อปองกันน้ําทวม การทําแนวกันไฟ การใชมาตรกาทางกฎหมายกําหนดพื้นที่
หวงหาม การพัฒนาสิ่งปลูกสรางใหทนตอแผนดินไหว การออกระเบียบการควบคุมการออกแบบ
กอสรางอาคาร การวางแผนการสรางถนนที่ไมสรางผานพื้นที่ที่เสี่ยง เปนตน
มองใกล ตั ว เรามาอี ก นิ ด ก็ คื อ ระบบการป อ งกั น อั ค คี ภั ย ภายในอาคาร ที่ ใ นทางทฤษฏี
มีก ฎหมายควบคุ ม อาคาร อยู ค รอบคลุ ม การป อ งกั น พอสมควร แต ใ นทางปฏิ บั ติ การตรวจสอบ

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

16 คูมือฝกอบรม สงเสริมเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรฐานการติดตั้งสภาพของระบบปองกัน ยังไมเขมงวด เห็นไดจาก เมื่อเกิดอัคคีภายหลายครั้งก็จะมี
การคนพบความบกพรองของระบบตางเชน ระบบฉีดน้ําอัตโนมัติ ที่อาจจะมีใหเห็นแตแรงดันไมพอ
หรือระบบชํารุดใชการไมได ทางหนีไฟที่ไมไดมาตรฐาน ทางแคบเกินไปไฟฉุกเฉินใชการไมได
เจาของอาคารหรือผูรับผิดชอบตองมีจริยธรรมและมีความตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งเหลานี้ไม
ควรลดรายจายเรื่องเหลานี้เพียงเพื่อผลกําไรของตนเอง
ซึ่งในขั้นตอนนี้ตองการการบูรณาการทรัพยากรทุกสวนอยางจริงจังโดยเฉพาะการวางแผน
ในทุกดานเชนการปองกันน้ําทวมควรรวมกับเจาหนาที่ชลประทาน,หาขอมูลสถิติปริมาณน้ําในแตละ
หวง,เจาหนาที่รับผิดชอบเรื่องระบบการระบายน้ําของเมือง, ดูแผนที่ภูมิศาสตรวาที่จะทวมในแตละ
หวงมาจากไหน ติดตอจังหวัดขางเคียงหรือหนวยเหนือในเรื่องที่พื้นที่ตนเองทําไมไดเชนการระบาย
น้ํา ต อ จากพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพราะน้ํา บนแผ น ดิ น ไม ห ายไปไหนเพี ย งแตเ ปลี่ ย นที่ อ ยู เ ปน ภั ย ที่ มี
ความตอเนื่อ งเกี่ ย งพั น กั บพื้ น ที่ ขา งเคี ย งดังนั้นการวางแผนจากคนคนเดีย วหรือความรูสึก แบบที่
บางหน วยงานทําแบบใชแรงงานจํ า นวนมากนั้น เชน การให ผูบริ ห ารระดับสู งหรือนักการเมือง
ทองถิ่นมาเดินดูและชี้แนวการวางกระสอบทรายสรางเขื่อนกันน้ําโดยไมไดคิด ตามหลักวิชาการ
ปจจัยที่เกี่ยวของ เชน สภาพภูมิประเทศ, เสนทางการระบายน้ํา และแหลงที่มาที่แทจริงของน้ําที่เปน
สวนเกิน และที่สําคัญไมไดคิดวางแผนจาก ทุกสวนที่เกี่ยวของ ทําใหเมื่อเกิดเหตุการณ มีผลกระทบ
ที่ไมคาดคิดเกิดขึ้นจํานวนมาก เชน การกั้นน้ําจากอีกแหงไปยังพื้นที่อีกแหงโดยไมไดชี้แจงใหพื้นที่
ที่ตองไดรับผลกระทบทราบลวงหนา, การสูญเสียทรัพยากรจํานวนมากโดยไมสามารถแกปญหาใดๆ
ไดเปนตน
ในทางปฏิบัติการปองกันมักจะไมไดรับความสนใจอยางตอเนื่อง ตัวอยางที่เห็นไดชัด เชน
ตัวเมืองเชียงใหมและหาดใหญเคยประสบปญหาน้ําทวมตอนที่น้ําหลากทุกสวนงานแหกันวางแผน
ปองกันกันอุตลุดตอนนี้คลองระบายน้ําในตัวเมืองหลายแหงมีวัชพืชน้ํา, ตื้นเขินทั้งดินโคลนและขยะ
คงไมมีอะไรอธิบายไปไดดีกวาคําวา”ไฟไหมฟาง”
การเตรียมพรอม หมายถึงมาตรการตางๆที่เตรียมขึ้นเพื่อใหรัฐบาล องคกร ชุมชน หรือ
ประชาชน สามารถที่ จ ะเผชิ ญ และรั บ สถานการณ ไ ด ทั น ท ว งที แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Effectively)
มาตรการที่ใชไดแก การจัดทํา ปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ การจัดใหมีระบบแจงเตือน
การอพยพประชาชน การจัดระบบการติดตอสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน การฝกอบรม ซักซอม ทดสอบ
ระบบตางๆ โดยการปฏิบัติในขั้นนี้จะมี
1. การแจงเตือน “Warning”
2. การปฏิบัติชวงชี้ชัดวาจะเกิดเหตุภยั พิบตั ิ( Threat)
3. การเฝาระวัง( Precaution)
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ในขั้นตอนนี้ ในภาคธุรกิจในตางประเทศ เริ่มมีการตื่นตัว โดยเฉพาะในเรื่องมาตรการความ
ปลอดภัยตาง การเตรียมแผนเผชิญเหตุ การซักซอมอุปกรณเตือนภัย เปนนิมิต หมายอันดีที่โรงแรมที่
มีมาตรฐานระดับ 4 - 5 ดาว ในเมืองทองเที่ยวหลายแหงมีการเตรียมการเรื่องเหลานี้เปนอยางดี มีใบ
ประกาศคําแนะนําการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติเชน เพลิงไหม แผนดิน ไหว บางโรงแรมมีไฟฉาย
ฉุกเฉินเตรียมไวใหลูกคา เรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่ภาครัฐของไทยคงตองมาทบทวนมาตรการตาง ๆ ให
มีมาตรฐานสากล
การเกิดภัยพิบัติ ขั้นนี้ จะเปนการปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ อาจะเรียกไดวา เปนการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Respond) โดยปกติจะใหความสําคัญกับการชวยชีวิต และการปองกัน
ทรัพยสินเสียหาย มาตรการที่นํามาใชไดแก
1. การปฏิบัติตามแผน เปนการปฏิบัติ ตามแผนที่วางไวและชี้แจงใหกับสวนที่เกี่ยวของ
ตั้งแตหนวยงาน ตัวบุคคลในองคกร และ ประชาชนผูประสบภัย หัวใจสําคัญ คือการฝกซอมการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง
2. การใชระบบปองกันคือการใชระบบที่ไดวางแผนเตรียมการไวในการบันทึกผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น
3. การอพยพ คือ การเคลื่อนยายคนออกจากพื้นที่ที่กําลังจะเกิดภัยพิบัติหรือมีแนวโนมจะ
เกิดภัยพิบัติ เพื่อรักษาชีวิต หรือทรัพยสินที่สามารถเคลื่อนยายได
4. การคนหาชวยชีวิต (คนหา กูภัย ) คือ การคนหาชวยเหลือผูรอดชีวิตระหวางหรือ
หลังเกิดภัยพิบัติ เปนงานที่ตองใหความเรงดวนเปนลําดับแรกในหวง 24 – 72 ชม. หลังเกิดเหตุ
5. การแจกจายอาหารและยารักษาโรคการปฐมพยาบาล,และการจัดที่พักพิงชั่วคราว คือ
การใหปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตกับผูประสบภัยหรือผูอพยพจากพื้นที่ที่มีแนวโนมจะเกิดภัยพิบัติ
โดยความเรงดวนจะเปนลําดับหลังจากการกูภัย เพราะในหวง 6 ชม.แรก ความตองการอาหารน้ํา
อาจจะไมมากเทาการการชวยชีวิตคนที่ตกอยูในอันตราย
6. การสํารวจและประเมินความเสียหาย คือ การปฏิบัติเพื่อสํารวจความเสียหายและ
ความตองการความชวยเหลือ ในแตละพื้นที่อาจจะมีความตองการที่แตกตางกัน ทั้งชนิดความตองการ
ปริ ม าณความต อ ง นอกจากนี้ ยั ง เกี่ ย วพั น ในขั้ น ของการฟ น ฟู อ ย า งมาก เป น ขั้ น ตอนที่ ทํ า ให ใ ช
ทรัพยากรที่มีจํากัดไดอยางเหมาะสม
การฟนฟูบูรณะ เปนการชวยเหลือชุมชนที่ประสพภัย ใหกับคืนสูสภาวะปกติ ภายหลังที่ภัย
พิบัติผานพนไป อาจจะตองใช เวลานานกวา 5 - 10 ป เปนขั้นตอนที่ จะเชื่อมโยงบรรดากิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติ และการพัฒนาประเทศเขาดวยกัน เพื่อใหมั่นใจวาผลของภัยพิบัติจะสะทอน
ไปสูการวางนโยบายที่เหมาะสม ขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึง การประยุกตใชประสบการณ การจัดการ
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ภัยพิบัติ เพื่อการวิจัย และการวางโครงการพัฒนาในอนาคต เพื่อมิใหการพัฒนาประเทศกลับกลายเปน
การสรางปญหาภัยพิบัติขึ้นมาเอง
การพัฒ นาประเทศ เปน ขั้น ตอนที่ สืบ เนือ งเกี่ย วขอ งกั บ ขั้นการฟน ฟู บู ร ณะ โดยเฉพาะ
ในเรื่ อ งของการปรั บ แผนการพั ฒ นาประเทศ ในภาพรวม ผลของภั ย พิ บั ติ จ ะต อ งนํ า มาพิ จ ารณา
ในการปรับแผนในการพัฒนาประเทศในทุกแงมุม ตัวอยางเชน การกฎหมายการสรางอาคารที่แตเดิม
มิไดกําหนดใหรองรับ แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว ในขั้นนี้ ผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะฝายบริหาร
และนิติบัญญัติจะตองพิจารณา กฎหมายและแผนการพัฒนาที่เกี่ยวของใหสามารถลดผลกระทบจาก
ภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น , หรื อ หลั ง เกิ ด ภั ย พิ บั ติ พ บว า มี ผู เ สี ย ชี วิ ต จํ า นวนมากพิ ก ารหรื อ เสี ย ชี วิ ต จาก
การที่ บุ ค คลากรทางการแพทย ฉุ ก เฉิ น มี ไ ม เ พี ย งพอหรื อ ขาดมาตรฐาน หรื อ ทั ก ษะที่ ใ ช ไ ม มี
การปรับปรุง ก็ตองนําขอมูลนําไปพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
กฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน
1. กฎทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย
1.1 ผูปฏิบัติงานทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบ คําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด อยาฉวย
โอกาสหรือละเวนถาไมทราบไมเขาใจใหถามเจาหนาที่ความปลอดภัย หรือหัวหนางาน
1.2 ผูปฏิบัติงานทุกคนเมื่อพบเห็นสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย หรือพบวา เครื่องมือ
เครื่องใชชํารุดไมอยูในสภาพที่ปลอดภัย ถาแกไขดวยตนเองไดใหดําเนินการแกไขทันที ถาแกไข
ไมไดใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
1.3 สังเกตและปฏิบัติตามปายหามปายเตือนอยางเครงครัด
1.4 หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปบริเวณทํางานที่ตนไมมีหนาที่เกี่ยวของ
1.5 อยาทํางานในที่ลับตาผูคนเพียงคนเดียว โดยไมมีใครทราบโดยเฉพาะการทํางาน
หลังเวลาทํางานปกติ
1.6 ตองแตงกายใหเรียบรอยรัดกุม ไมขาดรุงริ่ง หามมีสวนยื่นหอย และหามถอดเสื้อใน
ขณะที่ปฏิบัติงานตามปกติ
1.7 ตองใสหมวกนิรภัยตลอดเวลาทํางานในสภาพปกติที่สามารถใสได
1.8 ห า มใส ร องเท า แตะ และต อ งใส ร องเท า หุ ม ส น ตลอดเวลาทํ า งานในสภาพปกติ
ที่สามารถใสได
1.9 หามหยอกลอเลนกันในขณะปฏิบัติงาน
1.10 หามเสพของมึนเมา และเขามาในสถานที่ปฏิบัติงานในลักษณะมึนเมาโดยเด็ดขาด
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1.11 หามปรับแตง หรือซอมแซมเครื่องจักรกลตางๆ ที่ตัวเองไมมีหนาที่หรือไมไดรับ
อนุญาต
1.12 ใหใชอุปกรณปองกันตางๆ และรักษาอุปกรณเหลานั้นใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ
1.13 ในการซอมแซมอุปกรณตางๆ ทางไฟฟา ตองใหชางไฟฟาหรือผูที่รูวิธีการเทานั้น
ปฏิบัติหนาที่นี้
1.14 เมื่อไดรับบาดเจ็บไมวาจะเล็กนอยเพียงใดก็ตาม ตองรายงานใหหัวหนางาน และ
เจาหนาที่ความปลอดภัยทราบ เพื่อสอบถามสาเหตุหาวิธีปองกันและแจงใหผูปฏิบัติงานอื่นๆ
ทราบเพื่อจะไดรูและหาวิธีการที่ดีกวา และรับการปฐมพยาบาลเพราะหากปลอยไวอาจเกิดอันตราย
ในภายหลัง
1.15 ถาหัวหนางานเห็นวาผูใตบังคับบัญชาไมอยูในสภาพที่จะทํางานไดอยาง
ปลอดภัย ตองสั่งใหหยุดพักทํางานทันที
2. การรักษาความสะอาด และการจัดเก็บวัสดุในบริเวณสถานที่ทํางาน / การจัดการวัสดุ
กอสราง
2.1 ผาที่เปอนน้ํามันตองเก็บลงถังขยะที่ทําดวยโลหะที่มีฝาปดมิดชิดเพื่อปองกันการติดไฟ
2.2 หามจัดวางวัสดุที่งายตอการลุกไหมใกลกับจุดติดตั้งหลอดไฟ หรือวัสดุที่มีความรอน /
มีประกายไฟ ขยะในบริเวณที่ทํางานจะตองเก็บกวาดใหสะอาดอยางสม่ําเสมอ เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย และลดการเกิดอุบัติเหตุ เปนการปองกันอุบัติภัยได
2.3 ใหมีผูดูแลการจัดการวัสดุ ซึ่งจะทําหนาที่ควบคุมดูแลวัสดุกอสรางทุกชนิดที่เขามาที่
หนางานใหมีปริมาณ เพียงพอในการใชงาน และคงไวซึ่งคุณภาพที่ดีตลอดไปเมื่อจะมีการเคลื่อนยาย
วัสดุกอสรางจะตองมั่นใจวาไมกีดขวางการทํางานกอสรางและไมกอใหเกิดผลกระทบตอการจราจร
2.4 ไฟแสงสวางในพื้นที่จัดเก็บวัสดุกอสราง จะตองจัดเตรียมไวใหเพียงพอ เพื่อให
การปฏิบัติงานตางๆ เปนไปอยางสะดวกและปลอดภัย
2.5 อุปกรณที่ใชในการยก จัดเก็บ และขนยายวัสดุกอสราง จะใชใหเหมาะสม และดูแล
รักษาใหอยูในสภาพดีตลอดระยะเวลาทํางาน
2.6 การขนถายวัสดุอันตราย จะตองกระทําตามคําแนะนําของผูผลิตอยางเครงครัด
3. การปองกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิง (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปองกัน
และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยใน การทํางานสําหรับลูกจาง ลงวันที่
21 พฤศจิกายน 2534)
3.1 ปฏิบัติตามแผนปองกันอัคคีภัย
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3.2 การทํางานที่มีประกายไฟและความรอนใกลกับวัสดุที่อาจติดไฟไดตองจัดเตรียม
เครื่องดับเพลิงตามจํานวน และชนิดที่เหมาะสมที่จะสามารถดับเพลิงไดทันทวงที
3.3 หามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีปายหามสูบและบริเวณพื้นที่กอสรางที่ไมมีปายอนุญาตให
สูบบุหรี่ และเก็บขยะตางๆ เชน เศษผา เศษกระดาษ หรือขยะอื่นๆ ที่ติดไฟไดงายลงที่ที่จัดไวให
เรียบรอย
3.4 หามเทน้ํามันเชื้อเพลิงหรือของเหลวไวไฟลงไปในทอน้ําหรือทอระบายสิ่งโสโครก
อื่นๆ
3.5 หามทําใหเกิดประกายไฟในบริเวณที่เก็บวัตถุไวไฟ
3.6 กอนใชอุปกรณไฟฟาตองตรวจบริเวณรอยตอ หรือขอตอตางๆ วาแนนหนาดีหรือไม
ถาหลวมอาจเกิดประกายไฟหรือความรอนซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิดเพลิงไหมได
3.7 กอนเลิกงานจะตองตัดสวิทซไฟฟาสําหรับอุปกรณไฟฟาที่ไมไดใชงานทุกจุด
3.8 เมื่อเกิดเพลิงไหม ใหผูที่ประสบเหตุระงับหรือดับไฟโดยอุปกรณดับเพลิงที่มีอยู ถาไม
สามารถดับดวยตนเองไดใหแจงผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว และปฏิบัติตามแผนการดับเพลิง ตองจัด
ให มี เ ครื่ อ งดั บ เพลิ ง ตามลั ก ษณะของเพลิ ง อั น เนื่ อ งมาจากวั ต ถุ ห รื อ ของเหลวที่ มี ใ ช ง านอยู เ ช น
เครื่องดับเพลิงชนิด ABC, DRY POWDER CHEMICAL หนัก 5-7 กิโลกรัม เปนตน โดยมีจํานวน
ตามที่กําหนดในประกาศอางถึง จัดใหมีการฝกอบรมดับเพลิง โดยเชิญวิทยากรจากกองดับเพลิง
หนวยบรรเทาสาธารณภัย
4.อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
4.1 ตองใสหมวกนิรภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตามสภาพงานที่สามารถสวมใสได
4.2 ตองใสรองเทาหุมสนในขณะทํางานตลอดเวลาในสภาพงานที่สามารถใสไดหามใส
รองเทาแตะ
4.3 ควรใชถุงมือที่เหมาะสมกับงานแตละชนิด
4.4 ตองใชเครื่องมือปองกันหู หรือที่อุดหู ถาจําเปนตองทํางานในสภาพซึ่งมีเสียงดังกวา
ปกติ
4.5 ผูรับจาง/ ผูรับงานชวง ตองจัดหาใหผูปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมาย
ตามสภาพขอกําหนดของสภาพการ ปฏิบัติงานโดยทั่วไป บนดิน ใตดิน ใตน้ํา บนที่สูงและบนภูเขา
4.6 หมวกนิรภัย รองเทา ถุงมือ เครื่องปองกันเสียง เครื่องปองกันฝุน เครื่องปองกันสายตา
และอุปกรณฉุกเฉิน สําหรับการคนหาไดงายในกรณีเกิดอุบัติเหตุโดยมิไดคาดหมาย
5.ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2519)
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5.1 ตองมีตระแกรงเหล็กเหนียว ครอบสวนที่หมุน และสวนสงถายกําลังใหมิดชิด
5.2 จัดทําที่ครอบปองกันอันตรายจากเครื่องจักร และติดตั้งสายดินเพื่อปองกันกระแส
ไฟฟารั่ว
5.3 ผูที่ทํางานกับเครื่องจักรตองสวมใสเครื่องปองกันอันตรายที่เหมาะสมตามสภาพและ
ลักษณะงานอยางเครงครัด
5.4 มีที่ปดบังประกายไฟของเครื่องจักร
5.5 เมื่อซอมแซมตองติดปาย “ กําลังซอมหามเปดสวิทซ ”
5.6 หามใชเครื่องมือ เครื่องจักรผิดประเภท
5.7 หามถือเครื่องมือโดยหิ้วที่สายไฟ และถอดปลั๊กโดยการดึงที่สายไฟ
5.8 เมื่อพบเครื่องมือเครื่องจักรชํารุดตองหยุดการใช ตัดสวิทซจายพลังงานแขวนปาย ”
ชํารุดหามใช ” และสงซอมทันที
5.9 หามโดยสารไปกับรถ หรือเครื่องจักรกลที่ไมไดทําไวเพื่อการโดยสาร
6. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม( ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2519)
6.1 บริเวณทํางานตองมีแสงสวางเพียงพอโดยสามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะ 20
เมตร
6.2 ทางเดินตองมีแสงสวางเพียงพอ และมีตลอดเสนทาง
6.3 หากเสียงดังขนาดยืนหางกัน 1 ม . แลวตองตะโกนพูดกัน ตองใชเครื่องอุดหู หรือ
ครอบหูลดเสียง
6.4 การทํางานที่มีแสงจา และรังสีจะตองใสแวนตาปองกันแสง และรังสี
6.5 การทํางานในบริเวณที่มีความรอนสูงเกินกวา 38 องศาเซลเซียสจะตองมีการระบาย
ความรอน หรือสวมใสอุปกรณปองกันความรอนที่เหมาะสม
6.6 การทํางานเกี่ยวกับสารเคมีที่มี กลิ่น ฝุน ละออง แกส ไอระเหย จะตองสวมใสอุปกรณ
ปองกันที่เหมาะสม
7. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับวัสดุอันตราย
7.1 การจัดเก็บวัสดุไวไฟประเภทของเหล็ก จะตองจัดเก็บวัสดุอันตรายอยูในภาชนะที่มีฝา
ปดสนิทแยกจากวัตถุไวไฟประเภทอื่น โดยตองติดตั้งปายเตือนใหเห็นอยางชัดเจน
7.2 ตองมีการปองกันเหตุการณที่อาจนําไปสูการเกิดเพลิงไหม ในบริเวณจัดเก็บวัสดุไวไฟ
โดยตองติดตั้งปายหามสูบบุหรี่ใหเห็นอยางชัดเจน
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7.3 อุปกรณดับเพลิง ผูรับจางจะจัดเตรียมใหมีอยางพอเพียง และอยูในสภาพที่พรอมใช
งานตลอดเวลา
7.4 ผูรับจางจะจัดใหมีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บอยางเพียงพอ
7.5 ผูที่สามารถเขาสูพื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ ตองเปนผูที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
7.6 ผูรับจางจะจัดใหมีมาตรการปองกันภาชนะบรรจุกาซจากอุณหภูมิ ที่จะกอใหเกิดความ
เสียหายอยางพอเพียง
7.7 สารเคมีอันตราย (ถามี) ผูรับจางตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (ถามี) ดูเอกสารแนบ 35 แบบแจงรายละเอียดของ
สารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ
8. ความปลอดภัยในการใชเครื่องตัด ดัดเหล็ก
8.1 ผูควบคุมเครื่อง และผูปอนเหล็กจะตองเปนผูที่ชํานาญงาน และทําหนาที่นี้ประจํา
เทานั้น
8.2 ผูควบคุมเครื่อง และผูปอนเหล็กตองติดบัตรผูควบคุมเครื่อง และผูปอนเหล็กไวให
เห็นไดชัดตลอดเวลาที่ทําหนาที่
8.3 หามตัด หรือดัดเหล็กในขณะที่ผูปอนเหล็กยังจับเหล็ก หรือตัวคน หรืออวัยวะของ
รางกายอยูในบริเวณที่เหล็ก หรือเครื่องจักรอาจบีบ ชน กระแทกได
8.4 การแบกหามเหล็ก เขาเครื่องตัดหรือดัดจะตองเปนไปในทิศทางไปดานเดียวเทานั้นไม
มีการเดินสวนกันเพราะปลายเหล็กอาจทิ่มแทงกันได
8.5 เศษเหล็กที่ใชไมไดแลวจะตองแยกขนาด และนําออกวันตอวันไปเก็บไวในที่ทิ้งเศษ
เหล็ก
9. ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยเขตกอสราง( ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยเขตกอสราง ลงวันที่ 10 กันยายน 2528)
9.1 บริเวณเขตกอสรางตองจัดทํารั้วหรือคอกกั้น พรอมปดปายประกาศบริเวณเขต
กอสรางโดยรอบบริเวณที่ทําการกอสราง “ เขตกอสราง บุคคลภายนอกหามเขา ”
9.2 บริเวณเขตอันตรายตองจัดทํารั้วหรือคอกกั้น พรอมปดปายประกาศบริเวณเขต
อันตราย “ เขตอันตรายในการ กอสราง ” และมีไฟสัญญาณสีแดงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนในเวลา
กลางคืน
9.3 ไมอนุญาตใหผูที่ไมเกี่ยวของ หรือหมดหนาที่เขาไปในเขตกอสราง และเขตอันตราย
ในการกอสราง ยกเวนแตไดรับอนุญาตจากนายจางหรือตัวแทน
9.4 หามผูปฏิบัติงานพักอาศัยในบริเวณเขตกอสราง
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10. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น ลงวันที่ 17 เมษายน 2530)
10.1 ตองปฏิบัติตามคูมือการใชของผูผลิตอยางเครงครัด
10.2 ตองมีการแสดงพิกัดการยก คําเตือน และสัญญาณอันตราย
10.3 ในขณะปฏิบัติงานตองมีผูใหสัญญาณเพียงคนเดียวตอปนจั่นหนึ่งตัว และผูให
สัญญาณ กับผูควบคุมปนจั่นจะตองเขาใจสัญญาณกันเปนอยางดี
10.4 ตองตรวจสอบปนจั่นทุก 3 เดือนโดยวิศวกรซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามแบบ ตรวจสอบของทางราชการ (แบบ คป.1, คป.2) และเก็บแบบ
ตรวจสอบไวพรอมเรียกตรวจ
10.5 การปฏิบัติงานจะตองมีระยะหางจากสายไฟฟา และเสาโทรคมนาคมตาม
มาตรฐานกําหนดดังนี้ (แรงดันไฟฟา 50 กิโลโวลทมีระยะหาง 3 เมตรและเพิ่มระยะหาง 1 ซม. ทุก
1 กิโลโวลท แรงดันไฟฟาเกิน 345 กิโลโวลทแตไมเกิน 750 กิโลโวลทระยะหางไมนอยกวา 5 เมตร)
10.6 ตองมีราวกันตก และเข็มขัดนิรภัยถาทํางานบนแขนปนจั่น
10.7 อุปกรณการยกจะตองรับน้ําหนักไดอยางปลอดภัย
10.8 มุมการยก และการผูกมัดจะตองถูกตองปลอดภัย
10.9 ตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
11. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2531)
11.1 ตองจัดทําเขตอันตรายบริเวณที่ทําการตอกเสาเข็ม และทําการตรวจอุปกรณตางๆ
กอนการตอกเสาเข็ม พรอมจัดเก็บบันทึกไวเปนหลักฐาน
11.2 กรณีมีแนวสายไฟฟาอยูใกลเคียงจุดตอกเสาเข็ม ตองจัดใหมีระยะหางระหวางแนว
สายไฟฟากับโครงเครื่องตอกเสาเข็มตามที่กําหนด หรือประสานกับการไฟฟาเพื่อติดตั้งฉนวนหุม
สายไฟฟา
11.3 อุปกรณการยกจะตองรับน้ําหนักไดอยางปลอดภัย
11.4 การผูกมัด และมุมการยกตองถูกตองปลอดภัย
11.5 ตองปดรูเสาเข็มหากรูมีเสนผาศูนยกลางกวางเกิน 15 ซม .
11.6 การตัดเสาเข็มหากหัวเสาเข็มอยูต่ํากวาระดับผิวดินมากกวา 80 ซม . และหัวเสาเข็มมี
เหล็กเสนที่มีขนาดหนาตัดนอยกวา 30 มม . โผลขึ้นมาสูงกวา 8 ซม . จะตองจัดทําที่ครอบหัวเสาเข็ม
เพื่อปองกันคนพลาดตกลงไปถูกเหล็กเสนทิ่มแทง
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12. ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตก
หลน และการพังทลาย(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่
มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหลน และการพังทลาย ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2534)
12.1 งานที่สูง / ต่ํากวา 2 เมตรจากพื้นดินตองมีบันไดขึ้นลงพรอมราวจับอยางนอย 1 ขาง
12.2 ช องเป ดหรือปลองตางๆ ตองจั ดทําฝาป ดหรือรั้วกั้ นที่มีความสูงไมน อยกวา
90 เซนติเมตรเพื่อปองกันการตกหลน
12.3 ตองมีการปดกั้นดวยนั่งราน ตาขายปองกันมิใหผูที่ปฏิบัติงานตกหลนลงมาจากที่สูง
12.4 พื้นที่ลาดชันระหวาง 15 – 30 องศานายจางจะตองจัดการปองกันมิใหลูกจางตกหลน
12.5 ตองมีการปองกันการพังทลาย และวัสดุกระเด็นตกจากที่สูงโดยทําผนังค้ํายัน ทํา
ผาใบปดกัน หรือทําที่รองรับ
12.6 ตองสวมหมวกแข็งปองกันศีรษะ รวมทั้งอุปกรณอื่นๆตามความเหมาะสมในระหวาง
ทํางานในที่สูง
13. ความปลอดภัยในงานเชื่อม
13.1 เมื่อเลิกงานใหดับสวิทซไฟฟาที่จายไปยังตูเชื่อม
13.2 ถาจําเปนตองเชื่อมภาชนะที่มีสารไวไฟอยูภายใน เชน ถังน้ํามัน จะตองลางทําความ
สะอาดเสียกอน และกอนเชื่อมจะตองแนใจวาไมมีไอระเหยของสารไวไฟตกคางอยู
13.3 กอนจะเชื่อมจะตองแนใจวาไมมีวัสดุติดไฟอยูใกลกับบริเวณที่จะทําการเชื่อม ถามี
ตองทําการปดปองกันดวยวัสดุ ที่เปนฉนวนใหมิดชิด
13.4 ใหระมัดระวังควันจากการเชื่อม โดยเฉพาะการเชื่อมตะกั่ว โลหะอาบสังกะสี เพราะ
ควันจากการเชื่อมมีอันตราย มาก
13.5 ในกรณีที่ตองเชื่อมในที่เปยกชื้นตองสวมรองเทายาง และหาวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟา
รองพื้นตรงจุดที่ทําการเชื่อม
13.6 การตอสายดินตองตอใหแนน จุดตอตองอยูในสภาพดี และใหใกลชิ้นงานเชื่อมมาก
ที่สุด
14. ความปลอดภัยในงานตัดดวยแกส
14.1 กอนเคลื่อนยายถังออกซิเจน / แกส ตองถอดหัวปรับความดันออก และขณะ
เคลื่อนยายตองปดฝาครอบหัวถังดวยทุกครั้ง หามกลิ้งถัง
14.2 เมื่อตองวางสายออกซิเจน / แกส ขามผานทางตองใชวัสดุวางกั้นทั้งสองขางหรือฝง
กองดินทับเพื่อกันรถทับ
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14.3 ตรวจสาย และถังออกซิเจน / แกส เสมอๆ และทุกครั้งกอนนําออกใช สายตองไมรั่ว
แตก ขอตอตองไมหลวม / รั่ว และหามใชสายที่มีรอยไหม
14.4 หัวตัดตองมีวาลวกันไฟยอนกลับ (CHECK VALVE)
14.5 หัวตัดแกส หัวปรับความดัน ถาเกิดบกพรองตองแจงหัวหนาเพื่อเปลี่ยนหรือซอม
14.6 การตอทอออกซิเจน / แกส ตองใชเข็มขัดรัดทอ หามใชลวดผูก
14.7 ถังออกซิเจน / แกส ตองวางตั้งและหาเชือกหรือโซผูกใหมั่นคงกันลม
15. ความปลอดภัยในงานเจียร
15.1 กอนทํางานเจียรทุกครั้งตองสวมแวนตานิรภัย
15.2 ตรวจสอบเครื่องมือใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย เครื่องเจียรตองมีกําบังใบกันใบแตก
กระเด็นโดนผูใช
15.3 การเปลี่ยนใบเจียรทุกครั้งตองดับสวิทซ และดึงปลั๊กไฟออก
15.4 เวลายกเครื่องเจียรใหจับที่ตัวเครื่อง อยาหิ้วสายไฟโดยเด็ดขาด
16. ความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง
16.1 พื้นที่สูงที่มีชองเปดตางๆ รวมทั้งราวบันได ตองทําราวกันตกที่มั่นคงแข็งแรง
16.2 พื้นรองรับขาตั้งและขอตอตางๆ ของนั่งรานจะตองอยูในสภาพดีและมั่นคงและไม
สั่นคลอนในขณะทํางาน
16.3 พื้นไมหรือเหล็กจะตองยึดวางอยางมั่นคงกับโครงสรางของนั่งราน
16.4 โครงสรางของนั่งรานที่เปนเสาค้ํายันจะตองใหไดฉากกับแนวระดับ ชิ้นสวนของ
นั่งรานที่เสียหายหามนํามาใชงานเด็ดขาด
16.5 ตรวจสอบอุปกรณทุกชนิดที่เกี่ยวกับของกับการใชงาน เชน รถเครน ลวดสลิง เชือก
ตะขอ สะเก็น วาอยูในสภาพดีทุกครั้งกอนเริ่มทํางาน หากชํารุดหามนํามาใช
16.6 ผูปฏิบัติงานบนที่สูงเกิน 4 เมตร ในที่โดดเดี่ยวเปดโลงตองสวมเข็มขัดนิรภัยและ
คลองเมื่ออยูในสภาพที่คลองได
16.7 ขณะที่มีพายุหรือฝนตก ผูปฏิบัติงานบนที่สูงตองหยุดทํางานและลงมาขางลาง
16.8 ในกรณีที่พื้นนั่งรานลื่นชํารุดหรือเปนชอง ตองทําการแกไขโดยทันทีและหามใชไม
ที่ชํารุดผุกรอนมาทําพื้นนั่งเรียบ นั่งรานที่สูงกวา 2 เมตร ตองมีราวกันตก สูง 90 เซนติเมตร แตไมเกิน
1.10 เมตร
17. ความปลอดภัยในการใชอุปกรณไฟฟา(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา ลงวันที่ 8 มีนาคม 2522)
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17.1 จัดทําแผนผังวงจรไฟฟาชั่วคราวที่ใชในระหวางกอสราง พรอมปรับปรุงขอมูลใน
กรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
17.2 จัดทําปายเตือนอันตรายติดตั้งไวในบริเวณจุดติดตั้งแผงควบคุมและหมอแปลงไฟฟา
เมื่อเกิดไฟฟาลัดวงจร หรือมีผูประสบอันตรายเนื่องจากกระแสไฟฟา ตองทําการตัดกระแสไฟทันที
ดวยการปดสวิทซที่ใกลที่สุดโดยเร็วที่สุด
17.3 ถาพบอุปกรณไฟฟาชํารุดตองเลิกใชและรีบแจงผูรับผิอชอบทําการแกไขทันที
17.4 การตอเชื่อมอุปกรณไฟฟาตองใชอุปกรณหรือชุดตอที่เหมาะสม รอยตอสายไฟทุก
แหงตองใชเทปพันสายไฟพันหุมลวดทองแดง ใหมิดชิด และแนนหนาจนแนใจวาจะไมหลุด
17.5 หลอดไฟฟา และเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดที่จะทําใหเกิดความรอนไดไมควรใหอยูติด
กับผาหรือเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่อาจทําใหเกิดการลุกไหมไดงาย
17.6 หามตอสายไฟฟาโดยไมผานอุปกรณตัด - จายกระแสไฟ และหามใชตัวนําอื่นๆ
แทนฟวส
17.7 หามใชสายไฟชนิดฉนวนชั้นเดียว (THW.) ใหใชสายไฟชนิดฉนวน 2 ชั้น (VCT.)
(NYY.) ซึ่งทนทานที่จะใชในงานกอสราง
17.8 การชวยผูประสบอันตรายใหหลุดพนจากกระแสไฟฟา อยาเอามือเปลาจับ จงใชผา
ไม เชือก สายยาง ที่แหงสนิทดึงผูประสบอันตรายใหหลุดออกมา และถาผูประสบอันตรายหมดสติ
ใหรีบใหการปฐมพยาบาลโดยการเปาลมทางปากและการนวดหัวใจ
17.9 ตอสายดินกับโลหะที่ครอบเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดเพื่อปองกันอันตรายเมื่อไฟฟารั่ว
18. ความปลอดภัยในการยกเคลื่อนยายของหนักดวยมือ
18.1 ตองสวมถุงมือชนิดตางๆ ใหเหมาะสมกับวัสดุที่จะทําการยก
18.2 ถาของหนักเกินกวาจะยกคนเดียวไดใหเรียกคนมาชวยมากพอที่จะยกไดโดยไมตอง
ฝนออกแรงมากจนเกินกําลัง งอเขาและคูลงต่ําใกลของใหลําตัวชิดของ ใหหลังตรงเกือบเปนแนวดิ่ง
แลวยืนขาทั้งสองขึ้น ใหใชขายก อยาใชหลัง ยก เมื่อจะวางของใหทําวิธียอนกลับตามวิธีเดิม
19. ความปลอดภัยในการใชเครื่องกลหนักและขนยายสิ่งของดวยรถเครน
19.1 จัดใหมีผูใหสัญญาณที่ชํานาญเพียงคนเดียว หามผูที่ไมมีหนาที่ใหสัญญาณในการยก
มารวมใหสัญญาณเปนอันขาด
19.2 อยาเขาใกลสวนที่เครื่องจักรที่จะตองหมุนเหวี่ยง
19.3 ในกรณีที่มีการขุด ตองกั้นอาณาบริเวณไวโดยรอบ
19.4 หามเขาไปอยูใตวัสดุที่กําลังยกโดยเด็ดขาด
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19.5 ในกรณีที่ทํางานในหลุมหรือเกี่ยวกับรถตักหรือขุด ตองระวังการตั้งตําแหนงของ
เครื่องจักรเหลานี้ใหหางจากขอบบอ โดยกะระยะใหปลอดภัยเพียงพอ เพื่อปองกันการพังทลายของ
ขอบบอ
20. ความปลอดภัยในสํานักงานโครงการ
20.1 เกาอี้ โตะ และเฟอรนิเจอร จะตองไมหลวม คลอน โยก จนเกิดอันตราย ตองอยูใน
สภาพดีและใชงานไดอยางปลอดภัย
20.2 การปนขึ้นไปเอาเอกสารในกรณีที่ตองใชบันได ขาบันไดตองไมลื่น
20.3 การเดินตามทางเดิน หามวิ่ง การเดินลงบันไดตองจับราวบันได
20.4 อยายืนหรือคุยกันหนาประตู อาจจะมีบุคคลอื่นเปดเขามา
20.5 ขณะกําลังเดิน หามอานหนังสือ เอกสาร นั่งใหเรียบรอยเสียกอน
20.6 อยายืนเกะกะกีดขวางทางเดินและบันได
20.7 ใหระมัดระวังสายโทรศัพทที่อยูที่พื้นสํานักงาน อาจจะสะดุดได
20.8 ประตู ตูเก็บเอกสารปดใหเรียบรอย
20.9 ลิ้นชักที่ดึงออกมาอยาคางไว เมื่อใชแลวดันเก็บเขาที่เดิม
20.10 ใหตรวจสอบ ตู โตะ เฟอรนิเจอร ที่ใชสกรูตางๆ อาจจะหลวม
20.11 เก็บมีดตัดกระดาษและของมีคมที่นํามาใชใหเรียบรอย
20.12 ตองแนใจวาเครื่องอุปกรณคอมพิวเตอรวางอยูบนโตะที่แข็งแรง
20.13 ขณะที่อุปกรณสํานักงาน กําลังทํางาน หามปรับ - แตงหรือซอมแซม
20.14 อยาซอมไฟฟาในสํานักงานดวยตนเองใหเรียกชางไฟฟา
20.15 ปฏิบัติโดยเครงครัดในกรณีบางพื้นที่หามสูบบุหรี่
21. ตรวจความปลอดภัยของตะขอ (HOOK) เสกน (Shackle) ลวดสลิง โซยก สลิงยก
ตะขอ (HOOK)
21.1 หวงตะขอ (Eye) ยึดติดกับสลิงในแนวดิ่ง การใชงานเกิดการเสียดสีกับสวนของสลิง
จนทําใหความโต หรือ เสนผาศูนยกลางของเหล็กที่ใชทําหวงสึกหรอไป ถาการสึกหรอนั้นยังไมเกิน
10 % จากมาตรฐานเดิม ถือวายังไมได
21.2 ตัวล็อคสลิง (Safety Latches) ชุดล็อคปองกันสลิงหลุดจากตะขอ ตองตรวจสอบ
ใหแนใจวายังอยูในสภาพที่ดี เมื่อนําสลิงใสกับตะขอแลว สปริงตัวล็อคตองดันกลับไมใหสลิงหลุด
21.3 ทองตะขอ คือจุดยกวัสดุโดยมีสลิงคลองยกในแนวดิ่ง หรือทํามุมยกจากแนวดิ่ง
ไมเกินขางละ 45 องศา เมื่อใชงานจะเกิดการเสียดสีกับหวงโซยก หรือสลิงยก ถา การสึกหรอนั้น
ยังไมเกิน 10 % จากมาตรฐานเดิม ถือวายังอยูใน สภาพที่ดี
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21.4 คอตะขอ (throat) คือสวนที่มีความแคบสุดของชองเปดของตัวตะขอ เมื่อใชงานไป
นานๆ สวนนี้(throat opening) จะอาออก ถา สวนที่อาออกนี้ ยังไมเกิน 15 % ของความอาปกติ ถือวา
ตะขอนี้ยังมีสภาพดีใชได
21.5 ตัวตะขอ หรือสวนหนึ่งสวนใดของตะขอ ตองไมมีรอยราว
21.6 ปลายแหลมของตะขอ หรือ ปากตะขอ ตองไมบิดตัวไปเกินกวา 10 องศา จากแนวดิ่ง
เสกน ( Shackle) เปนหวงใสสลัก ใชเปนจุดยึดตอระหวางสลิงหรือโซกับตะขอ เพื่อใชใน
งานยก
21.7 หามใช BOLT หรือ SCREW ใสแทนสลักเกลียว (Shackle Pin) เพราะจะไมแข็งแรง
เพียงพอ
21.8 หามยกโดยเสกนเอียงเปนมุม ซึ่งจะเปนเหตุใหขาเสกนอาถางออก
21.9 อยาใชลวดสลิง หรือสลิงยกสัมผัสกับสลักเกลียวโดยตรง การเลื่อนของลวดสลิงจะ
หมุนสลักเกลียวคลายตัวหลุดได
ลวดสลิง (Wire Rope) ลวดสลิง จะตองมีการตรวจเมื่อมีการติดตั้งใชงานทุกครั้ง โดย
หัวหนางานและผูปฏิบัติงานสําหรับลวดสลิงทั้งชนิดวิ่งของรถปนจั่น จะมีการตรวจโดยผูบังคับเครน
กอนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน และมีการตรวจประจําเดือนโดยฝายความปลอดภัยรวมกับหัวหนางานทุก
เดือน ตามแบบฟอรมในเอกสารแนบ
21.10 ที่ความยาว 8 เทาของเสนผาศูนยกลาง ถามองเห็นมีเสนลวดขาดหรือแตกเกิน10 %
ของเสนลวดทั้งหมด ถือวาหมดอายุใชงาน
21.11 ลวดสลิงที่มีแผล หักงอ หรือถูกกัดกรอน ตองหามใชงาน
21.12 สําหรับลวดวิ่ง ถาพบมีเสนลวดขาด 6 เสนใน 1 รอบของการตีเกลียว หรือลวดขาด
3 เสนใน 1 แสตรนด อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง ถือวาหมดอายุใชงาน
21.13 มีรอยการถูกไฟไหม ตองหามใช
21.14 เมื่อลวดสลิงเกิดการสึกหรอจนเสนผาศูนยกลางเล็กลงกวา 7 % จากมาตรฐานเดิม
หามนํากลับมาใชงาน
โซยก (Chain sling)
21.15 หามใชโซยก ที่มีรอยแตกราว ตัวโซคดงอผิดรูป
21.16 ตรวจสอบการสึกหรอ ที่จุดใดๆ ของโซยก
สลิงยก ( Wire Rope Sling)
21.17 สลิงยกที่มีเสนลวดขาด 6 เสนใน 1 รอบของการตีเกลียว (1 rope lay) หรือมีเสน
ลวดขาด 3 เสนใน 1 แสตรนด ถือวาหมดอายุใชงาน
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21.18 สลิงที่มีการสึกหรอมากกวา 1 ใน 3 ของเสนผานศูนยกลางเดิม ถือวาหมดอายุการ
ใชงาน
21.19 การหักงอ หรือแตกออกเปนรูปกรงนก หมดอายุใชงาน
21.20 สลิงยกที่มีรอยถูกไฟไหม หมดอายุการใชงาน
21.21 สลิงที่มีรอยแตกราวที่ปลาย Fittings ทั้งสองขาง หรือมีการกรอนที่ลวดสลิง หามใช
งาน
22.
ความปลอดภัย รถเครน รถเครนทุ ก คัน รวมทั้ง เครนชนิ ด อยู กั บที่ จะต องไดรั บ
การตรวจสอบทุก 3 เดือน ตามแบบฟอรม คป .2 ของกระทรวงแรงงานและลงนามโดยวิศวกร
เครื่องกล จึงจะอนุญาตใหปฏิบัติ งานในโครงการได
22.1 พนักงานควบคุมเครนจะตองปฏิบัติงานใชเครนและซอมบํารุงตามที่ผูสรางได
กําหนดมาตรฐานไวเทานั้น
22.2 กอนใชเครนปฏิบัติงานของพนักงานแตละผลัดจะตองตรวจสอบสภาพของเครน
กอนปฏิบัติงานทุกวัน
22.3 พิกัดการยกน้ําหนัก และมุมของบูมจะตองเปนไปตามตารางของเครนที่ผูสรางได
กําหนดไว
22.4 หามซอมบํารุงเครนขณะที่เครนกําลังทํางาน
22.5 ใชสัญญาณมาตรฐานสากลเทานั้นในการใหสัญญาณ
22.6 ปดกันบริเวณที่เครนหมุนตัว หามบุคคลอื่นเขาไปในบริเวณนั้น
22.7 หามเกาะที่ขอเครนโดยเด็ดขาด
22.8 มีเครื่องดับเพลิงชนิด ABC, 5 กก . เคมีผงติดตั้งที่เครนพรอมใชไดตลอดเวลา
22.9 กระเดื่องที่ตะขอของเครนตองมีและใชไดตลอดเวลา เพื่อปองกันสลิงหลุดออกจาก
ตะขอ
22.10 ตองมีลูกศรชี้มุมของบูมแสดงองศาตลอดเวลา
22.11 การปฏิบัติงานใกลกับสายไฟฟา ใหปฏิบัติตามบทกําหนดของประกาศกระทรวง
แรงงานโดยเครงครัด
23. ความปลอดภัยวาดวยบันได
23.1 การใชบันไดจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตบันไดโดยเครงครัด
23.2 ควรใชบันไดที่ผลิตจากโรงงานชนิดบันไดใชกับงานหนัก (Heavy duty)
23.3 บันไดที่ชํารุด แตก หัก หามใชและควรติดปาย “ หามใชงาน
23.4 หามนําบันได 2 อันมามัดตอกันเพื่อใหยาวขึ้น
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23.5 บันไดชนิดตรงเมื่อพาดใชงานจุดใดควรมัดติดใหแข็งแรงดวย
23.6 อยาตั้งบันไดบริเวณที่ลื่น มีขยะ
23.7 ตีนบันไดจะตองตั้งหางจากฝาที่ตั้งเปนอัตรา 1 ตอ 4 ของความสูงบันได
23.8 ปลายของบันไดตองเกินจากจุดที่พาดผาน 3 ฟุต
23.9 บันไดที่ใชอยูใกลบริเวณทางเดิน ประตู ควรมีสิ่งกีดขวางไว เชน เชือกขาว - แดง
แผงปองกันปดกั้นไว
23.10 การขึ้นลงบันไดใหหันหนาเขาหาบันได
23.11 หามยกของแบกของขึ้นทางบันได
23.12 หามใชบันไดโลหะกับงานไฟฟาโดยเด็ดขาด
24. ความปลอดภัยวาดวยนั่งราน (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัย
ในการทํางานกอสรางวาดวยนั่งราน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2525)
24.1 ทํางานในที่สูงเกินกวา 2.00 เมตร ตองทํานั่งราน
24.2 นั่งรานเสาเรียงเดี่ยวสูงเกิน 7 เมตร หรือนั่งรานสูงเกิน 21 เมตร ตองมีวิศวกรรับรอง
ตามแบบฟอรมของกระทรวงแรงงาน
24.3 นั่งรานสรางดวยโลหะตองรับน้ําหนักบรรทุกไดไมนอยกวา 4 เทา ของน้ําหนัก
การใชงาน
24.4 โครงนั่งรานตองมีการยึดโยงค้ํายัน เพื่อปองกันมิใหเซหรือลม และในกรณีที่ตอง
ทํางานใกลแนวสายไฟที่ไมมีฉนวนตองมีระยะหางไมนอยกวาที่กําหนด หรือติดตอการไฟฟามาทํา
การติดตั้งฉนวนครอบสายไฟชั่วคราว
24.5 มีราวกันตกสูงไมนอยกวา 90 ซม . และสูงไมเกิน 1.10 เมตร ยกเวนเฉพาะชวงที่จะ
ขนถายสิ่งของ
24.6 ถาพบนั่งรานชํารุดหามใชงานทันทีจนกวาจะไดทําการซอมแซมแกไขใหสภาพดี
เหมือนเดิม
24.7 ถามีการทํางานซอนกัน ตองมีสิ่งปองกันของตกมิใหเปนอันตรายแกผูปฏิบัติงานอยู
ขางลาง
24.8 การทํางานอยูบนนั่งรานสูงเกินกวา 4 เมตร ผูปฏิบัติงานตองสวมเข็มขัดนิรภัย
25. ความปลอดภัยรถยนตและเครื่องมือหนักและการจราจร
25.1 เมื่อรถจอดตองดึงเบรคมือล็อคลอรถทุกครั้ง
25.2 เครื่องมือหนักทุกชนิดหามโดยสาร
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25.3 หามเขาไปนั่งอยูขางลางใบมีด ลูกลอ หรือไปนอนในบุงกี๋ แทรค หรือสวนใดของ
เครื่องจักร
25.4 อุปกรณไฮดรอลิคจะตองเอาลงหมดเมื่อเครื่องจักรจอด เชน ใบมีด บุงกี๋ ริปเปอร
25.5 ถามีการซอมแซมอุปกรณยกไฮดรอลิคของเครื่องจักรตองมีเหล็กค้ํายัน (Safety Bar)
กันตกขณะซอมแซม
25.6 มองหลังทุกครั้งที่ถอยรถหรือเครื่องจักร
25.7 ดับเครื่องยนตขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
25.8 ควรมีกระบังหนาเมื่อเติมน้ํากลั่นแบตเตอรี่ หรือขณะตอสายแบตเตอรี่
25.9 ความเร็วในบริเวณกอสราง 20 กม ./ ชม . และตองปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
อยางเครงครัด
26. ปายเตือนความปลอดภัย
26.1 จัดหาปายเตือนตามมาตรฐานสากลติดบริเวณที่ทํางานกอสราง
26.2 ติดปายหามสูบบุหรี่บริเวณที่เก็บเชื้อเพลิง เก็บออกซิเจน อะซิเทลีน และหองเก็บสี
หรือสารไวไฟ
27. การปฐมพยาบาล
27.1 จัดใหมีหองปฐมพยาบาลในโครงการ
27.2 จัดหายาตามที่ระบุในประกาศกระทรวงแรงงานแจงไว
27.3 จัดฝกการปฐมพยาบาลเบื้องตนโดยคัดเลือกพนักงานเขามาอบรม
28. ความปลอดภัยงานขุดขนดิน
28.1 การขุด ดินกรณี ที่ ขุด ติ ดกับทางสาธารณะตองติด ตอเจ า หนาที่ไ ฟฟา ประปา
องคการโทรศัพทเพื่อชี้จุดที่จะขุด
28.2 ถาขุดใกลสายไฟใตดินจะตองมีปายบอก และตัดสะพานไฟ
28.3 การขุดใกลสายไฟใหขุดดวยมือ เมื่อตรวจพบแลวจึงจะเริ่มขุดดวยรถแบ็คโฮ
(Backhoe)
28.4 มีเชือกกั้นแบงเขตที่ขุดและติดปายบอก ในเวลากลางคืนตองติดไฟสองสวางใหเห็น
ไดชัดเจน
28.5 ถาตองขุดลึกถึง 4 ฟุต ตองปรับดินใหราบเปนมุม 45 องศา หรือมีผนังกันดินถลม
พรอมทั้งจัดบันไดไวขึ้นลงได โดยสะดวก
28.6 ถนนที่เปนทางผานเขา - ออกไปขุดดิน จะตองสะอาดและมีแผงกั้นตลอดเวลา
28.7 หามวางวัสดุไวบนปากบอที่ขุดในระยะ 4 ฟุต จากปากบอ
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28.8 คนงานขุดดินตองสวมหมวกแข็งและรองเทาพื้นยางหุมสน
28.9 มีปายติดตั้ง “ ระวังวัสดุหลนมีคนทํางานอยูขางลาง ” อยูดานบน
29. ความปลอดภัยลิฟตขนสงวัสดุ (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยใน
การทํางานกอสรางวาดวยลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว ลงวันที่ 29 มกราคม 2524)
29.1 ลิฟตที่มีความสูงเกิน 9.00 เมตร จะตองมีเอกสารรับรองการออกแบบและคํานวณ
โครงสรางลิฟต โดยใชแบบฟอรมของกระทรวงแรงงาน
29.2 หอลิฟตสามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 2 เทาของน้ําหนักแหงการใชงาน
(Working Load) มีสวนความปลอดภัยไมนอยกวา 5 (Safety Factor)
29.3 หอลิฟตที่สรางดวยโลหะจะตองมีจุดคราก (Yield Point) ไมนอยกวา 2,400 Kg/Cm2
และมีสวนความปลอดภัยไมนอยกวา 2 (Safety Factor = 2)
29.4 ตัวลิฟตตองรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 5 เทาของน้ําหนักแหงการใชงาน
29.5 หอลิฟตจะตองโยงยึดกับอาคารอยางแข็งแรง รวมถึงติดตั้งราวกันตกความสูง
ระหวาง 90 – 110 เซนติเมตร บนทางเชื่อมระหวางหอลิฟตกับสิ่งปลูกสราง 29.6 ตองปดกั้นบริเวณที่
ลิฟตขึ้นลงมิใหคนเขาไป
29.7 ผูบังคับลิฟตจะตองไดรับการอบรมการบังคับลิฟตอยางปลอดภัย
29.8 มีปายติดไวดานหนา ซึ่งจะแจงถึงขอบังคับการใชลิฟต
29.9 มีการตรวจสอบลิฟตทุกวัน
29.10 เมื่อเกิดการชํารุด หรืออยูในระหวางซอมแซม หามใชลิฟตโดยเด็ดขาดจนกวาจะ
ซอมแซมแลวเสร็จ
29.11 มีปายแจงพิกัดน้ําหนักอยางชัดเจน
30. การควบคุมยาเสพติดและแอลกอฮอล
30.1 เปนนโยบายบริษัทจะไมใหมีการขายยาเสพติดในบริเวณเขตกอสราง โดยจะ
ประสานงานกับตํารวจทองที่ตลอดเวลา
30.2 หามขายสุรายาบาและเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลในเขตกอสรางของบริษัทโดย
เด็ดขาด
30.3 จะมีการสุมตรวจสอบคนงานที่มีพฤติกรรมนาสงสัย โดยสงตรวจปสสาวะหาสาร
เสพติด ถาตรวจพบจะเลิกจางทันทีและสงตัวเขารับการรักษา
30.4 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในเขตกอสราง จะตรวจสอบวาสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก
ยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลผสมหรือไม
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บทเรียนที่ 3
เวลา 120 นาที

1. ขอบขายรายวิชา
1.1 การปฐมพยาบาลเบื้องตน
1.2 การฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน/การยกและการเคลื่อนยาย
1.3 การประเมินสถานการณ และการประเมินผูบาดเจ็บ
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความสามารถประเมินสถานการณ และผูบาดเจ็บ และสามารถ
ทําการฟนคืนชีพ และเคลื่อนยายผูบาดเจ็บไดอยางถูกตอง
3. วิธีสอน/กิจกรรม
3.1 นําเขาสูบทเรียน ชี้แจงวัตถุประสงค 15 นาที
3.2 บรรยาย สาธิต และฝกปฏิบัติ
95 นาที
3.3 สรุป
10 นาที
4. สื่อการเรียนการสอน
4.1 POWER POINT
4.2 เอกสารประกอบบทเรียน
4.3 คูมือ สื่อ และตํารา
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากพฤติกรรม
5.2 จากแบบสอบถาม
5.3 ซักถาม
6. เนื้อหาวิชา

การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล หมายถึง “การใหความชวยเหลือขั้นตนแกผูประสบอุบัติเหตุหรือผูเจ็บปวย
โดยทันทีทันใดกอนที่จะสงตอบุคคลนั้นไปพบแพทย หรือไปโรงพยาบาลเพื่อ ใหการรักษาในขั้น
ตอไป”
วัตถุประสงค ของการปฐมพยาบาล
1. เพื่อชวยชีวิตผูบาดเจ็บ หรือผูปวย
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2. เพื่อปองกันไมใหผูปวยมีสภาพเลวลง
3. เพื่อชวยใหฟนคืนสภาพปกติโดยเร็ว
1. การปฏิบตั ิการชวยชีวิต (CPR.)
2. การหามเลือด
การหามเลือด หมายถึงการที่เลือดไหลออกมาจากเสนโลหิตเนื่องมาจากเสนโลหิตนั้นถูก
ทําลายหรือถูกตัดขาดโดยสาเหตุใดๆก็ตามทําใหมีเลือดไหลออกมาจากเสนเลือดตําแหนงที่เลือดออก
หรือตกเลือด แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1. เลือดออกภายนอก คือการที่เลือดไหลออกมาภายนอกใหเห็นได ซึ่งออกจากบาดแผล
ทางผิวหนัง แบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ
ชนิดที่ 1 เลือดออกจากเสนโลหิตแดง สังเกตไดจากการที่เลือดทะลักหรือพุงออกมา
ตามจังหวะการเตนของหัวใจ เลือดมีสีแดงสดและมักไมเกิดเปนลิ่มเลือด หามเลือดไดยาก ถาหาก
เลือดไหลไมหยุดภายใน 3-4 นาที ผูปวยอาจตายได
ชนิดที่ 2 เลือดออกจากเสนโลหิตดํา สังเกตไดจากเลือดจะมีสีแดงคล้ํา ลักษณะ
การไหลของเลือดจะไหลริน ๆ ไมแรงนักและไมพุงตามจังหวะการเตนของหัวใจ
ชนิดที่ 3 เลือดออกจากเสนเลือดฝอย สังเกตไดวาเลือดจะไหลออกมาลักษณะซึม ๆ
จากบาดแผลอยางชา ๆ
2.2 เลือดออกภายใน หรือเรียกวา “เลือดตกใน”คือ เลือดออกจากภายในรางกายไมไหล
ออกมาภายนอกใหเห็น อาจเนื่องมาจากแผลในทรวงอก เชน ที่ปอด หัวใจ แผลในชองทอง เชน
ในกระเพาะอาหาร ลําไส ตับ มาม เปนตน ซึ่งแมวาไมอาจมองเห็นได ก็อาจมีอาการใหตรวจทราบได
อาการของการตกเลือด
1. มีอาการซีดลง สังเกตไดจากผิวหนัง ริมฝปาก กระพุงแกมในปาก เล็บและเปลือกตา
ดานใน
2. มีอาการหนามืดตามัว หูอื้อ ออนเพลีย ในที่สุดผูปวยอาจเปนลม
3. มีเหงื่อเหนียว ๆ ออก มือเทาเย็นซีด ในบางรายมีอาการหนาวสั่น
4.หัวใจเตนเร็วชีพจรเตนเร็วแตแผวเบาถาหากตกเลือดมากชีพจรจะเบาลงมากและ
ระยะการเตนของชีพจรไมสม่ําเสมอในที่สุดอาจจะคลําหาชีพจรไมพบ
5. มีอาการหายใจเร็ว ถี่และหอบสั้น ๆ
6. มีอาการกระหายน้ํามาก
7. มีอาการกระสับกระสาย ดิ้นทุรนทุราย
8. มานตาขยาย
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9. ถาปอดเปนแผลหรือกระเพาะอาหารมีแผล ผูปวยอาจอาเจียนออกมาเปนโลหิต
10. มีอาการหมดสติ และถาหากเลือดไหลไมหยุด ในที่สุดก็ถึงแกความตาย
วิธีการหามเลือด
1. การกดลงบนบาดแผลโดยตรง วิธีนี้เปนวิธีหามเลือดที่ไดผลดีที่สุด อาจจะใชมือกด
หรือใชผาพันบนแผลใหแนนก็ได
- ในการกดใหกดแนน ๆ นานประมาณ 10-30 นาที
- เมื่อเลือดหยุดไหลแลว ใหทําแผลและใชผาพัน
- อยาคลายผาหรือเปลี่ยนผาพันแผลเปนอันขาดเพราะอาจทําใหเลือดออกไดอีกและทํา
ใหเพิ่มความบาดเจ็บมากขึ้นถาเลือดโชกผาพันก็ใหใชผาพันทับเขาไปอีกชั้นหนึ่ง แทนที่จะเปลี่ยนผา
ใหม
2. การยก คือการยกสวนของรางกายที่เลือดออกใหสูงขึ้นรวมกับการกด เชน ยกแขน ขา
- หามใชวิธีการนี้ถามีกระดูกแขน ขา หัก หรือกระดูกสันหลังบาดเจ็บ
3. การกดบนเสนเลือด กรณีที่มีเลือดออกรุนแรง ใหใชวิธีการกดบนเสนเลือดตามจุดที่
สําคัญ ๆ 4 จุด ตอไปนี้
- เสนเลือดแดงไปเลี้ยงแขน
- เสนเลือดแดงไปเลี้ยงหนังศีรษะ
- เสนเลือดแดงไปเลี้ยงขา
- เสนเลือดแดงไปเลี้ยงหนา
4. การขันชะเนาะ (Tourniquet) คือ การใชสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ใชรัดรอบแขนหรือขาใหแนน
เพื่อการหามเลือดซึ่งอาจเปนผาเช็ดหนา ผาคลุมผม เน็คไท สายยาง เข็มขัด เชือก ฯลฯ หรืออยางหนึ่ง
อยางใดก็ได
- ควรเลือกใชวิธีนี้เปนวิธีสุดทายเมื่อวิธีการอื่น ๆ ใชไมไดผล และควรใชเหนือ
บาดแผลซึ่งจําเปนจะตองตัดแขนหรือขาสวนนั้นทิ้งเทานั้น ไมควรใชกับบาดแผลทั่ว ๆ ไป
วิธีการทําทูนิเกต
1) ใชผาพันเปนเบาะสี่เหลี่ยม วางบนหลอดเลือดแดงบริเวณแขนหรือขาตรงจุดชีพจร
2) ใชผาหรือเชือกพันรอบแขนหรือขาบนเบาะขางตนสักสองรอบ ผูกเงื่อนหนึ่งครั้งแลว
สอดไม ไวตรงกลางกอนผูกเงื่อนตายอีกทบหนึ่ง
3) หมุนทอนไมไปรอบ ๆ เงื่อนที่ผูกไวหลาย ๆ รอบ จนเลือดที่ไหลจากบาดแผลหยุดก็พอ
ผูกอีกปลายหนึ่งของทอนไมกับแขนหรือขา
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ขอควรระวังในการใชทูนิเกต
1) อยารัดใหแนนหรือหลวมเกินไป
2) เมื่อรัดแลวหามคลายออกถาไมมีความจําเปนจริง ๆ จนกวาจะถึงมือแพทยหรือ
ไดหามเลือดใหผูปวยดวยวิธีอื่นเรียบรอยแลวความเชื่อเกา ๆ ที่สอนใหคลายชะเนาะทุก ๆ 20นาที
เพื่อปองกันแขนขาตายนั้นเปนคําสอนที่ผิดเพราะการคลายชะเนาะใหเกิดผลเสียหายแกผูปวยเจ็บได
สองประการคือ ประการแรกทําใหเลือดออกอีกอาจเปนอันตรายแกชีวิตผูปวย และประการที่สอง
อาจมี ก ารดู ด ซึ ม ของสารบางอย า งที่ เ กิ ด ขึ้ น บริ เ วณบาดแผลเข า สู ร า งกายทํ า ให เ กิ ด ภาวะช็ อ ก
(Tourniquet Shock) ผูปวยเสียชีวิตได ดังนั้น เมื่อขันชะเนาะแลวหามคลายเปนอันขาดเพราะการเสีย
แขนหรือขานั้นดีกวาเสียชีวิต
3) ไมควรรัดทิ้งไวนานเกินกวา 6 - 8 ชั่วโมงการตรวจเลือดตกใน (Internal Bleeding)
การบาดเจ็ บ ของอวั ย วะภายในเช น ตับ ไตลํ า ไส ป อดกระดู ก ใหญๆ เชน กระดูก โคนขา
(Femur)หรือปลายกระดูกที่หักทิ่มแทงเขาไปในอวัยวะภายใน เชน กระดูกปลายซี่โครงหักทิ่มแทงเขา
ในปอดหรือหัวใจปลายกระดูกเชิงกรานทิ่มแทงเขากระเพาะปสสาวะหรือปลายกระดูกแทงเขาเสน
เลือดใหญ เปนตน โรคบางอยางทําใหเกิดเลือดตกในได เชน ทองนอกมดลูกโรคที่ทําใหเลือดออก
ไดงายเลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหารลําไส หรือมะเร็งของระบบทางเดินอาหารเปนตนแม
ผูปวยไดรับอุบัติเหตุตรงดานหนึ่งของรางกาย แตอวัยวะภายในที่อยูขางตรงกันขามอาจมีเลือดออกได
เชนกัน เชนผูปวยถูกรถชนทางดานขวาบริเวณตับนอกจากเลือดจะออกจากตับแลวแรงสะเทือน
อาจทําใหมีบาดเจ็บที่มามจนถึงกับเลือดตกในไดเชนกัน เลือดตกในอาจมีไดในผูปวยที่มีอาการ
ตรวจพบ ดังตอไปนี้
1. กะโหลกศีรษะแตกหักหรือบุบ
2. เลือดออกทางจมูกและหู
3. ผูปวยอาเจียนหรือไอเปนเลือด
4. บาดแผลทะลุทองหรือทรวงอก
5. มีรอยช้ํามาก ๆ บริเวณทองหรือบริเวณทรวงอก
6. หนาทองตึงแข็ง กลามเนื้อหนาทองเกร็ง
7. เลือดออกทางปสสาวะ
8. เลือดออกทางทวารหนัก หรือชองคลอด
9. กระดูกหัก เชน กระดูกโคนขา กระดูกแขนผูปวยอาจมีอาการดังตอไปนี้
9.1 ออนเพลีย
9.2 กระหายน้ํา
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9.3 กระวนกระวาย หรือกระสับกระสายหรืออาการช็อกเนื่องจากเสียเลือด
9.4 กระสับกระสายไมอยูนิ่ง
9.5 หนาวสั่น
9.6 หายใจถี่และตื้น
9.7 ชีพจรเบาเร็ว
9.8 ความดันโลหิตลดต่ํา (อาจจะต่ํากวา 90/60)
9.9 ผิวหนังซีดเย็น
9.10 มานตาขยายกวาง การคาดคะเนปริมาณเลือดตกใน พอที่จะทําการคาดคะเน
จํานวนเลือดที่ออกมาจากอวัยวะตาง ๆ ไดคราว ๆ ดังตอไปนี้
1. กระดูกแขน กระดูกโคนขา กระดูกเชิงกรานหัก เลือดออกอยางนอย 1 ลิตร
2. พบรอยฟกช้ํามาก ๆ บริเวณทรวงอกหรือชองทอง ขนาดประมาณ 1 กําปน
เลือดออกอยางนอยประมาณ 10% ของเลือดในรางกาย
การปฐมพยาบาลผูปวยเลือดตกใน
หลักการ
1. ถามีกระดูกหักใหใชเฝอกดามเสียกอน
2. ใหผูปวยนอนในทาที่ถูกตองดังตอไปนี้
2.1 นอนศีรษะต่ําเทาสูง โดยใหผูปวยนอนศีรษะต่ํายกเทาสูงเหนือพื้นประมาณ
12-18 นิ้ว หามใชทานี้ถาผูปวยมีบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง กระดูกคอบาดเจ็บ สมองบาดเจ็บ
ชองทองหรือทรวงอก (เพราะจะทําใหอวัยวะและเลือดในชองทองเพิ่มความดันใตกระบังลม)
2.2 นอนหงายราบ เหมาะสําหรับผูปวยมีกระดูกแขนขาหัก
2.3 นอนศีรษะสูงเหมาะสําหรับผูปวยบาดเจ็บหรือเปนโรคหัวใจหรือทรวงอกที่ยังสติ
ดีอยูการที่จะใหนอนสูงต่ําแคไหนตองแลวแตความสุขสบายของตัวผูปวยเอง
2.4 นอนตะแคง ทานี้ใชสําหรับผูปวยหมดสติ เพื่อปองกันการสําลักอาเจียน
3. ใหออกซิเจน
4. คลายเสื้อผาใหหลวม
5. หามดื่มน้ําและหามกินอาหาร (เพื่อปองกันอาเจียน และเตรียมตัวสําหรับการผาตัด)
3. การเขาเฝอก
การปฐมพยาบาลผูปวยที่เกี่ยวกับกระดูกหัก ที่เกิดขึ้นกับสวนใดสวนหนึ่งของรางกายนั้น
หลั ก สํ า คั ญ เพื่ อ ต อ งการไม ใ ห ก ระดู ก ส ว นนั้ น เคลื่ อ นไหว
หรื อ เคลื่ อ นไหวน อ ยที่ สุ ด และ
เปนการปองกันมิใหเพิ่มอาการรุนแรงขึ้นเชนกระดูกหักธรรมดาแตถาจับพลิกบิดรุนแรงหรือปลอยไว
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ไมเขาเฝอก อาจจะเพิ่มเปนกระดูกทิ่มทะลุผิวหนังเปนบาดแผลออกมาขางนอกเปนตน ดังนั้น
จึงจําเปนตองใหการชวยเหลือโดยการเขาเฝอกอยางระมัดระวัง เพื่อนําสงแพทยตอไป
ชนิดของเฝอก
1. เฝอกธรรมชาติ คือ เฝอกที่มีอยูแลวในตัวผูปวย ไดแก อวัยวะหรือกระดูกที่อยูใกลเคียงกับ
กระดูกที่หักนั้น ใชเปนเฝอกชั่วคราวไปกอนจนกวาจะถึงมือแพทย เชน กระดูกแขนหักก็ใชทรวงอก
เปนเฝอก โดยพันใหตนแขนนั้นติดแนบกับลําตัวไว แลวนําสงโรงพยาบาล
2. เฝอกชั่วคราว คือ เฝอกที่หาไดจากวัสดุที่งาย ในบริเวณที่เกิดเหตุ เชน แผนกระดาน
ไมบรรทัด ไมถือ ดามไมกวาด คันรมหรือกิ่งไมเปนตน
3. เฝอกสําเร็จรูป คือ เฝอกที่ทําไวแลวสามารถนํามาใชไดเลย อาจทําดวยไมหรือเหล็ก แตถา
เกิดอุบัติเหตุกะทันหันอาจหาไมได
วิธีการเขาเฝอกชั่วคราว
1. สํารวจดูวา กระดูกสวนไหนหักโดยการจับดูดวยความระมัดระวัง อยาจับพลิกหรือบิด
เพราะจะทําใหอาการหักรุนแรงขึ้น
2. ใหหาวัสดุที่อยูใกลตัวที่สามารถใชทําเฝอกไดพอดีกับอวัยวะสวนนั้น ๆ รวม ทั้งความ
สะดวกและปลอดภัยดวย
3. กอนจะวางเฝอกลงบนอวัยวะสวนที่กระดูกหัก ใหใชผาหรือสําลีวางลงบนอวัยวะสวนนั้น
กอนใหทั่วตลอดแนวเฝอก เพื่อเปนการปองกันมิใหเฝอกกดลงบนผิวหนังโดยตรงซึ่งจะทําใหเจ็บปวด
หรือเกิดเปนบาดแผลขึ้นได
4. ใหใชผาหรือเชือกมัดเฝอกนั้น แตตองไมใหแนนหรือตึงจนเกินไป จะทําใหเลือดไหลเวียน
ไมสะดวกและเปนอันตรายได
4. การปฐมพยาบาลอาการช็อก
อาการช็อก (Chock) หมายถึง สภาวะที่รางกายออนเพลียหมดแรงจนทําใหระบบการทํางาน
ของหัวใจและการไหลเวียนของโลหิตผิดจากภาวะปกติ ทําใหรางกายมีความดันโลหิตต่ํา ไมสามารถ
ยืนไดตองนอนลง
สาเหตุของการช็อก เกิดขึ้นไดจากหลาย ๆ สาเหตุดังตอไปนี้
1. จากการเสียเลือด เสียน้ํา เสียน้ําเหลืองจากรางกายมาก
2. จากการขาดออกซิเจน
3. จากพิษของแบคทีเรียที่เขาสูรางกาย
4. จากอารมณกลัว ตื่นเตน ตกใจมาก ๆ หรือจากความเจ็บปวดมาก ๆ
5. จากการแพ (Hypersensitivity) เชน จากการแพยา

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

คูมือฝกอบรม สงเสริมเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

39

อาการหลัก
1. ไมสามารถยืนได ตองนอนลง
2. ชีพจรเตนเร็วกวา 100 ครั้งตอนาที
3. ความดันโลหิตต่ํา (Systolic ต่ํากวา 90 มม.ปรอท)
4. หนาซีดหรือหนาเขียว (Cyanotic)
5. มือเย็น
อาการอื่น ๆ
1. หิวน้ํา
2. กลามเนื้อออนกําลัง
3. เหงื่อออก
4. หายใจเร็ว
5. กระสับกระสาย
6. อุณหภูมิต่ํากวาปกติในระยะหลัง
7. ปสสาวะนอย
การปฐมพยาบาล
1. ใหคนไขนอนราบ ไมหนุนหมอน
2. ถาคนไขหยุดหายใจหรือหายใจไมสะดวกใหชวยทําทางเดินหายใจใหโลงและผายปอด
3. ถามีบาดแผลตองหามเลือด
4. รักษาตามอาการ ถาหนาวใหหมผา ถาปวดใหยาแกปวด
5. รีบนําสงโรงพยาบาล
การเคลื่อนยายผูประสบภัย (CASUALTY HANDING)
ความหมาย
ผูประสบภัย หมายถึง บุคคลที่ไดรับบาดเจ็บจากสาเหตุสาธารณภัยตาง ๆ เชน อัคคีภัย
ภัยธรรมชาติ ภัยอันเกิดจากสงคราม ภัยจากความไมสงบภายใน หรือภัยจากการจลาจลภายในประเทศ
ภัยจากการถูกสิ่งปรักหักพังทับ และภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุบนทองถนนเหลานี้เปนตน
การเคลื่อนยาย” นั้นหมายถึงการชวยผูประสบภัยออกจากที่ที่ไดเกิดภัยนั้นๆ ทั้งที่กําลังไดรับ
ภัยนั้นอยู หรือหลังจากเหตุภัยนั้นๆ ไดสงบแลว
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ดังนั้นการเคลื่อนยายผูประสบภัยเพื่อใหเกิด ความปลอดภัยตองกระทําโดยเจาหนาที่
หนวยบรรเทาสาธารณภัย หรือ อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ที่ไดรับฝกอบรมทางวิชาการนี้มา
อยางถูกตอง และมีความชํานาญพอแลว
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคในการเคลื่อนยายผูประสบภัยก็เพื่อจะชวยชีวิต โดยเคลื่อนยายออกจากที่
เกิ ด เหตุ ด ว ยความรวดเร็ ว ที่ สุ ด และพยายามไม ใ ห ผู ป ระสบภั ย ได รั บ อั น ตราย หรื อ ได รั บ ความ
กระทบกระเทือนจากการเคลื่อนยายเทาที่จะทําได
หลักการเคลื่อนยายผูประสบภัย
เจาหนาที่หนวยบรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยผูชวยเหลือ จะตอง
คํานึงถึงสิ่งตางๆ ตอไปนี้
1. เคลื่อนยายผูประสบภัยในที่เกิดเหตุฉุกเฉินเทานั้น
2. ปฏิบัติการอยางรวดเร็ว มีสติ และไหวพริบดี
3. หาสาเหตุวาภัยที่เกิดขึ้นนั้นเปนภัยชนิดใด(ในกรณีที่เหตุการณไดสงบลงแลว)
4. จากขอ 3 ก็เพื่อที่จะนํามาวินิจฉัยวา บุคคลผูไดรับภัยนั้นบาดเจ็บดวยเหตุใด
5. เมื่อเขาถึงตัวผูปวยตองวินิจฉัยอาการของผูปวยโดยฉับไว เพื่อประโยชนตอการพิจารณา
วาจะใชวิธีใดเคลื่อนยายผูประสบภัย จึงจะเหมาะสมและไดผลดี
6. ควรพิจารณาวาผูประสบภัยมีขนาดรูปรางเล็กใหญ เพียงใด เพื่อที่จะทําการเคลื่อนยาย
ผูประสบภัยโดยนําวิธีตางๆ มาเลือกใชใหเหมาะสมไดผลดี
7. ทิศทางแนวทางในการเคลื่อนยายนั้นจะตองพิจารณาถึงการเขาออกโดยฉับไว อันเปน
ทางเขาออกที่จะนําไปสูความปลอดภัย
8. คํานึงถึงกําลังของเจาหนาที่ ที่เขาการชวยเหลือวามีมากนอยเพียงใด เพื่อจะพิจารณาไดวา
จะเขาทําการชวยผูประสบภัยคนหนึ่ง ตอเจาหนาที่หนึ่งคน หรือ คนหนึ่งตอเจาหนาที่สองคน สามคน
หรือ สี่คน แลวแตกรณี
9. เมื่อผูปวยไปสูที่ปลอดภัยแลวควรนําผูปวยนอนเปลพยาบาล หรือสิ่งอื่นใดที่ทําใหผูปวย
ไดรับความอบอุนปลอดภัยมากที่สุด
10. ควรทําการปฐมพยาบาลเทาที่จําเปนดวยการใหความชวยเหลือขั้นตนแกผูประสบภัยโดย
ปจจุบันเพื่อปองกันอันตรายอันอาจถึงแกชีวิต เชน ในการหามเลือด และ การชวยหายใจเปนตน
11. นําผูประสบภัยหรือผูบาดเจ็บสงถึงมือแพทย พยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่ใกลที่สุดใน
ชวงเวลาอันสั้นที่สุด
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การจําแนกวิธีการปฏิบัติในการเคลื่อนยายผูประสบภัย
การจําแนกวิธีการปฏิบัติในการเคลื่อนยายเพื่อชวยผูปวยที่ประสบภัยนั้นอาจจําแนกเปน
หัวขอใหญๆ ได 2 วิธีคือ
1. การเคลื่อนยายโดยปราศจากเครื่องมือ
2. การเคลื่อนยายโดยใชเครื่องมือและอุปกรณ
การเคลื่ อ นย า ยผู ป ระสบภั ย โดยไม ใ ช เ ครื่ อ งมื อ หรื อ ใช เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ นั้ น อาจใช
เจาหนาที่เขาทําการตั้งแตหนึ่งคน สองคน สามคน หรือ สี่หาคน ตอผูประสบภัยคนเดียว ทั้งนี้
ยอยขึ้นกับแลวแตกรณี
อนึ่งควรเขาใจวาการใชเทคนิคนี้เปนภาวะฉุกเฉินเทานั้น และในกรณีผูปวยหนักควรจะใช
เปลหาม แตอยางไรก็ตามในภาวะตางๆ เชนไฟไหม หรือการพังทลายในขณะเหตุการณกําลังเกิดขึ้น
นั้นจะตองเคลื่อนยายผูปวยออกกอนโดยเร็ว
การเคลื่อนยายโดยปราศจากเครื่องมือ
การเคลื่อนยายผูประสบภัยดวยเจาหนาที่หนึ่งคนตอผูประสบภัยคนเดียวโดยไมใชเครื่องมือ
แตอาจจะมีอุปกรณประกอบบางเล็กนอยนั้นยอมกระทําไดหลายวิธีสําหรับวิธีการที่เหมาะสมโดย
ปราศจากเครื่องมือนั้นมีดังนี้
1. การแบกบนบา (Fireman’s Carry)
2. การชวยพยุงใหเดินไป (Supporting Carry)
3. การใหขี่หลัง (Saddle back Carry)
4. การอุม (Arms Carry)
5. การใหเกาะหลัง (Pack-strap Carry)
6. การแบกดวยสะโพก (Nurse Crawl)
7. การคลานลาก (Fireman’s Crawl)
8. การอุมลากหรือการอุมเคลื่อนลงบันได (Fireman’s drag of Removal Down Stairs
Method)
9. การแบกใหหลังชนกัน (Back-life and Carry)
10. การคลานราบ (Postal-belt Drag)
11. การแบกไวบนหลัง (Pistol-Carry)
วิธีการตางๆ ที่ใชในการอุม-แบก ผูปวยหรือผูบาดเจ็บที่จะนํามากลาวถึงตอไปนี้ซึ่งเปน
การอุมแบก โดยใชเจาหนาที่คนเดียวนี้ยอมเปนวิธีที่งายที่สุดเหมาะสําหรับสถานการณนั้นๆ แตสิ่งที่
ควรคํานึงถึงคือการอยาพยายามแบกหามผูประสบภัยที่กระดูกสันหลังหักหรือคอพัก
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ผูปฐมพยาบาลจะตองลําดับความสําคัญในการชวยเหลือผูบาดเจ็บตามความรุนแรง ซึ่งอาจ
แบงไดหลายแบบ ยกตัวอยางเชน
แบบที่ 1 ลําดับแรก จะตองใหการปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บ กรณีที่ทางเดินลมหายใจอุดตัน
(obstructed airway) โดยมีอาการหายใจลําบาก หรือ หยุดหายใจ และ มักจะมีการหยุดเตนของหัวใจ
ตามมา ขั้นตอไปคือ การเสียเลือดอยางรุนแรง ศีรษะไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง แผลทะลุที่ชองอกและ
ทอง ไดรับสารพิษ หัวใจวาย และช็อกขั้นรุนแรง
ลําดับที่สอง ใหการปฐมพยาบาลแผลไหมทุกชนิด กระดูกหัก และการบาดเจ็บของกระดูก
สันหลัง
ลําดับที่สาม ใหการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บเล็กๆ นอยๆ เชน กระดูกนิ้วหักมีเลือดซึม
อยางไรก็ตามการเรียงความสําคัญก็ตองขึ้นกับสถานการณ ณ ขณะนั้นดวย
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บทเรียนที่ 4
เวลา 225 นาที

1. ขอบขายรายวิชา
1.1 ประเภทของเครื่องมือ อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 วิธีการใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
1.3 การประยุกตใชเครื่องมือ อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4 ฝกการใชเครื่องดับเพลิงขั้นตน
1.5 ฝกการใชเชือกในการกูภัยและบรรเทาสาธารณภัย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเรียนรูถึงวิธีการใช และบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.2 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถใชเครื่องมือ อุปกรณในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยได
3. วิธีสอน/กิจกรรม
3.1 นําเขาสูบทเรียน ชี้แจงวัตถุประสงค
15 นาที
195 นาที
3.2 บรรยาย/สาธิต/ฝกปฏิบัติ
3.3 สรุปและซักถาม
15 นาที
4. สื่อการเรียนการสอน
4.1 POWER POINT
4.2 เอกสารประกอบบทเรียน
4.3 คูมือ สื่อ และตํารา
4.4 เครื่องมือและอุปกรณ
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากพฤติกรรม
5.2 จากแบบสอบถาม
5.3 ซักถาม
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6. เนื้อหาวิชา
ความหมายของไฟ
ไฟตามความหมายในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายของไฟวา
ไฟเปนผลจากปฏิกิริยาเคมีซึ่งกอใหเกิดความรอน แสงสวางและเปลวคือกลุมแกสที่กําลังลุกไหมสิ่ง

ตางๆ ได
ดังนั้นเรื่องทฤษฎีของไฟ จะกลาวถึงความหมายของไฟ องคประกอบของการเกิดไฟ รวมทั้ง
ปฏิกิริยาทางเคมี และทางภายภาพเกี่ยวกับการเผาไหม ดังนี้คือ
ทฤษฎีของไฟ
ไฟเปนปฏิกิริยาซึ่งเกิดจากการรวมตัวขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยสารเคมีที่เรียกวาเชื้อเพลิงที่
เขาทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในรูปอิสระหรืออกซิเจนจากสารประกอบ ในการทําปฏิกิริยาของสารที่
เปนเชื้อเพลิงกับสารบางชนิด เชน แกสฟลูโอรีน(F) และคลอรีน(C) จะเกิดสารที่เปนอันตรายตอการ
ดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอมขึ้นได แตการทําปฏิกิริยาในการเกิดไฟนั้น โมเลกุลของสารที่เปนเชื้อเพลิงที่
เขาทําปฏิกิริยากับโมเลกุลของสารที่ชวยใหเกิดการเผาไหมจะตองขับปลอยพนักงานความรอนออกมา
จนสารที่เปนเชื้อเพลิงมีสภาพเปลี่ยนไปเชน การเผาไหมของแผนกระดาษในบรรยากาศก็จะมีเปลวไฟ
ความรอน แสงสวาง รวมทั้งกระดาษทั้งแผนก็จะมีสภาพเปลี่ยนไปเปนเถาถาน
นอกจากนี้ยังมีสารบางอยาง เมื่อไดรับความรอนอยางเพียงพอที่จะทําใหเกิดการสลายตัวเอง
แลวไหมเปนเปลวไฟ แสงสวาง ความรอนและแปรสภาพเปลี่ยนไปเชน การสลายตัวของสารไฮดรา
ซีน(N2H4)ไดโบเรน(B2H6)ไนโตรมีเทน(CH3NO2) ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O4)เปนตน
องคประกอบของการเกิดไฟ
การเผาไหมโดยทั่วไปขึ้นอยูกับเชื้อเพลิง ความรอน และออกซิเจนในอากาศซึ่งเปนตัวเติม
ออกซิเจนใหเชื้อเพลิง ดังตอไปนี้

รูป สามเหลี่ยมของไฟ (Fire Triangle)
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1. สามเหลี่ยมของไฟ มีองคประกอบของการเกิดไฟดังนี้
1.1 เชื้อเพลิง มีทั้งของแข็ง ของเหลว และกาซ สวนเชื้อเพลิงที่เปนไอหรือแกสจะตองมี
ปริมาณที่พอเหมาะกับอากาศ เพราะถามีเชื้อเพลิงนอยหรือมากเกินไปก็อาจจะไมเกิดการลุกไหมขึ้น
เชื้อเพลิงสวนมากเปนสารอินทรีย สาร ที่ประกอบดวยไฮโดรคารบอน
1.2 ความรอน เปนที่ชนวนทําใหเกิดพลังงานที่ทําใหเกิดการเผาไหมในขั้นแรก เมื่อเกิด
เปลวไฟและความรอนมากขึ้น ซึ้งอาจทําใหประจุ ไฟฟาเกิดเปนประกายไฟจุดติดตอไป สารที่เปน
เชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ จะลุกไหมเปนเปลวไฟที่อุณหภูมิที่แตกตางกัน
1.3 ออกซิเจน เปนแกสที่ชวยใหเกิดการจุดติด สวนมากมาจากออกซิเจนในอากาศ ปกติ
ในอากาศจะมีออกซิเจนประมาณ 21% ไนโตรเจนประมาณ78 % คารบอนไดออกไซด 0.05 % และ
อื่นๆ 0.95 %
เพื่อที่จะชวยใหเขาใจในเรื่องการเผาไหมและการดับเพลิงไดดีขึ้นตองเขาใจองคประกอบของ
การเกิดไฟที่เกิดจากปฏิกิริยาของโมเลกุลอิสระ ของสารที่เปนเชื้อเพลิงเขาทําปฏิกิริยากับสารที่ชวย
ใหเกิดการเผาไหมแลวทําปฏิกิริยากันอยางตอเนื่องตามรูปที่ 2 เปนองคประกอบสี่เหลี่ยมของการเกิด
ไฟในรูปที่มีเปลวไฟ (Flaming) และ รูปแบบของการระเบิด (Explosion)
โมเลกุลของสารทําปฏิกิริยาตอเนื่อง
ออกซิเจน

เชื้อเพลิง
ความรอน

รูปสี่เหลี่ยมของไฟ(Fire Rectangle)

2. สี่เหลี่ยมของไฟมีองคประกอบของการเกิดไฟดังนี้
2.1 เชื้อเพลิง (Fuel) เชื้อเพลิงมีทั้งของแข็ง ของเหลว และแกส จะอยูในสภาพที่เปน
เชื้อเพลิงได เชื้อเพลิงที่เปนของแข็งตองไดรับความรอนจนหลอมเหลวตัวเอง (Pyrolytic Distillation)
เปนไอ เชื้อเพลิงเหลวบางครั้งก็สามารถคลายไอ (Vaporization) ในอุณหภูมิปกติ แตบางชนิดตอง
ไดรับความรอนจนแปรสภาพเปนไอ และการที่ไอของเชื้อเพลิงของแข็ง ของเหลวและแกส จะจุดติด
เปนประกายไฟไดนั้น เชื้อเพลิงนั้น ๆ ตองมีสภาพเปนโมเลกุลอิสระ หรืออนุภาคเล็ก ๆ ซึ่งเรียกวา ฟรี
เรดิเคล (Free Radical) เชน
C° เรียกวา อนุภาคเล็ก ๆ หรือ โมเลกุลอิสระของคารบอน (Carbon Free Radical)
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H° เรียกวา อนุภาคเล็ก ๆ หรือโมเลกุลอิสระของไฮโดรเจน (Hydrogen Free Radical)
2.2 ความรอน (Heat) ความรอนทําใหสารที่เปนเชื้อเพลิงเกิดการขับปลอยอิเล็กตรอน
และยังทําใหโมเลกุลของเชื้อเพลิงขยายตัวออกเปนอนุภาคเล็กๆ (Free Radical) เชน ความรอนทําให
แกสมีเทน เกิดอนุภาคเล็ก ๆ เปนจํานวนมาก เชน การแพรกระจายของโมเลกุลอิสระของแกสมีเทน
ดังสมการ
CH4→ CH°3 +H° → CH°2 + H° → CH° + H° → C° + H°
ความรอนยังทําใหออกซิเจนที่ไดรับความรอนกระจายตัวออกเปนอนุภาคเล็ก ๆ (Free
radical) ดังสมการ
O2→ O° + O°
ปริมาณความรอนที่ใหกับเชื้อเพลิง ตองเพียงพอที่จะทําใหเกิดไอ จนไอของเชื้อเพลิงเกิด
การแพรกระจายออกแลวเกิดปฏิกิริยากับสารที่ชวยใหเกิดการเผาไหมเกิดจุดประกายไฟลุกไหมขึ้น
ความรอนอาจจะมาจากแหลงความรอนตาง ๆ คือ
1) ความรอนที่เกิดจากทางกล เชน เกิดการเสียดสีของเครื่องกล การเชื่อมหรือประกาย
ไฟกระจายตัวไปสัมผัสกับเชื้อเพลิง ก็จะเกิดการเผาไหมขึ้น
2) ความรอนที่เกิดจากไฟฟา เชน สายไฟฟาที่มีกระแสไฟฟา เกิดลัดวงจร จะทําใหเกิด
ความรอนถึง 4,000°C
3) ความรอนที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาเคมีกับสารที่ไมเสถียร เชน โซเดียมสัมผัสกับน้ํา
ทําใหเกิดเผาไหมอยางรวดเร็วเกิดการระเบิดขึ้นหรือ ฟอสฟอรัส เมื่อสัมผัสกับอากาศก็จะเกิดการเผา
ไหมขึ้น
4) ความรอนเกิดจากการเนาเปอย เชน กองฟางที่กองสุมเกิดการเนาเปอย จนเกิดความ
รอนอันเนื่องมาจากแบคทีเรียที่เกิดขึ้น คลายความรอน จนถึงจุดที่กองฟางลุกไหมขึ้นมาไดเอง
5) ความร อ นเกิ ด จากสารทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ ออกซิ เ จนในอากาศ เช น น้ํ า มั น ลิ น สี ด
(Linseed oil)ที่ชุบผาขี้ริ้ว เกิดดูดกลืนออกซิเจนในอากาศเขามาทําปฏิกิริยาสะสมความรอนจนถึงจุด
ติดไฟ เนื่องจากความรอนสะสมตอเนื่อง(Susceptibility to Spontaneous Heat)
2.3 ปฏิกิริยาลูกโซ หรือ ปฏิกิริยาตอเนื่อง (Chemical Chain Reaction) การเผาไหมที่ให
เปลวไฟอยางตอเนื่อง ก็เพราะเปนขบวนการของสารที่เปนเชื้อเพลิงเปนตัว รีดิวซิ่งเอเจนท กับสาร
ที่ชวยใหเกิดการจุดติดเปนตัวออกซิไดซิ่งเอเจนท จนเกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนเกิดการจุดติด
ประกายไฟอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการเผาไหมอยางไมหยุดยั้งเปนไปอยางรวดเร็วจนเกิดปฏิกิริยา
ลูกโซคายพลังอยูในรูปของเปลวไฟ ตามรูปที่ 3
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รูปแบบของขบวนการเผาไหม
ที่มา : จาก NFPA HAND BOOK, 1981 SECTION 3/CHAPTER 4 ในหนาที่ 3 – 24

เครื่องมือ อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เครื่องมือดับเพลิงชนิดตางๆ
เครื่องดับเพลิงมีอยูหลายชนิด สวนมากมีขนาดเล็ก สะดวกแกการเคลื่อนยาย และใชไดผลดี
กับเพลิงขนาดเล็ก ที่เพิ่งเริ่มเกิดเทานั้น ผูใชตองรูจักเลือกเครื่องดับเพลิง ใหถูกกับชนิดของเพลิง จึงจะ
สามารถดับไดดี
1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง Dry chemical (powder)
เป น เครื่ อ งมื อ ดั บ เพลิ ง ที่ ใ ช ไ ด ผ ลรวดเร็ ว ในการดั บ ไฟเกื อ บ
ทุกชนิด ในถังจะประกอบดวยผงเคมีแหงโซเดียมไบคารบอเนต และมี
สารกันชื้น ผงเคมีนี้ไมเปนสื่อไฟฟา จึงใชไดดีกับเชื้อเพลิง ที่เปนเพลิงไฟฟา
ที่ มี ก ระแสไฟฟ า อยู ในถั ง จะประกอบด ว ยผงเคมี ซึ่ ง มี ห ลายชนิ ด
หลายคุณภาพไวในถัง แลวอัดแรงดันดวยกาซไนโตรเจนเขาไป เวลาใช
ผงเคมีจะถูกดันออกไปคลุมไฟทําใหอับอากาศ ควรใชภายนอกอาคาร เพราะ
ผงเคมีเปนฝุนละอองฟุงกระจายทําใหเกิดความสกปรก และเปนอุปสรรคใน
การเขาผจญเพลิง อาจทําใหอุปกรณไฟฟาราคาแพง เสียหาย การตรวจสภาพ
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ควรตรวจทุกๆ 6 เดือน ใชดับไฟประเภท A B และ C
2. เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ชนิ ด ก า ซคาร บ อนไดออกไซด ห รื อ ซี โ อทู
(Carbondioxide)
เปนเครื่องมือดับเพลิงที่ใชไดผลรวดเร็วในการดับไฟเกือบทุกชนิด ใน
ถังจะประกอบดวยผงเคมีแหงโซเดียมไบคารบอเนต และมีสารกันชื้น ผงเคมีนี้ไม
เปนสื่อไฟฟา จึงใชไดดีกับเชื้อเพลิง ที่เปนเพลิงไฟฟา ที่มีกระแสไฟฟาอยู ในถัง
จะประกอบดวยผงเคมี ซึ่ง มีหลายชนิด หลายคุณภาพไวในถัง แลวอัดแรงดันดวย
กาซไนโตรเจนเขาไป เวลาใช ผงเคมีจะถูกดันออกไปคลุมไฟทําใหอับอากาศ
ควรใชภายนอกอาคาร เพราะผงเคมีเปนฝุน ละอองฟุงกระจายทําใหเกิดความ
สกปรก และเปนอุปสรรคในการเขาผจญเพลิง อาจทําใหอุปกรณไฟฟาราคาแพง
เสียหาย การตรวจสภาพควรตรวจทุกๆ 6 เดือน ใชดับไฟประเภท A , B และ C
3. เครื่องดับเพลิงชนิดน้ําสะสมแรงดัน ( Water )
เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ชนิ ด บรรจุ น้ํ า ธรรมดา ภายในบรรจุ น้ํ า ธรรมดา
อาศั ย แรงดั น ของก า ซคาร บ อนไดออกไซด หรื อ ไนโตรเจนที่ อั ด ใช ใ น
กระบอกโลหะ ใชดับเพลิงธรรมดา เชน ไม ถาน กระดาษ เสื้อผา อาคาร
บานเรือน ใชดับไฟประเภท A
4. เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดัน ( Foam )
บรรจุอยูในถังที่มีน้ํายาโฟมผสมกับน้ําแลวอัดแรงดันเขาไว (นิยม
ใชโฟม AFFF )ใชในการดับเพลิงประเภท A และ B โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การดับเพลิงประเภท B เนื่องจากน้ํายาโฟม AFFF เบามาก จึงลอยบนผิวหนา
น้ํามันไดรวดเร็ว เมื่อผิวหนาน้ํามันขาดอากาศไฟจะดับลงทันที
เวลาใชถอดสลักและบีบคัน บีบ แรงดันจะดันน้ําผสมกับโฟมผาน
หัวฉีดฝกบัว พนออกมาเปนฟองกระจายไปปกคลุมบริเวณที่เกิดไฟไหม
ทําใหอับอากาศ ขาดออกซิเจน และลดความรอน ใชดับไฟประเภท A และ B
ไฟประเภท บี มีสัญลักษณเปนรูปตัว B สีขาวหรือดํา อยูในรูปสี่เหลี่ยม

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

คูมือฝกอบรม สงเสริมเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

49

5. เครื่องดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย ฮาโลตรอน (Halotron)
ดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันเชื้อเพลิงและไฟฟาไดดี เมื่อเทียบกับ
เครื่องดับเพลิงชนิดอื่นๆ มีตัวยาที่สามารถใชในการดับเพลิงที่เกี่ยวกับน้ํามัน
เชื้อเพลิงเหลวอยางอื่นหรือเชื้อเพลิงธรรมดาก็ไดภายในเวลาอันรวดเร็ว
แตเดิมบรรจุน้ํายาเหลวระเหย ชนิด BCF Halon โบรโมคลอโรไดฟลูออโร
ซึ่งเปนสาร CFC ไวในถังสีเหลือง ใชดับไฟไดดีแตมีสารพิษ และในปจจุบัน
องคการสหประชาชาติ ประกาศใหเลิกผลิตพรอมทั้งใหทุกประเทศ ลดการใชจนหมดสิ้น เพราะเปน
สารที่ทําลายสิ่งแวดลอมโลกบางประเทศ เชน ออสเตรเลีย ถือวาเปนสิ่งผิดกฎหมาย : ปจจุบันน้ํายา
เหลวระเหยที่ไมมีสาร CFC มีหลายยี่หอ และหลายชื่อ ใชดับไฟประเภท C และ B สวนไฟประเภท A
ตองมีความชํานาญ สามารถฉีดใชไดไกลกวากาซคารบอนไดออกไซดออกไซด คือระยะ 3-4 เมตร

รูปแสดงถังดับเพลิงชนิดตาง ๆ
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วิธีใชเครื่องดับเพลิง
ขั้นตอนการใชถังดับเพลิงมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ดึง : ทําการดึงสลักออกจากคันบีบโดยการหมุนสลักจนตัวยึดขาด
ขั้นตอนที่ 2 ปลด : ทําการปลดสายหัวฉีดออกจากตัวถังดับเพลิง และ จับปลายสายชี้ไปที่
ฐานของกองไฟ.... อยาไปฉีดที่เปลวไฟ.... เพราะไฟจะไมดับ....
ขั้นตอนที่ 3 กด : กดคันบีบ (เพื่อใหน้ํายาดับเพลิงพุงออกมาจากหัวฉีด....)
ขั้นตอนที่ 4 สาย : ทําการสายปลายสายไปที่ฐานของเพลิง ใหน้ํายาดับเพลิงพนออกไปได
ทั่วๆ...
พยายามเขาใกล 2 – 4 เมตร เหนือลมพรอมฉีดสารที่บรรจุตามคุณลักษณะของเครื่องดับเพลิง
เชน บรรจุน้ําใหฉีดที่ฐานของเพลิง บรรจุผงเคมีแหงใหฉีดปกคลุม

รูปแสดงการใชถังดับเพลิง

การปองกันและระงับอัคคีภัย
เมื่อรูภยันตรายจากไฟไหมแลว การปองกันมิใหเกิด จะเปนหนทางแรกที่ประชาชนทุกคน
ควรเลือกปฏิบัติ ซึ่งการปองกันนั้นมีหลักอยูวา 1. กําจัดสาเหตุ 2. คุมเขตลุกลาม 3. ลดความสูญเสีย
1. กําจัดสาเหตุ สาเหตุแหงอัคคีภัย
1.1 ประมาท ในการใชเชื้อเพลิง การใชความรอน การใชไฟฟา
1.2 อุบัติเหตุ ทั้งโดยธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย
1.3 ติดตอลุกลาม การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน
1.4 ลุกไหมขึ้นเอง การทําปฏิกิริยาทางเคมี การหมักหมม อินทรียสารวางเพลิงทั้งทางตรง
และ ทางออม
2. คุมเขตลุกลาม รีบระงับ ยับยั้งไฟ ดวยการทําความเขาใจ
วิธีการดับไฟ จึงมีอยางนอย 3 วิธี คือ
1. ทําใหอับอากาศ ขาดออกซิเจน
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2. ตัดเชื้อเพลิง กําจัดเชื้อเพลิงใหหมดไป
3. ลดความรอน ทําใหเย็นตัวลง และการตัดปฏิกิริยาลูกโซ
ประเภทของไฟ Classification of Fire
ไฟมี 4 ประเภท คือ A B C D ซึ่งเปนขอกําหนดมาตรฐานสากล
ไฟประเภท เอ
มีสัญลักษณเปน รูปตัว A สีขาวหรือดํา
อยูในสามเหลี่ยมสีเขียว
ไฟประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิง
ที่มีลักษณะเปนของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เชน ฟน
ฟาง ยาง
ไม ผา กระดาษ พลาสติก หนังสัตว ปอ นุน ดายรวมทั้งตัวเราเอง
วิธีดับไฟประเภท A ที่ดีที่สุด คือ การลดความรอน (Cooling) โดยใชน้ํา
ไฟประเภท บี
มีสัญลักษณเปนรูปตัว B สีขาวหรือดํา
อยูในรูปสี่เหลี่ยม สีแดง
ไฟประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิง
ที่มีลักษณะเปนของเหลวและกาซ เชน น้ํามันทุก
ชนิด
แอลกอฮอล ทินเนอร ยางมะตอย จารบี และกาซติดไฟทุกชนิด เปนตน
วิธีดับไฟประเภท B ที่ดีที่สุด คือ กําจัดออกซิเจน ทําใหอับอากาศ โดยคลุมดับใชผงเคมีแหง
ใชฟองโฟมคลุม
ไฟประเภท ซี
มีสัญลักษณเปนรูป C สีขาวหรือดํา อยูใน
วงกลมสีฟา
ไฟประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่
มีลักษณะเปนของแข็งที่มีกระแสไฟฟาไหลอยู เชน
อุปกรณไฟฟาทุกชนิด การอารค การสปารค
วิธีดบั ไฟประเภท C ที่ดีที่สุด คือ ตัดกระแสไฟฟา แลวจึงใชกา ซคารบอนไดออกไซด หรือ
น้ํายาเหลวระเหยที่ไมมี CFC ไลออกซิเจนออกไป
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ไฟประเภท ดี
มีสัญลักษณเปนรูปตัว D สีขาวหรือดํา อยูในดาว 5 แฉก สีเหลือง
ไฟประเภท D คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนโลหะและ
สารเคมีติดไฟ เชน วัตถุระเบิด, ปุยยูเรีย (แอมโมเนียมไนเตรต), ผงแมกนีเซียม
ฯลฯ
วิธีดับไฟประเภท D ที่ดีที่สุด คือ การทําใหอับอากาศ หรือใชสารเคมีเฉพาะ (หามใชน้ําเปน
อันขาด) ซึ่งตองศึกษาหาขอมูลแตละชนิดของสาร เคมีหรือโลหะนั้นๆ
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บทเรียนที่ 5
เวลา 60 นาที

1. ขอบขายรายวิชา
1.1 การบงชี้วตั ถุอันตราย
1.2 ลักษณะความเปนอันตราย
1.3 สัญลักษณสารเคมี
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับสารเคมีและวัตถุอันตราย
3. วิธีสอน/กิจกรรม
3.1 นําเขาสูบทเรียน ชี้แจงวัตถุประสงค 10 นาที
3.2 บรรยาย
45 นาที
3.3 สรุป
5 นาที
4. สื่อการเรียนการสอน
4.1 POWER POINT
4.2 เอกสารประกอบบทเรียน
4.3 คูมือ สื่อ และตํารา
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากพฤติกรรม
5.2 จากแบบสอบถาม
5.3 ซักถาม
6. เนื้อหาวิชา
การปองกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ป จ จุ บั น ประเทศไทยมี วิ วั ฒ นาการด า นเทคโนโลยี กา วหน า อย า งมาก มี ก ารนํ า วิ ท ยาการ
ดานตาง ๆ รวมถึงการนําสารเคมีและวัตถุอันตรายในรูปแบบตาง ๆ เขาสูกระบวนการผลิตทั้งทาง
ดานอุตสาหกรรมและดานการเกษตร ใหสามารถลดตนทุนและเพิ่มปริมาณการผลิตและคุณภาพของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม แต ห ากการนํ า สารเคมี ม าใช ใ นลั ก ษณะขาดความเข า ใจ และไม มี ม าตรการ
ในการปองกันเรื่องความปลอดภัยแลว จะกอใหเกิดความเสียหายและอุบัติภัยอยางคาดไมถึง เชน
การระเบิด การเกิดเพลิงไหมและการหกรั่วไหลของสารเคมีอาจเกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ
ตั้งแตการใช การผลิต การขนสง การจัดเก็บ และการซอมบํารุงเครื่องจักร ซึ่งอุบัติเหตุภัยรายแรงในแต
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ละครั้ง ทําใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาลตอชีวิต ทรัพยสิน และ สิ่งแวดลอม การระงับอุบัติภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตรายเปนสิ่งสําคัญ และเปนภารกิจตามบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงาน เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดสรรทรัพยากรบุคคล อุปกรณ เครื่องมือและทรัพยากรอื่น ๆ ที่จําเปน
ในการระงับ ภั ย ทั้ ง จากหนว ยงานภาครั ฐ และเอกชน รวมทั้ ง การประสานความร ว มมื อ กัน อย า ง
เป น ระบบ ในอั น ที่ จ ะสามารถลดและบรรเทา ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ให น อ ยที่ สุ ด เพื่ อ ให เ กิ ด
ความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสินและสิ่งแวดลอม
อุบัติภัยที่เกิดจากสารเคมีในแตละครั้งที่เกิดขึ้น มักจะมีความรุนแรงกอใหเกิดการสูญเสีย
ทรัพยสิน และชีวิตของประชาชนเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการกอใหเกิดผลเสีย ระยะยาวตอ
สุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ซึ่งปญหาดังกลาวจะสามารถลดความรุนแรงและ
ความเสียหายได หากสามารถวางแผนการปองกันและการบรรเทาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
1 ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
รั่วไหล เพลิงไหมและการระเบิด ซึ่งเกี่ยวของกับสถานที่ที่มีการเก็บการใชการบรรจุ และการขนสง
ทั้งที่เคลื่อนที่ไดและไมได
2 สารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง สิ่งที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.1 วัตถุที่ระเบิดได หมายถึง เปนสารที่เกิดการระเบิดได เมื่อไดรับความรอน
เปลวไฟ ถูกกระแทกหรือจุดระเบิด เชน กระสุนปน ดินระเบิด ดินปน ตัวจุดระเบิดพลุ แกป ประทัด
ดอกไมไฟ เปนตน
2.2 กาซ หมายถึง กาซที่สามารถติดไฟไดงายเมื่อไดรับความรอน หรือเปลวไฟ เชน
กาซหุงตม กาซไฮโดรเจน กาซบิวเทน เปนตน หรือกาซที่เมื่อสูดดมกลิ่นหรือสัมผัสรางกายแลว ทํา
ใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและอาจเสียชีวิตได เชน กาซคลอรีน กาซแอมโมเนีย เปนตน หรือ กาซที่ถูก
อัดไวในถังดวยความดันสูงเมื่อถูกกระแทกอยางแรงอาจเกิดระเบิดได เชน กาซคารบอนไดออกไซด
กาซออกซิเจน เปนตน
2.3 ของเหลวไวไฟ หมายถึง ของเหลวที่สามารถติดไฟไดงายเมื่อไดรับความรอนหรือ
เปลวไฟ เชน บิวเทน เอทิลแอลกอฮอล เมทิลแอลกอฮอล น้ํามัน เปนตน
2.4 ของแข็งไวไฟ หมายถึง สารที่ลุกไหมไดงายเมื่อไดรับความรอนหรือเปลวไฟ เชน
ไมขีดไฟ กํามะถัน ฟอสฟอรัส ลิกไนท เปนตน หรือสารที่เมื่อถูกน้ําหรือความชื้นจะทําใหเกิดกาซ
ไวไฟ ซึ่งลุกไหมได เชน แคลเซียมคารไบด โซเดียม เปนตน
2.5 สารออกซิไดสและสารเปอรออกไซดอินทรีย หมายถึง สารที่ตัวเอง ไมเกิดการลุก
ไหม แตชวยใหสารอื่นลุกไหมไดโดยสลายตัวใหกาซออกซิเจนออกมา เชน ปุยแอมโมเนียไนเตรท
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ดางทับทิม เปนตน หรือ สารที่สลายตัวแลวใหกาซออกซิเจน ซึ่งจะทําใหตัวเองและสารอื่นเกิดการลุก
ไหม เชน อะเซทติลเปอรออกไซด เปนตน
2.6 สารมีพิษและสารติดเชื้อโรค หมายถึง สารที่เมื่อกิน สัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดลม
หายใจรับสารนี้แลว เปนอันตรายตอรางกายและอาจทําใหเสียชีวิตได เชน ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม ยา
ฆาแมลง หรือสารที่ปนเปอนกับอาหารแลวกินเขาไปจะเปนอันตราย เชน สารละลายพลาสติก หรือ
สารติดเชื้อ ไดแก เชื้อจุลินทรีย เปนตน
2.7 วัสดุกัมมันตภาพรังสี หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบใด ๆ ที่มีองคประกอบสวน
หนึ่งมีโครงสรางภายในอะตอมไมคงตัว และสลายตัวโดยการปลดปลอยรังสีออกมา เชน โคบอลต – 60
เรเดียม – 226 เปนตน
2.8 สารกัดกรอน หมายถึง สารที่มีคุณสมบัติในการทําลายเนื้อเยื่อของรางกาย เชน กรด
ดาง เปนตน
2.9 สารหรือวัตถุอื่น ที่อาจเปนอันตรายได หมายถึง สารที่ไมไดจัดอยูในประเภทใด
ใน 8 ประเภทขางตนแตสามารถกอใหเกิดอันตรายได เชน สารคลอโรฟลูออโรคารบอน(CFC)เปนตน
สารเคมีและวัตถุอันตราย
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี (General information about chemicals)
1. เกรดของสารเคมี (Chemical grade)สามารถแบงไดหลายระดับ เชน
1.1 ACS certified grade มีคุณภาพตามมาตรฐาน American Chemical Society ใชใน
หองปฏิบัติการโดยทั่วไป
1.2 Reagent grade มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานเทียบเทา ACS certified grade
1.3 Technical grade นิยมใชในงานทางอุตสาหกรรม
1.4 Practical or Purified grade มีสิ่งเจือปนบาง มักใชเฉพาะงานทาง การศึกษาและ
งานทางอนินทรียเคมี (Inorganic chemical)
1.5 Primary standard grade มีคุณภาพสูงใชในการเตรียมสารละลายมาตรฐาน
2. ขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ (Material safety data sheet) หรือ MSDS เปนเอกสารที่
บริษัทผูผลิตสารเคมี ใหมาพรอมกับสารเคมี เพื่อที่ผูซื้อสามารถศึกษารายละเอียดของสารเคมีที่ใช
ปฏิบัติงาน สามารถขอไดจากบริษัทผูขายเคมีภัณฑ หรือจากบริษัทผูผลิตโดยตรง รวมทั้งสามารถ
สืบคนไดจากฐานขอมูลตาง ๆ เชน ฐานขอมูลของศูนยขอมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ กรมควบคุม
มลพิษ ที่ http://msds.pcd.go.th ฐานขอมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชสารเคมี
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดที่ www.anamai.moph.go.th ฐานขอมูลการจัดการความรู
เรื่องความปลอดภัยดานสารเคมี ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดที่ http://www.chemtrack.org หรือ
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สืบคนจาก website ตางประเทศที่ใหบริการขอมูล MSDS เชน ที่ http://www.SIRI.org เปนตน
โดยทั่วไปขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ จะประกอบไปดวย
1. ขอมูลของบริษัทผูผลิตสารเคมี
2. หมายเลขสารเคมี CAS registry number (Chemical Abstract Services)
3. ลักษณะทางกายภาพ และเคมีของสารเคมี
4. อันตรายที่อาจเกิดจากการไดรับสารเคมี รวมทั้งโอกาสและชองทางที่อาจจะไดรับ
5. วิธีที่เหมาะสมในการเก็บรักษา
6 .แนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องตน
7. การจัดการของเสีย
8. การเคลื่อนยายและขนสง
เจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทุกคน ควรที่จะศึกษาขอมูลความปลอดภัยเคมีภณ
ั ฑ
ของสารเคมีทุกตัวที่ตองใชในหองปฏิบัติการ การเก็บขอมูลความปลอดภัยเคมีภณ
ั ฑ ควรเก็บเขาแฟม
เอกสาร เรียงตามตัวอักษร เพือ่ ความสะดวกในการคนหาภายหลัง
การแยกประเภทสารเคมี (Classification of chemicals)
สารเคมีสามารถแบงไดเปนหลายประเภท แตเมื่อพิจารณาถึงอันตรายตอสุขภาพ สามารถ
แบงประเภทของสารเคมี ไดเปน
1. สารเคมีที่ไวไฟ (Flammable and combustible) วัตถุไวไฟ (Flammable substances)
หมายถึงวัตถุที่งายตอการติดไฟ และเผาไหมในที่ที่มีอากาศ ของเหลวไวไฟ (Flammable liquid)
หมายถึง ของเหลวที่มีจุดวาบไฟ ที่อุณหภูมิต่ํากวา 37.8 0ซ. สวนของเหลวติดไฟได (Combustible
liquid) หมายถึงของเหลวที่มีจุดวาบไฟสูงกวา หรือเทากับ 37.8 0ซ. บางกรณีมีการแยกประเภทสาร
ไวไฟ ออกเปนของแข็ง และ กาซ ตัวอยางของกาซไวไฟ เชน Acetylene, Ethylene oxide และ
Hydrogen เปนตน ในกลุมของสารเคมีที่ไวไฟ ยังสามารถแบงเปนกลุมยอย ไดแก
1.1 สารเคมีที่ระเบิดได (Explosive) สารเคมีที่กอใหเกิดการระเบิดเมื่อไดรับความ
รอน แสง หรือตัวเรง (catalyst) ไดที่พบในหองปฏิบัติการ ไดแก สารประกอบในกลุม nitrate,
chlorate, perchlorates, picrate นอกจากนั้นสารประกอบของโลหะเชน ผงแมกนีเซียม หรือผงสังกะสี
เมื่อผสมกับอากาศ ก็สามารถระเบิดไดเชนกัน
1.2 สารเคมีที่ติดไฟเองได (Pyrophorics) ตามมาตรฐานของ US OSHA (United States
Office of Occupation Safety and Administration)ไดแกสารเคมีที่สามารถติดไฟ(ignition) ไดเองที่
อุณหภูมิเทากับหรือต่ํากวา 54.4 0ซ. สารในกลุมนี้มักทําปฏิกิริยารุนแรงกับน้ํา (Water reactive) และ
ติดไฟเมื่อสัมผัสกับน้ํา หรืออากาศชื้น ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะเร็วหรือชาขึ้นกับชนิดของสารเคมี ตัวอยาง
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สารเคมีประเภทนี้ไดแก calcium, magnesium สารเคมีบางตัวสามารถติดไฟขึ้นเองได เมื่ออุณหภูมิ
ภายนอกถึงจุดสันดาปของสารเคมีนั้น โดยไมตองอาศัยอุปกรณอื่นชวย สารเคมีเหลานี้ไดแก sodium,
potassium, phosphorus เปนตน
1.3 สารที่ไวตอการทําปฏิกิริยากับน้ํา (Water reactive substances) จะเกิดปฏิกิริยา
รุนแรง โดยเฉพาะเมื่อมีน้ําอยูจํากัด สารเคมีในกลุมนี้ เชน สารAlkali และ สาร Alkali earth
potassium, calcium สารในกลุม Anhydrous metal halides เชน Aluminum bromide, Germanium
chloride เปนตน
1.4 สารเคมีที่เกิดเปอรออกไซด (Peroxide substances) สารเคมีในกลุมนี้ ทําปฏิกิริยา
อย า งช า ๆกั บ ออกซิ เ จนในอากาศ โดยมี แ สง และความร อ นเป น ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า เกิ ด เป น สาร
เปอรออกไซด ซึ่งสามารถกอใหเกิดการระเบิดรุนแรงได การนําสารเคมีในกลุมนี้มาใชตองแนใจวา
ปราศจากสารเปอรออกไซด บางหองปฏิบัติการกําหนดระยะเวลาจัดเก็บสารเคมีในกลุมนี้เปนราย
สารเคมี รายละเอียดสารเคมีในกลุมที่เกิดเปอรออกไซดและระยะเวลาจัดเก็บในหองปฏิบัติการ ]
2. สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกรอน (Corrosives) สารในกลุมนี้ กอใหเกิดการระคายเคืองตอ
ระบบทางเดินหายใจ ทําลายเยื่อบุผิวหนัง และเยื่อบุตา สารในกลุมนี้ที่สําคัญ ไดแก กรดแก ดางแก
Dehydrating agent, และ Oxidizing agent
2.1 กรดแก หรือ กรดเขมขนทุกชนิด สามารถกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง
และ เยื่อบุตา เฉพาะอยางยิ่งกรดไนตริค กรดโครมิค และ กรดไฮโดรฟลูออริค ทั้งนี้ การเคลื่อนยาย
กรดเหลานี้ควรใสถุงมือยาง ผายางกันเปอน รวมทั้งควรใสหนากากปองกันไอระเหย
2.2 ดางแก เชน Sodium hydroxide Potassium hydroxide Ammonia สารเหลานี้
มีฤทธิ์ระคายเคืองตาสูง ดังนั้นการเคลื่อนยายสารเคมีในกลุมนี้ตองใสอุปกรณปองกันเชนเดียวกันกับ
การเคลื่อนยายกรดแก
2.3 สารเคมีที่ดูดน้ํา (Dehydrating agent) สารเคมีในกลุมนี้ที่สําคัญไดแก กรดกํามะถัน
(Sulfuric acid) Sodium hydroxide Phosphorus peroxide และCalcium oxide สารเหลานี้หากสัมผัส
ผิวหนังกอใหเกิดอาการไหมของผิวหนังได
2.4 สารออกซิไดซ (Oxidizing agent) ไดแก สารที่เปนตัวรับอีเล็คตรอน (Electron
acceptor)ในปฏิกิริยา หรืออีกความหมายหนึ่งเปนตัวใหออกซิเจน สารเคมีในกลุมนี้ เชน สารประกอบ
Hypochlorite, permanganate และ เปอรออกไซด เปนตน เนื่องจากสารเคมีในกลุมนี้เปนตัวให
ออกซิเจน จึงสามารถเปนตัวเรงใหเกิดการสันดาป หรือเผาไหมได
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การจัดทําบัญชีสารเคมี (Inventory control)
การจัดทําบัญชีสารเคมี (Inventory control) อยางเหมาะสม นับวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
หองปฏิบัติการทุกแหง โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.การจัดซื้อสารเคมีควรจัดซื้อเทาที่จําเปน การจัดซื้ออาจกระทําเปนงวด เชน งวดละ 6 เดือน
เปนตน
2. ควรตรวจสอบวันหมดอายุของสารเคมีแตละตัว
3. ควรมีการบันทึกการซื้อสารเคมีแตละตัว เชน วันที่ไดรับ ชื่อบริษัทที่ผลิต ปริมาณบรรจุ
เปนตน
4. การใชสารเคมีควรเปนลักษณะ First-in, First-out ซึ่งเปนวิธีการที่ดีเพื่อปองกันการ
หมดอายุของสารเคมี
5. ควรมีการกําหนดตัวบุคคลที่ชัดเจน เพื่อเปนผูรบั ผิดชอบ ดูแลการจัดเก็บสารเคมี
6. ควรมี การตรวจสอบสารเคมี ทุกๆครึ่งป ควรกําจัดสารเคมีที่เสื่อมสภาพ เชน สีเปลี่ย น
เปนตะกอน หรือ สีขุน รวมทั้งสารเคมีที่ฉลากลบเลือน หรือ ภาชนะบรรจุเสียหาย
การจัดเก็บสารเคมี
การจั ด เก็ บ สารเคมี อ ย า งถู ก วิ ธี ช ว ยให ง า ยในการทํ า งาน และเกิ ด ความปลอดภั ย ต อ
ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ การเก็บสารเคมี มีขอพึงปฏิบัติทั่วไป ดังนี้
1. แยกการเก็บสารเคมีตามประเภทอันตราย จากนั้นจึงคอยวางเรียงตามลําดับตัวอักษร
2. ไมควรใชตูดูดควัน เปนที่เก็บสารเคมี
3. เก็บสารเคมีเขาที่ ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานทุกครั้ง
4. สารเคมีไวไฟ ควรเก็บตูควบคุมอุณหภูมิ เพื่อปองกันการติดไฟ
5. ไมควรเก็บสารเคมีบนชั้นในระดับที่เหนือระดับสายตาขึ้นไป
6. ไมควรวางขวดสารเคมีซอนกันในแนวตั้ง
7. ไมควรเก็บสารเคมีในบริเวณทางเดิน บันได หรือวางบนพื้น ควรเก็บในพื้นที่ที่จัดไว
โดยเฉพาะ
8. สารเคมีทุกตัวควรมีการบันทึก วันที่ไดรับเขามาในหองปฏิบัตกิ าร และวันที่เปดใช
การแยกเก็บสารเคมี (Segregation)
การเก็บสารเคมี ควรมีการจัดแยกเก็บตามชนิด หรือ ประเภทของสารเคมี รวมทั้งประเภท
ของอันตราย อันตรายของสารเคมีแตละชนิดอาจดูไดจากเอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ
Material Safety Data Sheets (MSDS) อยางไรก็ตามสารเคมีชนิดหนึ่งอาจถูกจัดเรื่องของ
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ความอันตรายอยูในหลายหมวดหมูได ซึ่งในกรณีนี้ควรจัดใหสารเคมีนั้นอยูในกลุมที่เปนอันตราย
สูงสุด
ขอพึงระวังในการจัดเก็บสารเคมี
1. ควรมีการกําหนดปริมาณสูงสุดที่จะเก็บสารเคมีประเภทของเหลวที่ไวไฟหรือ ติดไฟ
(Flammable and combustible liquid ) ในหองปฏิบัติการ ไมควรเก็บของเหลวไวไฟในภาชนะที่
ทําดวยแกว เนื่องจากมีโอกาสที่เกิดการตกแตก และเกิดอุบัติเหตุไดงาย รวมทั้งควรแยกการเก็ บ
สารเคมีประเภทนี้ออกจากสารเคมีที่เปน Oxidizer เชน ไมควรเก็บกรดอินทรีย (Organic acids)ที่มักมี
คุณสมบัติติดไฟได (combustible) ไวรวมกับกรดอนินทรีย (Inorganic acids) ซึ่งมีคุณสมบัติเปน
Oxidizer กรณีของเหลวที่มีความไวไฟสูงอาจตองเก็บในตูเย็น ทั้งนี้กอนนําเขาเก็บ ควรปดฝาภาชนะ
ใหแนน เพื่อปองกันไอระเหยของสารเคมีเหลานี้
2. การจัดเก็บสารเคมีประเภท Oxidizer ไมควรเก็บสาร Oxidizer รวมกับสารเคมีประเภท
ของเหลวไวไฟ โดยทั่วไปสารOxidizer ที่เปนกาซ จะมีความไวตอปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งสามารถ
ทําปฏิกิริยากับโลหะตาง ๆ การทําความสะอาดสารเคมีประเภทนี้ ไมควรทิ้งลงในถังขยะเนื่องจาก
อาจเกิดการลุกไหมได
3. สารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (Health hazard) ไดแกสารพิษตางๆ รวมถึงสารกอมะเร็ง
(Carcinogen) และสารที่กอใหเกิดความผิดปกติของพันธุกรรม (Mutagen) ควรมีการแยกเก็บสารเคมี
ประเภทนี้ไวเฉพาะสวน รวมทั้งควรมีการกําหนดบุคคลที่สามารถใชงานสารประเภทนี้เฉพาะผูที่
ไดรับอนุญาตเทานั้น
4. สารเคมีที่ไมควรจัดเก็บรวมกัน (Incompatible chemicals) สารเคมีหลายตัวเมื่อทําปฏิกิริยา
กัน จะเกิดผลลั พ ธ ที่เ ปน อั นตรายตอสุขภาพ และทรัพ ยสิน ดังนั้นควรระมั ด ระวัง ในการจั ด เก็ บ
สารเคมีเหลานี้ใหแยกจากกัน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะทําใหสารเคมีเหลานี้ทําปฏิกิริยากัน
รวมทั้งระมัดระวังในการนําขวดบรรจุสารเคมีเกามาใชบรรจุสารเคมีตัวอื่นๆ
สารเคมีอันตราย (Chemical hazard)
สารเคมีอันตราย หมายถึง สารเคมีที่มีหลักฐานที่เชื่อถือไดวากอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
ทั้งผลกระทบอยางฉับพลัน หรือ เรื้อรัง มักรวมถึงสารที่กอใหเกิดมะเร็ง (carcinogen) สารพิษ สารพิษ
ที่กอใหเกิดผลตอระบบสืบพันธุ (Reproductive toxins) สารที่กอใหเกิดการระคายเคือง (Irritants)
สารที่สงผลตอระบบเลือด ระบบประสาท เปนตน (Sharp, 2002)
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ทั้ง นี้ ต ามประกาศกระทรวงมหาดไทยว า ดว ยเรื่อ งความปลอดภั ย ในการทํ า งานเกี่ ย วกั บ
สารเคมีอันตราย ได ใหความหมายของ สารเคมีอันตราย วาหมายถึง สาร สารประกอบ สารผสม
ซึ่งอยูในรูปของของแข็ง ของเหลว และ กาซ ที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางดัง ตอไปนี้
1. มีพิษ กัดกรอน ระคายเคือง ทําใหเกิดอาการแพ กอมะเร็ง หรือ ทําใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพ อนามัย
2. ทําใหเกิดการระเบิด เปนตัวทําปฏิกิริยาที่รุนแรง เปนตัวเพิ่มออกซิเจน หรือไวไฟ
3. มีกัมมันตภาพรังสี
ในประกาศดั งกล าวไดกํ าหนดรายชื่ อสารเคมีมากกวา 1,500 ชนิด เปนสารเคมีอันตราย
รายละเอียดสามารถดูไดจากhttp://www.ohseinstitute.org/ohs/thailand/pdf/2_7.pdf
ประเภทของสารเคมีอันตราย
ในประเทศไทยการแบงประเภทของสารเคมีอันตราย ไดยึดระบบสหประชาชาติ ที่ใชอยูแลว
กับประเทศตางๆ ทั่วโลก (International Classification System) ซึ่งแบงสารเคมีอันตรายออกเปน
9 ประเภท(วราภรณ : 2545) ดังนี้
ประเภท
คําจํากัดความ
ตัวอยาง
ประเภทที่ 1
สารที่ ก อ ให เ กิ ด การระเบิ ด ได วัตถุระเบิด, ยุทธภัณฑ
(Explosives)
ประเภทที่ 1.1 สาร หรือสิ่งที่กอใหเกิดอันตราย จาก
การระเบิดอยางรุนแรง
ประเภทที่ 1.2 สาร หรือสิ่งที่กอใหเกิดอันตราย พลุ, ดอกไมไฟบางชนิด
โดยการกระจายของสะเก็ด เมื่อเกิดการระเบิด แตไม
กอใหเกิดอันตราย จากการระเบิดอยางรุนแรง
ประเภทที่ 1.3 สาร หรือสิ่งซึ่งกอใหเกิดอันตราย จาก พลุ, ดอกไมไฟบางชนิด
เพลิงไหม ตามดวยการระเบิด หรืออันตราย จากการ
กระจายของสะเก็ดบาง หรือเกิดอันตรายทั้งสองอยาง
แตไมกอใหเกิดอันตราย จากการระเบิดอยางรุนแรง
ประเภทที่ 1.4 สาร หรือสิ่งซึ่งไมกอใหเกิดอันตราย ประทัด, ยุทธภัณฑที่ใช
มากนัก ผลของการระเบิดจํากัดอยูในเฉพาะหีบหอ ในการฝกซอม
ไมมีการกระจายของสะเก็ด
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คําจํากัดความ
ตัวอยาง
ประเภทที่ 1.5 สารที่ไมไวตอการระเบิด แตถาเกิด Explosive slurries,
การระเบิ ด จะก อ ให เ กิ ด อั น ตรายอย า งรุ น แรง emulsion, water gel
เชนเดียวกับสารในขอ 1.1
(type E explosives)
ประเภทที่ 1.6 สารที่ไมวองไว หรือเฉื่อยชามาก ตอ
การระเบิด ซึ่งไมกอใหเกิดอันตรายรุนแรง จากการ
ระเบิด
ประเภทที่ 2 กาซ : ในรูปของเหลว อัดความดัน หรือ
อยูในรูปของสารละลาย ภายใตความดัน
ประเภทที่ 2.1 กาซไวไฟ : ติดไฟงายเมื่อถูกประกาย
ไฟ
ประเภทที่ 2.2 กาซไมไวไฟ,ไมเปนพิษ : อาจเกิด
ระเบิดได เมื่อถูกกระแทกอยางแรก หรือไดรับความ
รอนสูงจากภายนอก
ประเภทที่ 2.3 กาซพิษ(Poisonous gas) : อาจตายไป
เมื่อสูดดม

กาซหุงตม กาซมีเทน
กาซไฮโดรเจน
กาซอะเซทีลีน
กาซออกซิเจน
กาซไนโตรเจนเหลว
ก า ซ ค า ร บ อ น ไ ด ออกไซด
กาซคลอรีน
กาซแอมโมเนีย
กาซไฮโดรเจนคลอไรด
ไซยาไนด
ซัลเฟอรไดออกไซด
Gasoline

ประเภทที่ 2.4 กาซกัดกรอน
ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ
ประเภทที่ 3.1 ของเหลวที่มีจุดวาบไฟนอยกวา - 18
องศาเซลเซียส
ประเภทที่ 3.2 ของเหลวที่มจี ุดวาบไฟนอยกวา - 18 อะซีโตน
ถึง 23 องศาเซลเซียส
ประเภทที่ 3.3 ของเหลวที่มจี ุดวาบไฟนอยกวา 23 ถึง เมธานอล
61 องศาเซลเซียส
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คําจํากัดความ
ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ ซึ่งสามารถลุกไหมไดเอง
และสารที่เมื่อสัมผัสกับน้ําแลว จะปลอยกาซไวไฟ
ออกมา
ประเภทที่ 4.1 ของแข็ ง ซึ่ ง ขนส ง ในสภาวะปกติ
เกิดติดไฟ และลุกไหมอยางรุนแรง ซึ่งมีสาเหตุจาก
การเสียดสี หรือจากความรอนที่ยังหลงเหลืออยู
จากกระบวนการผลิต หรือปฏิกิริยาของสารเอง หรือ
ความรอนสูงภายใน 45 นาที
ประเภทที่ 4.2 วัตถุที่เกิดการลุกไหมไดเอง : สารที่
ลุกติดไฟไดเอง ภายใตการขนสงในสภาวะปกติ หรือ
เมื่อสัมผัสกับอากาศแลวภายใน 5 นาที เกิดความรอน
จนถึงลุกติดไฟ
ประเภทที่ 4.3 วัตถุที่ถูกน้ําแลวใหกาซไวไฟ : สารที่
เมื่อสัมผัสกับน้ําแลว จะปลอยกาซไวไฟออกมา หรือ
เกิดการลุกไหมไดเอง เมื่อสัมผัสกับน้ํา หรือไอน้ํา

ตัวอยาง
ผงกํามะถัน ฟอสฟอรัส
แดง ไมขีดไฟ

ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซ และสารเปอรออกไซด
อินทรีย
ประเภทที่ 5.1 วัตถุออกซิไดซ : สารซึ่งทําให หรือ
ชวยใหสารอื่นติดไฟได โดยการใหออกซิเจน หรือ
สารออกซิไดซอื่น ซึ่งตัวมันจะติดไฟหรือไมก็ตาม
ประเภทที่ 5.2 ออร แ กนิ ค เปอร อ อกไซด
:
สารประกอบอินทรียที่มีโครงสราง "-O-O-" ซึ่งเปน
สารออกซิไดซที่รุนแรง และสามารถระเบิดสลายตัว
หรือไวตอความรอนการกระทบ กระเทือน หรือการ
เสียดสีทําปฏิกริยารุนแรงกับสารอื่น ๆ

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
โปแตสเซียมคลอเรต
แอมโมเนียม ไนเตรท

ฟอสฟอรัสขาว
ฟอสฟอรัสเหลือง
โซเดียมซัลไฟต
แคลเซียมคารไบด
โซเดียม

เมทธิล เอทธิล
คีโตนเปอรออกไซด
อะซิโตนเปอรออกไซด
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คําจํากัดความ
ประเภทที่ 6 สารพิษ และสารที่กอใหเกิดการติดเชื้อ
ประเภทที่ 6.1(a)สารพิษ: อาจทําใหเสียชีวิตหรือ
บาดเจ็บอยางรุนแรงจากการกิน การสูดดม หรือ
จากการสัมผัสทางผิวหนัง
ประเภทที่ 6.1 (b)วัตถุมีพิษ : สารที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ
ประเภทที่ 6.2 สารกอใหเกิดการติดเชื้อ วัตถุติดเชื้อ :
วัตถุที่มีเชื้อโรคปนเปอนและทําใหเกิดโรคได

ประเภทที่ 7 สารกัมมันตรังสี

ประเภทที่ 8 สารที่ทําใหเกิดการกัดกรอน

ประเภทที่ 9 สาร หรือวัตถุอื่น ที่อาจเปนอันตรายได
ประเภทที่ 9.1 สารที่เปนอันตราย ซึ่งยังไมจํากัดอยู
ในประเภทใด ใน 8 ประเภทขางตน แตสามารถ
กอใหเกิดอันตรายได
ประเภทที่ 9.2 สารที่กอใหเกิดอันตราย ตอสภาวะ
แวดลอม
ประเภทที่ 9.3 ของเสียอันตราย
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ตัวอยาง
อารซีนิค ไซยาไนด
ปรอท สารฆาแมลง
สารปราบศัตรูพืช
โลหะหนักเปนพิษ
สารประกอบแคดเมี่ยม
วัคซีน จุลินทรีย
ของเสียอันตรายจาก
โรงพยาบาล
เข็มฉีดยาที่ใชแลว
เชื้อโรคตาง ๆ
ยูเรเนีย่ ม
ไอโซโทปของรังสีตางๆ

กรดซัลฟูริค กรดเกลือ

น้ําแข็งแหง (Dry ice)
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ปายกํากับสารเคมี
บริษัทผูผลิตสารเคมีมักติดปายกํากับสารเคมี เพื่อแสดงถึงลักษณะของอันตรายไวที่ฉลาก
ของภาชนะบรรจุสารเคมี ซึ่งมักประกอบไปดวยสัญลักษณตางๆกันออกไป ระบบของปายกํากับ
สารเคมีที่ควรรูจักมีดังตอไปนี้
NFPA (National Fire Protection Agency) ไดกําหนด
ปายกํากับสารเคมีเปน รูปเพชร ภายในแบงเปน 4 สี ไดแก
สีแดง สีน้ําเงิน สีเหลือง และสีขาว (Special hazard) โดยมี
รายละเอียด คือ W หมายถึง สารเคมีที่ทําปฏิกิริยากับน้ํา (Water
reactive) Ox หมายถึง Oxidizer Cor หมายถึง สารเคมีที่มี
ฤทธิ์ Corrosive
นอกจากนี้ ระบบ NFPA ยังแสดงตัวเลข 0-4 เพื่อแสดง
ปายกํากับสารเคมีตามมาตรฐาน NAPA ระดับความรุนแรงอีกดวย
นอกจากระบบ NFPA ปายสัญลักษณแบงประเภทสารอันตรายยังมีระบบอื่น เปนที่นิยมใช
เชน HMIG (Hazardous material identification guide) เปนปายแสดงอันตรายของสารเคมี
ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทเอกชน Lab safety Supply, Inc. และระบบ HMIS (Hazardous material
information system) ซึ่งพัฒนาโดย NPCA( National Paint and Coating Association) ทั้งระบบ HMIG
และ HMIS มีการใชสี 4 สี โดยที่สามสีแรก ไดแก น้ําเงิน แดง และเหลือง เปนการระบุถึงอันตราย
ของสารเคมี ที่เกิดตอสุขภาพ การติดไฟ และ ปฏิกิริยาของสารเคมี โดยมีระดับคะแนนตั้งแต 0-4
(คะแนน 0 หมายถึง สารเคมีนั้นไมกอใหเกิดอันตราย ขณะที่หมายเลข 4 แสดงความอันตรายสูงสุด)
ขณะที่สีสุดทายไดแก สีขาว จะแสดงถึง เครื่องปองกันสวนบุคคล ขอแตกตางของ HMIG และ HMIS
ที่สําคัญไดแก ในระบบ ในชองสีน้ําเงิน ไดมีการเพิ่มชองขึ้น หากในชองที่เพิ่มขึ้นนี้มีเครื่องหมาย
ดอกจัน แสดงวาสารเคมีนั้นสงมีผลในระยะยาว (Chronic or long term effect)

ปายกํากับของสารเคมีตามมาตรฐาน HMIG

ตัวอยางปายกํากับสารเคมีตามมาตรฐาน HAZCHEM
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ปายกํากับสารเคมีตามระบบ HAZCHEM
แผนปายที่มีสัญลักษณของรหัสสารเคมีแฮสเคม เปนที่นิยมใชในประเทศอังกฤษ เพื่อใชใน
การขนสงสารเคมีอันตราย ปายดังกลาวเปนขอเสนอแนะในกรณีฉุกเฉิน เตือนใหทราบ ถึงขนาด
ความรุนแรง ของสารเคมีอันตรายนั้นๆ สําหรับเหตุการณที่ไมคาดคิด เชน การหก รั่วไหลของสารเคมี
หรือกรณีการเกิดไฟไหม ณ บริเวณที่ทําการเก็บสารเคมี จําเปนตองจัดเตรียมถังดับเพลิง และอุปกรณ
สําหรับดูดซับสารเคมี และสารที่ใชเพื่อทําลายฤทธิ์ หรือปรับสภาพของสารเคมี ที่เก็บหก หรือรั่วไหล
ไวใหพรอม และถูกประเภท รวมถึงชุดปองกัน และอุปกรณชวยเหลือตางๆ ในบริเวณที่จัดเก็บ
สารเคมีตางๆ เหลานั้น ในรหัส HAZCHEM ตัวเลข 1-4 บอกใหทราบถึงวิธีการดับไฟ ที่เหมาะกับ
สารเคมีนั้น ๆ ขณะที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แสดงถึงระดับความรุนแรง เครื่องปองกัน และวิธีการทํา
ความสะอาด กรณีเกิดหกรั่วไหล
การจัดการสารเคมีเฉพาะเรื่อง
1. การจัดการสารเคมีที่เปนสารพิษ (Toxic chemicals) การพิจารณาระดับความเปนพิษของ
สารเคมีอาจพิจารณาจากคา TLV (Threshold limit values) หรือ PEL ( Permissible exposure limits)
ซึ่งกําหนดระดับความเขมขนของสารเคมีสูงสุดที่มีไดในอากาศ โดยปกติสารเคมีถูกจัดเปนสารพิษ
(Toxic chemicals) เมื่อมีคา TLV หรือ PEL ต่ํากวา 50 ppm นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาความเปน
พิษของสารเคมีจากคา LD (Lethal dose) หรือ LC (Lethal concentration) โดยที่ LD เปนการระบุความ
เขมขนของสารเคมีที่ใหสัตวทดลองตายลง 50 % โดยสัตวทดลองไดรับสารเคมีนั้นโดยการกิน การฉีด
หรือการดูดซึม(Absorption) หรือ การหายใจ ขณะที่ LC เปนการระบุความเขมขนของสารเคมีที่ให
สัตวทดลองตายโดยการหายใจเทานั้น ปกติคาเหลานี้จะมีระบุอยูในขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ
(MSDS) ของสารเคมีนั้นๆ
2. การจัดการสารเคมีไวไฟ (Flammable chemicals) สารเคมีไวไฟหมายถึงสารเคมีที่มีจุด
วาบไฟ (Flash point) ที่อุณหภูมิต่ํากวากวา 93.3 องศาเซลเซียส ถือเปนสารเสี่ยงตอการติดไฟ และ
อาจกอใหเกิดความเสียหายจากเพลิงไหมได การจัด เก็บสารเคมีไวไฟควรเก็บในตูเก็บสารเคมีสําหรับ
สารเคมีไวไฟเทานั้น ควรเปดตูเมื่อจําเปนเทานั้น การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับสารเคมีไวไฟ ตองทํา
ในตูดูดควันเทานั้น หลีกเลี่ยงอุปกรณที่กอใหเกิดประกายไฟ
จุดชวาล (Autoignition point)หมายถึงอุณหภูมิต่ําสุดที่ของเหลว หรือ ของแข็งติดไฟ
โดยไมตองอาศัยประกายไฟ
3. การจัดการสารเคมีที่ไวตอปฏิกิริยาเคมี (Reactive chemicals) สารเคมีที่ไวตอปฏิกิริยาเคมี
ไดแก สารจําพวก Oxidizer, Organic peroxide และสารที่ระเบิดได (Explosive) การเคลื่อนยายสาร
เหลานี้ตองทําดวยความระมัดระวัง ควรเก็บแยกจากสารประเภทอื่น นอกจากนี้หลีกเลี่ยงการผสมสาร
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เหลานี้ เขากับสารเคมีตัวอื่นโดยไมจําเปน การปฏิบัติงานกับสารในกลุมนี้ควรใชอุปกรณปองกัน
สวนบุคคลที่เหมาะสม
4. การจัดการสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกรอน และอันตรายตอการสัมผัส (Corrosive chemicals
and contact hazard chemicals) สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกรอน ในที่นี้หมายถึงสารเคมีที่มีผลทําลายหรือ
เปลี่ยนแปลง เซลลสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงสารเคมีที่สามารถกัด กรอนโลหะอีกดว ย
การปฏิ บั ติ ง านกั บ สารในกลุ ม นี้ ค วรทํ า ในตู ดู ด ควั น รวมทั้ ง ควรใช อุ ป กรณ ป อ งกั น ส ว นบุ ค คล
ที่เหมาะสม
5. การจัดการสารที่กอมะเร็ง (Carcinogens) ขอมูลเกี่ยวกับสารกอมะเร็ง สามารถสืบคนได
จากหนวยงานที่ศึกษา และทําวิจัยเกี่ยวกับมะเร็ง ที่สําคัญ ไดแก IARC (The International Agency for
Research on Cancer) ซึ่งเปนหนวยงานภายใตองคกรอนามัยโลก ( World Health Organization) ทั้งนี้
IARC ไดแบงสารกอมะเร็งออกเปนหลายหมวดหมู ขึ้นอยูกับความสามารถกอมะเร็งของสารนั้นๆ
รายชื่ อ สารเคมี ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด มะเร็ ง ซึ่ ง สามารถตรวจค น ได ที่ http://www.iarc.fr นอกจากนี้
อาจสืบคนสารกอมะเร็งไดจาก http://www.cdc.gov/niosh/npotocca.html ซึ่งเปนเว็บไซดของสถาบัน
ความปลอดภัยในอาชีพและสุขภาพแหงชาติ (National Institute for Occupational Safety and Health)
หรือ NIOSH หนวยงานภายใตกรมสุขภาพและบริการ (Department of Health and Human Service)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับสารกอมะเร็ง ควรทําในพื้นที่ที่กําหนดไวใหโดยเฉพาะ ซึ่งพื้นที่
ดังกลาวตองมีขอบเขตที่แนชัด และมีปายประกาศที่ชัดเจน การปฏิบัติงานทําไดเฉพาะบุคลากร
ที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับสารกอมะเร็งเทานั้น การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับสารกอมะเร็ง ควรใช
สารก อ มะเร็ ง ในปริ ม าณที่ น อ ยที่ สุ ด เท า ที่ กํ า หนดในคู มื อ ปฏิ บั ติ ง านเท า นั้ น รวมทั้ ง ควรทํ า
ความสะอาด พื้นที่ทํางานทุกครั้งภายหลังการปฏิบัติงาน
6.การจัดการทอบรรจุกาซ (Compressed gas cylinders) หองปฏิบัติการที่มีการใชทอบรรจุ
กาซ ควรมีการระมัดระวังเปนพิเศษ เนื่องจากอันตรายซึ่งอาจเกิดไดจากตัวกาซเอง กาซบางตัวอาจติด
ไฟงาย บางตัวกอใหเกิดการระเบิด นอกจากนี้การบรรจุกาซไวในทอความดันสูง ก็เปนอันตราย
เนื่องจากแรงดันของกาซภายในทอ หากเกิดการเสียหายบริเวณวาลวเปดปด แรงดันกาซที่พุงออกมา
ทําใหทอบรรจุกาซเปรียบไดกับทอจรวดทีเดียว จําเปนตองมีการปองกันการลม หรือ กระแทก โดย
การผูกคลองดวยโซรัดกับฝาผนัง การเคลื่อนยายทอบรรจุกาซ ควรปดฝาหุมวาลวกอนทุกครั้ง ควรใช
อุปกรณที่เหมาะสมในการเคลื่อนยาย เชน รถเข็น ไมควรใชมือยกบริเวณวาลวเพื่อปองกันการเสียหาย
ของวาลว
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ตูดูดควัน

อุปกรณจําเปนเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
1.ระบบระบายอากาศ (Ventilation) ห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ก ารใช ส ารเคมี ค วรมี ก ารระบาย
อากาศที่ ดี การระบายอากาศในหอ งปฏิบั ติ ก าร โดยทั่ว ไปไมค วรนอ ยกว า 6 เท า ของขนาดห อ ง
ตอชั่วโมง
2. ตูดูดควัน (Fume hood) การปฏิบัติที่เกี่ยวของกับสารเคมีอันตราย ตองทําในตูดูดควัน
เทานั้น ตูดูดควันตองสามารถดูดอากาศไดไมนอยกวา 80-120 ฟุต /นาที เมื่อฝาตู (Sash) เปดที่ระดับ
18 นิ้ว การใชตูดูดควันควรมีขอพึงปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ระหวางปฏิบัติงาน ฝาตูดูดควัน (Sash) ตองเปดไมเกิน 18 นิ้ว
2.2 อุปกรณ สารเคมีที่ใชปฏิบัติงานในตูดูดควัน ควรอยูหางจากขอบฝาตู เขาไปดานใน
อยางนอย 6 นิ้ว
2.3 ควรเปดพัดลมของตูดูดควันใหทํางานตลอดเวลาที่มีสารเคมีอยูภายในตูดูดควัน
2.4 ไมควรใชตูดูดควันเปนที่เก็บสารเคมี
3. ตูเก็บสารละลายไวไฟ (Flammable liquid storage) สารเคมี
ที่ใชเปนตัวทําละลาย เชน Acetone, ether, alcohol รวมทั้งกรด Glacial
acetic acid สวนใหญมักเปนสารไวไฟ ควรจัดเก็บในที่หางจากประกาย
ไฟ รวมทั้งควรแยกเก็บจากสารเคมีอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสารเคมีใน
กลุมที่เปน oxidizer อุปกรณที่ใชเก็บสารเคมีในกลุมนี้ไดแก ตูเก็บ
สารละลายไวไฟ ในสวนสารเคมีที่งายตอการเกิดระเบิดควรเก็บใน
ตูเก็บสารละลายไวไฟ
ตู แตแยกใหอยูบริเวณนอกอาคาร
4.อางลางตา และที่ลางตัวฉุกเฉิน (Emergency eyewash fountain and safety shower)
อางลางตา และที่ลางตัวฉุกเฉินเปนอุปกรณจําเปนสําหรับทุกหองปฏิบัติการ ใชในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
สารเคมีอันตรายหกราดตัว หรือกระเด็นเขาตา ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต หรือ ทุพลภาพ
ตอผูปฏิบัติงานได สถานที่ติดตั้ง อางลางตา และที่ลางตัว ควรอยูในระยะหางไมเกิน 10 วินาที จาก
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จุดปฏิบัติงาน ไมควรวางสิ่งของกีดขวางเสนทาง เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก ควร
ใชระยะเวลาการลางตา หรือลางตัวไมต่ํากวา 15 นาที เพื่อใหแนใจวาสารเคมีไดถูกชะลางจนหมด

อางลางตา และที่ลางตัวฉุกเฉิน

อางลางอุปกรณ

5. อางลางอุปกรณ (Laboratory sink) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ตองลางมือ
ดวยสบูและน้ําสะอาดทุกครั้ง ภายหลังจากการถอดถุงมือ และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
เมื่อผิวหนังสัมผัสกับสารเคมี อางลางมื อยังใชในการลางอุปกรณในหองปฏิบัติการที่แปดเปอน
สารเคมีอีกดวย
การจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการที่มีสารเคมีอันตราย ควรไดรับการฝกอบรมในหัวขอที่เกี่ยว
ของกับอันตราย และการปองกันตนเอง เชน
1. การจัดการสารเคมีในหองปฏิบัติการ
2. สารกอมะเร็ง และการดําเนินงาน
3. ขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ
ผลการอบรมของผูปฏิบัติงานควรทําการจัดเก็บเอกสาร เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบภายหลัง
ขอควรปฏิบตั เิ มื่อเกิดการหกรั่วไหล(Spill) ของสารเคมีภายในหองปฏิบัติการ
อุปกรณปองกันที่ใชในเมื่อตองทําความสะอาดสารเคมีหกรั่วไหล
1. แวนตาปองกันสารเคมี (Safety glasses)
2. เสื้อกาว หรือผายางกันเปอ น
3. ถุงมือชนิดทนสารเคมี
4. รองเทา ควรเปนรองเทาชนิดหุมสน ไมควรใสรองเทาแตะ
5. อุปกรณชวยหายใจ กรณีที่สารเคมีที่หกราดกอใหเกิดกาซพิษ จําเปนตองใชอุปกรณชวย
หายใจในการเขาไปทําความสะอาด
6. อุปกรณทําความสะอาด เชน ไมถูพื้น ฟองน้ํา กระปองน้ํา
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ของเสียอันตราย (Hazardous waste)
ของเสียจากหองปฏิบัติการที่ถือวาเปนของเสียอันตราย ขึ้นอยูชนิดของสารเคมีที่นํามาใช
ซึ่งโดยทั่วไปของเสียอันตรายมักมีลักษณะเปนของเสียที่ติดไฟงาย (Ignitable waste) หรือมีฤทธิ์กัด
กรอน (Corrosive waste) หรือ ของเสียที่กอใหเกิดปฏิกิริยาเคมี (Reactive waste) เชน กอใหเกิดการ
ระเบิด เปนตน หรือของเสียจากสารเคมีที่เปนพิษ (Toxic waste)
ของเสียไมอันตราย(Non-hazardous waste)
อยางไรก็ตามยังมีของเสียจากสารเคมีอีกหลายชนิดไมถูกจัดวาเปนของเสียอันตราย (Nonhazardous waste) ซึ่งไดแกของเสียที่เกิดจากสารเคมีที่ไมกอใหเกิดใหเกิดมะเร็ง และเปนสารเคมี
ที่มีคา Oral rat LD50 toxicity สูงกวา 500 มก./กก ซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นจากสารเหลานี้ หากมีปริมาณ
ไมมากนัก สามารถทิ้ งไดโดยไมตองผานการบําบัดแตอยางใด รายชื่อสารเคมีที่ไ มถูกจัด วาเป น
ของเสียอันตราย
การใชเชือกในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/การชวยเหลือผูประสบภัย
ความหมายของเชือกสวนประกอบและเงื่อนเชือก
เชือก (Rope) หมายถึง วัสดุที่มนุษยไดสรางขึ้นมาจากพืชในรูปของปอ ปาน เสนใย
สังเคราะห เปนตน หรือมาจากสัตว เชน พวกใยแมลง เสนไหม ขน หนังตางๆ เหลานี้นํามาเปน
วัตถุดิบในการผลิตหรือวัสดุสังเคราะหขึ้นมาเองทางวิทยาศาสตร เชน เสนใยเอ็นสังเคราะห แลวนํามา
ดัดแปลงขึ้นรูปลักษณะเปนเสนดายสานถักเกลียวมีหลายรูปแบบ เพื่อใหเกิดความเหนียว แข็งแรง
ทนทานตอแรงดึงยิ่งขึ้นมีหลายสี หลายขนาด หลายชนิด ทั้งนี้ ก็แลวแตลักษณะการนําไปใชงานหรือ
วัตถุประสงคของการนําไปใชประโยชน
เงื่อนเชือก ( Knot ) หมายถึงการนําเชือกเสนใดเสนหนึ่งหรือหลายเสนเอามาผูกมัดกันเขาให
เกิ ด เปน ปมขึ้ น มาตามแตลั ก ษณะและวิ ธี ก ารผู ก มั ด ซึ่ ง จะแตกต างกั น ออกไปตามแตลั ก ษณะของ
การนําไปใชงาน มีวัตถุประสงคการใชงานแตละประเภทแตกตางกัน ซึ่งจากการผูกมัดดังกลาว
เราเรียกวาเงื่อน
วิธีการเรียกเชือกตามลักษณะการนําไปใชงาน เชือกหนึ่งเสนมีสวนประกอบอยู 3 สวนดังนี้
1. กกเชือก คือเชือกสวนที่ผูกยึดติดตายตัวอยูกับที่หรือเสาหลัก
2. อาวเชือก คือเชือกสวนที่ตอมาจาก กกเชือก ทอดยาวออกไปตามแตขนาดความยาวของ
เชือกเสนนั้นหรือเรียกวาทองเชือกหรือสวนที่จะนํามาใชงาน
3. ปลายเชือก คือเชือกสวนที่ตอมาจากอาวเชือกจนถึงปลายสุดทายของเชือกเสนนั้น
โดยทั่วไปจะมีความยาวเทากับกกเชือก
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รูปแสดงสวนประกอบตาง ๆ ของเชือก

เพื่อไมใหสับสนในการนําไปใชงาน จึงเรียกใหถูกตองหรือเรียกอีกอยางวา กกตาย–ปลายเปน
ฉะนั้น ถามีเชือกหนึ่งเสนวางยาวอยูกับพื้นผูใชงานยังไมไดกําหนดใหสวนใดเปนกกเชือกแลว
จะหยิบเอาสวนใดมาใชงานกอนก็ได และสวนของเชือกที่หยิบมาใชในงาน กอนนี้ เรียกวา กกเชือก
เนื่องมาจากเชือกทุกเสนมีขนาดเทากันตลอดทั้งเสนไมเหมือนไมไผ
ประเภทของเชือก
1. เชือกกาบมะพราว ทําจากกาบมะพราว มีน้ําหนักเบา ลอยน้ําไดเหมาะหรับใชในน้ํา
ไมอมน้ํา นิยมใชโยงเรือ กําลังงานนอยกวาเชือกมนิลาที่มีขนาดเทากัน
2. เชือกปาน ทําจากตนเฮมม สีเหลือง เสนใยหยาบ แข็ง ผูกงายไมเหมาะสําหรับงาน
เกี่ยวกับน้ํา นิยมชุบน้ํามันจึงเรียกวา เชือกน้ํามัน เมื่อชุบน้ําแลวกําลังงานจะนอยลงกวาเดิม
3. เชือกมนิลา ทําจากตนมนิลามีมากในประเทศฟลิปปนส สีคอนขางขาว ออนตัวดี
มีกําลังมากกวาเชือกปาน นิยมใชเปนเชือกรอก ทําฐานผจญภัยและในการบุกเบิก ถาใชในที่แหง
จะทนดี แตถาเปยกน้ําบอย ๆ จะขาดงาย
4. เชือกปอ เปนเชือกทําจากปอกระเจาในประเทศไทย เหมาะสําหรับใชงานชั่วคราว
บนบก เชน ขันชะเนาะ นั่งรานเปนตน ตองเก็บรักษาใหดี ระวังทิ้งไว มอด และปลวกกัดกินทําให
ขาดงาย
5. เชือกดาย เปนเชือกที่ทําจากดายดิบ มีสีขาวสะอาด ออนนิ่ม ขดมวนงาย ไมมีมอด หรือ
ปลวกอาศัย ใชทําแห หรือใชงานในรมไมถูกแดด
6. เชือกไนลอน เปนเชือกที่ทําจากสารสังเคราะห มีความทนทานและเหนียวมาก มีความ
ยืดหยุนมากกวาเชือกชนิดอื่น ๆ ผูกยากเพราะคลายตัวงาย ถาดึงมากเชือกยืดได เหมาะใชงานในน้ํา
หามอยูใกลความรอน หรือใกลไฟ
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7. เชือกลวดหรือลวดสลิง ลักษณะคลายเชือก แตทําจากเหล็กกลาเคลือบสังกะสี ควั่นเปน
เกลียว มีน้ําหนังและกําลังมาก มีราคาแพงและเกิดสนิมไดงาย เหมาะสําหรับยึดเกาะโครงสรางสูงเชน
ใชยึดทําฐานผจญภัยถาวร ยึดเสาโทรทัศน หรือหอคอย เปนตน มีหลายขนาดใหเลือก
ขนาดของเชือก
เชือกมีหลายขนาด ใหวัดตามความยาวของเสนรอบวง เชน ถาวัดความยาวของเสนรอบวงได
1 นิ้ว ก็เปนเชือกขนาด 1 นิ้ว เปนตน
การระวังรักษาเชือก
1. เมื่อซื้อเชือกมาแลวใหพันหัวเชือกใหเรียบรอย กันเกลียวเชือกคลายตัว
2. ขณะใชเชือกพยายามอยาใหเชือกเปยกน้ํา (ยกเวนเชือกที่ผูกหรือใชในน้ํา)
3. ใหใชผาเการองรับระหวางเชือกกับเชือก หรือระหวางเชือกกับวัตถุอื่น ที่จุด ผูกหรือจุด
เสียดสี
4. หลังจากใชเชือกแลว ควรตรวจเชือกใหละเอียด ถามีจุดชํารุดตองซอมหากเชือก เปยกชื้น
ตองผึ่งลมใหแหงสนิทกอนเก็บ และถาเปน ไปได ควรแขวนไว
การเก็บเชือก
หลังจากใชเชือกแลวใหเก็บเชือกรอยไวที่เข็มขัด หอยมวนเชือกลงดานขางตัวเพื่อความ
เรียบรอยสวยงาม
ขั้นที่ 1 ทบเชือก 3 ครั้ง เพื่อแบงเปน 8 สวน ถือไวดวยมือซาย 3 สวน อีก 5 สวนที่เหลือปลอย
ลงเอาไวสําหรับพันรอบ
ขั้นที่ 2 เอาเชือกสวนยาวที่เหลือ 5 สวน พันรอบเชือกที่ถือไวดวยมือซาย โดยเริ่มพันถัดจาก
บวงหัวประมาณ 1 นิ้ว รูป 2 พันใหแนนจนตลอดจะเหลือปลายเชือก สอดปลายเชือกนั้นเขาไปใน
บวงทาย รูป 3 ขั้นสุดทาย ดึงบวงหัว จนบวงทายรัดปลายเชือกที่สอดไวแนน
การผูกเงื่อนเชือกในงานบรรเทาสาธารณภัย
การเรียนรูเงื่อนผูก เงื่อนเชือกนั้นมีมากมายหลายแบบ ยากที่จะจดจําทําไดครบหมด หากเรา
จะฝกผูก เรียนรูแตเฉพาะเงื่อนที่จําเปนในการใชงานบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีอยูดวยกัน 10 เงื่อน
การเรียนรูเงื่อนเชือกจะตองจดจําทําใหผิดพลาดไป หลุด หรือขาดเปนอันตรายตอชีวิตและสิ่งของ
ขอแนะนําใหทุกคนที่ตองการนําไปใชตองหมั่นฝก ศึกษาหาความรู ทําใหเปน นําไปใชใหเปน
ถึงคราวคับขันจะไดนําออกมาใชไดเปนประโยชนตามสมควรแกกรณี
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หลักการผูกเงื่อนเชือก
เร็ว - แนน - แกงาย - ปลอดภัย
การผูกเงื่อนเชือกในงานบรรเทาสาธารณภัย แบงออกเปน 3 กลุม ในจํานวน 10 เงื่อน
กลุมที่ 1 การตอเชือก ประกอบดวย
1. เงื่อนพิรอด ใชในการตอเชือกขนาดเทากัน ตอใหมีความยาวเทาที่จะตองการใชงาน
2. เงื่อนขัดสมาธิ ใชตอเชือกที่มีขนาดตางกัน โดยใชเชือกเสนใหญเปนหลัก เสนเล็กสอด
ผูกเงื่อนขัดสมาธิที่ทั้งชั้นเดียวและหลายชั้น ในกรณีที่ตองมีความแนนและมั่นใจยิ่งขึ้น ในการตอดวย
เงื่อนนี้ก็ทํา 2 ชั้น 3 ชั้น โดยการสอดปลายเชือกเสนเล็กลอดไปในทางเดิม
3. เงื่อนประมง ใชตอเชือกที่มีลักษณะลื่น หรือตองการตอเชือกที่อยูกันคนละจุด
โยนเชือกใหกันและกัน แลวผูกตอแลวรูดปมเขาตอกันก็จะไดความยาวของเชือกเพิ่มขึ้นตามตองการ
กลุมที่ 2 การผูกรั้ง ฉุด ลาก ประกอบดวย เงื่อนผูกรน เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนผูกซุง
1. เงื่อนผูกรน เปนการรนเชือกใหสั้นลง และใชหลบรอยชํารุดของเสนเชือกโดยไมตอง
ตัด ใชการรน หรือใชเชือกทบกันมาก ๆ จนพนรอยชํารุด เพื่อใหไดมีประสิทธิภาพในการฉุด รั้ง ดึง
ลาก
2. เงื่อนตะกรุดเบ็ด ใชผูกวัตถุที่มีทรงกระบอกจะแนนและกระชับไดดี ใชผูกไมกลม
ใชผูกเบ็ดตกปลา
3. เงื่อนผูกซุงหรือลากซุง หรือเรียกวาเงื่อนเจกลาก ใชผูกวัตถุที่เปนรูปทรงกระบอก เชน
ตนซุงไม ไมกระบอก จะผสมขึ้นตนดวยเงื่อนกระหวัดไมชั้นเดียว แลวพันปลายไปทางเสนที่รัดไม
(สวนกระหวัดไมพันไปทางเสนดึง) ใชลากซุงดึงวัตถุที่มีทรงกระบอก
กลุมที่ 3 เงื่อนชวยชีวิต ประกอบไปดวย
1. เงื่อนขโมย ใชผูกทางที่สามารถผูกได แลวลงมากระตุกใหเงื่อนที่ผูกอยูขางบนหลุดนํา
เชือกกลับมาได ไมตองปนขึ้นไปแกจะผูกกับวัตถุทรงกระบอกหรือเหลี่ยมก็ได
2. เงื่อนบันไดปม ใชทําเชือกใหเปนปม เพื่อใชเทาหนีบตรงปมได ในขณะที่ไตเชือกลงมา
การผูกจะผูกทีละปมหางกันปมละ 1 ฟุต หรือจะผูกทีละหลาย ๆ ปมก็ทําได ใชวิธีทําบวงทบซอน
(เหมือนกับเงื่อนตะกรุดเบ็ดนอกตัว) หลาย ๆ บวง แลวสอดปลายเชือกยอนกลับเขาในบวงตะหลบ
ตามที่สอดเชือก ก็จะเปนปมตามตองการ
3. เงื่อนเกาอี้ ใชในโอกาสที่ผูประสบภัยไมสามารถลงมาได หรือหมดสติดวยวิธีการให
บวง 2 บวงคลองผูประสบภัย แลวหยอนจากที่สูงลงมา
4. เงื่อนบวงสายธนู เปนเงื่อนที่ผูกเปนบวงแลวไมสามารถจะรูดเขามารัดตัวได จะผูกทบ
เชือกเปน 2 ชั้นก็ทําได
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การใชเชือกทางยุทธวิธี
การใชเชือกทางทหาร เปนการใชงานที่มีมาตอเนื่องยาวนานพอสมควร มักจะใชในการนํา
หนวยทหาร ขึ้นหรือลงจากที่สูงในภูมิประเทศ เพื่อการจูโจมสรางความไมคาดคิดใหกับฝายตรงขาม
ที่ไมนึกวาพื้นที่ สูงชันขนาดนั้น ใครจะดันทุรังขามมา ซึ่งยุทธวิธีแบบนั้น เรียกวา Cliff Assault
เปนยุทธวิธีที่มีความเสี่ยงสูงแตก็ใหผลการจูโจมมาก การยุทธวิธีในสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการใช
Cliff Assault ตีโฉบฉวยโรงงานพัฒนาอาวุธนิวเคลียรของเยอรมันที่ตั้งอยูใกลหนาผา มีการกําบัง
ซ อ นพรางรวมทั้ ง มี ค วามแข็ ง แรงสู ง อาวุ ธ ทางอากาศในสมั ย นั้ น ทํ า ลายไม ไ ด พั น ธมิ ต รโดย
หนวยคอมมานโดของนอรเวย และอังกฤษ ไดรวมกันปฏิบัติการดังกลาวจนสําเร็จ และในเวลาตอมา
ในวัน D day หนวยจูโจมสหรัฐไดใชยุทธวิธีดังกลาว ที่ Point Du Hoe ซึ่งเปนชายฝงที่เปนหนาผา
หนวยจูโจมใชเวลา เพียง 30 นาที มีผูบาดเจ็บจากการ ปะทะ 30 นาย จาก 150 นาย โดยสามารถ
ทําลายที่ตั้งปนกลขาศึกไดจํานวนมาก ซึ่ง เปนผลดีกับกําลังพลระลอกหลังที่ขึ้นบกที่หาดโอมาฮา
ในนอรมังดี
นอกจากนี้เชือกยังมีความสําคัญ กับการปฏิบัติการของหนวยลาดตระเวนและหนวยทหาร
ขนาดเล็ก อยางมากถึงขนาดตองมีเชือกประจําทีม การใชงานของเชือกเห็นชัดในสงครามเวียดนาม
ไมวาจะเปนการใช,ทั้งการลงปกติ หรือการนําผูบาดเจ็บ ลงหรือขึ้นจากหนาผา การขามลําน้ํา
การลงจากอากาศยานดวยหวงลงทางดิ่ง การทําShort-Haul หรือ การยกหิ้วภายนอกเฮลิคอปเตอร
ซึ่งรูปแบบหนึ่งของการหอย คือ STABO RIG ( STABO เปนนามสกุลของคนที่คิดนําเอาสายโยงบา
กับเชือกมาดัดแปลง เปนชุดในการทําการยกหิ้วแบบหนึ่ง ซึ่งในสมัยสงครามเวียดนาม มีหลายคนที่
คิดการยกหิ้วดวยอุปกรณวิธีการตาง เชน McGuire Rig, Plammer Rig ซึ่งแตกตางกันที่อุปกรณและ
ขั้นตอนเทานั้น ) ซึ่ง STABO RIG เปนวิธีการที่ พัฒนาขึ้นในยามสงคราม ซึ่งจะใชการยกหิ้วกําลัง
พลออกจากพื้นที่ ที่ ฮ.ลงจอดไมได รวมทั้ง จะยกไปแคระยะทางใกลๆ เมื่อหาที่จอดได ก็จําใหคนที่
หิ้วอยูขึ้นเครื่อง และที่สําคัญ ไมสามารถนําผูที่บาดเจ็บมีอาการกระดูกสันหลังหรือคอ ขึ้นไปได
ดังนั้น วิธีนี้จึงเปนการนําออกจากพื้นที่เรงดวนเทานั้น อยาไดนําไปใชในทางกูภัยทางพลเรือน เปนอัน
ขาดเพราะอันตรายมาก ในปจจุบันไมควรใช STABO RIG เพราะ
1. ปญหาเรื่องอากาศยาน การที่จะใชการยกหิ้ว นั่นหมายถึง ไมมีพื้นที่ลง มีสิ่งกีดขวาง ซึ่งจะ
บังคับใหอากาศยานตองลอยตัว อยูเหนือ พื้นที่รับ นิ่งๆ และเมื่อเกาะเกี่ยวเสร็จ จะตองยกเครื่องขึ้น
ตรงๆ ความสูงเทากับสิ่งกีดขวาง ,ตนไม รอบพื้นที่ ดังนั้นในปจจุบัน อากาศยานที่ ทําเชนนี้ไดใน
ประเทศไทย ก็มี ฮท.60 ฮท.212 SA 70 (ทร.) เทานั้น เครื่องชนิดอื่น อาจไมปลอดภัย
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2. อุปกรณที่ใชในการทํา STABO RIG ตามปกติอายุการใชงาน ของเชือกตามคูมือ ของ นาวิก
โยธินสหรัฐกําหนดไวที่ 10 ป จากการวิจัยพบวา เชือกจะสูญเสียความแข็งแรงไปในระหวางที่เก็บอยู
รอยละ 1 ตอป ลองคิดดูวา เชือก ที่ใชมาตั้งแตสงครามเวียดนาม จะมีความทนทานแคไหน
3. การชวยชีวิตผูที่บาดเจ็บ นั้น ควรใหความสําคัญที่การ ประเมินอาการผูบาดเจ็บกอนเพื่อให
รูวาควรปฐมพยาบาลอยางไร ซึ่ง การสาธิตของกองทัพที่ผานมาเขาใจวากระทําในสถานการณการรบ
ที่ตองรีบนําออก แตในสถานการณการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยยามปกติ มีเวลาพอที่จะปฐม
พยาบาลไดอยางเหมาะสม และที่สําคัญ บางครั้ง การนําสงที่ไมเหมาะสม อาจเปนสาเหตุการตาย การ
ที่รอเวลาซักนิด หาพื้นที่ลงจอด และนําผูบาดเจ็บที่ตองการนําออก ขึ้นเครื่องแบบปกติจะชวยใหมี
โอกาสรอดมากวา
4. กรณีที่เกิด เชือกในการยกหิ้ว ไปพันกับกิ่งไม อาจจะสงผลถึงตายทั้งลํา จากสงครามในปา
สูสงครามในเมือง คือการปฏิบัติการของหนวยปฏิบัติการพิเศษอังกฤษ ใชเชือกในการเขาสูอาคารใน
การปฏิบัติการชว ยเหลื อตั วประกัน ในสถานทูตอิห รา นในกรุงลอนดอน ซึ่ง เปน ภาพที่คลาสสิก
พอสมควรในการปฏิบัติการ จะเห็นไดวาเชือกอาจจะไมไดมีบทบาทบอยนักแตก็เปนทางเลือกหนึ่งที่
เพิ่มความออนตัวใหกับยุทธวิธีของทหารในหลายรูปแบบตั้งแตการเขาโจมตี จนถึงการถอนตัวออก
จากพื้นที่
หน ว ยที่ ขึ้ น ชื่ อ ว า ใช เ ชื อ กมากที่ สุ ด หน ว ยหนึ่ ง คื อ คอมมานโดอั ง กฤษ และออสเตรเลี ย
หลักสูตรการใชเชือก เปน 1 ในหลักสูตรหลักที่กําลังพลคอมมานโดออสเตรเลียทุกนายตองผานการ
ฝกใชระยะเวลาประมาณเกือบ 1 เดือน สวนในกองทัพบกสหรัฐ หลักสูตรจูโจมสหรัฐบรรจุการใช
เชือกในหลักสูตร มีอยูในภาคปาภูเขา ประมาณ 1 สัปดาห และในภาคทะเลที่ลุม ในการฝกการทํา
สะพานเชือกและการขามลําน้ํา ถึงแมวาทั้งสหรัฐและออสเตรเลียเปนประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงแต
เทคนิคทักษะการใชเชือกเพื่อผานไปในภูมิประเทศแบบตางๆมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ทั้งดาน
วิทยาการวัสดุศาสตร และเทคนิคการปฏิบัติ
จากการฝ ก และค น คว า เพิ่ ม เติ ม พบว า มี ก ารปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การใช เ ชื อ กหลายอย า งที่
กองทัพไทยจะตองมีการปรับปรุง เชน เรื่องของการใชเชือก ทําอานรองนั่งเพื่อลงทางดิ่ง หากลงทาง
ดิ่ง ชั่วคราว สามารถกระทําได แตหากตองใสเปนเวลานาน ตองแบกผูบาดเจ็บ ,ตองคางตัวกลางเชือก
นานๆ ควรใช ส ายรั ด ตั ว มาตรฐาน เพราะเชื อ กจะเพิ่ ม แรงกดที่ ต น ขาหนี บ ซึ่ ง อาจจะกดทั บ
เสนประสาทและเสนเลือดใหญ นอกจากนี้สิ่งที่ไมควรทําคือการใชเชือกแบบมีแกน นําไปทําเปน
อานรองนั่งหรือสายรัดตัวแสวงเครื่องในการฝกคนจํานวนมาก เพราะ หากเชือกหลักที่ใชลงทางดิ่ง
ไปสัมผัสกับสายรัดตัวแลว จะเกิดการหลอมตัวและสายรัดตัวอาจจะขาดได
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อีกเรื่องหนึ่งคือ เทคนิคการลงทางดิ่งที่ใชหนาลง เทคนิคนี้ไมมีประโยชนในทางยุทธวิธีมาก
นักจากการแสดง ความเปนมาของการลงแบบนี้เริ่มจากหนวยปฏิบัติการพิเศษเอสเอเอส ใชการฝก
ลงแบบนี้ เ พื่ อ ทดสอบกํ า ลั ง ใจ กํ า ลั ง พลภายในหน ว ยเท า นั้ น จากการฝ ก การใช เ ชื อ ก ทั้ ง ของ
สหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย ไมมีการฝกการใชหนาลง และ คําแนะนําคือการใชหนาลงเปนเพียง
การลงเพื่อทดสอบกําลังใจหรือการแสดงเทานั้น สวนในการลงทางดิ่งจากหนาผา ไมควรกระโดดลง
ควรลงดวยความระมัดระวัง กาวแตละกาวตองมองเห็นจุดที่วางเทา การกระโดดซึ่งอาจจะดูเทห
แตนั่นแสดงถึงวาขาดความเขาใจในการปฏิบัติการ ที่กลาวมานั้น เปนเพียงสวนนอยของเทคนิค
การใชเชือกของมิตรประเทศที่ผูปฏิบัติในกองทัพไทยควรทราบ
การใชเชือก ยังคงมีความสําคัญกับการปฏิบัติการทางยุทธวิธีในปจจุบัน โดยเฉพาะการรบ
ในเมือง ซึ่ง จะตองมีทั้งการไตขึ้น และ ไตลง โดยในการไตขึ้นตองใชเครื่องมือชวย ซึ่งสมัยกอนจะใช
การโยน “โยธากา ” ตอมาไดมีการวิวัฒนาการจากการใชมือโยน เปนการใชปนยิงเชือก พรอมโยธากา
ที่ทําดวยไททาเนียม นอกจากนี้เมื่อตองการไตขึ้นก็จะใชอุปกรณไตขึ้น Ascender ซึ่ง มีขอแมวา แต
จะตองใชกับเชือกแบบมีแกน Kernmental rope
เชือกที่กองทัพบกไทยใชเปนมาตรฐาน อยูในปจจุบัน เปนมาตรฐานเดียวกับสหรัฐ แตเปน
สมัยสงครามเวียดนาม ซึ่ง เชือกที่ใชเปนเชือกแบบเกลียวทําดวยไนลอน Laid rope ซึ่ง เจาเชือก
เกลียวในลอนนี้ผลิตครั้งแรกในป ค.ศ. 1938 ( 70 ปมาแลว ) ซึ่งเชือกเกลียวในปจจุบันนี้ กองทัพสหรัฐ
ยกเลิกการใชงานในทางยุทธวิธีไปแลวเพราะไมสามารถใชรวมกับอุปกรณพิเศษตางในยุค ปจจุบันได
นอกจากนี้ยังมีขอเสียตางๆดังนี้
1. เชือกยืดตัว งอขดเปนปม พันกันยุงงายกวาเชือกแบบมีแกน เชือกเกลียวถูกทําขึ้นจาก
เชือกที่ฟนเกลียวเขาหากัน ซึ่งเกลียวเชือกจะคลายตัวเมื่อเกิดการดึงหรือรับน้ําหนัก ทําใหเชือกยืดตัว
งอขดเปนปม และบิดตัวอยางเร็วขณะใชงาน มักจะพันกันยุง และเมื่อเชือกผุกรอน เสนใยที่เเบก
น้ําหนักเหลานี้จะขาด ทําใหความเเข็งเเรงของเชือกลดลง และอาจทําใหเกิดการการหมุนปน/สะบัด
อยางรวดเร็วระหวางการโรยตัว
2. ตรวจสอบการชํารุดไดยาก ซึ่งจะเปนอันตรายตอผูใช เนื่องมาจาก เชือกถูกบิดเกลียว
เขาหากัน ซึ่งในที่สุดแลวเสนใยทั้งหมดจะแตกตัวออกมาเปนเสนๆไปตามความยาวของตัวเชือก
ซึ่ ง เมื่ อ ใช ง านไปแล ว เส น ใยเหล า นี้ จ ะถู ก เสี ย ดสี เ กิ ด รอยขาดเล็ ก ๆมากมาย ที่ ไ ม อ าจตรวจสอบ
ไดชัดเจน รอยขาดเล็กๆตามแนวเชือกซึ่งมองไมเห็นนี้ เปนอันตรายอยางมากตอผูใชงาน และทําให
ไมสามารถรับน้ําหนักไดและขาดลงในที่สุด
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3. เกิดการยืดของเชือก การบิดเปนเกลียวของเชือก ทําใหเชือกขยายตัวเมื่อถูกขึงตรึง
ทําใหไมสามารถควบคุมเชือกใหอยูนิ่งๆได ในการกูภัย ความคงตัว หรือไมขยายตัวของเชือกเปน
สิ่งสําคัญมาก
4. เสนใยขาดไดงาย เชือกเกลียวจะยืดหยุนจากการขยายตัว ซึ่งถาเชือกสัมผัสถูกกับ
ขอบคมของหิน จะทําใหเกิดรอยตัดขาดบนตัวเชือกไดโดยงาย
5. เมื่อผิวภายนอกถูกตัดขาดเชือกจะไมสามารถใชงานได เชือกที่มีแกนใน รับน้ําหนักไว
ภายในแกนของเชือก ถาผิว ดานนอกของเชือ กฉีก ขาด เชือกจะสูญเสี ยความทนทานไปนอยมาก
ในขณะที่เชือกเกลียวใชผิวภายนอกในการรับน้ําหนัก ถาผิวภายนอกถูกตัดขาด เชือกทั้งเสนจะไม
สามารถใชงานไดเลย
6. สิ่งสกปรกฝงตัวเขาเชือกงายกวา ทําใหเชือกสึกหรอเร็วกวาดวยการออกแบบของ
เชือกเกลียว ซึ่งฟนเสนเชือกเขาดวยกันทําใหสิ่งสกปรกเกาะยึดและเขาสูเกลียวเชือกไดโดยงาย ทําให
เชื อ กสึ ก หรอเร็ ว ต า งจากเชื อ กที่ มี แ กนในที่ มี ป ลอกเชื อ กด า นนอก ซึ่ ง ถั ก จากเส น ใยเข า หากั น
อยางแนนหนา ทําใหยากตอการที่สิ่งสกปรกจะเขาถึงเสนใยภายใน
ปจจุบัน กองทัพสหรัฐ และหลายประเทศ จะใชเชือกแบบมีแกนหรือที่เรียก Kernmental
Rope เปนเชือกทางยุทธวิธี ซึ่ง ประกอบดวยแกนใน(kern) และ ปลอกหุมเชือก(mantle)โดยตัวรับ
น้ําหนักจริง ปลอกหุมเชือกปองกันแกนในชวยยืดอายุเชือก งายตอการตรวจสอบความเสียหาย ยืดตัว
ไดนอยเมื่อเทียบกับเชือกเกลียว ผิวนอกเรียบเสมอกัน ทําใหไดแรงเสียดทานที่ตอเนื่องสม่ําเสมอ
ควบคุมการขึ้น- ลงไดงาย เชือก แบบมีแกนนี้ โดยทั่วไปจะแบง เปน ๒ ชนิดใหญ คือ
1. เชือกที่มีการยืดตัวแบบ Dynamic Rope จะเปนเชือกที่มีการยืดตัวสูงเมื่อรับน้ําหนัก
เหมาะสําหรับการปองกันการตก ของนักปนเขา อาจจะเรียกไดวาเปนเชือกปนเขา แตเชื่อกชนิดนี้
ไมเหมาะสําหรับการลงทางดิ่ง กูภัยดวยระบบรอก ซึ่งเชือกนี้เองที่หลายคนเขาใจผิดวา เปนเชือก
แบบมีแกนเปนสีๆทุกชนิดเปนเชือกปนเขา
2. เชือกแบบคงตัว แบบ Static rope เปนเชือกที่มีการยืดตัวต่ํา ใชสําหรับการลงทางดิ่ง
การยกหิ้วระบบรอก ไดเปนอยางดี โดยทั่วไปจะไมสามารถสังเกตความแตกตางไดดวยตาเปลา และ
ตอมามีการผลิตเชือก ที่เรียกวา Low Stretch rope (คํานี้นักกูภัยสหรัฐจะใชเรียกเชือกแบบคงตัว )
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภัยพิบัติ
อัคคีภัยคืออะไร?
อัคคีภัย หรือภัยที่เกิดจากเพลิงไหม เปน
สาธารณภั ย ประเภทหนึ่ ง ที่ มี โ อกาสเกิ ด ขึ้ น ได
ตลอดเวลา ก อ ใหเกิ ด ความสูญเสีย ตอชีวิต
ทรั พ ย สิ น และเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ
อัคคีภัยสามารถเผาผลาญทรัพยสินใหวอดวาย
ในชั่วระยะเวลาไมกี่ชั่วโมง และเปนปญหาสําคัญที่นําความสูญเสียมาสูประเทศ ซึ่งจากการ
รวบรวมขอมูลของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา ในระหวาง ป พ.ศ. 2532 - 2548 สถิติ
การเกิดอัคคีภัยของประเทศไทย มีจํานวน 40,753 ครั้ง มูลคาความเสียหายมากกวา 19,000 ลานบาท
และจากการรวบรวมสถิติการเกิดอัคคีภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2548 พบวา มีจํานวน 774
ครั้ง มูลคาความเสียหายมากกวา 200 ลานบาท ซึ่งสาเหตุการเกิดอัคคีภัยสวนใหญจะเกิดจากความ
ประมาทในการใชไฟฟา จุดธูป เทียนบูชาพระ การประกอบอาหาร และการกอไฟโดยไมระมัดระวัง
สถานที่ที่เกิดอัคคีภัยสวนใหญมักจะเปนที่อยูอาศัยและชุมชนที่มีความหนาแนน หรือมีความแออัด
ของประชาชน อาคารสูง โรงงาน อุตสาหกรรม ศูนยการคา และโรงมหรสพ ซึ่งสถานที่ตางๆ เหลานี้
มักจะมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความรอนและอื่น ๆ ที่เอื้อตอการเกิดอัคคีภัย
และชวงที่มีอัคคีภัยเกิดขึ้นบอยครั้ง คือ ในฤดู ที่มีอากาศรอนและแหงแลง โดยเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม
ถึง เดือนพฤษภาคม
ดังนั้น การปองกันและระงับอัคคีภัย จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการชวยลดความสูญเสียตอ
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และของประเทศ ซึ่งภารกิจเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
อัคคีภัย เปนความรับผิดชอบของทุกภาคสวนในสังคมที่จะตองรวมมือกันทั้งภาครัฐที่มีหนาที่กําหนด
มาตรการระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย กํากับ ตรวจสอบ ดูแล การ
ปฏิบัติ ภาคเอกชน ที่ใหการสนับสนุนการปองกันและระงับอัคคีภัย และโดยเฉพาะอยางยิ่งภาค
ประชาชนที่ควรมีจิตสํานึก การตระหนักถึงความปลอดภัยโดยการปองกันและลดความเสี่ยงจาก
อัคคีภัย ในบานเรือนและชุมชน ทั้งนี้เพื่อนใหประเทศไทยเปนเมืองปลอดภัยนาอยู ภัยที่เกิดจากเพลิง
ไหม หมายถึง สาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ ไฟเปนพลังงานอยางหนึ่งที่ใหความรอน ความ
รอนของไฟที่ขาดการควบคุม ดูแล จะทําใหเกิดการติดตอลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการ
ลุกไหมตอเนื่อง หากปลอยเวลาของการลุกไหมใหนานเกินไป จะทําใหเกิดการติดตอลุกลามมาก
ยิ่งขึ้นสภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถาหากการลุกไหมมีเชื้อเพลิงหนุน หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับ
ออกมามาก ความรอนแรงก็จะมากขึ้น
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ทฤษฎีการเผาไหม
กระบวนการเผาไหมของไฟนั้น เปนสิ่งที่มนุษยสามารถคาดการณได เพราะการเผาไหมนั้น
เปนไปตามกฎเกณฑที่เรียกวา “ธรรมชาติของไฟ”
“ไฟ” เปนปฏิกิริยาเคมีชนิดหนึ่งหรือที่เรารูจักกันคือ “ การเผาไหม ” นั่นเอง ซึ่งเปนปฏิกิริยา
รวมระหวางองคประกอบ 3 สิ่ง คือ เชื้อเพลิง (Fuel) ออกซิเจน (Oxygen) และ ความรอน (Heat)
ในสภาวะที่เหมาะสมแลวใหพลังงานออกมาในรูปของพลังงานความรอนและพลังงานแสงสวาง
ซึ่งองคประกอบของไฟนั้นแสดงโดยใชรูปสามเหลี่ยมของไฟ
นอกเหนือจากองคประกอบดังกลาวมาแลว จะตองมีปฏิกิริยาลูกโซ (Chain Reaction) ของ
การสันดาป กลาวคือ เมื่อเชื้อเพลิงไดรับความรอนจากการเกิดกาซหรือไอที่ผิวมากพอที่จะติดไฟได
และมีออกซิเจนในอากาศไมต่ํากวารอยละ 16 ไฟก็จะติดขึ้น โมเลกุลของเชื้อเพลิงจะแตกตัวเปน
โมเลกุลที่มีขนาดเล็กลง ๆ จนแปรสภาพเปนกาซแลวลุกไหมตอเนื่องกันไป เปนลูกโซ ซึ่งสามารถ
แสดงองคประกอบของการเผาไหม เปนรูปปรามิดของไฟ แตเมื่อปฏิกิริยาลูกโซขาดตอนลงเมื่อใด
การสันดาปก็จะหยุดลง ดังนั้นองคประกอบในการเผาไหมมีอยู 4 องคประกอบ คือ
1. เชื้อเพลิง (Fuel) คือ วัตถุใดๆ ก็ตามที่สามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจนไดอยางรวดเร็ว
ในการเผาไหม เชน กาซ ไม กระดาษ น้ํามัน โลหะ พลาสติก เปนตน เชื้อเพลิงที่อยูในสถานะกาซ
จะสามารถลุกไหมไฟได แตเชื้อเพลิงที่อยูในสถานะของแข็งและของเหลว จะไมสามารถลุกไหม
ไฟได ถาโมเลกุลที่ผิวของเชื้อเพลิงไมอยูในสภาพที่เปนกาซ การที่โมเลกุลของของแข็งหรือของเหลว
นั้นจะสามารถแปรสภาพ กลายเปนกาซไดนั้นจะตองอาศัยความรอนที่แตกตางกันตามชนิดของ
เชื้อเพลิงแตละชนิด ความแตกตางของลักษณะการติดไฟของเชื้อเพลิงดังกลาวขึ้นอยูกับคุณสมบัติ 4
ประการ ดังนี้
1.1 ความสามารถในการติดไฟของสาร (Flamablility Limitts) เปนปริมาณไอของสารที่
เปนเชื้อเพลิงในอากาศที่มีคุณสมบัติซึ่งพรอมจะติดไฟไดในการเผาไหมนั้นปริมาณไอเชื้อเพลิงที่ผสม
กับอากาศนั้นจะตองมีปริมาณพอเหมาะจึงจะติดไฟได โดยปริมาณต่ําสุดของไอเชื้อเพลิงที่เปน %
ในอากาศ ซึ่งสามารถจุดติดไฟไดเรียกวา “ คาต่ําสุดของไอเชื้อเพลิง ( Lower Flammable Limit )”
และปริมาณสูงสุดของไอเชื้อเพลิงที่เปน % ในอากาศซึ่งสามารถจุดติดไฟไดเรียกวา “ คาสูงสุดของไอ
เชื้อเพลิง ( Upper Flammable Limit ) ” ซึ่งสารเชื้อเพลิงแตละชนิดจะมีคาต่ําสุดและคาสูงสุดของไอ
เชื้อเพลิงแตกตางกันไป
1.2 จุดวาบไฟ (Flash Point) คืออุณหภูมิที่ต่ําที่สุด ที่สามารถทําใหเชื้อเพลิงคายไอออกมา
ผสมกับอากาศในอัตราสวน ที่เหมาะสมถึงจุดที่มีคาต่ําสุดถึงคาสูงสุดของไอเชื้อเพลิง เมื่อมีประกาย
ไฟก็จะเกิดการติดไฟ เปนไฟวาบขึ้นและก็ดับ
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1.3 จุดติดไฟ (Fire Point) คืออุณหภูมิของสารที่เปนเชื้อเพลิงไดรับความรอน จนถึงจุดที่
จะติดไฟไดแตการติดไฟนั้นจะตองตอเนื่องกันไป โดยปกติความรอนของ Fire Point จะสูงกวา Flash
Point ประมาณ 7 องศาเซลเซียส
1.4 ความหนาแนนไอ (Vapor Density) คืออัตราสวนของน้ําหนักของสารเคมีในสถานะ
กาซตอน้ําหนักของอากาศเมื่อมีปริมาณเทากัน ความหนาแนนไอ ใชเปนสิ่งบงบอกใหทราบวากาซ
นั้นจะหนักหรือเบากวาอากาศซึ่งใชเปนขอมูลในการควบคุมอัคคีภัย
2.ออกซิเจน(Oxygen) อากาศที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา นั้นมีกาซออกซิเจนเปนองคประกอบ
ประมาณ 21 % แตการเผาไหมแตละครั้งนั้นจะตองการออกซิเจนประมาณ 16 % เทานั้น ดังนั้น
จะเห็นวาเชื้อเพลิงทุกชนิดที่อยูในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเรานั้นจะถูกลอมรอบดวยออกซิเจน ซึ่งมี
ปริมาณเพียงพอสําหรับการเผาไหมยิ่งถาปริมาณออกซิเจนยิ่งมาก เชื้อเพลิงก็ยิ่งติดไฟไดดีขึ้นและ
เชื้อเพลิงบางประเภทจะมีออกซิเจนในตัวเองอยางเพียงพอที่จะทําใหตัวเองไหมไดโดยไมตองใช
ออกซิเจนที่อยูโดยรอบเลย
3. ความรอน (Heat) ความรอน คือ พลังงานที่ทําใหเชื้อเพลิงแตละชนิดเกิดการคายไอออกมา
4. ปฎิกิริยาลูกโซ (Chain Reaction) หรือการเผาไหมอยางตอเนื่อง คือ กระบวนการเผาไหม
ที่เริ่มตั้งแตเชื้อเพลิงไดรับความรอนจนติดไฟเมื่อเกิดไฟขึ้น หมายถึง การเกิดปฏิกิริยา กลาวคืออะตอม
จะถูกเหวี่ยงออกจากโมเลกุลของเชื้อเพลิง กลายเปนอนุมูลอิสระ และอนุมูลอิสระเหลานี้จะกลับไปอยู
ที่ฐานของไฟอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดเปลวไฟ

ความปลอดภัยทางถนน
การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนน
การปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนใหไดผลอยางเปนรูปธรรม จําเปนตองกําหนด
แนวทาง มาตรการ การดําเนินงานในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม 2547 เห็นชอบแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัยทางถนนของประเทศ (Thailand
Road Safety Action Plan) พ.ศ. 2547 – 2551 ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตร 5 ดาน (5E) คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรดานการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement)
ยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรดานวิศวกรรม (Engineering)
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรดานการใหความรู การประชาสัมพันธ และการมีสวนรวม
(Public Relation, Education and Public Participation)
ยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรดานการชวยเหลือฉุกเฉิน(Emergency Medical Service
: EMS)
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ยุทธศาสตรที่ 5 : ยุทธศาสตรดานการติดตามและประเมินผล (Evaluation and
Information)
จากแผนปฏิบัติการดังกลาว จะเห็นวาเปนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับหลายฝาย ทั้งผูรักษา
กฎหมายประชาชน ตลอดจนองคกรภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมี
บทบาทสําคัญและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการปองกันอุบัติภัยทางถนน เพื่อลดการสูญเสียดาน
ชีวิต รางกายและทรัพยสินจากอุบัติเหตุ โดยอาจเปนหนวยดําเนินการเองหรือเปนหนวยสนับสนุนให
การปองกันอุบัติภัยทางถนนบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถกําหนด
มาตรการปองกันอุบัติภัยทางถนน ดังนี้
1. มาตรการดานคน การใหประชาชนผูใชรถ ใชถนน ไดมีความรูและมีสวนรวมในการ
ปองกันอุบัติภัยทางถนนอยางถูกตอง เพื่อจะไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของสภาพ
ปญหา และปลุกพลังการเปน “ผูมีวินัยจราจร” ตลอดจนสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ตาม
มาตรการ 3 ม 2 ข 1ร (มอเตอรไซดปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เมาไมขับ ใบอนุญาตขับขี่ เข็มขัดนิรภัย
และความเร็วไมเกินที่กําหนด) อันจะนําไปสูการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุไดอยางแทจริง
2. มาตรการดานการบําบัดรักษา การจัดใหมีอาสาสมัครปองกันภัย เพื่อเปนหนวยเฝา
ระวังและสนับสนุนเขารวมชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุอยางทันทวงที
3. มาตรการดานระบบขอมูล จัดทําขอมูลอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียเสียชีวิต
ผูบาดเจ็บ เพื่อใชในการวิเคราะห ประเมินผล และวางแผนการปองกันอุบัติภัยทางถนนใหถูกตองตาม
สภาพปญหาของพื้นที่
4. มาตรการดานรถ รณรงคใหผูใชรถตรวจสภาพรถกอนออกเดินทาง เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยดานพาหนะ เชน ตรวจระดับน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ ตรวจระดับน้ําในถังพักน้ํา ตรวจระดับ
น้ํามันเบรคและน้ํามันเครื่อง เปนตน นอกจากนี้ อุบัติเหตุจราจรที่มีความรุนแรงในระดับเสียชีวิต
สวนใหญเกิดในชวงเวลา 18.00 น. เนื่องจากเปนชวงเวลาใกลค่ํา แสงสวางไมเพียงพอ ทําใหผูขับขี่
มองเห็นทัศนวิสัยการจราจร ไมชัดเจน จึงควรรณรงคใหรถยนตนั่งเปดไฟหนารถ ตั้งแตเวลา 18.00 น.
สําหรับรถจักรยานยนตใหเปด ไฟหนารถตลอดวัน
5. มาตรการดานถนน ตรวจสอบเสนทางคมนาคมที่อยูในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะ
จุดที่เสี่ยงอันตราย หรือบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง โดยพิจารณาจัดทําปายสัญญาณเตือน เพื่อให
ผูใชรถใชถนนเกิดความระมัดระวัง กรณีถนนชํารุดเสียหายใหเรงแกไขซอมแซมใหแลวเสร็จกอนถึง
เทศกาลที่มีผูใชถนนเปนจํานวนมาก แตหากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จก็ใหติดปายสัญญาณ
เตือน และขอความรวมมือผูรับจางหยุดดําเนินงานกอสรางหรือซอมแซมในชวงเทศกาลดังกลาว
ตามความเหมาะสม เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการเดินทาง
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6. มาตรการดานการประชาสัมพันธ ใหพิจารณาจัดทําสื่อรณรงคและประชาสัมพันธ
ทุกรูปแบบ เชน แผนพับ ปายประชาสัมพันธวิทยุชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค เพื่อใหประชาชน
ประชาคมตําบล – หมูบาน ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยทางถนน
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงวันหยุดเทศกาลที่จะมีผูใชรถใชถนนเปนจํานวนมาก ควรจัดใหมีการ
ประชาสัมพันธเปนพิเศษ เชน จัดกิจกรรมรณรงคใหมีการตรวจสอบสภาพรถกอนเดินทาง ตรวจสอบ
สภาพรถโดยสารสาธารณะและคนขับกอนเดินทางเพื่อความปลอดภัยของผูโดยสาร เปนตน
ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนทั้ง 6 ขอขางตน สามารถพิจารณาไดวาเปน
การดําเนินการเกี่ยวของกับ 3 ปจจัยของการเกิดอุบัติภัยทางถนน คือ คน รถ และถนน โดยมาตรฐาน
ฉบับนี้จะนําเสนอรายละเอียดเฉพาะมาตรการดานถนน เพื่อใหทราบถึงเทคนิคและวิธีการเพิ่มความ
ปลอดภัยดวยอุปกรณควบคุมจราจร
มาตรการเพิ่มความปลอดภัยดานถนน
หัวใจสําคัญที่ชวยใหถนนมีความปลอดภัยมากขึ้น คือ อุปกรณควบคุมจราจร ประกอบดวย
ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง สัญญาณไฟจราจร เครื่องมือการยับยั้งจราจร และราวกัน
อันตรายโดยอุปกรณแตละประเภทมีวัตถุประสงคการใชที่แตกตางกันไป สรุปไดดังนี้
1. ปายจราจร การติดตั้งปายจราจรบนถนน เพื่อแนะนําใหผูใชยวดยานเดินทางไปสู
จุดหมายปลายทางไดสะดวก หรือสามารถเดินทางในขณะที่ทัศนวิสัยไมดี หรือระยะการมองเห็น
จํากัดไดอยางปลอดภัย หลักการทั่วไปในการติดตั้งปายจราจรมี ดังนี้
- ติดตั้งสอดคลองกับสภาพและการจราจรบนถนน
- ติดตั้งบริเวณทางโคงราบและโคงตั้ง
- ติดตั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความกวางของผิวจราจร
- ติดตั้งบริเวณที่ตองการนําทาง เพื่อมิใหยานพาหนะหลุดพลัดไปจากคันทางหรือ
ในบริเวณทางแยกที่สับสน
- ติดตั้งบริเวณอื่นใดที่วิศวกรผูออกแบบ พิจารณาแลวเห็นวามีอันตรายตอผูใชทางหรือ
เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
2. เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ติดตั้งเพื่อใหคนขับรถ
ควบคุมยานพาหนะอยูในชองจราจรอยางถูกตอง สามารถตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชองทาง แซง หรือ
หยุดรถไดอยางปลอดภัย และอาจใชเปนอุปกรณเตือน เมื่อยานพาหนะวิ่งออกจากชองทางวิ่ง เปนการ
ปองกันและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ การตีเสนบนผิวจราจรมีเหตุอันควรในการพิจารณา ดังนี้
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มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน
ก. บริเวณยานชุมชนและที่อยูอาศัย
ข. บริเวณหามแซง
ค. ระยะ 30 เมตร กอนถึงและภายในโคงที่มีรัศมีต่ํากวา 300 เมตร
ง. ระยะ 30 เมตร กอนถึงปายหยุด
จ. บริเวณที่มีอุบัติเหตุบอยครั้ง
3. สัญญาณไฟจราจร การตัดสินใจติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ตองพิจารณาถึงความจําเปน
เปนสําคัญ เพราะการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในบริเวณที่ไมเหมาะสม จะทําใหเกิดความลาชาแก
คนขามทางและยวดยานที่เขาสูทางแยก ซึ่งอาจทําใหมีการฝาฝนสัญญาณไฟจราจรและเกิดอุบตั เิ หตุได
ดั ง นั้ น ในการตั ด สิ น ใจติ ด ตั้ ง สั ญ ญาณไฟจราจร ควรอยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของวิ ศ วกรหรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญ
ที่รับผิดชอบ และควรคํานึงถึงเหตุอันควรในการติดตั้งสัญญาณไฟ ดังตอไปนี้
3.1 ปริมาณจราจรในชั่วโมงเรงดวน
ก) กรณีติดขัดเนื่องจากปริมาณรถเขาสูทางแยกมีมากทั้งสองทิศทาง พิจารณา
ข) กรณีติดขัดเนื่องจากมีปริมาณรถในทางสายหลักที่เขาสูทางแยกมากจนทําให
3.2 จํานวนอุบัติเหตุ พิจารณาจํานวนอุบัติเหตุ โดยใหติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณ
ทางแยกที่เกิดอุบัติเหตุแลวทําใหมีผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บหรือมีทรัพยสินเสียหายตั้งแต 20,000 บาทขึ้น
ไป จํานวนตั้งแต 5 ครั้ง ในรอบป
3.3 จํานวนคนขามถนน
ก) กรณีทั่วไปพิจารณาความสัมพันธระหวางปริมาณรถกับจํานวนคนขามถนน
ข) ทางขามหนาสถาบันการศึกษา
3.4 หลายปจจัยประกอบกัน พิจารณาปจจัย ขอ (1) ถึง (3) ประกอบกัน โดยแตละ
ปจจัยมีปริมาณมากกวา 80%
4. ราวกันอันตราย การเลือกชนิดของราวกันอันตรายใหเหมาะสมกับสภาพของถนน
สามารถชวยลดความเสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับยวดยานและผูขับขี่ยวดยานได อยางไรก็ตาม
ควรนําขอมูลของสภาพถนนที่ไดจากการสํารวจในภาคสนามมาประกอบการตัดสินใจดวย และ
อาจตองพิจารณาถึงองคประกอบอื่นๆ เชน คาใชจาย การบํารุงรักษา และความสวยงาม รายละเอียด
ชนิดของราวกันอันตรายและความแข็งแรงทนทาน รวมทั้งความเหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ
ควบคุมจราจร
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การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
การปองกันอุบัติภัยทางถนนใหบังเกิดผลดีนั้น
จะตองมีการตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนน เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนงานปองกันและแกไขปญหาไดอยางถูกตอง ดังนี้
1. กายภาพของถนน เปนการตรวจสอบสภาพถนนทั่วไป เชน สภาพผิวทางมีความชํารุด
เสียหาย ตองไดรับการซอมแซมหรือไม สภาพแวดลอมขางทางไมมีวัชพืชบดบังทัศนวิสัย กําหนด
ความปลอดภัยบริเวณทางโคง ทางแยก เปนตน
2. ข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ เป น การรวบรวมสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น
เพื่อวางแผนปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก
3. อุปกรณจราจร เปนการตรวจสอบอุปกรณจราจรใหอยูในสภาพใชการไดดี หากพบวา
ชํารุดตองรีบดําเนินการซอมแซม หรือเปนการพิจารณาติดตั้งอุปกรณจราจรเพิ่มเติมในบริเวณที่พบวา
เปนพื้นที่เสี่ยงอันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุ
3.1 ปายแนะนําทาง (Guide Post) จัดทําปายแนะนําทาง เชน ปายบอกทิศทาง ปายแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยว หรือปายบอกระยะทาง เปนตน
3.2 ลักษณะรูปตัด (Cross Section) ควรขยายไหลทาง ถาสามารถทําได การออกแบบ
ยกโคงแนวราบ (Super Elevation) ที่เหมาะสม ทําใหรถวิ่งทางโคงไดอยางนิ่มนวล
3.3 แนวเสนทางของถนน (Alignment) ควรออกแบบถนนใหเปนลักษณะแนวราบ
ถาทําได หลีกเลี่ยงการออกแบบโคงผสม (Compound Curves) ในกรณีมีขอจํากัดดานภูมิศาสตร
ที่กําหนด และยึดวัตถุประสงค ดานความปลอดภัยเปนสําคัญ
3.4 สภาพผิวทาง (Pavement Condition) ความชํารุดเสียหาย ตองไดรับการซอมแซม
อยางถูกวิธีและตรงตามกําหนดเวลา ยกระดับมาตรฐานเปนผิวทางแอสฟลตในสายทางที่พิจารณาแลว
วามีความสําคัญทางดานสังคมและการพัฒนาชุมชน
3.5 เครื่องหมายจราจรบนพื้น(Pavement Marking) เครื่องหมายจราจรบนพื้น เชน
เสนแบงทิศทางจราจร เสนชะลอความเร็วหรือเครื่องหมายอื่น ๆ ตอง ชัดเจนถูกตอง
3.6 สภาพแวดลอมขางทาง (Road Side) ปราศจากวัชพืชขึ้นรก 2 ขางทาง หลักกิโลเมตร
อยูในสภาพการใชงานที่ดี เครื่องหมายจราจรเปนระเบียบ ไมชํารุดเสียหาย ปราศจากสิ่งกีดขวางบน
ไหลทาง ปรับปรุงสิ่งปลูกสรางหรืออุปกรณขางทางอื่น ๆ ที่จําเปน ตองชวยกันอนุรักษสภาพแวดลอม
ขางทาง เชน ปาไมสวนเกษตร หรือสิ่งปลูกสรางที่สวยงามอยางอื่น
3.7 ระยะมองเห็นที่ปลอดภัย (Visibility-Sight Distances) ควรมีระยะมองเห็นที่เพียงพอ
ในการหยุดหรือแซงไดอยางปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณจุดวิกฤตตาง ๆเชน ทางแยก ทางโคง เปนตน
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3.8 อุปกรณอํานวยความปลอดภัย (Safety Control Device) ไฟฟาแสงสวาง ควรเพียงพอ
ตอการสัญจรในเวลากลางคืน (ถามี) ราวกันตก (Guard Rail) ตองมีลักษณะและวัสดุที่ไดมาตรฐาน
และตองติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม และตอเนื่องตลอดแนวโคง เครื่องหมายนําทาง(Delineation)
ที่มีประสิทธิภาพตองใชงานไดทุกสภาวะ ไมวาจะเปนกลางวัน กลางคืน ฝนตก หรือหมอกจัด
ควรติดตั้งอุปกรณเตือนอันตรายใหถูกตองและครบถวนในจุดที่มีอันตรายมากหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น
บอยครั้ง
3.9 อุปกรณควบคุมการจราจร (Traffic Control Device) ขนาดปายจราจรความชัดเจน
ของตัวอักษรหรือสัญลักษณ ตําแหนงที่ตั้งการสะทอนแสงในเวลากลางคืนควรไดมาตรฐาน
เหมือนกันทั่วประเทศ การติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทางตองเหมาะสมตามสภาพการใชงานและ
มีมาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศ
การตรวจสอบอุปกรณควบคุมจราจร
อุปกรณควบคุมจราจรที่ติดตั้งใชงานอยูยอมมีลักษณะและปจจัยของการเสื่อมสภาพแตกตาง
กันไป ตามประเภทของอุปกรณควบคุมจราจร วัสดุที่ใช รวมทั้งความแตกตางของพื้นที่ที่ติดตั้งเพื่อให
อุปกรณควบคุมจราจรมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาใชงาน การตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณ
ควบคุมจราจรจึงตองทําอยางเปนระบบ มีแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใจไดวาอุปกรณ
ควบคุมจราจรจะมีสภาพที่ดีตลอดเวลาหรือมีระดับความเสียหายมากนอยเพียงใด และยังอยูในระดับ
มาตรฐานการใชงานไดหรือไม จําเปนตองมีการวางระบบการตรวจสอบสภาพเครื่องหมายจราจรดังนี้
1. สิ่งที่จะตองไดรับการตรวจสอบ หมายถึง ชิ้นสวนของอุปกรณควบคุมตางๆ ที่ตองไดรับ
การตรวจสอบและไดรับการตรวจสอบบํารุงรักษาเปนระยะๆ เพื่อเปนการประกันถึงสภาพการใชงาน
ที่ดีอยูเสมอ โดยแยกตามรายการ ดังนี้
• ชิ้นสวนปายจราจร เชน แผนปายจราจร สัญลักษณหนาแผนปาย โครงสรางรองรับ
อุปกรณยึดตางๆ รวมไปถึงอุปกรณชุดโคมไฟสองสวางแผนปาย เปนตน
• สวนตางๆ ของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เชน เสนจราจรบนผิวทาง ขอความ และ
สัญลักษณตางๆ ที่จัดทําบนผิวทาง รวมถึงปุมเครื่องหมายจราจรตาง ๆ เครื่องหมายสันขอบทาง และ
หลักนําทาง เปนตน
• สวนตางๆ ของสัญญาณไฟจราจร เชน ชุดโคมไฟสัญญาณ หลอดไฟสัญญาณ เลนส
ไฟสัญญาณ อุปกรณไฟฟาตางๆ ภายในโคมไฟสัญญาณ โครงสรางรองรับโคมไฟสัญญาณ
ตัวตูควบคุม อุปกรณภายในตูควบคุม สายไฟสัญญาณ บอพัก สายไฟสัญญาณ รวมทั้งกลองสวิตซ
ตัดตอน อุปกรณสวิตซตัดตอน และสายไฟฟาหลัก เปนตน
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2. รายการตรวจสอบ เปนการตรวจสอบลักษณะการเสื่อมสภาพตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดกับ
อุปกรณควบคุมจราจร โดยสามารถจําแนกรายการตรวจสอบได ดังนี้
• ตรวจสอบดานการเปรอะเปอน เชน คราบสกปรกเนื่องจากฝุนละออง หรือคราบเขมา
ควันของยวดยาน รอยเลอะหมึกหรือสีจากการขีดเขียนโฆษณา เปนตน
• ตรวจสอบดานการสึกหรอ เชน การกัดกรอนของสนิมเหล็ก การซีดจาง ลบเลือนของ
เครื่องหมาย การสะทอนแสงในเวลากลางคืนลดนอยลง การสึกหรอของเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
เปนตน
• ตรวจสอบดานการแตกชํารุดเสียหาย เชน สภาพของเครื่องหมายจราจรบุบเบี้ยวโคน ลม
เอียง หรือสูญหาย เปนตน
• ตรวจสอบดานอื่นๆ ไดแก การตรวจสอบความถูกตองของการใชงาน การตรวจสอบ
ความทันสมัยของเครื่องหมายอยูเสมอ เชน ตรวจสอบการหันทิศทางของแผนปายตรวจสอบปาย
จราจรที่ไมไดใชงานแลว เปนตน
3.
รอบระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบ คือ ระยะเวลาที่ควรดําเนินการ
ตรวจสอบเปนระยะ ๆ ตามรายการตรวจสอบเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปน
การปองกันความเสียหายรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากการไมตรวจสอบหรือไมแกไขตั้งแตแรกสิ่งสําคัญ
สําหรับการจัดทําระบบการบํารุงรักษา คือ การรูชวงเวลาที่ตองตรวจสอบสภาพ เนื่องจากการกําหนด
ชวงเวลาที่ถี่หรือเร็วจนเกินไปจะทําใหเกิดความสิ้นเปลือง แตหากกําหนดชวงเวลาที่นานจนเกินไป
อาจทําใหอุปกรณชํารุดเสียหายกอนตรวจสอบก็ได รอบระยะเวลาที่เหมาะสม นิยมแบงออกเปน
ทุก ๆ 1 สัปดาห ทุก ๆ 1 เดือน ทุก ๆ 3 เดือน ทุกๆ 6 เดือน ทุก ๆ 1 ป ทุก ๆ 2 ป ขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาของการเกิดการเสื่อมสภาพ โดยสามารถหาไดจากการเก็บขอมูลทางสถิติ
4. วิธีการตรวจสอบสภาพ สามารถกระทําไดอยางงายๆ โดยอาศัยประสาทสัมผัสหรือวิธี
อื่นซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 วิธี ดังนี้
4.1 การตรวจสอบสภาพโดยใชประสาทสัมผัส เปนวิธีการที่กระทําไดงาย สวนใหญจะใช
การมองเห็นเปนหลัก กระบวนการนี้ชวยใหประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุง และสามารถกําหนด
เปนลักษณะงานประจํา ขอสําคัญของการตรวจสอบนี้คือ ชวงเวลาของการตรวจสอบจะตองไมหาง
จนเกินไป เพื่อใหสามารถตรวจพบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทีละนอยหรือความเปลี่ยนแปลง
ที่ไมคาดหมายไดกอนที่จะลุกลามเปนปญหาใหญ
4.2 การตรวจเช็คสภาพโดยอาศัยเครื่องมือวัด เปนวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากจะไดผลการ
ตรวจสอบที่แนชัด
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4.3 การตรวจวัดแนวโนมของการเสื่อมสภาพ เปนวิธีการที่ใชกับอุปกรณควบคุมจราจร
ที่ยังไมเขาใจถึงคุณลักษณะของความเสียหายหรือความเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้น แตเมื่อทราบถึงลักษณะ
ดังกลาวแลวก็ใหบันทึกเปนรายการเพื่อตรวจสอบสภาพตอไปมาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน
ภายหลังจากที่ไดดําเนินการตรวจสอบอุปกรณควบคุมจราจรแลว อาจจําเปนตองดําเนินการติดตั้ง
อุปกรณควบคุมจราจรเพิ่มเติมใหพอเพียง หรืออาจจะตองดําเนินการซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจร
ที่ชํารุด ทั้งนี้ การซอมแซมหรือติดตั้งอุปกรณควบคุมจราจรที่ตองใชเทคนิคเฉพาะทาง เชน การติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร ควรใชผูมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน แตหากไมมีบุคคลดังกลาวควรวาจาง
ศึกษาดําเนินการออกแบบและติดตั้งใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดตอไป
การประมาณราคาคาติดตั้งหรือซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจร
ในการประมาณราคาคาติดตั้งหรือซอมแซมอุปกรณควบคุมจราจร ตองประมาณราคาจาก
แบบที่วิศวกรไดจัดทําขึ้น โดยบุคลากรผูประมาณราคาจะตองมีคุณวุฒิขั้นต่ํา ปวส. โยธา ซึ่งจะ
ดําเนินการถอดแบบหาปริมาณของอุปกรณควบคุมจราจรที่ใช ราคาตอหนวยในแตละรายการ และ
คาแรงการติดตั้งและดําเนินการ รวมทั้งทําการสรุปยอดรวมทั้งสิ้นเสนอเพื่อพิจารณาจัดทําโครงการ
ตอไป
การกําหนดบุคลากรและการตรวจรับงาน
ควรจัดบุคลากรหรือผูมีความรูดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ เพื่อใหการติดตั้งหรือซอมแซม
เปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดของสัญญา
การวัดประสิทธิผลดานการบํารุงรักษา
การวัดประสิทธิผลดานการบํารุงรักษา มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลความถูกตองของวิธีการ
บํารุงรักษา โดยใชดัชนีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนครั้งที่อุปกรณควบคุมจราจรเกิดความเสียหาย
หรือการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาที่เกิดความเสียหาย หรืออาจใชขอมูลดิบตาง ๆ ดังนี้
• ขอมูลการตรวจสอบบํารุงรักษา
• ขอมูลการวิเคราะหสาเหตุของการเสียหาย
• ตารางวิเคราะหจํานวนครั้งของความเสียหาย
• คูมือการใชงาน หรือคูมือการทํางาน
• บันทึกคาใชจายดานการบํารุงรักษา
• อื่นๆ
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ดัชนีที่ใชวัดเพื่อพิจารณาวา กิจกรรมการบํารุงรักษาไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น
ขึ้นกับเนื้อหาของงานบํารุงรักษาและรูปลักษณะของการบํารุงรักษา โดยสามารถพิจารณาจุดสําคัญ
ตางๆตอไปนี้
• เจาหนาที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
• การบํารุงรักษาดําเนินไปอยางมีแบบแผน ประหยัดคาใชจาย และประสิทธิภาพ
การทํางานของอุปกรณสูงขึ้นหรือไม
การประสานงาน
การดําเนินงานปองกันอุบัติภัยทางถนน เปนงานที่เกี่ยวของกับทองถิ่นและหนวยงานตาง ๆ
จึงจําเปนตองมีการประสานงานเพื่อใหการบริหารจัดการเกิดประโยชนเชื่อมโยงตอกันอยางเปน
รูปธรรมที่ชัดเจนและเปนระบบ หนวยงานและองคกรที่สําคัญ มีดังนี้
1.1 หนวยงานระดับจังหวัด อําเภอ
• โรงพยาบาลศูนยและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเรื่องขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ
และการชวยเหลือฉุกเฉิน
• ตํารวจทองที่ ในเรื่องขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ การควบคุมจราจร การบังคับใช
กฎหมาย และการอบรมใหความรูดานการจราจร
• สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ในเรื่อง
การประสานงานดานถนนและดานวิศวกรรม
• ประชาสัมพันธจังหวัด ในเรื่องการประชาสัมพันธขาวสารดานความปลอดภัยจราจร
1.2 องคกรเอกชน
• เชน มูลนิธิตางๆ ในเรื่องการการกูภัย และชวยเหลือฉุกฉินแกผูประสบอุบัติเหตุ
1.3 สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อประสานการอบรมและใหความรู
ดานการจราจร ตลอดจนการวิจัยดานอุบัติเหตุจราจร เพื่อประโยชนในการวางแผนและบริหารจัดการ
ตอไป
1.4 ประชาชน การกําหนดชองทางการประสานจากภาคประชาชน ดังนี้
• สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครเพื่อเฝาระวังอุบัติเหตุมาตรฐานการปองกัน
อุบัติภัยทางถนน
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กาซหุงตม(LPG)
มนุษย รูจักกาซธรรมชาติมาเปนเวลาชานาน นับไดเกือบ สามพันป ประเทศจีนเปนชาติแรก
ที่ขุดกาซจากใตดิน (ลึก 600 เมตร บางหลุมแค 9 เมตร ) ซึ่งตอมาไดพัฒนาการใชกาซธรรมชาติมาก
ขึ้น
ในกาซธรรมชาติ นั้นมีองคประกอบของกาซอื่น ๆ คือ
1. มีเทน (C1H4 ) ซึ่งเปนองคประกอบสวนใหญประมาณ 65%
2. อีเทน (C1H2) เปนองคประกอบที่มีประมาณ 10%
3. โปรเพน(C3H8 )
4. บิวเทน(C4H10 )
5. โซลีน
กาซปโตรเลียมเหลว คืออะไร
กาซหรือแกส เปนเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ซึ่งพวกเรารูจักกันเปนอยางดี ในการใชหุงตมอาหาร
และเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต โดยมีชื่อเรียกทางเทคนิควา กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied
Petroleun Gas) เพราะวาซื้อขายกันในสถานะภาพเปนของเหลว (Liquid)
องคประกอบของกาซ
กาซเปนสารประกอบ ไฮโดรคารบอน (Hydrocabon) คือ ไฮโดรเจน บวกกับ คารบอน โดย
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดมาจากกระบวนการกลั่นน้ํามันดิบและการแยกกาซธรรมชาติโดยตรง
กาซหุงตมในครัวเรือน หรือที่ใชในรถยนตที่มีขายอยูในปจจุบัน สวนใหญมีสวนผสมของ
โปรเพน และ บิวเทน ในอัตราสวน 70: 30 โดยจะมีลักษณะเปนกาซหรือเปนไอ ในสภาพความดัน
ปกติ แตจะกลายเปนของเหลวเมื่อ ถูกอัดที่ความดันสูงหรือถูกลดอุณหภูมิใหต่ําลง
ดังนั้น การเอากาซบรรจุลงในถัง แลวอัดความดัน ประมาณ 7 เทาของบรรยากาศ จะทําให
กาซกลายเปนของเหลว และหดตัวลงประมาณ 250 เทา จึงทําใหเก็บและขนสงกาซไดในจํานวนมาก
เพราะฉะนั้น การใชกาซอยางถูกวิธีและปลอดภัยเราจําเปนตองเขาใจ ถึง คุณสมบัติตาง ๆ ของกาซ
เปนสําคัญ คือ
1. L.P.G. ไมมีสี เราจะทราบไดอยางไรเมื่อกาซรั่ว ที่เราสามารถมองเห็นเปนละอองขาวๆ
คือ ไอน้ําในอากาศที่กลั่นตัว เนื่องจากไดรับความเย็นจัดจากการระเหยของกาซ
2. L.P.G. ไมมีกลิ่น โดยธรรมชาตินั้นจะไมมีกลิ่น เพื่อเปนการเตือนเมื่อกาซรั่ว จึงมี
การเติมสารเอทินเมอรแคบเทน(Ethyl Marcaptan) เพื่อใหเกิดกลิ่นฉุน จึงทราบไดดวยกลิ่นเมื่อกาซรั่ว
3. L.P.G. ไมเปนพิษ แตถาเราหายใจสูดเขาไปมาก ๆ อาจเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ เปนลม
ได เพราะรางกายไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ
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4. L.P.G. หนักกวาอากาศ 2 เทา เมื่อมีสภาพเปนไอกาซ จะหนักกวาอากาศ ประมาณ
2 เทา เมื่อกาซรั่วจะไหลรวมตัวในที่ต่ํา ดังนั้น การตั้งถังกาซ จึงไมควรตั้งต่ํากวาพื้นทั่วไป เชน
ในหองใตดิน หลุมบอ รางระบายน้ํา
5. L.P.G. เบากวาน้ํา ครึ่งเทา เมื่อมีสภาพเปนน้ํา จะเบากวาน้ําครึ่งหนึ่ง เมื่อกาซรั่วลงใน
คูน้ํา แมน้ํา จะไหลไปตามลําน้ําไปติดไฟ ณ จุดที่หางออกไปได
6. จุดเดือด L.P.G. ต่ํามาก คือ ประมาณ 0 องศาเซลเซียส ดังนั้น ถากาซรั่ว หรือถูกปลอย
ออกจากภาชนะที่บรรจุ พนสภาพถูกกดดัน มากระทบกับอุณหภูมิของอากาศดานนอก ซึ่งโดยเฉลี่ย
ของประเทศไทย เกินกวา 20 องศาเซลเซียส กาซจะเดือดและกลายเปนไอทันที และจะดูดความรอน
จากบริเวณใกลเคียง จึงทําใหอากาศบริเวณกาซรั่ว เย็นและเปนหมอกขาว ในการทํางานเกี่ยวกับกาซ
สวนใดของรางกายที่สัมผัสกับน้ํากาซอาจทําใหสวนนั้นเย็นจัดถึงกับไหมได จึงตองมีความระมัดระวัง
เปนพิเศษ
7. อัตราการขยายตัวสูง L.P.G. มีการขยายตัวต่ํามาก ถาอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ดังนั้น การเติม
กาซลงในภาชนะบรรจุ จึงไมควรเติมใหเต็ม(85% ของภาชนะบรรจุ) เพื่อใหมีชองวางสําหรับ
การขยายตัว เมื่อไดรับความรอนสูง
8. L.P.G. ความดันสูง เมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น ความดันของกาซก็จะสูงขึ้น ดังนั้น ภาชนะ
บรรจุจึงถูกออกแบบใหทนแรงดันสูง การใชถังหรือภาชนะบรรจุที่ไมไดมาตรฐาน อาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุรายแรงได ดังนั้น ถังหรือภาชนะบรรจุ จึงมีคําเตือนเขียนเอาไววา *หามกลิ่ง-หามกระแทก *
9. อัตราการขยายตัว 250เทา จากสภาพของเหลวกลายเปนไอกาซ L.P.G. เมื่อเปลี่ยน
สภาพจากของเหลวกลายเปนไอ จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นถัง 250 เทา และ 250 เทานั้น เมื่อติดไฟ จะ
สามารถ ลุกไหมและขยายตัวไดอีก ประมาณ 7,837 เทา
10. ความขนใสต่ํา LPG มีความขนใสต่ํามาก จึงทําใหเกิดการรั่วซึมไดงายกวาของเหลว
อื่น ๆ ทั่วไป เพราะฉะนั้น ภาชนะหรือถังบรรจุจึงตองแนนหนากวาภาชนะที่ใชกับผลิตภัณฑอื่น ๆ
11. ใหความรอนสูง LPG เปนกาซที่ใหความรอนสูงและใหการเผาไหมอยางสมบูรณ เมื่อ
เทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ คือ น้ํามันธรรมดา ซึ่งคาออกเทน 83 , น้ํามันซุปเปอร ออกเทน 96 ,LPG
ออกเทน 98-100
การเลือกใชถังแกสและเตา
1. ซื้อถังจากราน หรือตัวแทนที่ไดมาตรฐาน ไมเปนสนิม
2. สายหรือทอแกสตองผลิตเพื่อใชกับแกสเทานั้น
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3. เมื่อแกสหมด ควรนําไปเปลี่ยนที่รานจําหนาย อยานําไปเติมที่ปม เพราะอันตรายและ
ผิดกฎหมาย
การใชเตาแกส
- ควรวางถังในลักษณะตั้ง และถังควรหางจากเตา 1-2 เมตร และอากาศควรถายเทสะดวก
- กอนจุดไฟที่เตา วาลว จะตองอยูในตําแหนงปดเสมอ
- จุดไฟแลวจึงคอยเปดวาลว
- เมื่อเลิกใชใหปดวาลวที่ถัง เมื่อไฟในเตาดับ จึงปดวาลว ที่หัวเตา
การตรวจรอยรั่วของแกส
- ใชน้ําสบูลูบตามสายและขอตอตาง ๆ ถามีฟอง แสดงวามีแกสรั่ว
ถังกาซหุงตม
- วัสดุที่ใชผลิตถังกาซ LPG เปนเหล็กกลา มีสวนผสมของธาตุคารบอน หามเกิน 0.24%
โดยผานกรรมวิธีทางความรอน โดยทําใหเหล็กรอนขึ้นถึง 600 –650 องศาเซลเซียส แลวปลอยใหเย็น
ในเตาอบ จึงทําใหคาความเครียดของเหล็กลดลงและมีความเหนียวเพิ่มขึ้นไดสูงสุด 241 นิวตัน/ ตร.
มิลลิเมตร (35,000 ปอนด/ตร.นิ้ว) สามารถทนแรงดันไดไมเกิน 2,240 ปอนด/ตร.นิ้ว หนา 2 .2 มม.
- เพื่อความปลอดภัย ไมเกิน 5 ปจึงมีการทดสอบถังกอนที่จะนําไปบรรจุ LPG โดยใชน้ํา
อัดเขาในถังที่ความดัน 4 เทา (480 Psi ) ของความดันที่จะนําไปใชงาน (124 Psi) และรักษาความดัน
ทดสอบนี้ไว 30 วินาที และจากจํานวนถังที่ทดสอบนี้แลว ตองเลือกทดสอบอีกโดย สุมตัวอยาง 1 ถัง
ตอ 500 ถัง มาอัดความดันเขาไปเปน 8 เทา (960 Psi) ถังตองไมแสดงความบกพรองใด ๆ ใหเห็น
จึงนําไปใชงานได
- ปกติถังกาซที่ใชตามบานทั่วไป จะขนาด 16.5 ก.ก. 31 ลิตร ปริมาณสูงสุดในการบรรจุ
กาซไมเกิน 85% และถังจะตองประกอบดวย นิรภัยตามที่กําหนดใน มอก.
วาลวนิรภัย ทําจากทองเหลือง ภายในจะมีสปริง ซึ่งสามารถรับแรงดัน ไดประมาณ 17 bar
(250 Psi) ซึ่งสูงกวาความดันภายในถัง 2 เทา ฉะนั้น เมื่ออุณหภูมิรอบ ๆ ถังสูงขึ้นความดันในถัง LPG
สูงขึ้น 25.51 bar (375 Psi ) ก็จะดันสปริงใหเคลื่อนที่ไปขางบน ซึ่งทําใหทางออกของกาซเปด กาซจะ
ไหลออกมาจนกวาความดันในถังจะลดลง
เลคคูเลเตอร หรือ หัวปรับความดัน ความดันภายในถังกาซ ไมไดขึ้นอยูกับปริมาณ
ของ LPG ที่เหลืออยูในถัง ฉะนั้น ความดันจะคงที่อยูเสมอ ถาอุณหภูมิไมเปลี่ยนแปลง ความดันของ
ไอกาซที่ออกมาจากถังจึงมีความดันสูงกวาในบรรยากาศขางนอก 124 Psi หรืออาจจะมากกวา ถาหาก
อุณหภูมินอกถังสูงกวาปกติ (ปกติบานเราเฉลี่ยเกินกวา 20 องศาเซลเซียส) จะทําใหการจุดติด
ไมสมบูรณ ฉะนั้นจึงจําเปนตองมีตัวลดความดัน เพื่อลดความดันของ ไอกาซลงมาใหเหลือประมาณ
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1.5-3.5 Psi โดยไอกาซจะไหลผานชองจานตัวลดความดัน ซึ่งเปนลิ้นแคบๆ เพื่อทําใหความดันของ
ไอกาซลดลง จึงชวยใหการจุดติดเกิดสมบูรณ (แตจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับการเปดกาซที่หัวเตาดวย)
เมื่อกาซรั่ว ขณะยังไมติดไฟ
- ปดวาลว
- หามจุดไฟ
- หามเปด-ปดสวิทยไฟฟา , โทรศัพทมือถือ - หามสตารทเครื่องยนตทุกชนิด
- เปดประตู หนาตาง ใชวัสดุโบกไอกาซ เพื่อระบายกาซ
- แจง 199
เมื่อกาซรั่ว ติดไฟ
- ปดวาลว ถาสามารถปดได
- ใชน้ําฉีด
- ใชเครื่องดับเพลิงเคมี

NGV หรือ Natural Gas Vehicles
NGV หรือ Natural Gas Vehicles คือ กาซธรรมชาติ สําหรับยานยนต เกิดขึ้นจากการนํา กาซ
ธรรมชาติ (สวนใหญเปนกาซมีเทน) มาอัดจนมี ความดันสูง ประมาณ 3,000 ปอนด/ตารางนิ้ว (เปน
แรงดันที่คอนขางสูงมากเทากับ 240 เทาของ ความดันบรรยากาศ) แลวนําไปเก็บไวในถัง ที่มี
ความแข็งแรง ทนทาน สูงเปนพิเศษ เชน เหล็กกลา เพื่อนํามาเปนเชื้อเพลิงใชทดแทนน้ํามันเบนซิน
หรือ ดีเซล ในรถยนตประเภทตางๆ ซึ่งสากลเรียกวา Compressed Natural Gas (CNG) หรือ กาซ
ธรรมชาติอัด
จุดกําเนิด NGV
ยานยนตที่ใช กาซธรรมชาติ ไดมีการพัฒนาขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2403 โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ Jean
Etienne Lenoir แตชวงนั้นยังไมไดรับความนิยม จนกระทั่งมาถึง สงครามโลกครั้งที่ 2 และชวงเกิด
วิกฤตการณน้ํามันใน ป ค.ศ. 1973 ซึ่งราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นสูงสงผลใหมีการนํา กาซธรรมชาติ มาใชเปน
เชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันในรถยนตมากขึ้น
ความแตกตางของ NGV กับ LPG
NGV หรือ Natural Gas Vehicles คือ กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต เกิดขึ้นจากการนํากาซ
ธรรมชาติ ซึ่งเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนซึ่งมีองคประกอบของกาซมีเทนมาอัดจนมีความดันสูง
ประมาณ 3,000 ปอนด/ตารางนิ้ว แลวนําไปเก็บไวในถัง ที่มีความแข็งแรงทนทานสูงเปนพิเศษ เชน
เหล็กกลา เพื่อนํามาเปนเชื้อเพลิงใชทดแทนน้ํามันเบนซินหรือดีเซลในรถยนตประเภทตางๆ ซึ่งสากล
เรียกวา Compressed Natural Gas (CNG) หรือ กาซธรรมชาติอัด

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

คูมือฝกอบรม สงเสริมเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

93

กาซปโตรเลียมเหลว ( LPG ) หรือ “กาซหุงตม” เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ซึ่งมี
องคประกอบของ กาซโพร-เพน ( Propane ) เปนสวนใหญ จึงเปนกาซที่หนักกวาอากาศ โดยตัว LPG
เองไมมีสี ไมมีกลิ่นเชนเดียวกับกาซธรรมชาติ แตเนื่องจากเปนกาซที่หนักกวาอากาศจึงมีการสะสม
และลุกไหมไดงาย ดังนั้น จึงมีขอกําหนดใหเติมสารมีกลิ่น เพื่อเปนการเตือนภัยหากเกิดการรั่วไหล
LPG สวนใหญจะใชเปนเชื้อเพลิงในครัวเรือนและกิจการอุตสาหกรรม โดยบรรจุเปนของเหลวใสถัง
ที่ทนความดันเพื่อใหขนถายงาย นอกจากนี้ยังนิยมใชแทนน้ํามันเบนซินในรถยนต เนื่องจากราคาถูก
กวา และมีคาออกเทนสูงถึง 105 RON LPG เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการแยกน้ํามันดิบในโรงกลั่น
น้ํามัน หรือการแยกกาซธรรมชาติในโรงแยกกาซ มีสถานะเปนของเหลว ตองทําใหเปนกาซกอน
นําไปใชงาน สวน NGV มีสถานะเปนกาซเพียงผานความดันก็นําไปใชไดเลย
ตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติของ LPG และ NGV

*1.คาออกเทน ( Octane number ) หมายถึง หนวยการวัดความสามารถ ในการตานทาน
การน็อคของเครื่องยนต
*2. RON ( Research Octane Number ) เปนคาออกเทนที่มีประสิทธิภาพตอตานการน็อคใน
เครื่องยนตหลายสูบ ที่ทํางานอยูในรอบของชวงหมุนต่ํา โดยใชเครื่องยนตทดสอบมาตรฐานภายใต
สภาวะมาตรฐาน 600 รอบ ตอนาที
*3. MON ( Motor Octane Number ) เปนคาออกเทนที่มีประสิทธิภาพตอตานการน็อคใน
เครื่องยนตหลายสูบ ในขณะทํางานที่รอบสูง โดยใชเครื่องยนตทดสอบมาตรฐาน ภายใตสภาวะ
มาตรฐาน 900 รอบตอนาที
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ขอแตกตางดานเคมีของ LPG และ NGV

ปจจุบันกาซปโตรเลี่ยมเหลว (LPG) สามารถนํามาเปนเชื้อเพลิงหุงตมในครัวเรือน ในโรงงาน
อุตสาหกรรม และในยานพานนะได แตกาซธรรมชาติ (NGV) ในประเทศไทยยังไมมีการนํามาใชใน
ครัวเรือนโดยตรง อยางไรก็ตาม แมกาซทั้งสองประเภทจะมีความแตกตางกัน แตก็มีคุณสมบัติเปน
เชื้อเพลิงที่ติดไฟ เพราะฉะนั้นผูใชตองใสใจปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอยางเครงครัด

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกูภัย
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติการแบบการกูภัย
เมื่อเกิดเหตุการณ การคนหาและชวยเหลื อผูประสบภัยที่ติดอยูภายในโครงสรางอาคาร
เปนสิ่งแรกที่เจาหนาที่ชุดกูภัยจะตองดําเนินการ และในการปฏิบัติการอาจจะมีหลายปจจัยที่กระทบ
ตอความปลอดภัยของเจาหนาที่ชุดปฏิบัติงาน ดังนี้
ปจจัยที่มีผลกระทบตอความปลอดภัย
- ภัยจากอุปกรณเครื่องมือ
- ความปาเถื่อนและการลักทรัพย
- ความเหนื่อยลาจากการปฏิบัติงานที่มีความยากลําบากแรนแคนอยางรุนแรง
- ไมคุนเคยกับพื้นที่ปฏิบัติงาน การทํางานพื้นที่จํากัด/คับแคบ
- โครงสรางไมมั่นคง
- การจุดระเบิดขึ้นภายหลัง
- ภาวะเสี่ยง ฝุน ควันและไฟไหมอยางรุนแรง น้ําและอากาศสกปรก หรือปนเปอน
สารพิษ
- อัฟเตอรชอค
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หลักการทํางานที่ปลอดภัย
1. ใชเครื่องมืออุปกรณใหเหมาะสมกับงาน
2. ตองมีอุปกรณปองกันตัวเอง
3. ตองมีการสับเปลี่ยนการทํางาน
2. มาตรฐานการปฏิบัติการ
- ปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กําหนด
- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบดานความปลอดภัย
3. การกระทําและสาเหตุที่กอใหเกิดความปลอดภัยและความไมปลอดภัย
3.1 การกระทําที่กอใหเกิดความปลอดภัย เชน
- เลือกใชอุปกรณเครื่องมือใหเหมาะสมกับงาน
- มีการสังเกตและประเมินสภาพแวดลอมตาง ๆ ซึ่งจะนํามาซึ่งความไมปลอดภัย
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัยอยางโดยเครงครัด
3.2 การกระทําที่กอใหเกิดความไมปลอดภัย เชน
- การใชอุปกรณเครื่องมือผิดวัตถุประสงค
- ฝาฝนกฎระเบียบดานความปลอดภัย
- ขาดความรอบคอบ และประมาทในการปฏิบัติหนาที่
4. กฎระเบียบดานความปลอดภัยในการกูภัย เนื่องจากการเขาไปกูภัย มีความเสี่ยงตอปจจัย
หลาย ๆ อยาง เพราะฉะนั้นตองปฏิบัติตามระเบียบดานความปลอดภัย ดังนี้
4.1 สถานที่ปฏิบัติงาน หามชุดกูภัยเขาไปกอนไดรับอนุญาตจากหัวหนาชุด
4.2 อุปกรณปองกันตัวเอง จะตองสวมใสใหถูกตอง และครบพรอมปฏิบัติงาน
4.3 ความสะอาด เพื่อปองกันการติดเชื้อ จะตองลางมือกอนและหลังเขาปฏิบัติงาน ดวย
น้ําสบูเสียกอน
4.4 หัวหนางานดานรักษาความปลอดภัย ในการกูภัย จําเปนจะตองมีหัวหนางานดาน
รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีวิสัยทัศน มีความชัดเจน คอยดูแลทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และ
มีอํานาจสั่งการอยางเต็มที่
4.5 ความปลอดภัยของทีมกูภัย หัวหนาทีมจะตองรับผิดชอบความปลอดภัยของลูกทีม
ของตน ลูกทีมจะตองคอยรายงานถึงจุดที่ไมปลอดภัยใหหัวหนาทีมทราบทันที
4.6 สัญญาณนกหวีด หัวหนาทีมจะใชสัญญาณนกหวีดแจงเตือนใหลูกทีมทราบในขณะ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
- สัญญาณดังยาว 1 ครั้ง หมายถึงใหหยุดปฏิบัติงานทุกอยาง และฟงคําสั่งตอไป
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- สัญญาณดังยาว 1 ครั้ง สั้น 1 ครั้ง หมายถึงใหปฏิบัติงานตอ
- สัญญาณ ดังสั้นติดตอกัน 3 ครั้ง หมายถึงสัญญาณบอกเหตุใหอพยพจากพื้นที่ทันที
เพื่อไปยังบริเวณปลอดภัยที่กําหนดไวแลวกอนหนานี้
4.7 เขตปลอดภัย หัวหนางานดานรักษาความปลอดภัย จะเปนผูกําหนดเขตปลอดภัย ซึ่ง
อยูใกลกับจุดปฏิบัติงาน และเขตปลอดภัยจะถูกใชเมื่อจุดปฏิบัติงานเกิดความไมปลอดภัยขึ้น
4.8 การบริการดานการแพทยฉุกเฉิน ชุดบริการดานการแพทยฉุกเฉินของเจาหนาที่กูภัย
จะตองไดรับการติดตอ – สื่อสารใหมาถึงจุดเกิดเหตุไดภายในเวลาไมเกิน 15 นาที
4.9 ถังดับเพลิง ผูปฏิบัติงานจะตองมีความพรอมในการใชถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด
หรือ 9 กิโลกรัม ในกรณีที่เกิดเพลิงไหมขึ้น
4.10 น้ําดื่ม ในการกูภัยในโครงสรางอาคารถลม เจาหนาที่กูภัยทุกคนจะตองมีกระติกน้ํา
ดื่มเพื่อปองกันรางกายขาดน้ําในขณะปฏิบัติงานเนื่องจากเสียเหงื่อมาก
4.11 การดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณกูภัย เจาหนาที่ชุดกูภัยจะตองดูแลรักษาเครื่องมือ
อุปกรณกูภัยเปนอยางดีทั้งกอนและหลังปฏิบัติงาน
4.12 การผลัดเปลี่ยน ชุดปฏิบัติการกูภัยในโครงสรางอาคารถลมจะตองมีการผลัดเปลี่ยน
กัน จนกวาจะเสร็จสิ้นภารกิจตามคําสั่งหัวหนางานดานรักษาความปลอดภัย ภายใตเงื่อนไขและการ
เปลี่ยนเวรทุก ๆ 15 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมดวย
4.13 ขยะ ใหทิ้งขยะทุกชิ้นในภาชนะที่จัดเตรียมไว เพื่อปองกันการเกิดเชื้อโรค
4.14 การสูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอลใ น
สถานที่ปฏิบัติงาน
4.15 สภาพภูมิอากาศ หัวหนางานดานรักษาความปลอดภัยจะเปนผูตัดสินใจวา ควรจะ
ปฏิบัติงานตอหรือไม ในระหวางที่สภาพภูมิอากาศเลวรายและนากลัว
4.16 เครื่ อ งหมายปลอดภั ย สิ่ ง ของทุ ก ชิ้ น ในบริ เ วณที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ด
อันตรายตอผูปฏิบัติงานได ใหผูปฏิบัติงานทําเครื่องหมาย ดวยกระดาษหรือกรวยกั้นไวใหทราบโดย
ชัดเจน
4.17 ความปลอดภั ย ของที ม การปฏิ บัติ ก ารทุก อย า งที่ เ กี่ ย วข องกั บ การใช เ ครื่อ งมื อ
อุปกรณ ตองทําเปนคู โดยคนหนึ่ง เปนผูใชเครื่องมือและอีกคนหนึ่งจะเปนผูคอยระวังภัยให ผูระวัง
ภัยจะตองสงสัญญาณใหผูใชเครื่องมือทราบดังนี้
- ผูระวังภัยเคาะไหลผูปฏิบัติงาน 1 ครั้ง หมายความวา ใหหยุดปฏิบัติการ เคาะ 2 ครั้ง
ใหปฏิบัติงานตอ เปนตน
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4.18 การละเมิดความปลอดภัย ผูปฏิบัติงานคนใดที่ละเมิดกฎความปลอดภัย ซ้ําหลาย
ครั้ง หรือละเลยระเบียบของความปลอดภัย อันเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอตนเองและผูอื่น อาจถูกสั่ง
ใหออกจากพื้นที่เกิดเหตุโดยหัวหนางานดานรักษาความปลอดภัย
4.19 เรื่องอื่น ๆ หัวหนางานดานรักษาความปลอดภัย สามารถตัดสินใจในเรื่องความ
ปลอดภัยอื่น ๆ ได ไมใชเฉพาะแตเรื่องความปลอดภัยของการกูภัย
5. ขอพิจารณาดานความปลอดภัยในระหวางดําเนินภารกิจ
- เจาหนาที่กูภัยในโครงสรางอาคารถลม จะตองรับผิดชอบดูแลดานความปลอดภัยของ
สมาชิกในทีม
- ในที ม กู ภั ย ในโครงสร า งอาคารถล ม จะไม มี หั ว หน า งานด า นรั ก ษาความปลอดภั ย
เพราะฉะนั้นสมาชิกในทีมกูภัยจะตองระวังภัยใหกับตัวเองและสมาชิกของทีมอยางจริงจัง
5.1 ระยะเตรียมพรอม
- ตองมีการดูแลรักษา ทําความสะอาด และเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ ใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานอยูเสมอและมีการฝกซอมการใชเครื่องมืออุปกรณทุก ๆ 3 – 4 เดือน
- ตองมีการฝกฝน ทางดานทักษะความรู รางกาย และจิตใจอยูสม่ําเสมอ
- ควรมีการบันทึกขอมูล ดานการปฏิบัติการ การดําเนินการ และปญหาที่เกิดขึ้นใน
สถานที่ตาง ๆ และขอมูลมาใชในการปรับปรุงและแกไขแผนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตอไป
5.2 ระยะระดมพลและเคลื่อนยาย
- เนนเรื่องความปลอดภัยเปนสําคัญ
- ชุ ด กู ภั ย ต อ งมี ค วามพร อ มทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจ และต อ งถอดแหวนและ
เครื่องประดับอื่น ๆ ออก เพื่อลดความเสี่ยง
- การเดินทางทางอากาศตองมั่นใจวาปลอดภัยทั้งในขณะอยูบนเครื่องและลงสูพื้น
5.3 ระยะปฏิบัติการ
- ระบุความเสี่ยงตอไปนี้ไดอยางถูกตอง - ฐานปฏิบัติการตองมีความปลอดภัย
- สถานที่ปฏิบัติการตองปลอดภัย
- รวมถึงสิ่งตอไปนี้
1) สัญญาณเตรียมพรอม และสัญญาณเตือนภัย
2) เสนทางหลบหนี และจุดนัดพบ
3) หัวหนางานดานรักษาความปลอดภัยที่ไดรับการแตงตั้งตามความจําเปน
4) ใสเสื้อกั๊กที่เปนเอกลักษณ
5) จั ด สถานที่ รั ก ษาพยาบาลและวิ ธี ก ารเคลื่ อ นย า ยในกรณี ที่ มี อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ มี
ผูไดรับบาดเจ็บเกิดขึ้น
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- แนวทางดานความปลอดภัยในขณะที่อยูในสถานที่ปฏิบัติการ
- ใหมีมาตรฐานดานความปลอดภัยอยูในแผนปฏิบัติการ
- ติดตามการปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เชน กอน และหลัง
การปฏิบัติงาน จะตองมีการเช็คจํานวนสมาชิกวาครบหรือไม
- เนนการผลัดเปลี่ยนบุคลากร ถาหากมีความเหนื่อยลาใหผลัดเปลี่ยนทันที
- เนนการอธิบายใหบุคลากรตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการดานความปลอดภัย
- สังเกตดูวาบุคลากรมีความยากลําบากหรือไดรับความกดดันหรือความเครียดหรือไม
- หัวหนาทีมตองมั่นใจวาลูกทีมปฏิบัติตามกฎดานความสะอาดโดยเฉพาะ กอนและ
หลังการรับประทานอาหาร เพราะการลางมือจะชวยปองกันการแพรเชื้อจากตนเองและผูอื่น
- จัดทํารายงาน และตรวจสอบผูไดรับบาดเจ็บ และอุบัติเหตุทุกราย
5.4 ระยะจบการปฏิบัติการและถอนกําลัง
ใหเนนดานความยากลําบากและความกดดัน และภาวะวิกฤตทางกายและจิตใจ ภายหลัง
ไดรับบาดเจ็บ ซึ่งจําเปนที่จะตองดูแลกันและกัน
5.5 การปฏิบัติหลังจบภารกิจ
1) ใหรวบรวมขอมูลรายงานการปฏิบัติภารกิจทั้งหมด รวมทั้งจุดบกพรอง จุดเดน จุด
แกไข ปรับปรุง
2)ใหผูเกี่ยวของประเมินการปฏิบัติงานตามแผนการประเมินหลังภารกิจ กับสมาชิก
ของทีมกูภัยในโครงสรางอาคารถลมทุกคน เพื่อประเมินเกณฑภารกิจ
3) ใหจัดทําเอกสารเพื่อปรับปรุง แกไข ขอปฏิบัติดานความปลอดภัยแบบเฉพาะ มาสู
การพัฒนาระบบการทํางานใหดีขึ้น
4) ใหทําการบําบัดรักษาผูที่มีความผิดปกติทางกายและจิตใจหลังจากที่ไดรับบาดเจ็บ
จากการกูภัย เชน อาการหดหู หรือภาพติดตา
5) อุปกรณปองกันตัวเอง หรืออุปกรณดานความปลอดภัยที่เสื่อมสภาพหรือเกาให
เปลี่ยนทันที
6. หัวหนางานดานรักษาความปลอดภัย หมายถึง ผูดูแลความปลอดภัยทั้งกอน ระหวาง
และหลังการปฏิบัติงาน เปนบุคคลที่ดําเนินงานดวยความรับผิดชอบ อดทนตอสิ่งยั่วยุที่เกี่ยวของตอ
การปฏิบัติงาน และตองเปนคนที่มีระเบียบวินัยในตัวเอง
6.1 ประเภทของหัวหนางานดานรักษาความปลอดภัย
- ประเภทภาพรวมทั้งหมด หมายถึง เปนหัวหนางานดานรักษาความปลอดภัยสําหรับ
ปฏิบัติการแบบการกูภัย จนเสร็จสิ้นภารกิจ
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- ประเภทเฉพาะพื้นที่ หมายถึง หัวหนางานดานรักษาความปลอดภัยรับผิด ชอบ
เฉพาะงานชวยชีวิต
- ประเภทภัยเฉพาะ หัวหนางานดานรักษาความปลอดภัย ที่เปนบุคคลหรือทีม ที่รับ
มอบหมายเฉพาะพื้นที่เพื่อติดตามภัยใดภัยหนึ่ง เชน คนหนึ่งหรือสองคนที่ไดรับมอบหมายใหขึ้นไป
บนภู เ ขา เพื่ อ แจ ง เตือ นภั ย ล ว งหน าสํา หรั บ เจา หน า ที่กู ภั ย ที่กําลั งปฏิ บั ติ ง านอยู ด า นล า งของเขื่ อ น
ระหวางเหตุการณอัฟเตอรช็อค ภายหลังเกิดแผนดินไหว
7. แผนงานด า นความปลอดภั ย แบบภั ย หลากหลาย(ทั่ ว ไป) เป น แนวทางเกี่ ย วกั บ
องคประกอบพื้นฐานดานความปลอดภัย สําหรับแตละเหตุการณที่เกิดขึ้น ชื่อยอที่ใชคือ LCES
ซึ่งยอมาจากการระงับภัย (Lookouts) การติดตอสื่อสาร (Communications) เสนทางหลบหนี (Escape
Routes) และเขตปลอดภัย (Safe Zone) ในการปฏิบัติการทุกขั้นตอนตองใหความมั่นใจดานความ
ปลอดภัยและใหคําอธิบายแกสมาชิกทีมดําเนินงานทุกคน
7.1 การระวังภัย (Lookouts) เปนหนาที่ปกติของหัวหนางานดานรักษาความปลอดภัย
ซึ่งจะคอยสังเกตการณและบอกเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได และประกาศใหทุกคนทราบกอนที่
ความหายนะจะเกิด
7.2 การติดตอสื่อสาร (Communications) ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารจะตองพัฒนา
แผนการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการ แผนนี้จะชี้แจงเรื่องผูบัญชาการ และชองสัญญาณวิทยุแบบ
พิเศษและยุทธวิธี สิ่งเหลานี้เปนการปฏิบัติการแบบการใหสัญญาณสวนบุคคลไปสูภายนอก เพื่อใหมี
แหลงทรัพยากรเพื่อการสนับสนุน และความปลอดภัย
7.3 เสนทางหลบหนี (Escape Routes) จะตองมีการเตรียมการเพื่อหนีออกมาสูจุด
ปลอดภัยที่เตรียมเอาไว ซึ่งอาจจะไมเปนเสนตรงก็ได เชน เกิดแผนดินไหว สิ่งกอสรางยังคงตั้งอยู
แตสิ่งอื่น ๆ อาจถลมลงมาปดขวางเสนทางหนีได แผนการหลบหนีจะตองมีการปรับใหทันสมัยอยู
เรื่อย ๆ เพื่อที่จะไดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของแตละสถานการณ
7.4 เขตปลอดภัย (Safety Zones) เปนพื้นที่ซึ่งไดรับการกลาวอางวาเปนที่พักปลอดภัย เปน
การไดรับการจัดตั้งขึ้น โดยมีความหมายวาเปนที่ปลอดภัย
8. สาระสําคัญดานความปลอดภัย องคประกอบสาระสําคัญดานความปลอดภัย
- หนวยรับคําสั่ง
- หัวหนางานดานรักษาความปลอดภัย
- แผนงานดานความปลอดภัย
- แผนการติดตอสื่อสาร
- แผนงานดานการแพทย
- แผนงานดานการฟนฟู
- ภัยเฉพาะตาง ๆ
- ขาวดานความปลอดภัยทั่วไป
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