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การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือจดัทําแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทาง

รังสี สําหรับสถานประกอบการทางรังสี ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง โดย

ใช้แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ พ.ศ.2553-2557 เป็นแนวทางเร่ิมต้นและ

วิเคราะห์ร่วมกบัเอกสารภายในประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีท่ีทําการศกึษา นอกจากนีย้งัได้นํา

เอกสารทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ ฉบบัเลขท่ี 1162 และฉบบัท่ี EPR-First 

Responders 2006 มาพจิารณาร่วมด้วย ผลการศกึษาสรุปวา่แนวทางการเตรียมความพร้อม

กรณีฉกุเฉินทางรังสีในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ มีลกัษณะการดําเนินการแบง่เป็น 3 

สว่น คือ ก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยัและหลงัเกิดภยั โดยครอบคลมุถึงการเตรียมความพร้อม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบและแนวทางการดําเนินการของสถานประกอบการทางรังสี หนว่ยงาน

ระดบัท้องถ่ิน หน่วยงานระดบัจงัหวดัและหนว่ยงานระดบัชาตท่ีิมีหน้าท่ีเก่ียวข้องในการระงบั

เหตฉุกุเฉินทางรังสี 

นอกจากนีไ้ด้ใช้โปรแกรม Hotspot ทํานายการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีใน

อากาศโดยวิเคราะห์ร่วมกบัระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ โดยจําลองการเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี

ท่ีเก่ียวข้องกบัสารกมัมนัตรังสี 2 ประเภท คือ อเมริเซียม-241 (Am-241) และ ซีเซียม-137 

(Cs-137) ผลการศกึษาพบวา่ ทัง้สองกรณีไมมี่ความจําเป็นต้องอพยพประชาชน เน่ืองจาก

ปริมาณรังสีต่ํากวา่คา่ Generic Intervention Level แตอ่าจต้องจดัเตรียมพืน้ท่ี ในการ

ตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีเพ่ือลดความกงัวลของประชาชน นอกจากนีเ้จ้าหน้าท่ีระงบั

เหตฉุกุเฉินทางรังสีควรใช้ความระมดัระวงัในการใช้เส้นทางเข้าออกพืน้ท่ีเกิดเหตรุวมถึงการ

หลีกเล่ียงการดําเนินการตา่งๆ ในพืน้ท่ีท่ีมีการฟุ้ งกระจายของสารกมัมนัตรังสี 
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An Emergency Preparedness Guideline for Radiological Facilities in Map Ta 

Phut Industrial Estate of Rayong Province was developed. In this study, National 

Disaster Prevention and Mitigation B.E. 2553-2557 was used as a basis. In addition, 

domestic documents involving studied areas as well as the International Atomic 

Energy Agency’s technical document no. 1162 and EPR- First Responders 2006 were 

taken into consideration while the guideline was being developed. It could be 

concluded that the preparedness guidelines were divided into three parts according 

to the timing of the accident. They were actions taken before, during and after the 

accident. They covered preparedness, responsibility and operational procedures for 

radiological facilities, local agencies, provincial agencies and national agencies 

relating to radiation emergency response. 

 In addition, a computer program, Hotspot, and Geographic Information 

System were used to simulate the radiological dispersion in the air. Two emergency 

cases were simulated; the dispersion of Am-241 and Cs-137.  The simulations results 

show that the evacuations are not necessary for both cases because the doses are 

below the Generic Intervention Level. However, it was always advantageous to 

provide a radiation-screening facility for the public and radiation rescuers. This action 

could be regarded as a way to reduce the public panic. Furthermore, the radiation 

rescuers must take extreme precautions when entering, exiting and performing any 

tasks in the radiation-dispersing area. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ปัจจบุนัการใช้ประโยชน์จากวสัดกุมัมนัตรังสีในภาคอตุสาหกรรม มีการใช้อยา่งแพร่หลาย

ทัว่ทกุภาคของประเทศ ไมว่า่จะเป็นอตุสาหกรรมฉายรังสี โดยใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางเคมี ทางชีววิทยา และทางกายภาพ เพ่ือประโยชน์ในด้านการปรับปรุงคณุภาพ

ของวสัด ุ การกําจดัจลุินทรีย์บางชนิดในอาหาร และในโรงงานอตุสาหกรรม โดยใช้ประโยชน์     

เพ่ือการตรวจวดัและควบคมุคณุภาพของวตัถโุดยใช้วสัดกุมัมนัตรังสี จากข้อมลูของสํานกักํากบั     

ดแูลความปลอดภยัทางรังสี สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ พบวา่ในภาคอตุสาหกรรมมีสถาน

ประกอบการท่ีใช้วสัดกุมัมนัตรังสีมากถึง 370 หนว่ยงาน ซึง่ในจํานวนท่ีกลา่วนีพ้บวา่ สถาน

ประกอบการทางรังสีในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง มีการใช้วสัดกุมัมนัตรังสี

สงูถึง 30 หนว่ยงาน ดงันัน้ความเส่ียงในการเกิดอบุตัเิหตทุางรังสีก็มีเพิม่ขึน้ด้วย ถึงแม้วา่จะมีการ

ระมดัระวงัให้มีความปลอดภยัเพียงใด เน่ืองจากโรงงานอตุสาหกรรมจะมีเคร่ืองมือและวสัดตุา่งๆ 

ท่ีมีความเส่ียงจนอาจก่อให้เกิดอบุตัเิหต ุ แม้ปัจจบุนัสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ ได้ออกระเบียบวา่

ด้วยแบบคําขอรับใบอนญุาตวสัดพุลอยได้หรือพลงังานปรมาณจูากเคร่ืองกําเนิดรังสี วสัดุ

นวิเคลียร์ วสัดตุ้นกําลงั และพลงังานปรมาณจูากเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณ ู ซึง่แตล่ะหนว่ยงาน

จะต้องแนบแผนฉกุเฉินทางรังสีประกอบการพจิารณาเพ่ือขออนญุาตด้วยนัน้ แตย่งัไมมี่การ

ตรวจสอบแผนฉกุเฉินทางรังสีท่ีเป็นรูปธรรม ทําให้ยงัไมท่ราบขีดความสามารถท่ีชดัเจนของ

หนว่ยงานท่ีครอบครองวสัดกุมัมนัตรังสีและขีดความสามารถของหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องใน

พืน้ท่ีตัง้หนว่ยงานนัน้ 

จากความสําคญัของปัญหาดงักลา่ว จงึมีความจําเป็นท่ีจะต้องจดัทําแนวทางในการ

เตรียมความพร้อมในการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เน่ืองจากเป็น

พืน้ท่ีท่ีมีอตัราการใช้วสัดกุมัมนัตรังสีสงู มีโรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอบุตัเิหตใุน

รูปแบบตา่งๆ เป็นจํานวนมากและมีพืน้ท่ีตัง้ใกล้เขตชมุชนเมือง โดยใช้พืน้ท่ีนีเ้ป็นพืน้ท่ีต้นแบบใน

การจดัทําแนวปฏิบตั ิ โดยนํากฎระเบียบและแนวทางท่ีกําหนดโดยทบวงการปรมาณรูะหวา่ง

ประเทศ (IAEA) ควบคูก่บักฎหมายและระเบียบตา่งๆ ภายในประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกนัและมี

มาตรฐานความปลอดภยัตามหลกัสากล 
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ตารางท่ี 1-1 จํานวนจงัหวดัและหนว่ยงานท่ีมีการใช้วสัดกุมัมนัตรังสีด้านอตุสาหกรรมใน

ประเทศไทย ปี 2553 [1] 

ภูมิภาค จาํนวนจังหวัด จาํนวนหน่วยงาน 

ภาคเหนือ 3 8 

ภาคใต้ 4 13 

ภาคกลาง 10 53 

ภาคตะวนัตก 4 21 

ภาคตะวนัออก 5 128 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 11 

กรุงเทพและปริมณฑล 6 136 

 

ท่ีมา : สํานกักํากบัดแูลความปลอดภยัทางรังสี สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 

 

ตารางท่ี 1-2 สถิตกิารใช้วสัดกุมัมนัตรังสีในภาคอตุสาหกรรมของจงัหวดัในภาคตะวนัออก [1]  
 

จังหวัด หน่วยงาน 

ปราจีนบรีุ 13 

สระแก้ว 1 

ฉะเชิงเทรา 9 

ชลบรีุ 30 

ระยอง 75 

ท่ีมา : สํานกักํากบัดแูลความปลอดภยัทางรังสี สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 
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ภาพท่ี 1-1 แผนท่ีประเทศไทยแสดงจงัหวดัท่ีมีการใช้ประโยชน์วสัดกุมัมนัตรังสีด้านอตุสาหกรรม

และภาพถ่ายดาวเทียมพืน้ท่ีนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง [2][3] 

 

นอกจากนี ้ การสร้างแบบจําลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ควบคูก่บัระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์ ซึง่เป็นแบบจําลองท่ีเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตใุนด้านตา่งๆ ทัง้

ข้อมลูสภาพทัว่ในพืน้ท่ีและข้อมลูทางเทคนิค รวมถึงในขณะเกิดเหตซุึง่ทําให้ทราบถึงแนวทางใน

การบริหารจดัการ วางแผนและดําเนินการในด้านตา่งๆ ท่ีสําคญั เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนในพืน้ท่ีและผู้ปฏิบตังิาน  ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานท่ีใช้ประโยชน์

จากวสัดกุมัมนัตรังสีและหน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ท่ีจะ

ใช้ในการวิเคราะห์และตดัสินใจได้เป็นอยา่งดี  

ดงันัน้ จากเหตผุลดงักลา่วทําให้ผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะจดัทําหวัข้อวิจยันี ้ซึง่หากงานวิจยั

นีแ้ล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องได้เป็นอยา่งดี และเป็นพืน้ท่ีต้นแบบท่ีจะ

สามารถนําไปใช้กบัพืน้ท่ีอ่ืนๆ สร้างเป็นระบบฐานข้อมลูด้านการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉิน

ทางรังสี เพ่ือเป็นเพิม่ศกัยภาพเชงิรุกด้านการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีของสถาน

ประกอบการทางรังสีในประเทศได้เป็นอยา่งดี 

 

จงัหวดัระยองมีหน่วยงาน

ใช้วสัดกุมัมนัตรังส ี

จํานวน 75 หน่วยงาน 

พืน้ที่นิคมอตุสาหกรรม

มาบตาพดุ จงัหวดั

ระยอง มีการใช้

ประโยชน์ 

จากวสัดกุมัมนัตรังส ี 
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2. วัตถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือจดัทําแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีสําหรับสถาน

ประกอบการทางรังสี  ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 รวบรวมรายละเอียดวสัดกุมัมนัตรังสีของสถานประกอบการทางรังสี ท่ีได้รับใบ 

อนญุาตจากสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ  

3.2 การจดัทําแนวทางในการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินสําหรับสถานประกอบการ

ทางรังสี ในการศกึษานี ้ อาศยัเอกสารของทบวงการปรมาณรูะหวา่งประเทศ (International 

Atomic Energy Agency, IAEA) และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องภายในประเทศ ดงันี ้ 

3.2.1 Generic Procedures for Assessment and Response during a 

Radiological Emergency, IAEA-TECDOC-1162 

3.2.2 Manual for First Responder to a Radiological Emergency, EPR-First 

Responders 2006 IAEA 

3.2.3 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบักรณีฉกุเฉินทางรังสีทัง้หมด รวมถึงแผนปฏิบตักิาร

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิพ.ศ.2553 – 2557  

3.3 การจดัทําแนวทางการเตรียมพร้อมกรณีฉกุเฉินจะครอบคลมุทัง้กรณีท่ีแพร่ กระจาย

และไมแ่พร่กระจายของวสัดกุมัมนัตรังสี  

3.4 การวิเคราะห์ลกัษณะการแพร่กระจายของวสัดกุมัมนัตรังสีในงานวิจยันี ้ จะใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป คือ Hotspot-Health Physics Codes ร่วมกบัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(Geographic Information System, GIS) 

4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

สถานประกอบการทางรังสี และหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกรณีฉกุเฉินทางรังสี ใน

เขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง  ได้แนวทางในการจดัการเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทาง

รังสีท่ีสามารถนําไปปฏิบตัไิด้จริง  พร้อมทัง้สามารถประเมนิคา่ปริมาณรังสีและอตัราปริมาณรังสี

ในสถานประกอบการทางรังสี โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเก่ียวข้องได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึง่

ผลการวิจยัดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในประเทศ และสามารถนําไปเป็น

แมแ่บบในการจดัการกบัพืน้ท่ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย 
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5. วิธีดาํเนินการวิจัย 

5.1 ศกึษาค้นคว้างานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

5.2 สรุปรายละเอียดของวสัดกุมัมนัตรังสีของสถานประกอบการทางรังสี ท่ีได้รับใน

อนญุาตจากสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 

5.3 ศกึษากฎระเบียบและแนวปฏิบตัขิองทบวงการปรมาณรูะหวา่งประเทศ (IAEA) และ

กฎหมายของประเทศไทย ท่ีเก่ียวข้องกบัการเตรียมความพร้อมตอ่เหตฉุกุเฉินทางรังสี  

5.4 ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูสถานประกอบการทางรังสี และหนว่ยงานภาครัฐในพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้อง

กรณีฉกุเฉินทางรังสี เชน่ สภาพท่ีตัง้ของวสัดกุมัมนัตรังสี, ผู้ปฏิบตังิานทางรังสี, เคร่ืองมือวดัรังสี, 

จํานวนเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกรณีฉกุเฉินทางรังสี, หน่วยงานทางการแพทย์, หนว่ยงานด้านสา

ธารณภยั, เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกรณีฉกุเฉินทางรังสี 

5.5 สรุปแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทัง้กรณีท่ีแพร่กระจายและไมแ่พร่กระ 

จายของวสัดกุมัมนัตรังสี 

5.6 จําลองการเกิดอบุตัเิหตทุางรังสีภายในสถานประกอบการทางรังสีพร้อมทัง้ประเมินคา่

ปริมาณรังสีและอตัราปริมาณรังสีของสถานท่ีนัน้ๆ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป คือ โปรแกรม 

Hotspot Health Physics Codes ร่วมกบัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (Geographic Information 

System, GIS) 

5.7 สรุปวิเคราะห์ผลท่ีได้จากการวิจยัและเขียนวิทยานิพนธ์ 



 

6 

บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ.2553-2557 [4] 

พระราชบญัญตัิป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 ซึง่มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 6 

พฤศจกิายน 2550 กําหนดให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีหน้าท่ีในการจดัทําแผนการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ เสนอคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แหง่ชาต ิ (กปภ.ช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้

จะต้องดําเนินการจดัทําแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตัมีิผลใช้บงัคบั 

ดงันัน้จงึได้มีการจดัทําแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ พ.ศ.2553-2557 

ขึน้ และมีผลบงัคบัใช้ โดยมีวตัถปุระสงค์ของแผนฯ ดงันี ้

ก. เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางให้หนว่ยงานทกุภาคสว่นตัง้แตร่ะดบัท้องถ่ินถึงระดบั 

ประเทศปฏิบตัิการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตัง้แตร่ะยะก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั และหลงั

เกิดภยั อยา่งเป็นระบบ มีทิศทางเดียวกนัและเสริมกําลงักนัอยา่งบรูณาการ 

ข. เพ่ือจดัระบบการดําเนนิงานและการเตรียมความพร้อมในด้านตา่งๆ ไว้รองรับ

สถานการณ์สาธารณภยัตามลกัษณะความเส่ียงภยั ให้แก่หนว่ยงานทกุภาคสว่น ตัง้แตร่ะดบั

ท้องถ่ินถึงระดบัประเทศทัง้ในระยะก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั และหลงัเกิดภยั 

ค. เพ่ือพฒันาขีดความสามารถในการป้องกนั การเตรียมความพร้อม การระงบั

และบรรเทาและการฟืน้ฟบูรูณะ ให้หนว่ยงานทกุภาคสว่นตัง้แตร่ะดบัท้องถ่ินถึงระดบัประเทศ

สามารถปฏิบตังิานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสงูสดุในทกุสถานการณ์ 

1.1 

ในรายละเอียดของแผนฯ ได้มีการกําหนดความรุนแรงของสาธารณภยั เพ่ือ

กําหนดผู้ รับผิดชอบตามระดบัความรุนแรงตา่งๆ รวมถึงระดบัการจดัการเพ่ือให้การระงบัและ

บรรเทาภยั เป็นไปตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว้ โดยแบง่ความรุนแรงออกเป็น 4 ระดบั ดงันี ้

ความรุนแรงของสาธารณภัย 

ตารางท่ี 2-1 ระดบัความรุนแรงของสาธารณภยัและระดบัการจดัการ 

ระดบั ความรุนแรง การจัดการ 

1 สาธารณภยัท่ีเกิดขึน้ทัว่ไปหรือมี

ขนาดเล็ก 

ผู้ อํานวยการท้องถ่ิน ผู้ อํานวยการอําเภอ และ/

หรือผู้ชว่ยผู้ อํานวยการกรุงเทพมหานคร สามารถ

ควบคมุสถานการณ์และจดัการระงบัภยัได้โดย

ลําพงั 
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ตารางท่ี 2-1 ระดบัความรุนแรงของสาธารณภยัและระดบัการจดัการ (ตอ่) 

ระดบั ความรุนแรง การจัดการ 

2 สาธารณภยัขนาดกลาง ผู้ อํานวยการในระดบั 1 ไมส่ามารถควบคมุ

สถานการณ์ได้ผู้ อํานวยการจงัหวดั และ/หรือ

ผู้ อํานวยการกรุงเทพมหานครเข้าควบคมุ

สถานการณ์ 

3 สาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบ 

รุนแรงกว้างขวาง หรือสาธารณภยัท่ี 

จําเป็นต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญหรือ 

อปุกรณ์พเิศษ 

ผู้ อํานวยการในระดบั 2 ไมส่ามารถควบคมุ

สถานการณ์ได้ผู้ อํานวยกลาง และ/หรือผู้

บญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แหง่ชาต ิเข้าควบคมุสถานการณ์ 

4 สาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบ 

ร้ายแรงอยา่งย่ิง 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 

ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคมุสถานการณ์ 

1.2 

ปัจจบุนัประเทศไทยมีการนําวิทยาการและเทคโนโลยี รวมทัง้สารเคมีและวตัถุ

อนัตรายมาใช้ในด้านตา่ง ๆ ทัง้ในภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรม การศกึษาวิจยั และอ่ืนๆ เป็น

จํานวนมากอยา่งแพร่หลาย ซึง่ผลของการนํามาใช้โดยขาดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนขาด

ความระมดัระวงัในเร่ืองความปลอดภยั ไมว่า่จะเป็นการผลติ การเก็บรักษา การบรรจ ุ และการ

ขนสง่ อาจก่อให้เกิดอบุตัภิยั และนํามาซึง่ความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน

สิ่งแวดล้อมได้ ดงันัน้ จงึต้องมีมาตรการป้องกนัและมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา

อบุตัภิยัจากสารเคมีและวตัถอุนัตราย 

การป้องกันและบรรเทาภยัจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

  1.2.1 

  (1) เพ่ือป้องกนัและบรรเทาผลกระทบตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีเกิด

จาก สารเคมีและวตัถอุนัตราย 

วตัถปุระสงค์ 

  (2) เพ่ือให้การดําเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถฟืน้ฟพืูน้ท่ีประสบภยัให้กลบัสูส่ภาวะปกตโิดยเร็ว 

  (3) เพ่ือกําหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและองค์กร

เครือขา่ยทกุภาคสว่นในการป้องกนัและบรรเทาสถานการณ์ฉกุเฉินจากสารเคมีและวตัถอุนัตราย 

ให้ชดัเจน บรูณาการ และมีประสิทธิภาพ 

 

 



 

8 

   1.2.2 

   กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ กองอํานวยการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพืน้ท่ี  และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การ

เกิดภยัจากสารเคมีและวตัถอุนัตรายโดยมีแผนผงัดงัภาพท่ี 2-1 และมีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ตอนการปฏิบติั 

 
ภาพท่ี 2-1   แผนผงักรอบการดําเนินการกรณีฉกุเฉินทางรังสีด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย 

ระดบัชาติ 

 

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ.2553-2557 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 

การป้องกนัและบรรเทาภยัจากสารเคมีและวตัถุอันตราย 

ก่อนเกดิภยั ขณะเกดิภยั หลังเกิดภยั 

การป้องกันและลดผลกระทบ 

  - ประเมินความเสี่ยงจากภยั 

  - ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมลู 

  - จดัทําแผนที่เสี่ยงภยั 

  - จดัทําฐานข้อมลูกําลงัคนและ

ทรัพยากรในพืน้ที ่

  - พฒันาระบบเครือขา่ยข้อมลู

สารสนเทศ 

  - เสริมสร้างความรู้และความ

ตระหนกัให้แกป่ระชาชนและเยาวชน

ในพืน้ที ่

  - จดัทําสรุปบทเรียน 

การเตรียมความพร้อม 

  - ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

  - ให้ความรู้แก่ชมุชน 

  - จดัทําบญัชีผู้ เช่ียวชาญ 

  - จดัทําแผนป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

  - จดัเตรียมเคร่ืองมือ, ยานพาหนะ 

  - จดัเตรียมสถานที่ปลอดภยั 

  - ฝึกซ้อมแผนปฏิบตัิการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหา 

- ผู้ที่อยูใ่นเหตกุารณ์แจ้งไปยงั 

กอ.ปภ.ในพืน้ที่นัน้ 

 กอ.ปภ.ในพืน้ที่ดาํเนินการดงันี ้

- สัง่เจ้าหน้าที่ออกปฏิบตัิงานตาม

แผน 

- ปิดกัน้พืน้ที่ประสบภยั 

- รายงานเหตกุารณ์ให้

ผู้ อํานวยการระดบัเหนือขึน้ไป

ทราบ 

- ตัง้ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจ 

- ประสานหนว่ยงานอ่ืนๆ ที่

เก่ียวข้องให้ตรงตามลกัษณะของ

สารเคมีและวตัถอุนัตราย 

- ประชาสมัพนัธ์แจ้งให้ประชาชน

ในพืน้ที่ได้รับทราบถึงเหตกุารณ์ที่

เกิดขึน้และเตรียมพร้อมการอพยพ 

- ดําเนินการตรวจพิสจูน์

เอกลกัษณ์บคุคลกรณีมีผู้ เสียชีวิต 

 

- ให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ

สภาพความเสียหาย 

- ให้ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจ

ตรวจสอบสภาพความ

เสียหาย 

- จดัหาที่พกัชัว่คราวและให้

ความชว่ยเหลือผู้ ได้รับ

ผลกระทบ 

- ดําเนินการจดัการตอ่

ผู้ เสียชีวิต 

- ป้องกนัเฝ้าระวงัและควบคมุ

โรคที่อาจเกิดขึน้ 

- พืน้ฟโูครงสร้างพืน้ฐานที่

ได้รับความเสียหาย 

- ให้ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจ

ในพืน้ที่ดําเนินการฟืน้ฟ ู

บรูณะความเสียหาย 

- จดัให้มีการศกึษาผลกระทบ

ที่มีผลกระทบตอ่ชีวิต 

ทรัพย์สินประชาชน 
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 1.2.2.1 ก่อนเกิดภยั

  (1) การป้องกนัและลดผลกระทบ มีแนวทางดงันี ้

 ประกอบด้วย 

   (1.1) ประเมนิความเส่ียงภยัจากสารเคมีและวตัถอุนัตราย โดยการ

ประเมินภยัและความลอ่แหลมเพ่ือประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดภยัจากสารเคมีและ

วตัถอุนัตราย รวมทัง้ศกึษาวิธีลดผลกระทบเพ่ือนําไปกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการบริหาร

จดัการภยัจากสารเคมีและวตัถอุนัตราย หนว่ยงานหลกั ได้แก่ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมควบคมุมลพษิ กรมธรุกิจพลงังาน สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ การนคิม

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร และสถาบนัการศกึษา 

   (1.2) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมลูพืน้ท่ีเส่ียงภยัสารเคมีและวตัถุ

อนัตราย รวมทัง้ข้อมลูพืน้ท่ีปลอดภยัเพ่ือรองรับการอพยพให้เป็นปัจจบุนั หนว่ยงานหลกั ได้แก่ กรม

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมควบคมุมลพิษ กรมธรุกิจพลงังาน 

สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ  การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และ

กรุงเทพมหานคร 

   (1.3) จดัทําแผนท่ีพืน้ท่ีเส่ียงภยั ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้ในเร่ือง

มาตราสว่นและรายละเอียดของแผนท่ี หนว่ยงานหลกั ได้แก่ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมควบคมุมลพษิ กรมธรุกิจพลงังาน 

สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และ

กรุงเทพมหานคร 

   (1.4) จดัทําฐานข้อมลูกําลงัเจ้าหน้าท่ี อาสาสมคัร เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองมือ และอปุกรณ์การกู้ ชีพกู้ภยั เพ่ือให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทนัทีเม่ือเกิดภาวะฉกุเฉิน 

หนว่ยงานหลกั ได้แก่   กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมควบคมุ

มลพษิ สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาต ิ สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ จงัหวดั อําเภอ องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร มลูนิธิ และองค์กรเอกชน 

   (1.5) พฒันาระบบเครือขา่ยฐานข้อมลูสารสนเทศด้านสารเคมีและ

วตัถอุนัตราย ให้มีความเช่ือมโยงระหวา่งหนว่ยงาน หนว่ยงานหลกั ได้แก่ กรมป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั   กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมควบคมุมลพษิ กรมธรุกิจพลงังาน สํานกังานปรมาณู

เพ่ือสนัต ิการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และกรุงเทพมหานคร 

   (1.6) เสริมสร้างความรู้ และความตระหนกัแก่ประชาชน นกัเรียน 

นกัศกึษา และเยาวชนเก่ียวกบัการป้องกนัและการปฏิบตัตินอยา่งถกูต้องและปลอดภยัจากสารเคมี

และวตัถอุนัตราย  หนว่ยงานหลกั ได้แก่ สํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ กรมป้องกนัและ    

บรรเทาสาธารณภยั กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมควบคมุมลพษิ สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ        
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กรมประชาสมัพนัธ์ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และสถาบนั 

การศกึษา 

   (1.7) จดัทําสรุปบทเรียน (Lesson Learn) ของการเกิดภยัจาก

สารเคมีและวตัถอุนัตรายครัง้สําคญั เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการในอนาคต หนว่ยงานหลกั 

ได้แก่ สํานกังานปลดักระทรวงคมนาคม กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม กรมควบคมุมลพิษ กรมธุรกิจพลงังาน สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ การนิคม

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย จงัหวดั อําเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร และ

สถาบนัการศกึษา 

  (2) การเตรียมความพร้อม มีแนวทางดงันี ้

   (2.1) จดัตัง้และฝึกอบรมอาสาสมคัรเพ่ือชว่ยเหลืองานเจ้าหน้าท่ี 

เชน่ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมคัรกู้ ชีพกู้ภยั หนว่ยงานหลกั ได้แก่ กรม

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรมโรงงานอตุสาหกรรม จงัหวดั อําเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

กรุงเทพมหานคร และมลูนิธิ 

   (2.2) ให้ความรู้แก่ชมุชนโดยเน้นการจดัการความเส่ียงจากภยัพบิตัิ

โดยอาศยัชมุชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM) หนว่ยงาน

หลกั ได้แก่ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดั อําเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

กรุงเทพมหานคร สถาบนัการศกึษา และสภากาชาดไทย 

   (2.3) จดัทําบญัชีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านวตัถอุนัตรายและสารเคมี 

หรือเจ้าหน้าท่ีจากหนว่ยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง หนว่ยงานหลกั ได้แก่ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดั อําเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และ

กรุงเทพมหานคร 

   (2.4) จดัทําแผนปฏิบตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัจากสารเคมี

และวตัถอุนัตรายแบบบรูณาการในทกุระดบั ทัง้ระดบัชาต/ิจงัหวดั/อําเภอ/ท้องถ่ิน ให้สอดคล้องกบั

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ แผนแมบ่ท และหรือแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

หนว่ยงานหลกั ได้แก่ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดั อําเภอ องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน และกรุงเทพมหานคร 

   (2.5) สํารองปัจจยัส่ีท่ีจําเป็นและเหมาะสมเพ่ือรองรับการอพยพ

และให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัได้ทนัทีเม่ือเกิดภยั หนว่ยงานหลกั ได้แก่ กรมป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ สภากาชาดไทย จงัหวดั อําเภอ องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน และกรุงเทพมหานคร 
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   (2.6) จดัเตรียมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ยานพาหนะ และวสัดอุปุกรณ์ท่ี

จําเป็น ในการป้องกนัภยัจากคล่ืนสนึามิ เพ่ือให้นําไปใช้ได้ทนัทีในกรณีท่ีเกิดภยั หน่วยงานหลกั 

ได้แก่ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ สํานกังานตํารวจ

แหง่ชาต ิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค การประปาสว่นภมูภิาค 

สภากาชาดไทย จงัหวดั อําเภอ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

   (2.7) เตรียมความพร้อมและสํารองพลงังานให้เพียงพอสําหรับการ

ใช้งาน   หากเกิดสาธารณภยั หนว่ยงานหลกั ได้แก่ สํานกังานปลดักระทรวงพลงังาน บริษัท ปตท. 

จํากดั (มหาชน) และภาคเอกชน 

   (2.8) จดัเตรียมสถานท่ีปลอดภยัเพ่ือรองรับผู้ประสบภยัพร้อมสิง่

สาธารณปูโภคท่ีจําเป็น หนว่ยงานหลกั ได้แก่ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดั อําเภอ 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และกรุงเทพมหานคร 

   (2.9) จดัเตรียมระบบส่ือสารหลกั ระบบส่ือสารรอง และระบบส่ือสาร

สํารอง ท่ีจําเป็น พร้อมทัง้จดัหาเคร่ืองมือ อปุกรณ์ส่ือสารให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลา

หนว่ยงานหลกั ได้แก่ สํานกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศนูย์เตือนภยั

พิบตัแิหง่ชาต ิกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และจงัหวดั 

   (2.10) ฝึกซ้อมแผนปฏิบตัิการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัจากสาร 

เคมีและวตัถอุนัตราย หนว่ยงานหลกั ได้แก่ สํานกังานปลดักระทรวงคมนาคม สํานกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดั อําเภอ องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

 1.2.2.2 

  การบริหารจดัการในภาวะฉกุเฉิน มีแนวทางดงันี ้

ขณะเกิดภยั 

  (1) ผู้ประสบเหต ุ ผู้ ท่ีอยูใ่นเหตกุารณ์ หรือหนว่ยงานท่ีได้รับทราบเหต ุ

แจ้งหรือรายงานไปยงักองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพืน้ท่ีท่ีเกิดเหตนุัน้ๆ  

  (2) กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพืน้ท่ีกรณีท่ีได้ 

รับแจ้งเหตกุารณ์ท่ีเป็นภยัอนัเก่ียวเน่ืองกบัสารเคมีและวตัถอุนัตรายให้ปฏิบตัิ  ดงันี ้

   (2.1) ให้สัง่ชดุเจ้าหน้าท่ีออกปฏิบตังิานทนัทีตามแผนปฏิบตักิาร

ป้องกนัและบรรเทาภยัจากสารเคมีและวตัถอุนัตราย  

   (2.2) ปิดกัน้มิให้ผู้ ท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้องเข้าไปในพืน้ท่ีประสบภยัจาก

สาร เคมีและวตัถอุนัตราย พร้อมทัง้จดัระบบรักษาความสงบเรียบร้อย จดัระเบียบจราจรบริเวณ

พืน้ท่ีประสบภยัและพืน้ท่ีใกล้เคียง 

   (2.3) รายงานเหตกุารณ์ให้ผู้ อํานวยการชัน้เหนือขึน้ไปทราบ 
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   (2.4) จดัตัง้ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัจาก

สารเคมีและวตัถอุนัตราย เพ่ือเป็นศนูย์ในการบญัชาการและอํานวยการปฏิบตัแิละจดัให้เจ้าหน้าท่ี

เข้าประจําศนูย์ทนัที  

   (2.5) ในกรณีท่ีเห็นว่าไมอ่ยู่ในสภาพท่ีแนช่ดัเก่ียวกบัการปฏิบตัติอ่

สารเคมีและวตัถอุนัตรายในบริเวณท่ีเกิดเหตใุห้แจ้งประสานกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม หรือกรม

ควบคมุมลพษิ หรือ กรมธุรกิจพลงังาน  กรณีท่ีเก่ียวข้องกบัวสัดกุมัมนัตรังสี ให้ประสานกบัสํานกังาน

ปรมาณเูพ่ือสนัติ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้องและสามารถป้องกนัและบรรเทาภยัได้ตรงตามลกัษณะ

ของสารเคมีและวตัถอุนัตรายแตล่ะประเภท 

   (2.6) ประชาสมัพนัธ์แจ้งให้ประชาชนผู้อาศยัอยูใ่นบริเวณสถานท่ีเกิด

เหตกุารณ์หรือบริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบข้างเคียงทราบเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้อพยพออกจาก

พืน้ท่ีในกรณีท่ีจําเป็น และวิธีการป้องกนัตวัสําหรับผู้อยูใ่นบริเวณท่ีอาจได้รับอนัตราย เพ่ือให้ป้องกนั

ตนเองให้ปลอดภยัจากสารเคมีและวตัถอุนัตราย หากจําเป็นให้ประกาศเป็นเขตอนัตรายห้ามมิให้ผู้

ไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้องเข้าไปบริเวณดงักลา่ว 

   (2.7) ดําเนินการตรวจพสิจูน์เอกลกัษณ์บคุคลในกรณีมีผู้ เสียชีวิต

หนว่ยงานหลกั ได้แก่ สํานกังานพสิจูน์หลกัฐานตํารวจ 

 1.2.2.3 

   การจดัการหลงัเกิดภยั มีแนวทางดงันี ้

หลงัเกิดภยั 

  (1) ให้ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัสารเคมีและวตัถอุนัตรายจากหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง เข้าไปยงับริเวณท่ีเสียหาย และตรวจสอบวา่มีผลกระทบข้างเคียงหรือมีสารเคมีและวตัถุ

อนัตรายตกค้างหรือไม ่ เพ่ือดําเนินการแก้ไขให้บริเวณท่ีเกิดเหตแุละบริเวณข้างเคียงเกิดความ

ปลอดภยั หนว่ยงานหลกั ได้แก่ กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมควบคมุมลพษิ และสํานกังานปรมาณู

เพ่ือสนัติ 

  (2) ให้ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจในเขตพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการ

ประเมนิความเสียหายและความต้องการเบือ้งต้น โดยจดัทําบญัชีรายช่ือผู้ประสบภยัและทรัพย์สนิท่ี

เสียหายไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองให้ผู้ประสบภยัไว้เป็นหลกัฐานในการรับการ

สงเคราะห์และฟืน้ฟ ู 

  (3) จดัหาท่ีพกัชัว่คราว และให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัด้านสขุภาพ 

อนามยั สภาพจติใจ การชว่ยเหลือและฟืน้ฟสูตัว์ป่าและสตัว์เลีย้งท่ีได้รับผลกระทบจากภยัจาก

สารเคมีและวตัถอุนัตรายด้วย หนว่ยงานหลกั ได้แก่ สํานกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดั 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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  (4) การจดัการศพผู้ เสียชีวิต  มีแนวทางดงันี ้ 

   (4.1) จดัหาสถานท่ีเก็บรักษาศพและพืน้ท่ีในการพิสจูน์เอกลกัษณ์

ศพผู้ เสียชีวิต หนว่ยงานหลกัได้แก่ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ 

จงัหวดั อําเภอ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

   (4.2) การพสิจูน์เอกลกัษณ์บคุคลและการสง่กลบั ให้เป็นไปตาม

ข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบตังิานพสิจูน์เอกลกัษณ์บคุคลและการสง่กลบัในกรณีภยัพบิตัิ

ร้ายแรง ระหวา่งกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักบัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ 

    (4.3) การเคล่ือนย้ายศพ ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินร่วมกบั

อําเภอ และจงัหวดั ควบคมุการเคล่ือนย้ายศพผู้ เสียชีวิต โดยการสนบัสนนุของกระทรวงคมนาคม 

กระทรวงสาธารณสขุ สํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิและหนว่ยงานอ่ืนตามความจําเป็น 

  (5) ป้องกนั เฝ้าระวงั และควบคมุโรคท่ีอาจจะเกิดขึน้ทัง้ด้านร่างกาย

และจิตใจ หน่วยงานหลกั ได้แก่ กรมควบคมุโรค และกรมอนามยั 

  (6) ฟืน้ฟคูณุภาพชีวิต และฟืน้ฟอูาชีพของผู้ประสบภยั ทัง้ทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ ให้สามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อยา่งปกต ิ หนว่ยงานหลกัได้แก่ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงแรงงาน กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดั อําเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

  (7) ฟืน้ฟโูครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้สิ่งสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีได้รับ

ความเสียหายให้กลบัสูส่ภาพเดมิ เชน่ สถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานท่ีทอ่งเท่ียว และสิง่แวดล้อม

ท่ีได้รับความเสียหาย รวมทัง้แก้ไขปัญหาภาวะมลพษิตา่งๆ หนว่ยงานหลกั ได้แก่ สํานกังาน

ปลดักระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมทางหลวง กรมทาง

หลวงชนบท กรมควบคมุมลพษิ กรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

จงัหวดั อําเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากดั (มหาชน) การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และการประปาสว่นภมูิภาค 

  (8) ให้ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจในเขตพืน้ท่ีท่ีเกิดเหตดํุาเนินการฟืน้ฟู

บรูณะ ความเสียหายในเบือ้งต้นโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในพืน้ท่ีก่อน 

กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้พจิารณาชว่ยเหลือผู้ประสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่

ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพบิตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ  

  (9) จดัให้มีการศกึษาผลกระทบจากสารเคมีและวตัถอุนัตรายท่ีมีตอ่

ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน เพ่ือนําไปเป็นข้อมลูในการบริหารจดัการภยัจากสารเคมีและวตัถุ

อนัตรายในอนาคต หนว่ยงานหลกั ได้แก่ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรมโรงงาน
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อตุสาหกรรม กรมควบคมุมลพษิ กรมธรุกิจพลงังาน สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ การนคิมอตุสาหกรรม

แหง่ประเทศไทย องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร และสถาบนัการศกึษา 

2. แผนปฏบัิตกิารภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย จังหวัดระยอง [5] 

 2.1 

              เน่ืองจากได้มีการประกาศใช้ พระราชบญัญัตป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

พ.ศ.2550 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจกิายน 2550 โดยให้ยกเลกิพระราชบญัญตัป้ิองกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

พ.ศ.2522 และพระราชบญัญตัป้ิองกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ.2542 และเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจกิายน 

2552 คณะรัฐมนตรี อนมุตัิแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ พ.ศ.2553-2557 มาใช้

บงัคบัแทนแผนป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนแหง่ชาต ิพ.ศ.2548 

ความเป็นมา 

    ดงันัน้จงัหวดัระยอง จงึได้แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทําแผนปฏิบตัิการป้องกนัและ

บรรเทาอบุตัภิยัสารเคมีจงัหวดัระยอง และคณะทํางานการจดัทําแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉิน

จงัหวดัระยอง เพ่ือทําหน้าท่ีในการจดัทําและปรับปรุงแผนป้องกนัและบรรเทาอบุตัภิยัสารเคมี

จงัหวดัระยองและแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินจงัหวดัระยอง ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 เพ่ือเป็นแผนปฏิบตัิการและแผนหลกัในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัจากอบุตัภิยัสารเคมี ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัระยอง  

 2.2 

 (1) เพ่ือใช้เป็นแผนหลกัในการปฏิบตักิารในภาวะฉกุเฉินของจงัหวดัระยอง เม่ือ

เกิดภยัพิบตั ิจากสารเคมีและวตัถอุนัตรายในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัระยอง 

วัตถุประสงค์ 

(2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อมแผนป้องกนัละบรรเทาสาธารณภยัในระดบั

ตา่งๆ ของจงัหวดัระยอง 

   (3) เพ่ือกําหนดโครงสร้าง  บทบาท  อํานาจ  หน้าท่ี  การบงัคบับญัชา การสัง่

การ และความรับผิดชอบของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ทกุภาคสว่น และองค์กรเครือขา่ย  ให้

ชดัเจนและเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ ในการป้องกนัระงบัภยั และบรรเทาสถานการณ์ฉกุเฉิน

จากสารเคมีและวตัถอุนัตราย  

(4) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประสานความร่วมมือ ของทกุภาคสว่นทัง้องค์กร

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มลูนิธิ/อาสาสมคัร และประชาชน  ในการให้ความชว่ยเหลือ

บรรเทาภยั  ตลอดจนลําดบัขัน้ตอน  แนวทางการปฏิบตัิ  การประสานงาน การสัง่การ  และการ

ตดิตอ่ส่ือสาร  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั และไมส่บัสนเม่ือเกิดภยัขึน้ เพ่ือระงบัภยัท่ีเกิดขึน้ให้

ยตุลิงโดยเร็ว 
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   (5) เพ่ือพฒันาขีดความสามารถในการป้องกนั การเตรียมความพร้อม การระงบั

และบรรเทาภยั และการฟืน้ฟบูรูณะ ให้หนว่ยงานทกุภาคสว่นสามารถปฏิบตังิานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

 2.3 ข้ันตอนการปฏิบัตใินภาวะฉุกเฉิน 

  สถานประกอบการ โรงงานอตุสาหกรรม เขตประกอบการนิคมอตุสาหกรรม กอง

อํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่พืน้ท่ี กองอํานวยการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอําเภอ  กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  ดําเนนิการ  ตามขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิดงัภาพท่ี 2-2 และมีรายละเอียด

ดงันี ้

 

ภาพท่ี 2-2 แผนผงัปฏิบตักิารในภาวะฉกุเฉินโรงงานอตุสาหกรรม/สถานประกอบการ [5] 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นแห่งพืน้ที่ 

โรงงาน/สถาน

ประกอบการที่เกดิเหตุ 

Emergency Director (ED) 
 

รพ.ท้องที่ /รพ.เอกชน           

ที่มีข้อตกลงกบัโรงงาน 

(กรณีมีผู้บาดเจ็บ) 

โรงงาน /สถาน

ประกอบการ          

ข้างเคียง 

นิคม /เขตประกอบการ          

อุตสาหกรรม 

ท้องที่เกดิเหตุ 

จดุเกดิเหตุ 

Mutual Aid Co-

Ordinator (MC) 

On-Scene Commonder (OC) 

Fire Chief (FC) 

Fire Leader (FL) 

แจ้งเพ่ือทราบ/

เตรียมพร้อม 

อาํเภอ/จังหวดั  

ประธานชุมชน/ชุมชน 

 (แจ้งเพื่อทราบ) 

ประธานชุมชน/ชุมชน 

แจ้งเพ่ือทราบ/

เตรียมพร้อม 

แจ้งเพ่ือทราบ/

เตรียมพร้อม 

Fire Leader (FL) 

Fire Leader (FL) Fire Leader (FL) 

Fire Leader (FL) Fire Leader (FL) 
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 2.3.1 ผู้ประสบเหต ุ ผู้ ท่ีอยูใ่นเหตกุารณ์ หรือหนว่ยงานท่ีได้รับทราบเหต ุ แจ้งหรือ

รายงานไปยงักองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพืน้ท่ีท่ีเกิดเหตนุัน้ๆ  

 2.3.2 กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพืน้ท่ีกรณีท่ีได้รับแจ้ง

เหตกุารณ์ท่ีเป็นภยัอนัเก่ียวเน่ืองกบัสารเคมีและวตัถอุนัตรายให้ปฏิบตัิ  ดงันี ้

 2.3.2.1 ให้สัง่ชดุเจ้าหน้าท่ีออกปฏิบตังิานทนัทีตามแผนปฏิบตักิารป้อง กนั

และบรรเทาภยัจากสารเคมีและวตัถอุนัตราย  

 2.3.2.2 ปิดกัน้มิให้ผู้ ท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้องเข้าไปในพืน้ท่ีประสบภยัจาก

สารเคมีและวตัถอุนัตราย พร้อมทัง้จดัระบบรักษาความสงบเรียบร้อย จดัระเบียบจราจรบริเวณ

พืน้ท่ีประสบภยัและพืน้ท่ีใกล้เคียง 

 2.3.2.3  รายงานเหตกุารณ์ให้ผู้ อํานวยการชัน้เหนือขึน้ไปทราบ 

 2.3.2.4 จดัตัง้ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัจาก

สารเคมีและวตัถอุนัตราย เพ่ือเป็นศนูย์ในการบญัชาการและอํานวยการปฏิบตัแิละจดัให้เจ้าหน้าท่ี

เข้าประจําศนูย์ทนัที  

 2.3.2.5 ในกรณีท่ีเห็นว่าไมอ่ยู่ในสภาพท่ีแนช่ดัเก่ียวกบัการปฏิบตัิตอ่สาร 

เคมีและวตัถอุนัตรายในบริเวณท่ีเกิดเหตใุห้แจ้งประสานกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม หรือกรมควบคมุ

มลพษิหรือกรมธุรกิจพลงังาน กรณีท่ีเก่ียวข้องกบัวสัดกุมัมนัตรังสี ให้ประสานกบัสํานกังานปรมาณู

เพ่ือสนัติ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้องและสามารถป้องกนัและบรรเทาภยัได้ตรงตามลกัษณะของ

สารเคมีและวตัถอุนัตรายแตล่ะประเภท 

 2.3.2.6 ประชาสมัพนัธ์แจ้งให้ประชาชนผู้อาศยัอยูใ่นบริเวณสถานท่ีเกิดเหต ุ

การณ์หรือบริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบข้างเคียงทราบเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้อพยพออกจาก

พืน้ท่ีในกรณีท่ีจําเป็น และวิธีการป้องกนัตวัสําหรับผู้อยูใ่นบริเวณท่ีอาจได้รับอนัตราย เพ่ือให้ป้องกนั

ตนเองให้ปลอดภยัจากสารเคมีและวตัถอุนัตราย หากจําเป็นให้ประกาศเป็นเขตอนัตรายห้ามมิให้ผู้

ไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้องเข้าไปบริเวณดงักลา่ว 

 2.3.3 ดําเนนิการตรวจพสิจูน์เอกลกัษณ์บคุคลในกรณีมีผู้ เสียชีวิต  หนว่ยงานหลกั 

ได้แก่ สํานกังานพสิจูน์หลกัฐานตํารวจ 

 2.3.4 การบญัชาการ สัง่การ การแจ้งเหต ุ การระงบัภยั การให้ความชว่ยเหลือ และ

ขัน้ตอนในการปฏิบตัใินภาวะฉกุเฉิน ให้ถือปฏิบตัแิยกตามระดบัของภาวะฉกุเฉิน ดงันี ้

 2.3.4.1 โรงงานท่ีเกิดเหต ุดําเนินการดงันี ้

   (1) ผู้ รับผดิชอบของโรงงาน เข้าระงบัเหตตุามแผนฉกุเฉินของโรงงาน   

                        (2) รายงานให้ กองอํานวยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่พืน้ท่ี (กอ.ปภ. อปท.) กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
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อําเภอ (กอ.ปภ.อําเภอ) และนิคมอตุสาหกรรม (กรณีโรงงานตัง้อยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรม) หรือ

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัสถานการณ์ ในท้องท่ีทราบในเบือ้งต้น  

                      (3) ในกรณีท่ีผู้ ได้รับบาดเจ็บ รายงานให้โรงพยาบาลท้องท่ีเกิดเหตุ

ทราบเบือ้งต้น หรือศนูย์อาชีวะเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมระยอง โรงพยาบาลเอกชนท่ีมี

ข้อตกลงกบัโรงงาน 

               (4) แจ้งโรงงานข้างเคียงทราบ ตามแผนปฏิบตัขิองแตล่ะโรงงาน และ

รายงานตามข้อ (2)-(4) ต้องระบภุยัท่ีเกิด บริเวณจดุท่ีเกิดเหต ุ สาเหตกุารเกิด ขนาดความรุนแรง 

ผลกระทบ ความเสียหาย ความต้องการและการชว่ยเหลือเร่งดว่นในขณะนัน้ การตดิตอ่ส่ือสาร 

รายละเอียดเทา่ท่ีมีทัง้หมด ฯลฯ เพ่ือให้หนว่ยงานภายนอกทราบเหตเุบือ้งต้น และเตรียมเข้า

สนบัสนนุตอ่ไป 

   (5) จดัเตรียมให้บคุคลท่ีต้องรับผิดชอบตามแผนฉกุเฉินของโรงงานทกุ

ฝ่ายเตรียมการ รอรับการสนบัสนนุจากภายนอก กรณีท่ีเหตกุารณ์อาจลกุลามเข้าสูร่ะดบั 1  หรือ

ระดบั 2 ดงันี ้

                               (5.1) ผู้ อํานวยการในภาวะฉกุเฉิน (EMERGENGY DIRECTOR : 

ED) เป็นผู้สัง่การสงูสดุของโรงงานและเป็นผู้ให้ข้อมลูแก่หนว่ยงานท่ีเข้ามาร่วมปฏิบตัิการ 

                               (5.2) ผู้สัง่การ ณ ท่ีเกิดเหต ุ(On-Scene Commonder : OC) เป็นผู้

สัง่การ ณ จดุเกิดเหต ุ ทําหน้าท่ีควบคมุสถานการณ์ และสัง่การบริเวณท่ีเกิดเหต ุ โดยรับคําสัง่จาก 

ED 

    (5.3) ผู้ประสานงานของโรงงาน (Mutual Aid Co-Ordinator : MC ) 

ทําหน้าท่ีประสานงานกบัหนว่ยสนบัสนนุจากภายนอก ให้การต้อนรับ แจ้งข้อมลูขา่วสาร และการ

ประสานการปฏิบตักิบักองอํานวยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่

พืน้ท่ี  กองอํานวยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอําเภอ หรือโรงงานข้างเคียง 

    (5.4) หวัหน้าทีมดบัเพลงิ (Fire Chief : FC)  เป็นหวัหน้าชดุดบัเพลิง 

ทําหน้าท่ีควบคมุ บญัชาการ และสัง่การหวัหน้าชดุดบัเพลิงในท่ีเกิดเหต ุ โดยปฏิบตักิารภายใต้

คําสัง่การของ OC 

         (5.5) หวัหน้าชดุดบัเพลงิ (Fire Leader : FL) เป็นหวัหน้าพนกังาน

ดบัเพลงิทําหน้าท่ีเป็นผู้ควบคมุพนกังานดบัเพลงิโดยรับคําสัง่จาก FC 

  (6) จดัเตรียมเจ้าหน้าท่ีและทีมงานผู้ ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือรายงานเหตกุารณ์

และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการระงบัเหตขุองโรงงาน ให้หนว่ยสนบัสนนุจากภายนอกทราบ 

  (7) กรณีหากเหน็วา่เหตกุารณ์อาจลกุลาม และต้องการความชว่ยเหลือ ให้

รายงานยืนยนัขอรับการสนบัสนนุไปท่ี  
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                         (7.1) กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองค์กรปกครอง

สว่นท้อง ถ่ินแหง่พืน้ท่ี (กอ.ปภ.อปท.แหง่พืน้ท่ี) กองอํานวยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอําเภอ

(กอ.ปภ.อําเภอ) 

    (7.2) สํานกังานนิคมอตุสาหกรรมแหง่พืน้ท่ี หรือเขตประกอบการ

อตุสาหกรรม (กรณีโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีตัง้อยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรม)  

   (7.3) กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัระยอง 

(กอ.ปภ.จงัหวดั) รายงานสถานการณ์เบือ้งต้นให้สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

ระยองทราบ เพ่ือรายงานให้ผู้ อํานวยการจงัหวดัรับทราบในเบือ้งต้น และเพ่ือเป็นการเตรียมการ

และประสานการปฏิบตัใินลําดบัตอ่ไป 

2.4 

กรณีโรงงานท่ีเกิดเหตแุจ้งขอรับการสนบัสนนุไปยงั กอ.ปภ.องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินแหง่พืน้ท่ี  กอ.ปภ.อําเภอ สํานกังานการนคิมอตุสาหกรรม (กรณีโรงงานตัง้อยูใ่นเขตนิคม

อตุสาหกรรม) หรือโรงงานข้างเคียง มีแผนผงัการดําเนินการดงัภาพท่ี 2-3 และมีรายละเอียดดงันี ้

ภาวะฉุกเฉินระดับ 1 

             2.4.1 โรงงานท่ีเกิดเหต ุ

  2.4.1.1 จดัเจ้าหน้าท่ีของโรงงานทําหน้าท่ีร่วมกบัหนว่ยสนบัสนนุจากภาย 

นอก ดงันี ้

    (1) ผู้ อํานวยการในภาวะฉกุเฉิน (Emergency Director : ED) 

                                  เป็นผู้สัง่การสงูสดุของโรงงานและเป็นผู้ให้ข้อมลูแก่หนว่ยงานท่ีเข้า

มาร่วมปฏิบตักิาร  สวมเสือ้สีส้ม อกัษร “ED” ด้านหน้าและหลงั หรือ “ผอ.ภาวะฉกุเฉิน” 

 

       (2) ผู้สัง่การ ณ ท่ีเกิดเหต ุ(Onscene Commonder : OC)   

                                  เป็นผู้สัง่การ ณ จดุเกิดเหต ุ ทําหน้าท่ีควบคมุสถานการณ์ และสัง่

การบริเวณท่ีเกิดเหต ุ โดยรับคําสัง่จาก ED สวมเสือ้พืน้สีเขียว อกัษร “OC” ด้านหน้าและหลงัหรือ 

“ผู้สัง่การ”สวมหมวกนิรภยัสีขาว 

                                (3) ผู้ประสานงานของโรงงาน (Mutual Aid Co-Ordinator : MC)  

                                  ทําหน้าท่ีประสานงานกบัหนว่ยสนบัสนนุจากภายนอก ให้การ

ต้อนรับ แจ้งข้อมลูขา่วสาร และการประสานการปฏิบตักิบักองอํานวยป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่พืน้ท่ี  กองอํานวยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอําเภอ หรือ

โรงงานข้างเคียง สวมเสือ้  พืน้สีเขียว อกัษร “MC” ด้านหน้าและหลงั หรือ “ผู้ประสานงาน” 

    (4) หวัหน้าทีมดบัเพลงิ (Fire Chief : FC)          

            เป็นผู้ควบคมุสัง่การพนกังานดบัเพลิง และชดุระงบัเหตฉุกุเฉินชดุ 
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ตา่งๆ ภายใต้คําสัง่ของ OC เสือ้สีส้ม  อกัษร FC ด้านหน้าและหลงั หรือ “หน.ทีมดบัเพลิง”    

    (5) หวัชดุดบัเพลิง (Fire Leader : FL)        

  เป็นหวัหน้าชดุดบัเพลิงและชดุระงบัเหตฉุกุเฉิน ชดุยอ่ย สวมเสือ้สี

ส้ม  อกัษร “FL” ด้านหน้าและหลงั หรือ “หน.ชดุดบัเพลิง” (หรือตามหน่วยต้นสงักดั) 

   2.4.1.2 จดัเตรียมเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูเพ่ือรายงานเหตกุารณ์และข้อมลูท่ี

เก่ียวข้องกบั จดุท่ีเกิดเหต ุ การระงบัเหตขุองโรงงาน สาเหตกุารเกิด ขนาดความรุนแรง ผลกระทบ 

ความเสียหาย ความต้องการความชว่ยเหลือให้หนว่ยสนบัสนนุจากภายนอก ทราบ 

               2.4.2 กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองค์กรปกครองสว่นท้อง 

ถ่ินแหง่พืน้ท่ี และโรงพยาบาลท้องท่ี หรือโรงพยาบาลอ่ืน  สถานีตํารวจท้องท่ี 

                          2.4.2.1 กอ.ปภ.อําเภอ กอ.ปภ.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแหง่พืน้ท่ี 

(เทศบาล/อบต.  จดัเจ้าหน้าท่ี เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ เข้าสนบัสนนุและ

ปฏิบตังิานร่วมกบัโรงงานข้างเคียง ระงบัภยักบัโรงงานท่ีเกิดเหต ุ และจดัตัง้ศนูย์อํานวยการเฉพาะ

กิจป้องกนัและไขปัญหาภยัพิบตัจิากสารเคมีอําเภอ/เทศบาล (ศฉก.) และประกาศภาวะฉกุเฉิน

ระดบัท่ี 1 (สาธารณภยัขนาดเลก็) 

     2.4.2.2 แจ้งตํารวจท้องท่ี เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการจราจร เส้นทาง

ท่ีใช้ไปยงัโรงงาน หรือเส้นทางขนสง่ท่ีเกิดเหต ุและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโรงงาน 

        2.4.2.3 เตรียมการอพยพในกรณีท่ีจะต้องมีการอพยพพนกังานของบริษัท 

หรือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 

  2.4.2.4 เม่ือเดินทางถึงโรงงานท่ีเกิดเหต ุ 

    (1) นายกองค์การบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแห่งพืน้ท่ี (IC/ 

ผู้ อํานวยการท้องถ่ิน) หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย แจ้งผู้ อํานวยการในภาวะฉกุเฉิน (ED) และ                

ผู้ประสานงาน (MC) ของโรงงานของโรงงาน เพ่ือรับฟังและประเมินสถานการณ์ และเข้า

บญัชาการ เหตกุารณ์ 

         (2) แจ้งอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ี อปุกรณ์ ท่ีนํามาสนบัสนนุ  

             (3) รับทราบสถานการณ์ เหตกุารณ์ ความรุนแรง ผลกระทบ และการให้

ความชว่ยเหลือ 

         (4) รับทราบแผนผงับริเวณ เส้นทาง ประเภทสารติดไฟ สารเคมี

รายละเอียดทีจํ่าเป็น ฯลฯ  

      (5) มอบหมายภารกิจ และบญัชาการ สัง่การผา่น ผู้สัง่การ ณ จดุเกิด

เหต ุ(OC) 
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  2.4.2.5 การระงบัภยัและการชว่ยเหลือผู้บาดเจ็บ  ณ  จดุท่ีเกิดเหต ุขึน้อยู่

กบัการสัง่การของ OC ของโรงงานท่ีเกิดเหต ุโดยประสานงานกบัหวัหน้าชดุสนบัสนนุจากภายนอก

โรงงาน 

    2.4.2.6 การบญัชาการ สัง่การ และการตดัสนิใจขัน้สงูสดุ ขึน้อยูก่บั 

ผู้ อํานวยการท้องถ่ิน (นายกเทศมนตรี/นายกอบต.)  ผู้ อํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ) เจ้าพนกังาน 

ตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมลู คําแนะนํา และประสานงานของเจ้าหน้าท่ีของโรงงาน  

  2.4.2.7 กอ.ปภ.อําเภอ กอ.ปภ.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแหง่พืน้ท่ี 

(เทศบาล/อบต.เขตพืน้ท่ี) หรือโรงงานท่ีเกิดเหต ุรายงานสถานการณ์ และการสนบัสนนุ ให้ กอ.ปภ.

จงัหวดั (สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัระยอง) ทราบ 

2.4.3 โรงงานอตุสาหกรรม หรือสถานประกอบการข้างเคียง    

                       จดักําลงัเจ้าหน้าท่ีและอปุกรณ์ เข้าสนบัสนนุเม่ือมีการขอรับการสนบัสนนุ

จากผู้ อํานวยการท้องถ่ิน โดยดําเนินการเฉพาะ 

  2.4.4 การประเมนิสถานการณ์ 

              2.4.4.1 ผู้ อํานวยการท้องถ่ิน (IC) หนว่ยท่ีเข้าสนบัสนนุทกุหนว่ยร่วมกบั

โรงงานท่ีเกิดเหต ุ ประเมินสถานการณ์หากเห็นวา่ เหตกุารณ์จะลกุลามเป็นภยัขนาดใหญ่ ไม่

สามารถควบคมุได้ และต้องการรับการสนบัสนนุ ให้ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของ กอ.ปภ.องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่พืน้ท่ี รายงานขอรับการสนบัสนนุไปท่ี กอ.ปภ.จงัหวดัระยอง (ศนูย์

ราชการจงัหวดัระยอง) 

                   2.4.4.2 โรงพยาบาลท้องท่ีหรือโรงพยาบาลอ่ืนท่ีเข้าสนบัสนนุ  ขอรับการ

สนบัสนนุตามแผนพิทกัษ์ระยอง ของสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัระยอง โทรศพัท์สายดว่น 1669 

หนว่ยรับแจ้งเหตฉุกุเฉินของโรงพยาบาลตา่งๆ หมายเลขโทรศพัท์ 0-3861-7631 
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ภาพท่ี 2-3 แผนผงัปฏิบตัิการในภาวะฉกุเฉิน ระดบั 1 [5] 

 

 

 

เตรียมการ

อพยพ 

 

กอ.ปภ. (ผอ.อาํเภอ) 

IC / ผู้อาํนวยการอาํเภอ 

 

- รพ.ท้องท่ีเกิดเหต/ุใกล้เคียง 

- ตํารวจ.ท้องท่ีเกิดเหต/ุใกล้เคียง 

- ชมุชน/ประชาชน 

 
งานป้องกนั/หน.ป้องกนั 

  แจ้ง จนท.ทราบ/ชว่ยเหลือ 

จุดเกดิเหตุ 

MC 

OC 

FC 

FL 1 FL 3 FL 5 

FL 2 FL 4 FL 6 

เทศบาล/อบต.แห่งพืน้ท่ี 

IC / ผู้อาํนวยการท้องถิ่น 

 

กอ.ปภ.จว.รย

 แจ้งเพ่ือทราบ 

และขอความ

ช่วยเหลือ 

ประเมิน

สถานการณ์ 

ทกุหนว่ย 

- ประสาน อปท.ใน

พืน้ที่ 

- ประกาศภาวะฉุกเฉิน

ระดบั 2 (ตัง้ ศฉก.) 

แจ้งเพ่ือทราบ 

และขอความ

ช่วยเหลือ 

ED 

หมายเหตุ : 

ED = Emergency Director  

OC = On-Scene Commonder  

MC = Mutual Aid Co-Ordinator 

FC = Fire Chief 

FL = Fire Leader 

 

 

 

 

 



 

22 

2.5 

กรณี เม่ือ กอ.ปภ.องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่พืน้ท่ี  กอ.ปภ.อําเภอตัง้ศนูย์

อํานวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัพิบตัจิากสารเคมีอําเภอ (ศฉก.) และประกาศ

ภาวะฉกุเฉินระดบัท่ี 1 (สาธารณภยัขนาดเล็ก) แล้ว และแจ้งขอรับการสนบัสนนุไปยงั กอ.ปภ.

จงัหวดัระยองโดยมีรายละเอียดดงัแผนผงัในภาพท่ี 2-4 และมีรายละเอียดดงันี ้

ภาวะฉุกเฉินระดับ 2 

 

ภาพท่ี 2-4 แผนผงัปฏิบตัิการในภาวะฉกุเฉิน ระดบั 2 [5] 

รายงานสถานการณ์ขอความ

ช่วยเหลือ 

ฝ่ายระงบัภยัฯ 

 

ประกาศ 

ภาวะฉุกเฉิน /ส่ังการ 

จุดเกิดเหตุ 

Mutual Aid 

Co-Ordinator 

(MC) 

On-Scene Commonder (OC) 

Fire Chief (FC) 

โรงงาน (ED) 

(หน่วยงานสนบัสนนุ) 

ควบคุมไม่ได้ 

ทมีเผชิญเหตุ ทต./อบต. 

Fire Leader (FL) 

ฝ่ายการแพทย์ฯ 

 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ฝ่ายอพยพ 

 ฝ่ายสงเคราะห์ฯ 

 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

 ฝ่ายประสานงานฯ 

อบต./เทศบาล 

 

ดาํเนิน

การ

ตาม

แผน

ของแต่ 

ละฝ่าย 

ตาม

ภาพท่ี 

2-5 

กอ.ปภ.จว. 

สนง.ปภ.

จังหวดั 

Emergency Director (ED) 

 

หน.ป้องกัน/ป.ป้องกัน 

ประเมินสถานการณ์ 

ทาํหน้าท่ี

OC/MC 

กอ.ปภ.อ./ทต/อบต. ผอ.อาํเภอ./ผอ.ท้องถิ่น 

โรงงานที่เกดิเหตุ 

เพื่อทราบ/ส่ังการ 

ศอร. 

ผู้อาํนวยการจังหวัด 

Fire Leader (FL) Fire Leader (FL) 

การประสาน 

งานและ

ปฏิบัติการใน

พืน้ที่เกิดเหตุ 

ของ ศอร. 

ภาวะฉุกเฉิน

ระดบั 2 

การ

ประสาน

งานและ

ส่ังการ 

ศอร. 

ภาวะ

ฉุกเฉิน

ระดบั 2 
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 2.5.1 การรับทราบสถานการณ์ในระดบัตา่งๆ ก่อนจดัตัง้ ศนูย์อํานวยการร่วม.  

  2.5.1.1 เม่ือเกิดภยัในโรงงาน ผู้ รับผิดชอบของโรงงานจะเข้าระงบัเหต ุ 

ตามแผนฉกุเฉินของโรงงาน ซึง่เป็นการปฏิบตัติาม แผนภาวะฉกุเฉินโรงงานอตุสาหกรรม/สถาน

ประกอบการ 

   2.5.1.2 เม่ือเกินขีดความสามารถ โรงงานท่ีเกิดเหต ุ แจ้ง กอ.ปภ.องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่พืน้ท่ี (เทศบาล/อบต.เขตพืน้ท่ี) กอ.ปภ.อําเภอ และโรงงานข้างเคียง เข้า

ชว่ยเหลือ และจดัตัง้ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัพิบตัจิากสารเคมีอําเภอ 

(ศฉก.)เป็นการปฏิบตักิารตาม แผนภาวะฉกุเฉินระดบัท่ี 1 (สาธารณภยัขนาดเลก็) 

                           2.5.1.3 ในขณะปฏิบตัติามแผนภาวะฉกุเฉิน ระดบัแผนภาวะฉกุเฉิน

โรงงานอตุสาหกรรม/สถานประกอบการ และระดบั 1 ดงักลา่ว  ต้องรายงานสถานการณ์ให้ 

กอ.ปภ.จงัหวดัระยองทราบสถานการณ์มาแล้วตัง้แตต้่น ซึง่สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัจงัหวดัระยอง  (ปภ.จงัหวดั) จะประเมนิสถานการณ์วา่ ภาวะฉกุเฉินระดบัท่ี 1 มีแนวโน้มจะ

ลกุลามขยายจนถึงระดบัท่ี 2 (สาธารณภยัขนาดกลาง) หรือไม ่ แล้วรายงานตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั

ระยอง (ผู้ อํานวยการจงัหวดั) เพ่ือพจิารณาแจ้งฝ่ายตา่งๆ  ทัง้ 8 ฝ่าย ท่ีจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีประจํา 

ศอร.ทราบสถานการณ์เพ่ือเตรียมการในเบือ้งต้นก่อนหรือไม ่   ทัง้นี ้ หากสถานการณ์เข้าสูภ่าวะ

ฉกุเฉินระดบั 2 จะได้สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีประจํา ศอร.ได้ทนัที 

2.5.2 กรณีเม่ือภยัขยายลกุลามเข้าสู ่ ภาวะฉกุเฉินระดบัท่ี 2 (สาธารณภยัขนาด

กลาง)  

   ผู้วา่ราชการจงัหวดัระยอง/ผู้ อํานวยการจงัหวดั สัง่ประกาศภาวะฉกุเฉิน

ระดบั 2 และจดัตัง้ ศอร. โดยแจ้งทกุฝ่ายและหนว่ยงานสนบัสนนุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้าพืน้ท่ีท่ี

กําหนดไว้หรือพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีกําหนดตามความเหมาะสมตามสภาพของพืน้ท่ีเกิดภยั  ดงันี ้

   2.5.2.1 สถานท่ีตัง้ ศอร. 

    (1) ท่ีหมาย 1  นิคมอตุสาหกรรมหรือสถานท่ีท่ีปลอดภยัในพืน้ท่ีเกิดภยั 

           (2) ท่ีหมาย 2  ศนูย์ราชการจงัหวดัระยอง อําเภอ เทศบาล อบต.เขต

พืน้ท่ี หรือ สถานท่ีอ่ืน ท่ีสามารถอํานวยการระงบัเหตฉุกุเฉินได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณา

ตามสภาพพืน้ท่ีเกิดภยั เชน่ ระยะหา่งจากจดุท่ีเกิดภยั อปุกรณ์สนบัสนนุ ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการบญัชาการ และการขอรับการสนบัสนนุ ฯลฯ 

 2.5.3 การจดัตัง้ศนูย์อํานวยการร่วม 

   กรณีเม่ือเกิดสาธารณภยัขึน้ในเขตพืน้ท่ีใด ให้กองอํานวยการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั  กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพืน้ท่ีปรับ/เปล่ียน

สภาพเป็น  ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแก้ไขปัญหาระดบัตา่งๆ และศนูย์อํานวยการร่วม
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ในภาวะฉกุเฉินจงัหวดั ให้สอดคล้องกบัระดบัความรุนแรงของสาธารณภยัท่ีเกิดขึน้ เพ่ือเป็น

ศนูย์กลางในการระดมสรรพกําลงัและทรัพยากรเพ่ือจดัการ ภยัพบิตัท่ีิเกิดขึน้ อํานวยการประสาน

การปฏิบตัริะหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ฝ่ายพลเรือน และฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินและองค์การสาธารณกศุล ในการควบคมุสถานการณ์ในพืน้ท่ีเกิดเหตไุด้อย่างมีเอกภาพ 

รวดเร็ว และทัว่ถึง 

2.5.4 โครงสร้างศนูย์อํานวยการร่วม  แบง่เป็น 8 ฝ่าย โดยมีนายอําเภอหรือผู้ รักษา

ราชการแทนเป็นผู้บญัชาการ ศฉก. และผู้วา่ราชการจงัหวดัระยอง หรือผู้ รักษาราชการแทนเป็นผู้

บญัชาการ ศอร. (ผู้ อํานวยการจงัหวดั)ทัง้นี ้ การจดัตัง้ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจสามารถปรับ

รูปแบบของโครงสร้างและหน้าท่ีฝ่ายและงานตา่งๆ ได้ตามสภาพพืน้ท่ีและสถานการณ์สาธารณ

ภยั โดยโครงสร้างของศนูย์อํานวยการร่วมทัง้ 8 ฝ่ายมีรายละเอียดดงัภาพท่ี 2-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

ภาพท่ี 2-5 ผงัสรุปการจดัองค์การปฏิบตัแิละผู้ มีอํานาจสัง่การในภาวะฉกุเฉิน ระดบั 1-2 [5] 

 

ฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือ 

ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสขุ 

ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 

ฝ่ายอพยพ 

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภยั/ฟืน้ฟ ู

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

ฝ่ายประสานงานและสื่อสาร 

ฝ่ายอํานวยการ / คณะที่ปรึกษา 

ศอร. 

ผวจ.(ผู้ อํานวยการ

จงัหวดั) 

 

ที่ตัง้ 

ศนูย์ราชการ  อําเภอ  

นิคมอตุสาหกรรม หรือ 

สถานท่ีท่ีมีความปลอดภยั 

ในท้องท่ี 

 

ระดบั 2 

- รพ.ท้องทีเ่กิดเหต/ุใกล้เคียง 

- ตํารวจท้องที่เกิดเหต/ุใกล้เคียง 

- โรงงานท้องทีเ่กิดเหต/ุ 

  ใกล้เคียงที่มีศกัยภาพ 

- ชดุเผชิญเหต ุเทศบาล /อบต.  

   พืน้ที่ใกล้เคียง 

ศฉก. 
ผู้อาํนวยการอาํเภอ/ 

ผู้อาํนวยการท้องถิ่น 

 

 

ระดบั 1 ที่ตัง้ 

อําเภอ /เทศบาล/อบต. 

นิคมอตุสาหกรรม หรือ 

สถานที่ที่มีความปลอดภยั 

ในท้องที ่

 

ผู้ ส่ังการ ณ ที่เกิดเหตุ (OC) โรงงาน/สถานที่

เกิดเหต ุ
ระดบัโรงงาน/ 

สถาน

ประกอบการ 

ชุดเผชิญเหตุ 

- ผู้ประกอบการต้นเหต ุ
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ภาพท่ี 2-6  แผนภมูิโครงสร้างศนูย์อํานวยการร่วมในภาวะฉกุเฉิน (ศอร.) [5] 

ศูนย์อาํนวยการร่วมในภาวะฉุกเฉิน(ศอร.) 

คณะที่ปรึกษา 
ผูเ้ชีย่วชาญ  ผูท้รงคณุวฒุ ิผูแ้ทนสถาบนัการศกึษาในพืน้ที ่

 

ส่วนสนับสนุน 
- จว.ใกล้เคียง 

- มลูนิธิและองค์กรเอกชน 

- ศนูย์ ปภ.เขต 1-18 

- หน่วยงานอ่ืน 

ฝ่ายอาํนวยการ 

- งานธรุการ  

- งานข่าวกรอง 

  วิเคราะห์ข้อมลู 

  สารสนเทศและ 

  รายงาน 

- งานจดักําลงั 

  สนบัสนนุ 

- งานศนูย์สั่งการ 

- งานประสานการ 

  ตรวจเยี่ยม 

- งานรับเร่ืองราวร้อง 

  ทกุข์ 

- งานประสานการ 

  ชว่ยเหลือ 

 

  

 

ฝ่ายระงบัภัยและ

ช่วยเหลือ 

-จดัตัง้หน่วยปฏบิตัิการ 

  เผชิญเหตฉุกุเฉิน 

- จดัตัง้หน่วยปฏิบตัิการ 

  ค้นหา กู้ ชีพ/กู้ภยั        

 - เพ่ือดําเนินการค้นหา  

   กู้ ชีพ / กู้ภยั และ 

   ชว่ยเหลือผู้ประสบภยั 

-เคลื่อนย้ายประสบภยั 

ฝ่ายการแพทย์

และสาธารณสุข 

- การอํานวยการ   

- การบริการ 

  การแพทย์ 

  ฉกุเฉิน  ณ  จดุ 

  เกิดเหต ุ และ 

  รักษาพยาบาล 

  ในโรงพยาบาล 

- งานบริหาร 

  จดัการผู้ เสียชีวิต  

  ฯลฯ 

ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

- งานจดัตัง้ศนูย์ 

  ปฏิบตัิการข้อมลู 

  ข่าวสารเพ่ือการ 

  ประชาสมัพนัธ์ 

- งานตอบโต้การ 

  ข่าว ฯลฯ 

 

ฝ่ายอพยพ 

- งานอพยพ 

  ประชาชน 

- งานลงทะเบียน 

  และตรวจสอบ 

  ข้อมลูผู้ประ  

  สบภยั ฯลฯ 

 

ฝ่ายสงเคราะห์

ผู้ประสบภัย/ฟ้ืนฟูบูรณะ 

-  งานประเมินความเสียหาย

และความต้องการ 

-  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภยั 

-  งานจดัหาปัจจยัสี่ที่จําเป็น 

-  งานซอ่มแซม

สาธารณปูโภคและเส้นทาง

คมนาคม 

-  งานรือ้ถอนซากปรักหกัพงั  

ทําความสะอาด 

 -  งานฟืน้ฟบูรูณะพืน้ที่

ประสบภยั ฯลฯ 

 

ฝ่ายรักษาความ

สงบเรียบร้อย

และการจราจร 

- งานป้องกนัการ 

โจรกรรม 

- งานรักษาความ 

  ปลอดภยั 

- งานการจราจร   

  ฯลฯ 

ฝ่าย

อ่ืนๆ 

ตาม

ความ

เหมาะ 

สม 

ฝ่าย

ประสานงาน

และส่ือสาร 

- วางระบบ  

  สื่อสาร 

- วางระบบ 

  สารสนเทศ 
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3. แผนปฏิบัตกิารภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง [6] 

 3.1 

เน่ืองจากได้มีการประกาศใช้ พระราชบญัญัตป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

พ.ศ. 2550 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจกิายน 2550 โดยให้ยกเลิกพระราชบญัญตัป้ิองกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

พ.ศ.2522 และ พระราชบญัญตัป้ิองกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ.2542 และเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจกิายน 

2552 คณะรัฐมนตรี อนมุตัิแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ พ.ศ.2553-2557 มาใช้

บงัคบัแทนแผนป้องกนัภยั ฝ่ายพลเรือนแหง่ชาติ พ.ศ.2548 และเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 

พ.ศ.2553 ผู้วา่ราชการจงัหวดัระยอง ประกาศใช้ แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉิน ด้านสารเคมีและ

วตัถอุนัตราย จงัหวดัระยอง  ดงันัน้ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) จงึได้แตง่ตัง้

คณะทํางานทบทวน แผนปฏิบตักิารตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน ( Emergency Response Plan : ERP) 

เพ่ือจดัทําและปรับปรุง แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉิน กลุม่นิคมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุ จงัหวดั

ระยอง ให้สอดคล้องกบั พระราชบญัญัตป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 และ

แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินด้านสารเคมี และวตัถอุนัตราย จงัหวดัระยอง พ.ศ.2553 เพ่ือเป็นแผน

หลกัในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจาก อบุตัภิยัสารเคมี ในพืน้ท่ีมาบตาพดุ 

ความเป็นมา 

 3.2 

  เป็นแนวทางในการปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉิน กลุม่นิคมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตา

พดุ ท่ีสามารถนําไปปฏิบตัใินภาวะฉกุเฉินเม่ือเกิดภยั เพ่ือลดความเส่ียง และลดความสญูเสียตอ่

ชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน ให้มีน้อยท่ีสดุ 

วัตถุประสงค์ 

 3.3 

  แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉิน     กลุม่นิคมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุ       ฉบบันี ้ 

ขอบเขต 

กําหนดขึน้ เพ่ือใช้ในสนบัสนนุในการตอบโต้ภาวะฉกุเฉินและภาวะผิดปกติ        ของโรงงานหรือ 

ผู้ประกอบการ ท่ีดําเนินงานอยูภ่ายใน  

(1) นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  

(2) นิคมอตุสาหกรรมผาแดง  

(3) นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ)  

(4) นิคมอตุสาหกรรมเอเซีย  

(5) นิคมอตุสาหกรรมอาร์ ไอ แอล  

(6) ทา่เรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ  

และรวมถึงการขนสง่ ทางรถยนต์ ทางเรือ ทางรถไฟและทางทอ่ ของโรงงานและ

ผู้ประกอบการ ในพืน้ท่ีนิคมดงักลา่ว 
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3.4

  กําหนดให้มีการจดัระดบัชัน้เหตกุารณ์ผิดปกติ  1 ระดบั และการจดัระดบัชัน้

ภาวะฉกุเฉินของ กลุม่นิคมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุ ไว้ 3 ระดบั ดงันี ้ 

 การจัดระดับเหตุการณ์ผิดปกตแิละภาวะ 

3.4.1 

เป็นเหตกุารณ์ผิดปกตใินโรงงาน หรือตามเส้นทางขนสง่ หรือแนวทอ่สง่

ผลิตภณัฑ์ ซึง่เจ้าหน้าท่ีของโรงงาน/สถานประกอบการท่ีเกิดเหต ุ หรือโรงงานใกล้เคียงจดุบน

เส้นทางท่ีเกิดอบุตัเิหต ุ จากการขนสง่ หรือผู้ประกอบการต้นเหต ุ สามารถควบคมุสถานการณ์และ

ระงบัเหตไุด้ โดยแบง่ประเภท ไว้ ดงันี ้

เหตกุารณ์ผิดปกต ิระดบัโรงงานอตุสาหกรรม/สถานประกอบการ  

 3.4.1.1 อบุตัเิหตบุนท้องถนน สามารถควบคมุและระงบัเหตไุด้  

 (1) พบอบุตัเิหตเุก่ียวกบัรถส่วนบคุคล กีดขวางการจราจร/ไมกี่ดขวาง 

การจราจร  

 (2) เกิดอบุตัเิหตเุก่ียวกบัรถบรรทกุวตัถดุิบและผลิตภณัฑ์ ไมมี่สาร 

เคมีร่ัวไหล กีดขวางการจราจร/ไมกี่ดขวางการจราจร  

 (3) เกิดอบุตัเิหตเุก่ียวกบัรถบรรทกุวตัถดุิบและผลิตภณัฑ์ มีสารเคมี

ร่ัวไหล กีดขวางการจราจร/ไมกี่ดขวางการจราจร  

 (4) เหตกุารณ์ผิดปกตอ่ืิน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัประเภท เร่ืองอบุตัเิหตบุน

ท้องถนน  

 3.4.1.2 การดําเนินงานท่ีไมใ่ชก่ารดําเนินงานปกติ สามารถควบคมุ

สถานการณ์และระงบัเหตไุด้ เชน่ การหยดุปฏิบตังิานฉกุเฉิน (EMERGENCY SHUT DOWN) การ

หยดุปฏิบตังิานเพ่ือซอ่มบํารุงทัง้ระบบ (TURNAROUND) การเร่ิมปฏิบตังิานระบบ (START UP) 

ทดสอบระบบ (COMMISSION) การดําเนินงานอ่ืน ๆ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบ ดงันี ้ 

 (1) เกิดเสียงดงัผิดปกติ  

 (2) แสงสวา่งจ้าและความร้อน จากหอเผา (Flare)  

 (3) กลิ่น ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ทัง้ภายใน / ภายนอก และก่อความ

เดือนร้อน รําคาญ  

 3.4.1.3 เหตฉุกุเฉินของโรงงาน สามารถควบคมุสถานการณ์และระงบั

เหตไุด้ เชน่  

 (1) เหตอุคัคีภยัหรือระเบดิ  

 (2) เหตร่ัุวไหล ระเหย ของสารเคมีหรือผลิตภณัฑ์ เชน่ ก๊าซพษิ , ก๊าซ

ไวไฟก๊าซเฉ่ือย, นํา้มนัหกร่ัวไหล เป็นต้น  
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 (3) เหตสุารกมัมนัตภาพรังสีร่ัวไหล  

 (4) เหตอ่ืุนๆ ท่ีทําอนัตรายตอ่สิ่งแวดล้อมและสขุภาพ  

 3.4.1.4 เหตจุากการขนสง่ทางทอ่ และผลกระทบท่ีมีตอ่ระบบทอ่

ผลิตภณัฑ์ สามารถ ควบคมุสถานการณ์และระงบัเหตไุด้  

 3.4.1.5 เหตจุากภยัธรรมชาติ นํา้ทว่ม พาย ุ ฟ้าผา่ ดนิทรุด สามารถ

ควบคมุ สถานการณ์และระงบัเหตไุด้ 

3.4.2 

เป็นภยัท่ีมีสถานการณ์เกินขีดความสามารถของโรงงานท่ีเกิดเหต ุ หรือ 

ผู้ประกอบการต้นเหตไุมส่ามารถควบคมุหรือระงบัเหตไุด้ ต้องขอความชว่ยเหลือจากหนว่ยภาย 

นอก เชน่ สํานกันิคมอตุสาหกรรม , กองอํานวยการป้องกนัภยัและบรรเทาสาธารณภยัองค์กร

ปกครองสว่น ท้องถ่ินแหง่พืน้ท่ี (เทศบาลเมืองมาบตาพดุ, เทศบาลตําบลบ้านฉาง, เทศบาลตําบล

มาบขา่) และหรือ กองอํานวยการป้องกนัภยัและบรรเทาสาธารณภยัอําเภอ (อําเภอเมืองระยอง) 

เพ่ือดําเนินการระงบัเหต ุ หรือควบคมุสถานการณ์ หรืออพยพและดแูลให้ความชว่ยเหลือผู้ ได้รับ

ผลกระทบ  

ภาวะฉกุเฉิน ระดบัท่ี 1 (สาธารณภยัขนาดเลก็)  

3.4.3 

เป็นภยัท่ีกองอํานวยการป้องกนัภยัและบรรเทาสาธารณภยั องค์กร

ปกครองสว่น ท้องถ่ินแหง่พืน้ท่ี (เทศบาลเมืองมาบตาพดุ, เทศบาลตําบลบ้านฉาง, เทศบาลตําบล

มาบขา่) และกองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอําเภอ (อําเภอเมืองระยอง) ไม่

สามารถระงบัภยัและควบคมุสถานการณ์ได้ จะต้องขอความชว่ยเหลือจาก กองอานวยการป้องกนั

ภยัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั (จงัหวดัระยอง และจงัหวดัใกล้เคียง) รวมทัง้หนว่ยสนบัสนนุ

จากหนว่ยงานภายนอกระดบัอ่ืน ๆ ฯลฯ 

ภาวะฉกุเฉิน ระดบัท่ี 2 (สาธารณภยัขนาดกลาง)  

 3.5 

  สถานประกอบการ โรงงานอตุสาหกรรม เขตประกอบการนิคมอตุสาหกรรม และ 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนนิการ ตามขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัติามแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินฯ ดงันี ้ 

การปฏบัิตกิารในเหตุการณ์ผิดปกต ิ

3.5.1 เหตกุารณ์ผิดปกต ิ ระดบัโรงงานอตุสาหกรรม/สถานประกอบการ เม่ือเกิด

เหตกุารณ์ผดิปกติ ระดบัโรงงานอตุสาหกรรม/สถานประกอบการดงักลา่ว ซึง่เจ้าหน้าท่ีของโรงงาน 

/ สถานประกอบการท่ีเกิดเหต ุหรือผู้พบเหต ุหรือผู้ประกอบการต้นเหตจุะต้อง แจ้งเหตท่ีุเกิดมายงั 

ศนูย์เฝ้าระวงัและควบคมุคณุภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Control Center : 

EMCC) และสํานกังานนิคมอตุสาหกรรมท่ีสงักดัอยู่ ตามชอ่งทางการส่ือสารท่ีกําหนดไว้ โดยทนัที

เม่ือเกิดเหต ุ 
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 3.5.1.1 บทบาทความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ สถานประกอบการ 

ต้องแจ้งเหตแุละรายงานเหต ุ มายงั ศนูย์เฝ้าระวงัและควบคมุคณุภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) และ

สํานกังานนิคมอตุสาหกรรมท่ีสงักดัอยู่  

 3.5.1.2 บทบาทความรับผดิชอบของ กนอ.  

 (1) ผู้ อํานวยการสํานกังานนิคมอตุสาหกรรมหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ณ บริเวณเกิดเหตกุารณ์ผิดปกติ ทําหน้าท่ีประเมนิสถานการณ์ และส่ือสารไปยงัผู้ เก่ียวข้อง  

 (2) ศนูย์เฝ้าระวงัและควบคมุคณุภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือศนูย์ 

อํานวยการภาวะฉกุเฉินของแตล่ะนคิม ทําหน้าท่ีรับแจ้งเหตกุารณ์ ประมวลข้อมลู ตดิตามเฝ้าระวงั 

สถานการณ์  

 (3) เจ้าหน้าท่ีการนิคมหรือผู้ ได้รับมอบหมาย มีหน้าท่ี ตดิตาม 

ประสาน  รวบรวมข้อมลู ดําเนนิการตามผู้ อํานวยการนิคมอตุสาหกรรมหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย  

3.6 

 การปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินฯ ระดบัท่ี 1 (สาธารณภยัขนาดเลก็) และระดบัท่ี 2 

(สาธารณภยัขนาดกลาง) ของ กนอ. มีบทบาทในส่วนสนบัสนนุ ซึง่มีการดําเนินการสรุปได้ ดงันี ้ 

การปฏิบัตกิารภาวะฉุกเฉินฯ ระดบัท่ี 1 และระดับท่ี 2 

3.6.1 การสนบัสนนุการจดัตัง้สถานท่ีตัง้ ศฉก.และ ศอร. กําหนด ไว้ 2 สถานท่ี 

ดงันี ้ 

3.6.1.1 ท่ีหมาย 1 ศนูย์เฝ้าระวงัและควบคมุคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

(EMCC) หรือสถานท่ีท่ีปลอดภยัในเขตพืน้ท่ีเกิดภยั  

3.6.1.2  ท่ีหมาย 2 ศนูย์ราชการจงัหวดัระยอง อําเภอ เทศบาล อบต.เขต

พืน้ท่ี หรือ สถานท่ีอ่ืน ท่ีสามารถอํานวยการระงบัเหตฉุกุเฉินได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยพจิารณา

ตามสภาพพืน้ท่ีเกิดภยั เชน่ ระยะหา่ง จากจดุท่ีเกิดภยั อปุกรณ์สนบัสนนุ ความสะดวกและ

ปลอดภยั ในการบญัชาการและการขอรับการสนบัสนนุ ฯ ลฯ  

3.6.2 การสนบัสนนุการปฏิบตังิานของฝ่ายตา่งๆ กนอ. อํานวยความสะดวกและ

ให้การสนบัสนนุ การปฏิบตังิานของฝ่ายตา่ง ๆ ท่ี กาหนดไว้ใน ศฉก. และ ศอร. ดงันี ้ 

3.6.2.1 ฝ่ายอํานวยการ และคณะท่ีปรึกษา เป็นศนูย์กลางในการ

ตดิตอ่ส่ือสารและประสานงานกบัหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนทัง้ในและนอกพืน้ท่ี 

ประสานงานกบัหนว่ยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนทัง้ในและนอก พืน้ท่ี  

3.6.2.2 ฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือ ให้การสนบัสนนุในการบริหาร

จดัการ การปฏิบตังิานของฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือ ให้สามารถบริหารจดัการและควบคมุเหตุ

ฉกุเฉินได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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3.6.2.3 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ให้ทีมประชาสมัพนัธ์ สนบัสนนุ 

ประสานงานประชาสมัพนัธ์เทศบาล/จงัหวดั และเครือข่ายอ่ืน ๆ ให้ข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบั

การระงบัเหตฉุกุเฉิน และกําหนดให้การให้ข้อมลู ขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัการระงบัเหตฉุกุเฉิน ท่ี

เกิดขึน้ตอ่สาธารณชน เชน่สถานีขา่ว วิทย ุ ให้เป็นหน้าท่ี ของ Emergency Director (ED ) ของ 

กนอ. หรือผู้ ท่ีรับมอบหมายจาก ED ของ กนอ. เทา่นัน้  

3.6.2.4 ฝ่ายส่ือสารและประสานงาน ให้โรงงาน/สถานประกอบการ กลุม่

นคิมพืน้ท่ีมาบตาพดุดา เนินการและสนบัสนนุ จดัหาอปุกรณ์ส่ือสารหรือแนวทางให้สอดคล้องกบั

แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉิน ด้านสารเคมี และวตัถอุนัตราย จงัหวดัระยอง ท่ีกําหนด 

3.6.2.5 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร กําหนดให้ กนอ. 

สนบัสนนุในการบริหารจดัการ การปฏิบตังิานของฝ่ายรักษา ความสงบเรียบร้อยและการจราจร 

โดยกําหนดรูปแบบ / แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจรสามารถบริหารจดัการ

และควบคมุเหตฉุกุเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.6.2.6 ฝ่ายสงเคราะห์และฟืน้ฟบูรูณะ กําหนดให้ กนอ. สนบัสนนุใน

การบริหารจดัการ การปฏิบตังิานของฝ่าย สงเคราะห์และฟืน้ฟบูรูณะ โดยกําหนดรูปแบบ/แนว

ทางการสงเคราะห์ และฟืน้ฟบูรูณะสามารถบริหาร จดัการและควบคมุเหตฉุกุเฉินได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

3.6.2.7 ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสขุ กําหนดให้ กนอ. สนบัสนนุใน

การบริหารจดัการ การปฏิบตังิานของฝ่าย การแพทย์และสาธารณสขุ โดยกําหนดรูปแบบ/แนว

ทางการฝ่ายการแพทย์และสาธารณสขุ สามารถบริหารจดัการและควบคมุเหตฉุกุเฉินได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

3.6.2.8 ฝ่ายอพยพ กําหนดให้ กนอ. สนบัสนนุในการบริหารจดัการ การ

ปฏิบตังิานของฝ่าย โดย กําหนดรูปแบบ / แนวทางการอพยพ สามารถบริหารจดัการและควบคมุ

เหตฉุกุเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.6.3 บทบาทและหน้าท่ีของ กนอ. และผู้ประกอบการ ในภาวะฉกุเฉิน ระดบัท่ี 1 

(สาธารณภยัขนาดเล็ก )  

 3.6.3.1 บทบาทความรับผดิชอบของ กนอ.  

 (1) ED ของ กนอ. : ผู้ อํานวยการสํานกังานนิคมอตุสาหกรรม หรือผู้ ท่ี

ได้รับมอบหมาย ณ บริเวณเกิดภยั ซึง่ทําหน้าท่ีสนบัสนนุ ผู้ อํานวยการท้องท่ี ผู้ อํานวยการอําเภอ  

 (2) OC ของ กนอ. : ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการสํานกังานนคิมอตุสาหกรรม 

ณ บริเวณเกิดภยัหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย (รวมประสานงาน สัง่การในจดุเกิดเหต)ุ  

 (3) MC ของ กนอ. : เจ้าหน้าท่ี กนอ.ท่ีได้รับมอบหมาย  
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 (4) ศนูย์กลางประสานให้ข้อมลู/ขา่วสาร (Information Center)  

    : ศนูย์เฝ้าระวงัและควบคมุคณุภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)  

 (5)  ศนูย์กลางประสานการอํานวยการตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน 

(Emergency Center)  

 : ศนูย์เฝ้าระวงัและควบคมุคณุภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือ

ศนูย์อํานวยการภาวะฉกุเฉินของแตล่ะนิคม  

3.6.3.2 บทบาทความรับผดิชอบของผู้ประกอบการ  

 (1) ED ของโรงงาน : ต้องดําเนินการประสานงานให้ข้อมลูตา่ง ๆ 

อยา่งใกล้ชิดกบั ED ของ กนอ.  

3.6.4. บทบาทและหน้าท่ีของ กนอ. และผู้ประกอบการ ในภาวะฉกุเฉิน ระดบัท่ี 2 

(สาธารณภยัขนาดกลาง )  

3.6.4.1 บทบาทความรับผดิชอบของ กนอ.  

 (1) ED ของ กนอ. : รองผู้วา่การ กนอ. ท่ีรับผิดชอบในการบริหาร

จดัการ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งทําหน้าท่ีสนบัสนนุ ผู้ อํานวยการจงัหวดั  

 (2) OC ของ กนอ. : ผู้ อํานวยการสํานกังานนิคมอตุสาหกรรม ณ 

บริเวณ เกิดภยั หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย (รวมประสานงาน สัง่การในจดุเกิดเหต)ุ  

 (3) MC ของ กนอ. : พนกังาน กนอ. ท่ีได้รับมอบหมาย  

 (4) ศนูย์กลางประสานให้ข้อมลู/ขา่วสาร (Information Center) : 

ศนูย์เฝ้าระวงัและควบคมุคณุภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)  

 (5) ศนูย์กลางประสานการอํานวยการตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน

(Emergency Center) : ศนูย์เฝ้าระวงัและควบคมุคณุภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) หรือศนูย์

อํานวยการภาวะฉกุเฉินของแตล่ะนิคม  

3.6.4.2 บทบาทความรับผดิชอบของผู้ประกอบการ  

 (1) ED ของโรงงาน : ต้องดําเนินการประสานงานให้ข้อมลูตา่ง ๆ 

อยา่ง ใกล้ชิดกบั ED ของ กนอ.  
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4. แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาต ิพ.ศ.2553 [7] 

 4.1 

 แผนฉกุเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแหง่ชาติ จดัทําขึน้เพ่ือเตรียมความพร้อมการ

ประสานและสนบัสนนุการปฏิบตักิารฉกุเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในระดบัชาติ ให้ทกุภาคสว่นมี

การเตรียมความพร้อมในการป้องกนัภยั การบรรเทาภยั การระงบัภยั และการฟืน้ฟภูายหลงัจาก

การเกิดภยั เพ่ือพร้อมเผชญิกบัสถานการณ์ฉกุเฉินทางนวิเคลียร์และรังสีตัง้แตใ่นภาวะปกติ 

ตลอดจนให้มีการบริหารจดัการได้อยา่งมีประสิทธิภาพและทนัทว่งทีในทกุสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้  

วัตถุประสงค์ 

4.2 

ทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ (International Atomic Energy 

Agency, IAEA) ได้เสนอแนะให้มีการจําแนกประเภท ลกัษณะและชนดิของภยัคกุคามทาง

นิวเคลียร์และรังสี เพ่ือความสะดวกในการวางแผนรับมือกบัเหตฉุกุเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ี

อาจจะเกิดขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ประเภท ลักษณะของภัยคุกคาม และชนิดของเหตฉุุกเฉินทางนิวเคลียร์และ

รังสี  

4.2.1 ประเภทของภยัคกุคามทางนิวเคลียร์และรังสี จําแนกออกเป็น 5 ประเภท 

ตามตารางท่ี 2-2 โดยประเภทท่ี 1 ถึงประเภทท่ี 3 เป็นภยัคกุคามท่ีอาจเกิดกบัสถานท่ีดําเนิน

กิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี เรียงลําดบัตามขนาดความรุนแรงท่ีลดลง ประเภทท่ี 4 เป็นภยั

คกุคามท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในท่ีใดท่ีหนึง่ ดงันัน้ภยัคกุคามประเภทนีจ้งึควรมีการเตรียมการไว้ในทกุ ๆ 

แหง่เป็นอยา่งน้อย สว่นภยัคกุคามประเภทท่ี 5 เป็นภยัคกุคาม เม่ือเกิดกรณีท่ีมีการแพร่กระจาย

สารกมัมนัตรังสีออกไปนอกสถานท่ีดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ในประเภทท่ี 1 และ 2 

ตารางท่ี 2-2 ประเภทของภยัคกุคามทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือใช้ในการวางแผนรับมือ [7] 

ประเภท ความหมายและโอกาสเกิดภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี 

ประเภท 1 

 

หมายถงึ สถานท่ีดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ซึง่เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน

ภายในสถานท่ีแล้วสามารถก่อให้เกิดผลทางร่างกายแบบเฉียบพลนัรุนแรง ออก

นอกบริเวณท่ีตัง้ของหน่วยงานท่ีดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสีนัน้ๆ เชน่ 

- เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณท่ีูมีกําลงัมากกวา่ 100 MW(th) เชน่ เคร่ืองปฏิกรณ์

ปรมาณท่ีูใช้สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า เรือพลงันิวเคลียร์ และเคร่ืองปฏิกรณ์ 

ปรมาณวิูจยั 

- บอ่เก็บเชือ้เพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ซึง่อาจจะมีการร่ัวไหลของวสัดกุมัมนัตรังสี ท่ี

มีปริมาณรังสีของ Cs-137 จํานวนโดยรวมประมาณ 0.1 EBq (E=exa = 1018) 

โดยประมาณเทา่กบัปริมาณของวสัดกุมัมนัตรังสีในแกนปฏิกรณ์ปรมาณูขนาด 

3,000 MW(th) 
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ตารางท่ี 2-2 ประเภทของภยัคกุคามทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือใช้ในการวางแผนรับมือ (ตอ่) [7] 

ประเภท ความหมายและโอกาสเกิดภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี 

ประเภท 1 

(ต่อ) 

- สถานปฏิบตักิารทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีมีวสัดกุมัมนัตรังสีชนิดตา่งๆท่ี

สามารถฟุ้ งกระจายในอากาศ ซึง่อาจก่อให้เกิดผลทางรังสีแบบเฉียบพลนั

รุนแรงนอกท่ีตัง้ของสถานปฏิบตักิารทางนิวเคลียร์และรังสีนัน้ได้ 

โอกาสเกิดภัยคุกคามฯ ในประเทศไทย และบริเวณท่ีอาจมีผลกระทบ 

ไมมี่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สถานปฏิบตักิารทางนวิเคลียร์ และรังสีขนาดดงักลา่ว 

ประเภท 2 

 

หมายถงึ สถานท่ีดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ซึง่เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน

ขึน้ภายในสถานท่ีแล้ว มีโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดผลจากปริมาณรังสี ซึง่ต้องมีการ

ระงบัเหตฉุกุเฉินฯ นอกหน่วยงานท่ีดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสีนัน้โดย

ฉบัพลนัทนัที เชน่  

- เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณท่ีูมีกําลงัมากกวา่ 2 MW(th) แตน้่อยกวา่ 100 MW(th) 

อาทิเชน่ เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณท่ีูใช้สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า เรือ พลงันวิเคลียร์ 

และเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูวิจยั  

- บอ่เก็บเชือ้เพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ท่ีต้องมีการระบายความร้อนอยา่งรวดเร็ว  

ประเภท 3 หมายถงึ สถานท่ีดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ซึง่เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน

ขึน้ภายในสถานท่ีแล้วคาดว่าจะก่อให้เกิดผลจากปริมาณรังสี ซึง่ต้องมีการ

ระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีภายในสถานท่ีดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี

นัน้ เชน่ 

- สถานท่ีดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ท่ีวสัดกุมัมนัตรังสีขาดเคร่ือง

กําบงัรังสี มีโอกาสแผรั่งสีมากกวา่ 100 mGy/h ท่ีระยะ 1 เมตร  

- เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณท่ีูมีกําลงัน้อยกวา่ หรือเทา่กบั 2 MW(th)  

- สถานปฏิบตักิารทางนวิเคลียร์และรังสี ทีมี่วสัดกุมัมนัตรังสีจํานวนมากพอที่

ให้ปริมาณรังสีก่อให้เกิดอนัตราย อนัจําเป็นต้องมีการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี

ภายในสถานปฏิบตักิารทางนวิเคลียร์และรังสีนัน้  

โอกาสเกิดภัยคุกคามฯ ในประเทศไทย และบริเวณท่ีอาจมีผลกระทบ  

- มีเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณวิูจยั 1 เคร่ือง ตัง้อยูท่ี่ เลขท่ี 16 ถนนวิภาวดีรังสิต เขต

จตจุกัร กรุงเทพมหานคร บริเวณท่ีอาจมีผลกระทบคือบริเวณใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ 

ประเภท 4  

 

หมายถงึ กิจกรรมทีมี่การใช้วสัดกุมัมนัตรังสี ซึง่มีโอกาสท่ีจะเกิดเหตฉุกุเฉิน

ทางนิวเคลียร์และรังสีขึน้ได้ในท่ีใดท่ีหนึง่ เน่ืองจากการดําเนินกิจกรรมท่ี 

เก่ียวข้องกบัวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีเป็นอนัตราย เชน่   
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ตารางท่ี 2-2 ประเภทของภยัคกุคามทางนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือใช้ในการวางแผนรับมือ (ตอ่) [7] 

ประเภท ความหมายและโอกาสเกิดภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี 

ประเภท 4  

(ต่อ) 

1) กิจกรรมท่ีมีการใช้วสัดกุมัมนัตรังสีท่ีสามารถเคล่ือนย้ายได้ โดย  

    1.1 วสัดกุมัมนัตรังสีท่ีขาดเคร่ืองกําบงัรังสี ทําให้มีโอกาสแผรั่งสีให้

ปริมาณรังสีมากกวา่ 10 mGy/h ในระยะ 1 เมตร  

    1.2 วสัดกุมัมนัตรังสีท่ีเป็นอนัตราย 

2) ดาวเทียมท่ีมีวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีเป็นอนัตราย 

3) การขนสง่วสัดกุมัมนัตรังสีท่ีเป็นอนัตราย 

4) สถานปฏิบตักิารทางนวิเคลียร์และรังสี หรือสถานท่ีอ่ืนๆท่ีมีโอกาส 

ก่อให้เกิดอนัตรายเม่ือไมส่ามารถควบคมุได้ อาทิเชน่  

4.1 สถานท่ีมีการดําเนินการจดัการเก่ียวกบัเศษโลหะขนาดใหญ่ 

4.2 เขตชายแดนระหว่างประเทศ  

4.3 สถานปฏิบตักิารทางรังสีท่ีตดิตัง้มาตรวดัทางรังสี (Gauge)  

โอกาสเกิดภัยคุกคามฯ ในประเทศไทย และบริเวณท่ีอาจมีผลกระทบ  

- มีใช้อยูท่ัว่ประเทศ ดงันัน้จงึอาจเกิดภยัคกุคามขึน้ได้ในท่ีใดท่ีหนึง่และ

บริเวณท่ีอาจมีผลกระทบคือ บริเวณท่ีเกิดเหต ุ  

ประเภท 5  หมายถึง การปนเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ท่ีเป็นผลพวงจากการเกิดภยัฉกุเฉิน

ทางนิวเคลียร์และรังสีในนยัสําคญัตอ่เคร่ืองอปุโภคและบริโภคในการ

ดํารงชีวิต ซึง่การจํากดัการอปุโภคและบริโภคจะต้องยดึถือคา่ตาม

มาตรฐานสากลระหว่างประเทศ  

โอกาสเกิดภัยคุกคามฯ ในประเทศไทย และบริเวณท่ีอาจมีผลกระทบ 

- บริเวณท่ีอาจมีผลกระทบ ขึน้อยู่กบัลกัษณะภมูิอากาศประเภท ท่ี 1 และ 2 

ของประเทศเพ่ือนบ้าน ท่ีมี 
1

 ปริมาณวสัดกุมัมนัตรังสีเป็น 10 เทา่ของคา่ A/D ถ้าสมมตวิ่า 10 เปอร์เซ็นต์ของวสัดุ

กมัมนัตรังสีนัน้แพร่กระจายออกสู่บรรยากาศ  
2

 ปริมาณวสัดกุมัมนัตรังสีเป็น 0.01 เทา่ของคา่ A/D ถ้าสมมตวิา่ 10 เปอร์เซน็ต์ของวสัดุ

กมัมนัตรังสีนัน้แพร่กระจายออกสูบ่รรยากาศของห้อง และต้องอพยพคนออกนอกห้อง ภายใน

สองถึงสามนาที 

 



 

 35 
5. แนวทางการประเมินสถานการณ์และปฏบัิตงิานกรณีเกดิเหตฉุุกเฉินทางรังสี [8][9] 

แนวทางนีเ้ป็นการรวบรวมข้อมลู จากเอกสารทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ 

จํานวน 2 ฉบบั คือ Generic Procedures for Assessment and Response during a 

Radiological Emergency, IAEA-TECDOC-1162 และ Manual for First Responder to a 

Radiological Emergency, EPR-First Responders 2006 IAEA   ซึง่เคร่ืองมือและข้อมลูท่ีจําเป็น 

สําหรับการประเมินสถานการณ์และเข้าระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีเบือ้งต้นในแตป่ระเภท โดยครอบ 

คลมุทัง้วสัดกุมัมนัตรังสีท่ีสามารถแพร่กระจายได้และไมส่ามารถแพร่กระจายได้ รวมถึงการขนสง่

วสัดกุมัมนัตรังสี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้หนว่ยงานท่ีมีการใช้วสัดกุมัมนัตรังสีหรือหน่วยงาน

สนบัสนนุระดบัชาต ิ ได้มีแนวทางในการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี เพ่ือให้การปฏิบตังิานมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายในการระงบัและบรรเทาภยัให้กลบัคืนสูส่ภาวะปกติ  โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

 5.1 

 เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีขึน้ภายในสถานประกอบการทางรังสี สถานประกอบ 

การทางรังสีนัน้ๆ ควรมีแนวทางในการปฏิบตังิานดงันี ้ 

การปฏิบัตกิารเร่ิมต้นเม่ือเกดิเหตฉุุกเฉินทางรังสี 

 5.1.1 ให้คําแนะนําผู้ ทําการแจ้งเหตหุรือผู้พบเห็นเหตกุารณ์หรือเจ้าหน้าท่ีระงบั

เหตฉุกุเฉินเบือ้งต้นในสถานประกอบการทางรังสี ให้ปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

   5.1.1.1 ห้ามจบัวตัถทุกุชนิด ในบริเวณท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี 

   5.1.1.2 ทําการแจ้งการอพยพเจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ี ออกจากพืน้ท่ีเส่ียงภยัใน

ระยะท่ีเหมาะสม ทัง้นีไ้มร่วมเจ้าหน้าท่ีปฐมพยาบาลเบือ้งต้น เจ้าหน้าท่ีท่ีชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บ

หรือผู้ เสียชีวิตหลงัเกิดเหต ุ

   5.1.1.3 ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีหรือประชาชนในพืน้ท่ีเกิดเหตท่ีุยงัเหลืออยูใ่น

ออกจากพืน้ท่ีเกิดอบุตัเิหต ุ จนกระทัง่เจ้าหน้าท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินของสถานประกอบการทางรังสีถึง

พืน้ท่ีเกิดเหต ุ

   5.1.1.4 รอเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีและเตรียมข้อมลูเบือ้งต้นเพ่ือ

รายงานให้ผู้ควบคมุสถานการณ์ในพืน้ท่ีเกิดอบุตัเิหต ุ

5.2 

  การจดัการตอ่เหตฉุกุเฉินทางรังสีของสถานประกอบการทางรังสี จะต้องมี

ผู้ อํานวยการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี  (Emergency Director, ED) มีหน้าท่ีเป็นผู้สัง่การสงูสดุเม่ือ

เหตฉุกุเฉินทางรังสี  และดําเนินการตามแนวปฏิบตัดิงันี ้

การจัดการต่อเหตฉุุกเฉินทางรังสีของสถานประกอบการทางรังสี 
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5.2.1 เม่ือได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานรับแจ้งเหตฉุกุเฉินทางรังสี ให้

ดําเนินการแจ้งหน้าท่ีท่ีมีสว่นเก่ียวข้องเพ่ือปฏิบตัริะงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีเกิดขึน้ 

   5.2.2 บนัทกึข้อมลูในการปฏิบตังิานท่ีจําเป็นรวมถึงการตดัสินใจตา่งๆ ระหวา่ง

เกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี  

  5.2.3 ตรวจสอบข้อมลูพืน้ฐานท่ีได้พิสจูน์ทราบวา่เหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีเกิดขึน้มี

ความรุนแรงขนาดไหน และให้ทําการประเมินเพ่ือปฏิบตังิานระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีตาม

สถานการณ์ท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ของแตล่ะสถานประกอบการ ดงันีคื้อ การค้นหาวสัดกุมัมนัตรังสี

หรือการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ดงัภาพท่ี 2-7, วสัดกุมัมนัตรังสีเกิดการสญูหาย ดงัรูปภาพท่ี 2-8, 

อบุตัเิหตจุากการขนสง่วสัดกุมัมนัตรังสี ดงัรูปภาพท่ี 2-9 

   5.2.4 ต้องแน่ใจวา่เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานระงบัเหตดํุาเนินการตามแนวทางป้องกนั

อนัตรายจากรังสีขณะปฏิบตัิงานควบคูไ่ปกบัการได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีประเมินทางรังสี 

   5.2.5 ต้องแนใ่จว่าเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานในพืน้ท่ีเกิดเหตมีุความตระหนกัตอ่การ

เข้าพืน้ท่ีของผู้ ส่ือขา่ว และควรจะมีการจดัการตอ่การให้ขา่ว การควบคมุผู้ ส่ือขา่วให้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ี

กําหนด โดยอาจมีการแตง่ตัง้ผู้ประสานงานส่ือมวลชน (ถ้าจําเป็น) 

5.3 

  ในการปฏิบตัิการระงบัเหตฉุกุเฉินทางนัน้ ควรจะต้องมีหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

ปฏิบตัิการระงบัเหตฯุ ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งัต้องมีการจดัตัง้พืน้ท่ีเพ่ือดําเนินการระงบั

เหตฉุกุเฉินทางรังสีให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การปฏบัิตกิารระงับเหตฉุุกเฉินทางรังสีในพ้ืนท่ีเกดิเหต ุ

 5.3.1 

   เม่ือเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีมาถึงพืน้ท่ีเกิดเหต ุควรจะต้อง

ประเมนิสถานการณ์เบือ้งต้นโดยจดัตัง้ระยะปลอดภยัและกําหนดพืน้ท่ีอนัตรายซึง่เป็นพืน้ท่ี

โดยรอบบริเวณท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี และเป็นพืน้ท่ีท่ีต้องมีการป้องกนัอนัตรายจากรังสี การ

ป้องกนัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีของเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานและประชาชนรอบบริเวณ จากนัน้ให้

กําหนดพืน้ท่ีเฝ้าระวงัเป็นพืน้ท่ีชัน้นอกถดัจากพืน้ท่ีอนัตราย ซึง่กําหนดให้เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการจดัตัง้ทีม

ปฏิบตังิานในด้านตา่งๆ เพ่ือระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยตารางท่ี 2-3 

แสดงระยะท่ีเหมาะสมในการกําหนดพืน้ท่ีอนัตรายสําหรับอบุตัเิหตทุางรังสีประเภทตา่งๆ ทัง้นี ้

ขึน้อยู่ปริมาณความแรงของวสัดกุมัมนัตรังสี นอกจากนีย้งัได้มีการกําหนดพืน้ท่ีปฏิบตัิงานในสว่น

ตา่งๆ ทัง้พืน้ท่ีอนัตรายและพืน้ท่ีปลอดภยั แสดงดงัรูปภาพท่ี 2-10 

การจดัตัง้พืน้ท่ีปฏิบตังิานระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี 
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ระ

ทัง่
เจ้

าห
น้า

ท่ีค
วา

มป
ลอ

ดภ
ยัท

าง
รัง

สีม
าถ

งึ 

2.
 ก

ัน้บ
ริเ

วณ
ท่ีร

ะย
ะ 

30
 เม

ตร
 แ

ละ
โท

รแ
จ้ง

หน่
วย

งา
นท่ี

เก่ี
ยว

ข้อ
ง 

3.
 ต

รว
จส

อบ
แล

ะค
ดัแ

ยก
ผู้ไ

ด้รั
บบ

าด
เจ็

บห
รือ

ผู้ไ
ด้รั

บก
าร

เปื
อ้น

สา
รก

มัม
นัต

รัง
สี 

4.
 สํ

าร
วจ

แล
ะเ

ก็บ
กู้ว

สัด
กุมั

มนั
ตรั

งสี
 พ

ร้อ
มท

ัง้ข
จดั

กา
รเ

ปือ้
นส

าร
กมั

มนั
ตรั

งสี
ใน

พืน้
ท่ีท่ี

มีก
าร

เปื
อ้น

สา
รก

มัม
นัต

รัง
สี 

ระ
ดบั

ตํ่า
 

1.
 ค้

นห
าแ

ละ
เก็

บก
ู้วสั

ดกุ
มัม

นัต
รัง

สีใ
ห้อ

ยู่ใ
นท่ี

ปล
อด

ภยั
 

1.
 ห้

าม
จบั

วสั
ดกุ

มัม
นัต

รัง
สีจ

นก
ระ

ทัง่
เจ้

าห
น้า

ท่ีค
วา

มป
ลอ

ดภ
ยัท

าง
รัง

สีม
าถ

งึ 

2.
 ก

ัน้บ
ริเ

วณ
ท่ีร

ะย
ะ 

30
 เม

ตร
 แ

ละ
โท

รแ
จ้ง

หน่
วย

งา
นท่ี

เก่ี
ยว

ข้อ
ง 

3.
 ต

รว
จส

อบ
แล

ะค
ดัแ

ยก
ผู้ไ

ด้รั
บบ

าด
เจ็

บห
รือ

ผู้ไ
ด้รั

บก
าร

เปื
อ้น

สา
รก

มัม
นัต

รัง
สี 

4.
 สํ

าร
วจ

แล
ะเ

ก็บ
กู้ว

สัด
กุมั

มนั
ตรั

งสี
 พ

ร้อ
มท

ัง้ชํ
าร

ะล้
าง

กา
รเ

ปร
อะ

เปื
อ้น

ใน
พืน้

 

ท่ีท่ี
มีก

าร
เป

รอ
ะเ

ปือ้
นท

าง
รัง

สี 

1.
 ห้

าม
จบั

วสั
ดกุ

มัม
นัต

รัง
สีจ

นก
ระ

ทัง่
ผู้ป

ระ
เม

ินท
าง

รัง
สีม

าถ
งึ 

2.
 ก

ัน้บ
ริเ

วณ
ท่ีร

ะย
ะ 

30
 เม

ตร
 แ

ละ
โท

รแ
จ้ง

หน่
วย

งา
นท่ี

เก่ี
ยว

ข้อ
ง 

3.
 ต

รว
จส

อบ
แล

ะค
ดัแ

ยก
ผู้ไ

ด้รั
บบ

าด
เจ็

บห
รือ

ผู้ไ
ด้รั

บก
าร

เปื
อ้น

สา
รก

มัม
นัต

รัง
สี 

4.
 แ

จ้ง
หน่

วย
งา

นท
าง

กา
รแ

พท
ย์เ

พ่ือ
ปฐ

มพ
ยา

บา
ลผ

ู้ได้
รับ

บา
ดเ

จ็บ
 

5.
 สํ

าร
วจ

แล
ะเ

ก็บ
กู้ว

สัด
กุมั

มนั
ตรั

งสี
 พ

ร้อ
มท

ัง้ข
จดั

กา
รเ

ปือ้
นส

าร
กมั

มนั
ตรั

งสี
ใน

พืน้
ท่ีท่ี

มีก
าร

เปื
อ้น

สา
รก

มัม
นัต

รัง
สี 

คว
าม

เส่ี
ยง

น้อ
ย 

กา
รไ

ด้รั
บรั

งสี
ภา

ยน
อก

ร่า
งก

าย
 แ

ละ
กา

รเ
ปือ้

นส
าร

กมั
มนั

ตรั
งสี

บน
พื

น้ผ
วิ 

ระ
ดบั

กล
าง

ถงึ
ระ

ดบั
สงู

 

กา
รไ

ด้รั
บรั

งสี
ภา

ยน
อก

ร่า
งก

าย
 

แล
ะก

าร
เปื

อ้น
สา

รก
มัม

นัต
รัง

สี

บน
พืน้

ผิว
 ร

วม
ถงึ

กา
รห

าย
ใจ

แล
ะก

าร
รับ

ปร
ะท

าน
 

ระ
ดบั

สงู
 

ภ
าพ

ท่ี
 2

-7
 ก

าร
พิจ

าร
ณ

าดํ
าเ

นิน
กา

รก
รณี

กา
รค้

นห
าว

สัด
กุมั

มนั
ตรั

งสี
หรื

อก
าร

เปื
อ้น

สา
รก

มัม
นัต

รัง
สี 

[8
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ลักษณะของ 

วัสดกัมมันตรังสี 

ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 

หรือ ประเภทของหีบห่อ 

ลักษณะความเส่ียง 

ทางรังสี 

ระดับความ

เส่ียง 
การปฏิบัตกิารระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี 

ไมท่ราบลกัษณะ
ของวสัดกุมัมนัตรังสี 

  
 

Consumer product 
Calibration source 

Industrial gauge 

Moisture detector 

Radiography 

1. สืบสวนการหายไปของวสัดกุมัมนัตรังสี ระดบัตํ่า 

1. สืบสวนการหายไปของวสัดกุมัมนัตรังสี 

2. โทรแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3. ค้นหาวสัดกุมัมนัตรังสี 

4. แจ้งและให้คาํแนะนํากบัประชาชนในพืน้ท่ี 

5. แจ้งหน่วยงานทางการแพทย์เพ่ือปฐมพยาบาลผู้ ได้รับบาดเจ็บ 

6. เก็บกู้วสัดกุมัมนัตรังสีและตรวจสอบความเสียหายของวสัดกุมัมนัตรังสี 

7. ตรวจสอบและคดัแยกผู้ ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ ได้รับการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

8. สํารวจพืน้ท่ีโดยรอบท่ีพบวสัดกุมัมนัตรังสีและขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี

หากเกิดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

ความเส่ียงน้อย 

การได้รับรังสีภายนอก

ร่างกาย และการเปือ้น

สารกมัมนัตรังสีบน

พืน้ผวิ  

ระดบักลาง

ถงึระดบัสงู 

การได้รับรังสีภายนอก

ร่างกาย และการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีบนพืน้ผวิ 

รวมถงึการหายใจและการ

รับประทาน 

ระดบัสงู 

1. สืบสวนการหายไปของวสัดกุมัมนัตรังสี 

2. โทรแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3. ค้นหาวสัดกุมัมนัตรังสี 

4. แจ้งและให้คาํแนะนํากบัประชาชนในพืน้ท่ี 

5. แจ้งหน่วยงานทางการแพทย์เพ่ือปฐมพยาบาลผู้ ได้รับบาดเจ็บ 

6. ดาํเนินการป้องกนัอนัตรายจากรังสีตอ่ประชาชนในพืน้ท่ี 

6. เก็บกู้วสัดกุมัมนัตรังสีและตรวจสอบความเสียหายของวสัดกุมัมนัตรังสี 

7. ตรวจสอบและคดัแยกผู้ ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ ได้รับการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

8. สํารวจพืน้ท่ีโดยรอบท่ีพบวสัดกุมัมนัตรังสีและขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี

หากเกิดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

 ภาพท่ี 2-8 ขัน้ตอนการพิจารณาดําเนินการกรณีวสัดกุมัมนัตรังสีสญูหาย [8] 
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ลักษณะของ 

วัสดกัมมันตรังสี 

ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 

หรือ ประเภทของหีบห่อ 

ลักษณะความเส่ียง 

ทางรังสี 

ระดับความ

เส่ียง 
การปฏิบัตกิารระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี 

หีบหอ่ไม่ได้รับความ
เสียหาย 

 

I-WHITE, II-YELLOW 

III-YELLOW 
1.นําหีบหอ่ไปเก็บไว้ในท่ีปลอดภยัหรือนําไปเก็บไว้ในท่ีเก็บ 

 

การได้รับรังสีภายนอก

ร่างกาย  
ระดบัตํ่า 

หีบหอ่เกิดความ

เสียหายหรือเกิดการ

ร่ัวไหล 

 

ไมท่ราบ 

การได้รับรังสีภายนอก

ร่างกายและการเปือ้น

สารกมัมนัตรังสีบน

  

ระดบัตํ่าถงึ

ระดบัสงู 

1. ห้ามจบัวสัดกุมัมนัตรังสีจนกระทัง่เจ้าหน้าท่ีประเมินทางรังสีมาถงึ 

2. กัน้บริเวณโดยรอบพืน้ท่ีเกิดอบุตัิเหตแุละไม่ให้ผู้ ท่ีไม่เก่ียวข้องเข้าไปในพืน้ท่ี 

3. โทรแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

4. สํารวจและเก็บกู้ หีบหอ่ โดยการจบัหีบหอ่ทกุครัง้ต้องสวมถงุมือ 

5. สํารวจพืน้ท่ีโดยรอบท่ีอาจเกิดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี และตรวจวดัการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสีผู้ปฏบิตัแิละประชาชนในพืน้ท่ี 

6. ตรวจสอบและคดัแยกวตัถท่ีุอาจได้รับการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

7. ขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

I-WHITE, II-YELLOW 

III-YELLOW 

การได้รับรังสีภายนอก

ร่างกายและการเปือ้น

สารกมัมนัตรังสีบน

พืน้ผวิ   

ระดบักลาง

ถงึระดบัสงู 

1. ห้ามจบัวสัดกุมัมนัตรังสีจนกระทัง่เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสีมาถงึ 

2. กัน้บริเวณโดยรอบพืน้ท่ีเกิดอบุตัิเหตแุละไม่ให้ผู้ ท่ีไม่เก่ียวข้องเข้าไปในพืน้ท่ี 

3. โทรแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เจ้าของหีบหอ่ 

4. แจ้งหน่วยงานทางการแพทย์หากมีผู้ ได้รับบาดเจ็บจากการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสี 

5. สํารวจและเก็บกู้ หีบหอ่ โดยการจีบหีบหอ่ทกุครัง้ต้องสวมถงุมือ 

6. สํารวจพืน้ท่ีเกิดอุบตัเิหต ุเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานและประชาชนในพืน้ท่ี 

7. ขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

 รูปภาพท่ี 2-9 ขัน้ตอนการพิจารณาดําเนินการกรณีการเกิดอบุตัเิหตทุางรังสีจากการขนสง่ [8] 39 



 

 40 
ตารางท่ี 2-3 การกําหนดระยะพืน้ท่ีขอบเขตภายในสําหรับเหตฉุกุเฉินทางรังสี [9] 

สถานการณ์  
ระยะท่ีต้องล้อมบริเวณในท่ีเกดิเหตุ  

(ระยะปลอดภัย)  

บริเวณภายนอก  

ต้นกําเนดิรังสีแตกหกัเสียหายโดยไมมี่การ

ป้องกนัใดๆ 

30 เมตร โดยรอบ 

ต้นกําเนิดรังสีมีการหกเปรอะเปือ้น  100 เมตร โดยรอบ 

เกิดไฟไหม้ ระเบดิ ทําให้เป็นกลุม่ควนั  300 เมตร โดยรอบ 

ท่ีเกิดเหตซุึง่คาดวา่เก่ียวข้องกบัระเบิดท่ีผกูติด

กบัวสัดกุมัมนัตรังสี  

400 เมตร โดยรอบ หรือมากกวา่  

เพ่ือป้องกนัการระเบดิ  

สถานการณ์  ระยะท่ีต้องล้อมบริเวณในท่ีเกิดเหต ุ 

(ระยะปลอดภยั)  

 บริเวณภายในตกึ หรือท่ีปิดมิดชิด  

ต้นกาํเนิดรังสีท่ีแตกหักเสียหาย ขาดเคร่ือง

กาํบัง หรือมีการหกเปรอะเป้ือนในพืน้ท่ี  

ปิดบริเวณท่ีเกิดเหตุ รวมทัง้ชัน้บน

และชัน้ล่างของสถานท่ีนัน้  

เม่ือเกิดเพลิงไหม้ หรือมีการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีไปทั่วบริเวณ 

ปิดตกึท่ีเกิดเหต ุ 

การขยายระยะปลอดภัยจากการวัดระดับรังสีด้วยเคร่ืองวัดรังสี 

ระดบัรังสี 100 uSv/h ล้อมบริเวณในระยะท่ีรังสีแผ่ออกมา  
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ศนูย์บญัชาการ

สถานการณ์ 

ฉกุเฉินทางรังสี 

ทิศทางลม 

จดุควบคมุการเข้าออกพืน้ที่ชัน้ในและ 

พืน้ที่ควบคมุการเปือ้นสารกมัมนัตรังส ี

จดุปฏิบตัิการควบคมุการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

 

พืน้ที่ปฏิบตัิการชว่ยเหลือประชาชน* 

- ปฐมพยาบาล,  - ลงทะเบียน 

- สาํรวจระดบัรังสี,  

- ขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังส ี

พืน้ที่ชัว่คราวสาํหรับ

จดัเก็บผู้ เสยีชีวติ 

พืน้ที่ปฏิบตัิงาน 

ด้านการพิสจูน์หลกัฐาน  

จดุควบคมุความมัน่คงปลอดภยั 

พืน้ทีเ่ข้าออก 

 

ขอบเขตระยะปลอดภยัโดยที่

มีปริมาณรังสแีผอ่อกมาวดั

ได้  100 µSv/h  

 

พื้นที่เฝาระวัง (Warm Zone) 

 

พืน้ทีอ่นัตราย (Hot Zone) 

 

พืน้ที่จดัเก็บ 

กากกมัมนัตรังสี 

 

พืน้ที่ระยะไกล

ออกไป 

 
โรงพยาบาล

ในพืน้ที ่

 

พืน้ทีร่วบรวม

ทรัพยากร 

 

จดุควบคมุความมัน่คงปลอดภยั 

พืน้ทีเ่ข้าออก 

 

ศนูย์แถลงขา่ว 

รายงานสถานการณ์ฉกุเฉิน 

 

* ระดบัรังสีในพืน้ที่ที่กําหนดต้องน้อยกวา่ 3 µSv/h 

 
ภาพท่ี 2-10 ตําแหนง่และพืน้ท่ีการปฏิบตังิานตา่งๆ ขณะเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี [9] 
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5.3.2 

   5.3.2.1 ศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินทางรังสี  เป็นพืน้ที่ของ

ผู้ อํานวยการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ที่บญัชาการสั่งการระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี และ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้การบญัชาการสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ลักษณะของพืน้ที ่ เป็นพืน้ที ่ปลอดภัยและสามารถวางแผน ประสานงาน สัง่การได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ลกัษณะของพืน้ท่ีตา่งๆ ขณะเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี 

  5.3.2.2 พืน้ท่ีปฏิบัติงานด้านการพิสูจน์หลักฐาน  เป็นพืน้ที่สําหรับ

กระบวนการด้านการพิสูจน์หลักฐานในพืน้ที่เกิดเหตุ ซึง่ดําเนินการตรวจสอบกระบวนการ

ปฏิบตัิงาน บนัทึกข้อมูล ถ่ายภาพ วัตถุพยานในพืน้ที่เกิดเหต ุและรักษาความสมบูรณ์ของวัตถุ

พยานเพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตกุารเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี  ลกัษณะของพืน้ท่ี ตัง้อยู่บริเวณใกล้

กบัพืน้ท่ีควบคมุการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ซึง่ตดิกบัจดุควบคมุการเข้าออก 

  5.3.2.3 ศูนย์แถลงข่าวรายการสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นพืน้ที่สําหรับ

ผู้ สื่อข่าวทัง้หมดที่จะรายงานข่าวเก่ียวกับเหตฉุุกเฉินทางรังสีในพืน้ที่เกิดเหต ุ ลกัษณะของพืน้ท่ี  

ตัง้อยู่ในพืน้ที่เผ้าระวังซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่เกิดเหตฉุุกเฉินทางรังสี เป็นลกัษณะอาคารที่มี

บริเวณสําหรับแถลงขา่วรายงานสถานการณ์ฉกุเฉินทางรังสี 

  5.3.2.4 พืน้ท่ีปฏิบตัิการชว่ยเหลือประชาชนในพืน้ท่ี เป็นพืน้ท่ีท่ีประกอบไป

ด้วยสว่นปฏิบตักิารปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ส่วนปฏิบตักิารตรวจวดัระดบัรังสีให้แก่ประชาชน สว่น

ปฏิบตักิารขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี โดยในพืน้ท่ีนีจ้ะต้องดําเนินการลงทะเบียนประชาชนท่ี

อพยพออกจากพืน้ท่ีอนัตราย และปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจบ็และขนสง่ไปยงัโรงพยาบาล

ใกล้เคียง รวมทัง้สํารวจระดบัรังสีและขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้แก่ประชาชนท่ีอพยพ

ออกมาจากพืน้ท่ีอนัตราย  ลกัษณะของพืน้ท่ี ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเผ้าระวงัท่ีมีการขนสง่ผู้ ได้รับบาดเจ็บ

โดยรถพยาบาลได้สะดวก และระดบัรังสีในพืน้ท่ีอยูใ่นระดบัใกล้เคียงระดบัรังสีพืน้หลงั 

  5.3.2.5 โรงพยาบาลท้องถ่ิน เป็นโรงพยาบาลท่ีให้การรักษาผู้ได้รับบาด 

เจบ็จากการได้รับปริมาณรังสีสงูหรือได้รับการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี  ลกัษณะของพืน้ท่ี ตัง้อยูใ่กล้

บริเวณท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีและได้มีการเตรียมความพร้อมในการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจาก

การได้รับรังสีปริมาณสงูหรือได้รับการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี   

  5.3.2.6 พืน้ท่ีปฏิบตักิารควบคมุการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี เป็นพืน้ท่ีสําหรับ

ควบคมุการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี  จากการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี การ

เข้าและออกจากพืน้ท่ีอนัตราย ลกัษณะของพืน้ท่ี ตัง้อยูร่ะหวา่งทางเข้าออกของพืน้ท่ีอนัตรายและ

อยูห่า่งจากพืน้ท่ีปฏิบตักิารชว่ยเหลือประชาชน 
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  5.3.2.7 พืน้ที่รวบรวมทรัพยากร เป็นพืน้ที่เก็บรวบรวมและจัดการกับ

ทรัพยากรท่ีได้รับการสนบัสนนุและท่ีได้รับการร้องขอ  ลกัษณะของพืน้ท่ี ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีไมร่บกวน 

กบัพืน้ท่ีปฏิบตักิารอ่ืนๆ และสามารถค้นหาและควบคมุทรัพยากรได้ง่าย 

  5.3.2.8 พืน้ท่ีจดัเก็บผู้ เสียชีวิตชัว่คราว เป็นพืน้ท่ีท่ีจดัเก็บผู้ เสียชีวิตจากเหตุ

ฉุกเฉินทางรังสี ซึง่อาจได้รับการเปื้อนสารกัมมนัตรังสี  ลกัษณะของพืน้ที่ อาจเป็นลักษณะของ

เตน็ท์ชัว่คราวและตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเฝ้าระวงัท่ีหา่งจากจดุท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถมองเห็นได้ 

  5.3.2.9 พืน้ที่จดัเก็บกากกัมมนัตรังสี เป็นพืน้ที่ที่จดัเก็บกากกัมมนัตรังสี

จากการปฏิบตัิงานระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี  ลักษณะของพืน้ที่ ตัง้อยู่ภายในพืน้ที่เฝ้าระวังที่มี

ความมัน่คงปลอดภยัและมีโครงสร้างท่ีสามารถป้องกนัการแพร่กระจายจากการเปรอะเปือ้นทาง

รังสีในพืน้ท่ีอ่ืน 

5.3.3 

   ผู้ ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สัง่การ ณ ที่เกิดเหต ุจะเป็นผู้ปฏิบตัิงานอาวุโสใน

พืน้ท่ีเกิดเหตหุรือได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ อํานวยการภาวะฉกุเฉิน โดยมีแนวทางปฏิบตัิงานระงบัเหตุ

ฉกุเฉินทางรังสี ดงันี ้

การปฏิบตังิานของผู้สัง่การ ณ  ท่ีเกิดเหต ุ

   5.3.3.1 การป้องกนัการปฏิบตังิานและการประเมินสถานการณ์ในพืน้ท่ีเกิด

เหตฉุกุเฉินทางรังสี มีแนวปฏิบตัดิงันี ้

    (1) สงัเกตการณ์บริเวณพืน้ที่เกิดเหตฉุุกเฉินทางรังสี โดยอยู่ห่างอย่าง

น้อย 30 เมตร โดยสงัเกตความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับความเส่ียงจากปริมาณรังสี และความเสี่ยงอ่ืนที่

อาจเกิดขึน้ รวมทัง้ตรวจสอบประชาชนท่ีได้รับความเส่ียงจากเหตฉุกุเฉินทางรังสี 

 (2) พิจารณาความมัน่คงปลอดภัยอ่ืนท่ีอาจจะเก่ียวข้องกับเหตฉุกุเฉิน

ทางรังสี เช่น วัตถุระเบิด เพลิงไหม้ หรือสินค้าอันตรายที่มีการขนส่ง สัญลักษณ์ทางรังสี หรือ

หมายเลขสหประชาชาต ิ(UN number)  

 (3) ประเมินสถานการณ์โดยกําหนดพืน้ที่อันตรายและพืน้ที่เฝ้าระวัง

ของสถานที่เกิดเหต ุกําหนดสถานที่ปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะและเคร่ืองมือต่างๆ ที่

เก่ียวข้อง รวมทัง้กําหนดพืน้ท่ีปฏิบตังิานตา่งๆ ตามภาพท่ี 2-4 

 (4) ถ้ามีเคร่ืองวดัรังสี ให้ทําการตรวจวดัอตัราปริมาณรังสีและตรวจวดั

การเปือ้นสารกมัมนัตรังสี โดยทําการเปิดเคร่ืองวดัรังสีขณะเดนิเข้าไปในพืน้ที่เกิดเหต ุทัง้นีห้้ามเข้า

ไปในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีเดด็ขาดหากยงัไมมี่การวดัอตัราปริมาณรังสีของผู้ปฏิบตัิงานและ

ประชาชน 

 (5) ห้ามพยายามดําเนินการเก็บกู้ วัสดุกัมมันตรังสีหรือขจัดการเปื้อน

สารกมัมนัตรังสีในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี จนกระทัง่ได้มีการวางแผนการเก็บกู้และเจ้าหน้าท่ี
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ความปลอดภยัทางรังสีของสถานประกอบการหรือเจ้าหน้าท่ีประเมินทางรังสีได้มีการควบคมุอตัรา

ปริมาณรังสีแล้ว  

   5.3.3.2 การช่วยเหลือชีวิตของผู้ ได้รับบาดเจ็บและการเพิม่มาตรการ

ป้องกนั 

 (1) ให้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บเป็นอันดบัแรก โดยไม่ต้อง

คํานงึถึงอบุตัเิหตท่ีุเก่ียวข้องกบัวสัดกุมัมนัตรังสี 

 (2) แน่ใจว่าได้ปฏิบัติการจัดตัง้พืน้ที่ปฏิบัติงานและกําหนดจุดพืน้ที่

อนัตราย ทัง้นีใ้ห้จดัทํารายชื่อผู้ปฏิบตัิงาน กําหนดพืน้ที่เข้าออก การอพยพประชาชนและสํารวจ

ประชาชนท่ีได้รับการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

 (3) หากมีเคร่ืองวดัรังสี ให้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี 

ของสถานประกอบการทางรังสี หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย  ดําเนินการตรวจวัดอัตรา

ปริมาณรังสีเพ่ือกําหนดพืน้ท่ีอนัตราย โดยอตัราปริมาณรังสีต้องไม่เกิน 100 µSv/h ที่ระยะ 1 เมตร 

นอกจากนีต้้องแจ้งโรงพยาบาลท่ีรักษาผู้ ได้รับบาดเจ็บถึงความเป็นไปได้ท่ีผู้ ได้รับบาดเจ็บอาจจะ

ได้รับการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

 (4) สอบถามผู้ ที่อยู่ในพืน้ที่เกิดเหต ุถึงเหตฉุุกเฉินทางรังสีที่เกิดขึน้และ

ตรวจสอบความเป็นไปได้ท่ีประชาชนในพืน้ท่ีจะได้รับปริมาณรังสีจากเหตฉุกุเฉินทางรังสีที่เกิดขึน้ 

 (5) กรณีเหตฉุกุเฉินทางรังสีสําหรับการขนส่ง ให้สอบถามข้อมลูเอกสาร

การขนส่งจากพนักงานขับรถหรือเจ้าหน้าที่ที่มากับยานพาหนะและทําการพิจารณาหมายเลข

สหประชาชาต ิลกัษณะของสินค้าอนัตรายและรายละเอียดของวสัดกุมัมนัตรังสี  

 (6) ประสานงานขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ประเมินทางรังสี เพ่ือ

ประเมินสถานการณ์ในพืน้ท่ีเกิดเหตหุรืออาจขอรับการสนบัสนนุเจ้าหน้าท่ีและเคร่ืองมือวดัรังสีจาก

สถานประกอบการทางรังสีใกล้เคียงในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี  

 (7) ดําเนนิการลดการการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีตอ่ประชาชน อาหาร นํา้

หรือการขนสง่ แตต้่องไมก่งัวลตอ่การได้รับรังสีของผู้ ได้รับบาดเจ็บและการชว่ยเหลือเร่งดว่น  

 5.3.4 

   5.3.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบตัิการของผู้ปฏิบตัิงานทุกส่วน และ

แน่ใจว่าทกุส่วนมีความเข้าใจในสายการบงัคบับญัชาในการระงบัเหตฉุุกเฉินทางรังสี รวมทัง้การ

ปฏิบตัิตามการป้องกันอันตรายจากรังสี และการส่งข้อมูลในการปฏิบตัิการระงับเหตุไปยังศูนย์

ประชาสมัพนัธ์เหตกุารณ์ 

ผู้ประสานงานสถานการณ์ฉกุเฉินทางรังสี 

   5.3.4.2 จดัตัง้พืน้ที่รวบรวมทรัพยากรและจุดประสานงาน เพื่อเตรียมการ

รองรับวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือทกุชนิด ทัง้ท่ีได้ทําการร้องขอและไมไ่ด้ทําการร้องขอ 
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   5.3.4.3 สําหรับผู้ ได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมาก ให้ประสานงานไปยัง

หน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินหรือโรงพยาบาลในพืน้ที่เพื่อขอความสนับสนุนการปฐมพยาบาล

ผู้ ได้รับบาดเจ็บและร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ซึง่รวมไปถึงเรื่องการขนส่ง

ผู้ ได้รับบาดเจบ็ 

   5.3.4.4 จัดตัง้ศูน ย์ประสานงานในการติดต่อสื ่อสารกับเ จ้าหน้าที ่

ปฏิบัติงานในพืน้ที่ ผ่านผู้ ควบคุมสถานการณ์ในพืน้ที่เกิดเหตุเพื ่อรับทราบข้อมูลการร้องขอ

ทรัพยากรเพิ่มเตมิในการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี 

   5.3.4.5 พจิารณาถึงทรัพยากรหรือผู้ปฏิบตังิานท่ีมีความต้องการในการ

ระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี  ซึง่ก่อนมีการร้องขอต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้บญัชาการสถานการณ์ 

   5.3.4.6 จดัเตรียมทรัพยากรตา่งๆ เพ่ือสนนัสนนุการปฏิบตังิานอย่าง

ตอ่เน่ือง ตลอดการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี  

5.3.5 

   5.3.5.1 ป้องกนัเจ้าหน้าท่ีดบัเพลงิและกู้ภยัอยา่งเหมาะสม โดยสวมใสช่ดุ

ป้องกนัเพลิงไหม้ และป้องกนัการหายใจในระดบัสงู โดยอาจใสถ่งัชว่ยหายใจ 

เจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงและกู้ภยั 

  5.3.5.2 ให้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บเป็นอนัดบัแรก โดยไม่ต้อง

คํานงึถึงอบุตัเิหตท่ีุเก่ียวข้องกบัวสัดกุมัมนัตรังสี 

  5.3.5.3 ยืนยันและจัดตัง้ระยะอันตรายตามตารางที่ 2-3 จดัทําบญัชี

ผู้ปฏิบตังิาน ค้นหาและชว่ยเหลือผู้บาดเจบ็ พร้อมทัง้อพยพผู้ ท่ีเก่ียวข้องออกจากพืน้ท่ีอนัตราย 

  5.3.5.4 ให้การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแก่ผู้ ได้รับบาดเจ็บ ก่อนท่ีหนว่ยงาน

การแพทย์ฉกุเฉินจะเดนิทางมาถึง พร้อมทัง้ควบคมุการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี  สําหรับพืน้ท่ีเข้าออก

ชัน้ใน นอกจากนีใ้ห้ลงทะเบียนประชาชนท่ีได้มีการอพยพออกมา ทําการตรวจวดัระดบัรังสี ขจดั

การเปือ้นสารกมัมนัตรังสี  

 5.3.6 เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์        

   5.3.6.1 ดําเนินการช่วยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บเป็นอนัดบัแรกโดยไมต้่อง

กงัวลถึงอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้กบัวสัดกุมัมนัตรังสี และให้รีบขนสง่ผู้ ได้รับบาดเจ็บสาหสัไปโรงพยาบาล

ใกล้เคียง โดยไมต้่องทําการขจดัการเปือ้งสารกมัมนัตรังสีแตใ่ห้ป้องกนัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี

ของผู้ ได้รับบาดเจบ็โดยการถอดเสือ้ผ้าออกทัง้หมด และหอ่ด้วยผ้าหม่หรือวสัดอ่ืุนท่ีอากาศถ่ายเท

ได้สะดวกพร้อมติดสญัลกัษณ์ให้ทราบวา่ผู้ ได้รับบาทเจ็บมีการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี แตห้่ามใช้

พลาสตกิหอ่ผู้ ได้รับบาดเจบ็โดยเดด็ขาดเพราะจะทําให้อากาศไมส่ามารถถ่ายเทได้สะดวก ทัง้นี ้

การปฏิบตังิานให้ดําเนินการรวดเร็วและระมดัระวงั      

   5.3.6.2 สําหรับผู้ได้รับบาดเจบ็ท่ีไมส่าหสัห้ามเคล่ือนย้ายออกจากบริเวณท่ี
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เกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีก่อนได้รับการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี    

   5.3.6.3 ดําเนินการปฐมพยาบาลและคดัแยกผู้ ป่วย โดยจดัหาพืน้ท่ีท่ี

เหมาะสมตาม นอกจากนีใ้ห้ประสานงานกบัโรงพยาบาลในท้องถ่ินเพ่ือเตรีมการขนสง่และการ

รักษาพยาบาลแก่ผู้ ได้รับบาดเจบ็         

   5.3.6.4 ประสานงานกบัผู้ประสานงานสถานการณ์ฉกุเฉินเก่ียวกบัการ

จดัหาพืน้ท่ีตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีเพ่ือรองรับประชาชนท่ีกงัวลวา่อาจจะได้ปริมาณรังสี

และการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้มีความมัน่ใจมากขึน้      

   5.3.6.5 ยืนยนัและแนใ่จวา่ผู้ ท่ีดแูลผู้ ได้รับบาดเจ็บ (เจ้าหน้าท่ีขนสง่

ผู้ ได้รับบาดเจ็บ, เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลท่ีรับผู้ ได้รับบาดเจบ็) ทราบวา่การเปือ้นสารกมัมนัตรังสี

จากผู้ได้รับบาดเจบ็ท่ีเปือ้นสารกมัมนัตรังสีมีอนัตรายน้อยมาก หากปฏิบตัติามการป้องกนั

อนัตรายจากรังสีของผู้ปฏิบตังิานอยา่งไรเพ่ือลดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีโดยไมร่บกวนการปฐม

พยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ           

   5.3.6.6 จดัตัง้พืน้ท่ีจดัเก็บผู้ เสียชีวิตชัว่คราวหา่งจากจดุท่ีประชาชนทัว่ไป

สามารถมองเหน็             

   5.3.6.7 สําหรับการรักษาความปลอดภยัในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ ให้ประสานงาน

กบัเจ้าหน้าท่ีตํารวจในพืน้ท่ี ในการรักษาความปลอดภยัให้แก่ประชาชนและผู้ปฏิบตังิานในพืน้ท่ี

รวมทัง้ค้นหาสิ่งผิดปกตท่ีิอาจจะทําให้อบุตัเิหตมีุระดบัความรุนแรงมากขึน้ ก่อนท่ีจะทําการ

ลงทะเบียน คดัแยก ปฐมพยาบาลหรือขนสง่ผู้ ได้รับบาดเจ็บ     

  5.3.7 เจ้าหน้าท่ีตํารวจ

   5.3.7.3 รักษาและตรวจสอบวตัถพุยานในพืน้ท่ีเกิดเหตหุรือตรวจสอบและ

จบักมุผู้ ต้องสงสยัท่ีอาจจะเก่ียวข้องกบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ป้องกนัการเกิดการก่อ

วินาศกรรมหรืออาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดขึน้ในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ    

   5.3.7.4 แนใ่จวา่เจ้าหน้าท่ีทราบถึงความเส่ียงจากประชาชนท่ีเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีนัน้มีความเป็นอนัตรายน้อยมากถ้าดําเนินการตามแนวทางป้องกนัอนัตรายจากรังสี

       

   5.3.7.1 กําหนดระยะของพืน้ท่ีเฝ้าระวงั และรักษาความปลอดภยัตอ่การ

ปฏิบตังิานของผู้ปฏิบตังิานนอกพืน้ท่ีเฝ้าระวงั เชน่ ศนูย์บญัชาการสถานการณ์ฉกุเฉิน พืน้ท่ี

รวบรวมทรัพยากร และศนูย์ประชาสมัพนัธ์สถานการณ์ฉกุเฉินทางรังสี    

   5.3.7.2 ตรวจสอบสิ่งผิดปกติท่ีอาจจะทําให้เหตฉุกุเฉินเพิ่มระดบัความ

รุนแรงขึน้ได้ รวมทัง้ป้องกนัและรักษาความปลอดภยัให้แก่เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานทัง้พืน้ท่ีอนัตราย

และพืน้ท่ีเฝ้าระวงั และอํานวยความสะดวกให้แก่รถพยาบาลในการขนสง่ผู้ ได้รับบาดเจบ็ไปยงั

โรงพยาบาล     
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ของผู้ปฏิบตังิาน และทราบถึงการปฏิบตังิานอยา่งไรเพ่ือลดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีโดยไม่

รบกวนการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี     

   5.3.7.5 ประสานงานกบัโรงพยาบาลในพืน้ท่ีเกิดเหตแุละหนว่ยงานการ 

แพทย์ฉกุเฉินในการควบคมุพืน้ท่ีและรักษาความปลอดภยัรอบโรงพยาบาล โดยแจ้งประชาชนท่ี

กงัวลตอ่การได้รับผลกระทบจากปริมาณรังสีและการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้ไปตรวจวดัการเปือ้น

สารกมัมนัตรังสีในพืน้ท่ีท่ีผู้ประสานงานสถานการณ์ฉกุเฉินได้กําหนดไว้เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่

ประชาชน     

   5.3.7.6  รักษาสภาพและความสมบรูณ์ของวตัถพุยานทัง้หมดในพืน้ท่ีเกิด

เหตแุละให้ข้อมลูการปฏิบตังิานและสถานการณ์ในพืน้ท่ีเกิดเหตแุก่ศนูย์ประชาสมัพนัธ์

สถานการณ์ฉกุเฉินทางรังสี    

 5.3.8 

   5.3.8.1  ดําเนินการพิสจูน์หลกัฐานตา่งๆ ในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ โดยตัง้สมมติ 

ฐานวา่วตัถทุกุชนิดหรือวสัดกุมัมนัตรังสีมีความเป็นไปได้ท่ีจะเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

เจ้าหน้าท่ีพสิจูน์หลกัฐาน 

   5.3.8.2 ให้รักษาสภาพของวตัถหุรือวสัดกุมัมนัตรังสีนัน้จนกวา่จะได้รับการ

ประเมนิจากเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี 

   5.3.8.3 พฒันาและกําหนดวิธีในการเก็บรวบรวมวตัถพุยานในพืน้ท่ีเกิด

เหตโุดยประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัจากรังสีหรือเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินอ่ืน ซึง่

ก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานระงบัเหตจุะนําวตัถทุกุชนิดออกจากพืน้ท่ีเกิดเหต ุ ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากเจ้าหน้าท่ีพิสจูน์หลกัฐาน รวมทัง้ให้คําแนะนํากบัเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานในการรักษา

สภาพวตัถพุยาน       

   5.3.8.4 จดัเก็บพยานและตดิสญัลกัษณ์ของวตัถพุยานด้วยความระมดั 

ระวงั พร้อมทัง้บนัทกึภาพและบนัทกึข้อมลูจากจดุเกิดเหตกุ่อนเคล่ืนย้ายออกจากพืน้ท่ีรวมถึงการ

จดัเก็บใส่หีบห่อเพ่ือนําไปทดสอบทางการพิสจูน์หลกัฐานตอ่ไป ในกรณีนีใ้ห้รวมถึงประชาชนท่ี

เสียชีวิตในพืน้ท่ีเกิดเหตดุ้วย          

   5.3.8.5 ประสานงานเจ้าหน้าท่ีประเมนิความปลอดภยัทางรังสีในการรักษา

ความปลอดภยัด้านรังสีในพืน้ท่ีปฏิบตังิานพิสจูน์หลกัฐานในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ   

   5.3.8.6 จดัทําแนวทางร่วมกบัโรงพยาบาลในท้องถ่ินสําหรับตรวจสอบด้าน

การพสิจูน์หลกัฐานของผู้ได้รับบาดเจบ็ ในการเก็บคืนวตัถพุยาน เชน่ วตัถพุยานท่ีเก็บได้ระหวา่ง

ทําการผา่ตดัหรือการเก็บคืนเสือ้ผ้าของผู้ ได้รับบาดเจ็บท่ีเปือ้นสารกมัมนัตรังสี   

   5.3.8.7 จดัทําแนวทางร่วมกบัโรงพยาบาลที่จดัเก็บผู้ เสียชีวิตในพืน้ทีเ่กิด
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เหต ุ เพ่ือตรวจสอบสภาพของผู้ เสียชีวิตและหรือส่วนตา่งๆ เพ่ือพิสจูน์หรือคืนวตัถพุยานจากพืน้ท่ี

เกิดเหต ุ

 5.3.9 เจ้าหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์สถานการณ์ฉกุเฉินทางรังสี

    5.3.9.1 ให้คําแนะนําขัน้ตอนการปฏิบตัิตวัแก่ประชาชนในพืน้ท่ีเกิดเหตุ

รวมทัง้ข้อมลูท่ีเหมาะสมของสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเช่ือมัน่โดยไมใ่ช้ศพัท์

ทางวิชาการหรือพดูให้ประชาชนเกิดความต่ืนตระหนก      

    5.3..2 เตรียมประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีตํารวจเพ่ือควบคมุส่ือมวลชน

จํานวนมากท่ีจะเข้ามาในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี      

   5.3.9.3 ประสานงานและแจ้งผู้ อํานวยการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี ผู้สั่ง

การ ณ ท่ีเกิดเหต ุเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีในพืน้ท่ี เจ้าหน้าท่ีตํารวจ โรงพยาบาลท้องถ่ิน 

และหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ถึงการทําหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์สถานการณ์ฉกุเฉินทางรังสี และให้

ผู้ ส่ือขา่วรับข้อมลูการประชาสมัพนัธ์สถานการณ์เพียงแหลง่เดียวเทา่นัน้    

   5.3.9.4 ประสานงานและแจ้งผู้ อํานวยการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี ในการ

แถลงขา่วหรือรายงานสถานการณ์เหตกุารณ์ โดยอธิบายให้ทราบถึงลกัษณะของเหตฉุกุเฉินทาง

รังสีท่ีเกิดขึน้ความเหมาะสมและความไมเ่หมาะสมในการปฏิบตัติวัของประชาชน รวมไปถึงแนว

ทางการปฏิบตัติวัของประชาชน เพ่ือให้แนใ่จวา่ได้รับความปลอดภยัจากเหตฉุกุเฉินท่ีเกิดขึน้  

   5.3.9.5 จดัตัง้ศนูย์ประชาสมัพนัธ์สถานการณ์ฉกุเฉินทางรังสี เพ่ือรายงาน

สถานการณ์เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แก่ผู้ ส่ือขา่ว โดยแตง่ตัง้ผู้ ให้ขา่วเพียงคนเดียวเทา่นัน้หรือผู้แทนของ

หนว่ยงานทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องตอ่การปฏิบตักิารระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี 

  

   5.3.9.6 เตรียมการสําหรับการสอบถามสถานการณ์จากหนว่ยงานทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศหรือขา่วลือตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้     

 5.3.10 โรงพยาบาลท่ีรับผู้ ได้รับบาดเจบ็และผู้ เสียชีวิต

   5.3.10.2 ควบคมุทางเข้าออกในพืน้ท่ีท่ีทําการรักษาผู้ ได้รับบาดเจ็บและ

เตรียมถงุพลาสตกิเพ่ือนําไปใสก่ากกมัมนัตรังสีจาการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยเตรียมตดิ

สญัลกัษณ์ทางรังสีเพ่ือให้ทราบถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้      

   5.3.10.3 เตรียมห้องขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีในพืน้ท่ีรักษาผู้ได้รับ 

บาดเจ็บ โดยออกแบบให้อยูบ่ริเวณทางเข้าพืน้ท่ีรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บและมีจดุควบคมุบริเวณ

     

   5.3.10.1 เตรียมพืน้ท่ีสําหรับรถพยาบาลท่ีมาถึงและพืน้ท่ีในการรักษาผู้ได้ 

รับบาดเจบ็ โดยจดัจดัเตรียมพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมการตอ่จํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บท่ีอาจมี

จํานวนมากและจดัเตรียมเส้นทางใหมสํ่าหรับผู้ ป่วยอ่ืนท่ีมารักษาท่ีโรงพยาบาล นอกจากนีใ้ห้ทํา

การกัน้เชือกและจดัทําเส้นทางเพ่ือไมใ่ห้ผู้ ท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้องเข้ามาได้     
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ทางเข้าห้องขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ใช้พลาสตกิปพืูน้ท่ีบริเวณทางเข้าและเตรียมเคร่ืองมือ

วดัรังสีสําหรับใช้ตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี       

   5.3.10.4 จดัเตรียมเคร่ืองมือและจดัหาอปุกรณ์หรือชดุของโรงพยาบาลเพ่ือ

เปล่ียนให้แก่ผู้ ได้รับบาดเจ็บท่ีมีการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี โดยเฉพาะผู้ได้รับบาดเจ็บท่ีไมส่ามารถ

ตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี        

   5.3.10.5 เม่ือผู้ ได้รับบาดเจบ็ถกูสง่ออกจากรถพยาบาลให้สง่ผู้ ได้รับบาด 

เจบ็ไปท่ีทําการรักษา โดยให้ทําการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและขจดัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสี หากเป็นผู้ ป่วยท่ีบาดเจ็บสาหสัให้นําตวัไปรักษาให้เร็วท่ีสดุโดยถอดเสือ้ผ้าออกเพ่ือลด

การเปือ้นสารกมัมนัตรังสี           

   5.3.10.6 สําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมากบัรถพยาบาลให้ทําการตรวจวดัการเปือ้น

สารกมัมนัตรังสีก่อนออกจากพืน้ท่ี แตถ้่าผู้ ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากให้ดําเนินการชว่ยเหลือ

ผู้ ได้รับบาดเจ็บเป็นอนัดบัแรก         

   5.3.10.7 ตรวจสอบสภาพทัว่ไปและระดบัเม็ดเลือดของผู้ได้รับบาดเจ็บโดย

ถ้าผู้ ป่วยมีอาการอาเจียนหรือมีลกัษณะท่ีเกิดจากการได้รับปริมาณรังสีสงูให้ทําการตรวจวดัระดบั

ของเมลด็ทกุๆ 6 ชั่วโมงใน 2-3 วนัเพ่ือดกูารเปล่ียนแปลงของเม็ดเลือดขาว    

   5.3.10.8 สําหรับผู้ได้รับบาดเจ็บทีเ่ปือ้นสารกมัมนัตรังสี ให้ทําการขจดัการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสีโดยถอดชดุท่ีสวมใสอ่อก และเก็บไว้ในถงุเก็บกากกมัมนัตรังสีพร้อมทัง้ตดิ

ป้ายสญัลกัษณ์ทางรังสี จากนัน้ให้ตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและขจดัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีโดยบริเวณผิวหนงัให้ใช้นํา้อุน่ผสมสบู ่ห้ามใช้มือถอูยา่งรุนแรง สว่นวตัถตุา่งๆ ท่ีตดิกบั

ผิวให้ใช้คีมคีบคีบออก ถ้าการเปรอะเปือ้นทางรังสียงัคงอยูใ่ห้พิจารณาพืน้ท่ีเฉพาะสําหรับผู้ได้รับ 

บาดเจ็บเน่ืองจากได้รับการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีภายในร่างกาย     

   5.3.10.9 สําหรับผู้ได้รับบาดเจ็บท่ีไมไ่ด้เปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้ย้ายไป

พืน้ท่ีสะอาด โดยใช้ถงุมือและเปลท่ีสะอาดในเคล่ือนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพืน้ท่ีเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสี     

   5.3.10.10 ควบคมุไมใ่ห้พืน้ท่ีเปือ้นสารกมัมนัตรังสีแพร่กระจายออกไปโดย

ทําการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิาน และถอดเสือ้ผ้าทกุชิน้ท่ีเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีก่อนออกจากพืน้ที่ นอกจากนีใ้ห้ตรวจวดัเคร่ืองมือท่ีใช้ทางการแพทย์ด้วย  

   5.3.10.11 หลงัจากการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บเสร็จสิน้แล้วและเหตฉุกุเฉิน

ทางรังสีจบลงให้ทําความสะอาดพืน้ท่ี จากนัน้ให้เจ้าหน้าท่ีประเมินความปลอดภยัทางรังสีตรวจวดั

ปริมาณรังสีก่อนจะกําหนดให้เป็นพืน้ท่ีปลอดภยั 
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   5.3.10.12 แยกกลุม่ของกากกมัมนัตรังสีและขยะปกตสํิาหรับการจดัการ

ในภายหลงัทัง้นีใ้ห้ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีพิสจูน์หลกัฐานในการตรวจสอบและจดัเก็บวตัถุ

พยาน    5.3.10.13 ให้มีการประเมินสถานการณ์อยูเ่สมอ เพ่ือสามารถร้องขอ

ทรัพยากรท่ีต้องการเพิ่มเตมิได้ทนัที ทัง้นีใ้ห้ประสานงานกบัหนว่นยงานระดบัชาตหิากต้องการขอ

ความชว่ยเหลือจากแพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านรังสีทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ    

 5.3.11 เจ้าหน้าท่ีเฝ้าตรวจปริมาณรังสีในพืน้ท่ีเกิดเหตุ

   5.3.11.5 เฝ้าตรวจปริมาณรังสีแกมมา  รังสีบีตาและรังสีแอลฟา  ตาม 

ความสามารถของเคร่ืองมือท่ีมีอยู ่ ทัง้นีห้ากตรวจพบปริมาณรังสีแอลฟาให้รีบแจ้งผู้ เช่ียวชาญทาง

รังสี 

    

   5.3.11.1 เป็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสีของสถานประกอบการทาง

รังสีหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายท่ีความรู้พืน้ฐานในการใช้เคร่ืองมือตรวจวดัปริมาณรังสีได้

   5.3.11.2 ชว่ยเหลือเจ้าหน้าท่ีประสานงานสถานการณ์ฉกุเฉินทางรังสีใน

การเฝ้าตรวจปริมาณรังสี โดยปรึกษากบัผู้ เช่ียวชาญทางรังสีถึงแนวทางการปฏิบตังิาน 

   5.3.11.3 ตรวจสอบเคร่ืองมือวดัรังสีท่ีนําไปปฏิบตังิานวา่มีสภาพพร้อมใช้

งานและตรวจสอบหนว่ยปริมาณรังสีหรืออตัราปริมาณรังสีของเคร่ืองมือวดัรังสี เพ่ือความถกูต้อง

ในการประเมินสถานการณ์และไมเ่กิดความสบัสนปฏิบตัิงาน จากนัน้ให้เดนิเข้าไปในพืน้ท่ีเกิดเหตุ

และห้ามเข้าไปในพืน้ท่ีเกิดเหตหุากอตัราระดบัรังสีมากกวา่ 100 mSv/h    

   5.3.11.4 การกําหนดพืน้ท่ีอนัตรายในพืน้ท่ีเกิดเหตใุห้ดําเนินการโดยหาก

ระดบัรังสีมากกวา่ 100 mSv/h ให้กําหนดเป็นพืน้ท่ีสําหรับชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บโดยระยะเวลา

ท่ีจะปฏิบตัิการต้องไมเ่กิน 30 นาที  หากระดบัรังสีมากกวา่ 0.1 mSv/h  ให้กําหนดเป็นพืน้ท่ี

อนัตราย    

 5.3.12 

   5.3.12.1 เตรียมเคร่ืองมือวดัรังสีและเคร่ืองมือหรือชดุเพ่ือป้องกนัอนัตราย

จากการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการประเมนิสถานการณ์สถานการณ์ฉกุเฉินทางรังสี    

   5.3.12.2 หากระดบัความรุนแรงของเหตฉุกุเฉินทางรังสีมากขึน้และต้อง

เข้าปฏิบตังิานระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีให้จดัเตรียมเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความชํานาญพร้อมทัง้แจ้ง

ขัน้ตอนการปฏิบตังิานและคา่ขีดจํากดัการได้รับปริมาณรังสีท่ีต้องการกลบัมายงัจดุเร่ิมต้น  ดงั

ตารางท่ี 2-4      

เจ้าหน้าท่ีประเมินความปลอดภยัทางรังสี 

   5.3.12.3  เม่ือมาถึงพืน้ท่ีเกิดเหตใุห้แจ้งตอ่ผู้สัง่การ ณ ท่ีเกิดเหต ุ  รับฟัง

ข้อมลูเพ่ือประเมินสถานการณ์กบัเจ้าหน้าท่ีเฝ้าตรวจปริมาณรังสีในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ และเจ้าหน้าท่ีอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้อง      
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   5.3.12.4  เข้าไปในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีด้วยความระมดัระวงัโดย

เปิดเคร่ืองมือวดัรังสีตลอดเวลา โดยให้ตัง้สมมตฐิานวา่วสัดกุมัมนัตรังสีท่ีเกิดอบุตัเิหตนุัน้อาจจะ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสีและให้ใช้เคร่ืองมือวดัรังสีท่ีสามารถวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีได้ตรวจวดั

การเปือ้นสารกมัมนัตรังสีบริเวณพืน้         

   5.3.12.5  ประเมนิความเป็นอนัตรายจากรังสีจากการวดัอตัราปริมาณรังสี

และการเปือ้นรังสีโดยเคร่ืองมือวดัรังสี  โดยประเมินสถานการณ์ทนัทีเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากรังสี

ท่ีมีผลตอ่ประชาชนในพืน้ท่ี ดงัตารางท่ี   2-5        

   5.3.12.6  จดัตัง้พืน้ท่ี  ตรวจสอบทางเข้าออกและควบคมุจดุท่ีมีการเปือ้น

สารกมัมนัตรังสีโดยให้อยูภ่ายในพืน้ท่ีเฝ้าระวงั ซึง่อตัราปริมาณรังสีในพืน้ท่ีเฝ้าระวงัต้องใกล้เคียง

กบัอตัราปริมาณรังสีพืน้หลงัและอยูบ่ริเวณเหนือลม       

   5.3.12.7 ถ้ามีเปือ้นสารกมัมนัตรังสีในอากาศให้ทําการตรวจวดัความเข้ม 

ข้นปริมาณรังสีในอากาศและประเมินความเป็นอนัตรายตอ่รังสีท่ีมีผลกระทบตอ่ประชาชน  

   5.3.12.8 ให้ความชว่ยเหลือในการประเมินความปลอดภยัด้านรังสีแก่เจ้า 

หน้าท่ีปฏิบตังิานระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีต้องเข้าไปปฏิบตังิานในพืน้ท่ีอนัตราย ซึง่รวมไปถึงแนว

ทางการได้รับปริมาณรังสีเกิดขีดจํากดัท่ีต้องกลบัมายงัจดุเร่ิมต้น การให้เจ้าหน้าท่ีตดิมาตรรังสี

แบบพกพา สนบัสนนุการปฏิบตังิานด้านการแพทย์ในการชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจบ็ การควบคมุ

และขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี          

   5.3.12.9 ทําการประเมนิความปลอดภยัทางรังสีสําหรับผู้ได้รับบาดเจบ็ 

ผู้ปฏิบตังิานและประชาชนในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี โดยดําเนินการตามการประเมินความ

ปลอดภยัทางรังสี นอกจากนีใ้ห้ประเมินผลกระทบระยะยาวสําหรับประชาชนในพืน้ท่ี 

ตารางท่ี 2-4 ระดบัรังสีขีดจํากดัความปลอดภยัสําหรับผู้ปฏิบตังิานระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี [8] 

การปฏบัิตกิารระงับเหตฉุุกเฉินทางรังสี 
ปริมาณรังสียังผล 

(mSv) 

การชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี <500 

การป้องกนัการได้รับบาดเจ็บสาหสัของผู้ ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน

ทางรังสี 

การป้องกนัการเพิ่มความแรงของกมัมนัตรังสีในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

การป้องกนัการเพิ่มระดบัความรุนแรงของเหตฉุกุเฉินทางรังสี 

<100 
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ตารางท่ี 2-4 ระดบัรังสีขีดจํากดัความปลอดภยัสําหรับผู้ปฏิบตังิานระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี (ตอ่) 

การปฏบัิตกิารระงับเหตฉุุกเฉินทางรังสี 
ปริมาณรังสียังผล 

(mSv) 

การปฏิบตักิารให้สถานการณ์กลบัสูส่ภาวะปกตใินระยะสัน้  

การปฏิบตัเิร่งดว่นในการป้องกนัอนัตรายจากรังสี 

การตรวจวดัระดบัรังสีและเก็บตวัอยา่งรังสี 

<50 

การปฏิบตักิารให้สถานการณ์กลบัสูส่ภาวะปกตใินระยะยาว  

การปฏิบตังิานท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเหตทุางรังสีโดยตรง 
<20 

หมายเหตุ  ปริมาณรังสียงัผลที่กําหนดเป็นขีดจํากดัของการได้รับสําหรับผู้ปฏิบตังิาน ซึง่

ผู้ปฏิบตังิานต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการป้องกนัอนัตรายจากรังสีและทราบถึงความเส่ียงเม่ือ

ได้รับปริมาณรังสีในปริมาณท่ีกําหนด และต้องเป็นผู้ ท่ีอาสาสมคัรและได้รับคําแนะนําถึงผลท่ี

ตามมาของการได้รับปริมาณรังสีในปริมาณท่ีกําหนด 

ตารางท่ี 2-5  แนวปฏิบตัิของประชาชนทัว่ไปขณะเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีเม่ือมีระดบัรังสีใน

สถานการณ์ตา่งๆ [8] 

สถานการณ์ขณะเกิดเหตุ ค่า OIL* แนวปฏิบัติ 

การได้รับรังสีแบบภายนอกร่างกายจากต้น

กําเนิดรังสีแบบจดุ 

100 µSv/h ทําการกัน้บริเวณควบคมุการ

เข้าออกบริเวณ 

การได้รับรังสีแบบภายนอกร่างกายจากต้น

กําเนิดรังสีท่ีเปรอะเปือ้นพืน้ท่ีในบริเวณไมก่ว้าง 

หรือกรณีท่ีการอพยพกระทําได้โดยงา่ย 

100 µSv/h ทําการกัน้บริเวณควบคมุการ

เข้าออกบริเวณ 

การได้รับรังสีแบบภายนอกร่างกายจากต้น

กําเนิดรังสีท่ีเปรอะเปือ้นพืน้ท่ีในบริเวณกว้าง 

หรือกรณีท่ีการอพยพกระทําได้โดยยาก 

1 mSv/h แนะนําให้อพยพผู้คนออกนอก

บริเวณ หรือหลบภยัเข้าอยูใ่น

ท่ีพกัและปิดประตหูน้าตา่ง  

การได้รับรังสีภายนอกร่างกายจากต้นกําเนิด

รังสีท่ีฟุ่ งกระจายในอากาศ 

1 µSv/h ทําการกัน้บริเวณ(ถ้าเป็นไป

ได้) ควบคมุการเข้าออก

บริเวณและอพยพคนไป

บริเวณเหนือทิศทางลม 

หมายเหตุ  *  คา่ Operational  Intervention  Level  (OILs) คือ คา่ระดบัเพ่ือเข้าแทรกแซงการ

ดําเนนิการเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากเหตฉุกุเฉินทางรังสี
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5.4 แนวทางการดาํเนินงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี 

 เป็นแนวทางในการดําเนินงานเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีขึน้ โดยแนวทางนีเ้ป็น

แนวทางท่ีสามารถนําไปใช้กบัเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานทัง้หมดและประชาชนในพืน้ท่ีเกิดเหตโุดยมี

รายละเอียดดงันี ้

 5.4.1 การป้องกนัอนัตรายจากรงัสีสําหรับผูป้ฏิบติังาน

    5.4.1.1 แนวทางท่ีควรปฏิบตัิตามอยูต่ลอดเวลา มีดงันี ้ 

     (1) สงัเกตด้วยสายตาเพ่ือพิจารณาสภาพทัว่ไปของพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน

ทางรังสีและแนใ่จวา่ผู้ปฏิบตัิงานอยูใ่นระบบของการสัง่การและติดตอ่ส่ือสารอยูต่ลอดเวลาเม่ืออยู่

ในพืน้ท่ีอนัตราย   

        

     (2) ไมส่มัผสัหรือจบัวตัถตุ้องสงสยัท่ีอาจจะเป็นวสัดกุมัมนัตรังสี  

     (3). ชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บเทา่นัน้ในระยะ 1 เมตร จากวตัถอุนัตราย

ท่ีสงสยัวา่จะเป็นวสัดกุมัมนัตรังสี  และท่ีระยะ 100 เมตร จากเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีเกิดจากเพลิง

ไหม้หรือเกิดจากระเบิดยกเว้นมีชดุหรือเคร่ืองป้องกนัอนัตรายท่ีเหมาะสม    

     (4) ใช้เวลาปฏิบตังิานให้น้อยท่ีสดุภายในระยะ 10 เมตร จากวตัถุ

อนัตรายท่ีสงสยัวา่จะเป็นวสัดกุมัมนัตรังสี         

       (5) เม่ือสารกมัมนัตรังสีแพร่กระจาย (ฝุ่ นผงหรือกลุม่ควนั) และสงสยั

หรือแนใ่จวา่เกิดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ให้ดําเนินการดงันี ้    

      (5.1) ใช้หน้ากากป้องกนัการหายใจชนิดคร่ึงหน้าหรือเตม็หน้าหรือ

ผ้าเช็ดหน้า     

      (5.2) ไมนํ่ามือไปสมัผสักบัปาก ไมส่ดูดม ไมรั่บประทานอาหารหรือ

ด่ืมนํา้และล้างมืออยูต่ลอดเวลาหลงัจากปฏิบตังิาน       

       (5.3) เม่ือต้องชว่ยเหลือหรือขนสง่ผู้ ได้รับบาดเจ็บท่ีเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีให้หาวิธีป้องกนัท่ีเหมาะสม เชน่ สวมชดุป้องกนั หน้ากากและถงุมือ นอกจากนีห้้ามให้

มือสมัผสักบัปากของผู้ปฏิบตังิานและล้างมืออยูต่ลอดเวลาหลงัจากปฏิบตังิาน    

     (6) แนใ่จวา่ช่ือของผู้ปฏิบตังิานทกุคนได้ถกูบนัทกึ  เพ่ือตดิตามผลจาก

การได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบตังิานทกุคนในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี    

     (7) ได้รับการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีหลงัออกมาจากพืน้ท่ี

อนัตราย  ถ้าไมไ่ด้รับการตรวจวดัทนัทีให้ดําเนนิการถอดชดุปฏิบตังิานและอาบนํา้ให้เร็วท่ีสดุ  

     (8) เม่ือปฏิบตังิานระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี ผู้ปฏิบตังิานต้องดําเนนิการ

ตามแนวทางป้องกนัอนัตรายจากรังสีอยา่งเคร่งครัดและต้องปฏิบตัติามเจ้าหน้าท่ีประเมนิความ
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ปลอดภยัทางรังสี หากได้รับคําแนะนําเพิ่มเตมิเพ่ือความปลอดภยัของผู้ปฏิบตังิาน   

      (9) ข้อควรระวงั สําหรับผู้ปฏิบตังิานผู้หญิงท่ีไมแ่นใ่จวา่จะตัง้ครรภ์

หรือไม ่ ให้แจ้งผู้สัง่การ ณ ท่ีเกิดเหตเุพ่ือสัง่ให้หยดุปฏิบตังิานหรือห้ามไมใ่ห้ปฏิบตัิงานระงบัเหตุ

ฉกุเฉินในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี        

        5.4.1.2 แนวทางปฏิบตังิานถ้าทราบอตัราการปริมาณรังสีแกมมา 

      (1) ถ้าอตัราการปริมาณรังสีในพืน้ท่ีอนัตรายมากกวา่ 100 mSv/h  ให้

ปฏิบตัิการชว่ยเหลือผู้ เสียชีวิตเทา่นัน้และใช้เวลาในการปฏิบตังิานในพืน้ท่ีไมเ่กิน 30 นาที   

     (2) ไมป่ฏิบตังิานในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี โดยไมไ่ด้รับคําแนะนํา

หรืออนญุาตจากเจ้าหน้าท่ีประเมนิความปลอดภยัทางรังสี หากอตัราปริมาณรังสีมากกวา่ 1,000 

mSv/h   

     5.4.1.3 แนวทางการปฏิบตังิานท่ีควรปฏิบตัติามถ้าใช้มาตรรังสีแบบพกพา 

     (1) การปฏิบตังิานอยา่งสมเหตสุมผลในพืน้ท่ีเกิดเหตตุ้องได้รับอตัรา

การได้รับรังสีไมเ่กินคา่ท่ีกําหนดตาม ตารางท่ี 2-4       

       (2) ข้อควรระวงั คา่อตัราปริมาณรังสีจากมาตรวดัรังสีแบบพกพานัน้จะ

ไมใ่ชค่า่อตัราปริมาณรังสีจากการหายใจ จากการรับประทานหรือการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีบริเวณ

ผวิหนงั ดงันัน้ผู้ปฏิบตังิานต้องปฏิบตัติามการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ในข้อ 5.4.1.1 ในบทท่ี 2 

อยา่งเคร่งครัดเพ่ือลดปริมาณรังสีจากเหตผุลข้างต้น   

   5.4.2 การป้องกนัอนัตรายจากรังสีสําหรับประชาชน

     5.4.2.1 สําหรับประชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีอนัตรายเม่ือเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานระงบั

เหตเุดนิทางมาถึง               

     (1) ทําการอพยพประชาชนในพืน้ท่ีไปยงัสถานท่ีท่ีได้กําหนดให้เป็นพืน้ท่ี

กําบงัสําหรับอพยพประชาชนกรณีฉกุเฉินทางรังสี        

     (2) ให้คําแนะนําประชาชนห้ามหยิบจบัวตัถทุกุชนิด ห้ามสดูดม

รับประทานอาหารหรือด่ืมนํา้และห้ามนํามือมาสมัผสับริเวณปากภายในพืน้ท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีได้

กําหนดไว้ให้เป็นพืน้ท่ีอนัตราย นอกจากนีใ้ห้ล้างมือ อาบนํา้และเปล่ียนชดุหากไมแ่นใ่จวา่อาจได้

การเปรอะเปือ้นทางรังสี    

  

     (3) เม่ืออพยพประชาชนแล้วให้ดําเนินการดงันี ้  

      (3.1) ลงทะเบียน     

      (3.2) ถ้ากงัวลตอ่การเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้ประชาชนท่ีอพยพ ทบ 

ทวนวา่ตนเองได้สดูดม รับประทานอาหาร ด่ืมนํา้หรือนํามือมาสมัผสับริเวณปากหรือไม ่ 

      (3.3) ทําการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ถ้ามีเคร่ืองมือวดัรังสี  
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      (3.4) ถ้าแนใ่จวา่ตนเองได้รับการเปือ้นสารกมัตรังสีให้ทําการขจดั

หารเปือ้นสารกมัมมนัตรังสี          

      (3.5) ให้คําแนะนําและข้อมลูเพิ่มเตมิในด้านของสขุภาพของประชา 

ชน โดยกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีการแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสีท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีอพยพเป็น

ผู้ให้ข้อมลูทีถ่กูต้อง   

    5.4.2.2 สําหรับประชาชนท่ีออกจากพืน้ท่ีอนัตรายโดยไมไ่ด้มีลงทะเบียน  

     (1) ให้คําแนะนําแก่ประชาชนผา่นส่ือสารมวลชน เชน่ โทรทศัน์ วิทย ุ

หนงัสือพิมพ์ ดงันี ้  

      (1.1) ห้ามหยิบจบัวตัถทุกุชนิดในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ หากหยิบวตัถใุน

พืน้ท่ีเกิดเหตไุปด้วยให้ติดตอ่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบความเป็นอนัตรายของวตัถนุัน้ท่ีอาจจะเป็น

วสัดกุมัมนัตรังสี 

       (1.2) ห้ามสดูดม รับประทานอาหาร ด่ืมนํา้หรือนํามือมาสมัผสัปาก

จนกระทัง่ได้ทําการล้างมือหรืออาบนํา้และเปล่ียนชดุเรียบร้อยแล้ว โดยเม่ือเปล่ียนชดุแล้วให้นําชดุ

ใสถ่งุพลาสตกิและเก็บไว้          

    5.4.2.3  สว่นท่ี 3 สําหรับประชาชนท่ีอยูน่อกพืน้ท่ีอนัตราย  

     (1) ถ้าเหตฉุกุเฉินทางรังสีเกิดจากเพลิงไหม้หรือระเบดิท่ีมีกลุม่ควนัหรือ 

เกิดฟุ้ งกระจายในอากาศขึน้ ให้ทําการแนะนําประชาชนท่ีอยูภ่ายในรัศมี 1 กิโลเมตร       ผา่นส่ือ 

มวลชน โดยให้ปฏิบตัิตนดงันี ้ 

      (1.1) ให้อยูภ่ายในท่ีอยูอ่าศยัและปิดประต ูหน้าตา่งให้มิดชิด  

      (1.2) ไมรั่บประทานผกัทกุชนิดท่ีปลกูไว้นอกบ้านและห้ามด่ืมนํา้ฝน  

       (1.3) ไมห่ยิบจบัพืน้ดินในบริเวณท่ีเกิดเหตแุละใกล้เคียง  

      (1.4) ล้างมือทกุครัง้ก่อนรับประทานอาหาร    

      (1.5) หลีกเล่ียงพืน้ท่ีสกปรกหรือทํากิจกรรมท่ีจะทําให้เกิดการฟุ้ ง

กระจายของฝุ่ นหรือกลุม่ควนั  

      5.4.3 แนวทางท่ี 3 การลงทะเบียนประชาชน

    5.4.3.1 จดัตัง้พืน้ท่ีสําหรับลงทะเบียนด้านนอกพืน้ท่ีอนัตราย ซึง่ควรเป็น

พืน้ท่ีท่ีมีความปลอดภยัละป้องกนัจากสภาพอากาศ  

  

    5.4.3.2 ถ้าเหตฉุกุเฉินท่ีเกิดขึน้อาจจะเก่ียวข้องกบัการก่อการร้ายหรือ

อาชญากรรมให้ตรวจสอบกาวตัถรุะเบดิหรือสิ่งผิดปกตขิองประชาชน ก่อนเข้าบริเวณพืน้ท่ีลง 

ทะเบียน     
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    5.4.3.3 ให้คําแนะนําประชาชนท่ีไมไ่ด้รับบาดเจ็บซึ่งออกมาจากพืน้ท่ี

อนัตราย  

     5.4.3.4 ถ้าเหตฉุกุเฉินท่ีเกิดขึน้ไมมี่การเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ให้ทําการ

ลงทะเบียนประชาชนและรอจนกวา่การดําเนินการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีเสร็จสิน้   

    5.4.3.5 ถ้าเหตฉุกุเฉินทางรังสีทีเ่กิดขึน้มีการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีของ

ประชาชน ให้ดําเนินการดงันี ้    

     (1) จดัการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีภายในพืน้ท่ี โดยให้ประชาชน

ท่ีได้รับการเปือ้นสารกมัมนัตรัง ทําการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและต้องแนใ่จวา่การดําเนิน 

การนีไ้มร่บกวนการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ   

     (2) จดัการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีภายนอกพืน้ท่ี โดยลงทะเบียน

ประชาชนจากนัน้แนะนําไมใ่ห้รับประทานอาหาร ด่ืมนํา้ สดูดมหรือนํามือไปสมัผสัปากจนกระทัง่

ได้ทําการล้างมือและหน้าเรีบยร้อบแล้ว ถ้าไมแ่นใ่จวา่เสือ้ผ้าจะเปือ้นสารกมัมนัตรังสีหรือไม ่ ให้ทํา

การถอดชดุออกและเก็บใสถ่งพลาสตกิให้เรียบร้อย จากนัน้ให้ทําการชําระล้างร่างกาย  

           5.4.4 การเฝ้าตรวจสอบปริมาณรังสีแก่ประชาชนและผู้ปฏิบตังิาน

    5.4.4.1 เดินเข้าไปในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี โดยใช้เคร่ืองมือวดัทาง

รังสีท่ีสามารถอา่นคา่อตัราปริมาณรังสีได้อยา่งน้อย 100 µSv/h  ไมใ่ห้เข้าไปในพืน้ท่ีหากปริมาณ

รังสีมากกวา่ 100 µSv/h  

   

    5.4.4.2 ถ้าสงสยัวา่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อาจเกิดจากการก่อการร้ายหรือ

อาชญากรรม ให้ประสานงานเจ้าหน้าท่ีตํารวจหรือต้องแนใ่จวา่เจ้าหน้าได้ตรวจค้นประชาชนใน

พืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินก่อนทําการเฝ้าตรวจสอบปริมาณรังสี  

    5.4.4.3 ดําเนินการตรวจสอบสภาพของเคร่ืองมือวดัรังสีก่อนนําไปใช้งาน

ในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี ดงันี ้ 

     (1) ตรวจสภาพของแบตเตอร่ี 

     (2) แนใ่จวา่เคร่ืองมือวดัรังสีสามารถตรวจวดัอตัราปริมาณรังสีในชว่ง

ของระดบัรังสีพืน้หลงัในพืน้ท่ีเกิดเหตไุด้ (ระหว่าง 0.05-0.2 µSv/h) และต้องแนใ่จว่าผู้ปฏิบตังิาน

เข้าใจถึงหนว่ยของระดบัอตัราปริมาณรังสีท่ีหน้าจอแสดงผลของเคร่ืองวดัรังสีและสามารถเข้าใจ

ถึงการใช้งานของเคร่ืองมือวดัอตัราปริมาณรังสีเป็นอยา่งดี   

     (3) ให้นําพลาสตกิมาปิดบริเวณหวัวดัรังสีเพ่ือป้องกนัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีและก่อนนําไปใช้ให้ทําการจดบนัทกึหมายเลขเคร่ืองมือวดัรังสีและระดบัรังสีพืน้หลงั

โดยห้ามอยูใ่กล้กบัพืน้ท่ีเกิดเหต ุ   
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    5.4.4.4 ในการตรวจสภาพเคร่ืองมือวดัรังสีทกุครัง้ต้องตรวจสอบในพืน้ท่ีท่ี

อยูห่า่งจากพืน้ท่ีท่ีมีวสัดกุมัมนัตรังสีหรือพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี    

    5.4.4.5 ตรวจวดัอตัราปริมาณรังสีในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีโดย      

กําหนดพืน้ท่ีขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีท่ีอตัราปริมาณรังสีต่ํากว่า 0.3 µSv/h     

    5.4.4.6 แนใ่จวา่ในพืน้ท่ีท่ีได้มีการตรวจวดัอตัราปริมาณรังสีมากกวา่  100 

µSv/h   เจ้าหน้าท่ีได้ทําการกัน้ขอบเขตและกําหนดให้เป็นพืน้ท่ีอนัตรายแล้ว   

    5.4.4.7 แนะนําประชาชนท่ีได้ทําการตรวจวดัปริมาณรังสีแล้ว ในการห้าม

รับประทานอาหาร ห้ามด่ืมนํา้จนกระทัง่ล้างมือสะอาดแล้ว รวมไปถึงการชําระล้างร่างกายและ

เปล่ียนเสือ้ผ้าให้เร็วท่ีสดุ หลงัจากนัน้ให้ฟังคําแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีผา่นส่ือมวลชน    

    5.4.4.8 ขณะทําการเฝ้าตรวจปริมาณรังสี ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัดิงันี ้ 

     (1) สวมถงุมือยางและสวมใสช่ดุป้องกนัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีโดย

เปล่ียนถงุมือยางอยูต่ลอดเวลา         

     (2) การตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีของประชาชน ถ้าพบอตัรา

ปริมาณรังสีมากกวา่ 0.3 µSv/h   ให้ทําการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี   

     (3) ให้แนใ่จวา่เคร่ืองมือวดัรังสีท่ีใช้งานอยูไ่มเ่ปือ้นสารกมัมนัตรังสี โดย

ดรูะดบัของรังสีพืน้ท่ีท่ีวดัครัง้แรกเป็นเกณฑ์ ถ้าเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้นําพลาสติกมาคลมุรอบ

หวัวดัรังสีและตรวจสอบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีอีกครัง้      

    5.4.4.9 ตรวจวดัปริมาณรังสีของประชาชน บริเวณผม มือ ใบหน้า กระเป๋า 

สว่นท่ีสกปรกของเสือ้ผ้าและเท้า โดยให้หวัวดัรังสีอยูห่า่งจากพืน้ผวิของอวยัวะนัน้ๆประมาณ 10 

เซนตเิมตร              

    5.4.4.10 บนัทกึผลการใช้ของเคร่ืองมือวดัรังสีทกุครัง้ท่ีได้มีการเฝ้าตรวจ 

    5.4.4.11 การปฏิบตังิานตรวจวดัปริมาณรังสีนัน้ ให้พจิารณาผลการ

ตรวจวดัปริมาณรังสี ดงัตารางท่ี   2-6       

ตารางท่ี  2-6    การพิจารณาดําเนินการขณะเฝ้าตรวจปริมาณรังสี [9] 

ปริมาณรังสีแกมมาโดยใช้เคร่ืองมือวัดรังสีท่ีระยะ 10 เซนตเิมตร 

จากพืน้ผิวของอวัยวะนัน้ๆ 

< 1 µSv/h >1 µSv/h 

หลงัจากทําการตรวจวดัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสี : 

- ให้ชําระล้างร่างกายและเปล่ียนเสือ้ผ้าให้เร็ว

ท่ีสดุ                                                                                                     

หลงัจากทําการตรวจวดัการเปือ้น 

สารกมัมนัตรังสี : 

- ให้ทําการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี

ทนัที  
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ตารางท่ี  2-6    การพิจารณาดําเนินการขณะเฝ้าตรวจปริมาณรังสี (ตอ่) [9]   

ปริมาณรังสีแกมมาโดยใช้เคร่ืองมือวัดรังสีท่ีระยะ 10 เซนตเิมตร 

จากพืน้ผิวของอวัยวะนัน้ๆ 

< 1 µSv/h > 1 µSv/h 

หลงัจากทําการตรวจวดัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสี : 

- ฟังคําแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีอนญุาตให้กลบั

บ้าน                                                     

หลงัจากทําการตรวจวดัการเปือ้น 

สารกมัมนัตรังสี : 

- ถ้าไมส่ามารถสง่ขจดัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีได้ทนัที ให้ดําเนินการดงันี ้ 

     - ให้ชําระล้างร่างกายและเปล่ียน

เสือ้ผ้าให้เร็วท่ีสดุ                                                                       

     - ฟังคําแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีและ

อนญุาตให้กลบับ้าน                                                     

 5.4.5 การขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี

    5.4.5.1 จดัตัง้สถานท่ีขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีด้านนอกพืน้ท่ีอนัตราย

ซึง่เหมาะสมกบัอปุกรณ์ท่ีมีอยูแ่ละจํานวนประชาชนท่ีต้องการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี โดยมี

การแบง่ออกเป็น 2 ประเภทดงันี ้        

      (1) การขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีในภาคสนาม คือ การขจดัการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสีสําหรับจํานวนประชาชนจํานวนมาก โดยจดัตัง้พืน้ท่ีให้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีเฝ้า

ระวงัและควบคมุทางเข้าออก โดยจดัเตรียมพืน้ท่ีสําหรับให้ประชาชนล้างมือ ล้างหน้า และถอดชดุ

ท่ีสวมใสบ่างสว่น  

   

     (2) การขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีทัว่ทัง้ร่างกาย คือ การขจดัการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสีสําหรับประชาชนจํานวนน้อย โดยจดัตัง้พืน้ท่ีให้อยู่ในเขตพืน้ท่ีเฝ้าระวงัซึง่

จดัเตรียมจดุชําระล้างร่างกายและทําความสะอาดชดุท่ีสวมใส พืน้ท่ีท่ีทําการจดัเตรียมให้แยกพืน้ท่ี

สําหรับผู้ชายและผู้หญิง   

    5.4.5.2 สําหรับนํา้ท่ีใช้ในการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีควรจะต้องหาท่ี

จดัเก็บเพ่ือจดัการกากกมัมนัตรังสี โดยการดําเนินการนีจ้ะต้องไมทํ่าให้การขจดัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีเกิดความลา่ช้า          

     5.4.5.3 จะต้องจดัเตรียมสิ่งปกคลมุร่างกาย เสือ้ผ้าหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีสามารถ

ให้ประชาชนท่ีต้องถอดเสือ้ผ้าเพ่ือลดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีได้สวมใส ่   

    5.4.5.4 จะต้องจดัเตรียมภาชนะสําหรับใสเ่สือ้ผ้าหรือสิ่งอ่ืนท่ีเปือ้นสาร
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กมัมนัตรังสีและไมเ่ปือ้นสารกมัมนัตรังสี โดยจะต้องทําสญัลกัษณ์ท่ีชดัเจนเพ่ือง่ายตอ่การจดัการ

ตอ่ไป      

    5.4.5.5 ถ้าเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีเกิดขึน้เก่ียวข้องกบัการก่อการร้ายหรือการ

อาชญากรรมต้องแนใ่จประชาชนท่ีจะขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีได้ทําการตรวจสอบสิ่งผิดปกติ

เป็นท่ีเรีบยร้อยแล้ว เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้       

     5.4.5.6 ข้อควรระวงั ให้ทําการขนสง่ผู้ ได้รับบาดเจ็บสาหสัไปทําการรักษา

อยา่งเร่งดว่นโดยไมต้่องขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี แตใ่ห้ทําการลดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี

ของผู้ ได้รับบาดเจ็บสาหสั โดยการถอดชดุท่ีเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและหอ่หรือสิ่งปกคลมุอ่ืนท่ี

เหมาะสม    

    5.4.5.7 ถ้าพืน้ท่ีท่ีขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีไมส่ามารถจดัเตรียมได้ ให้

ประชาชนท่ีสงสยัวา่จะเปือ้นสารกมัมนัตรังสีได้ชําระล้างร่างกาย และเปล่ียนเสือ้ผ้าให้เร็วท่ีสดุ

จากนัน้ให้ฟังคําแนะนําจากเจ้าหน้าท่ี        

     5.4.5.8 ขัน้ตอนการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้ดําเนินการดงันี ้ 

     (1) สวมถงุมือยางและชดุป้องกนัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี โดยทําการ

เปล่ียนถงุมือยางเป็นประจําเม่ือทําการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี  ถ้าเปือ้นสารกมัมนัตรังสี

มากกวา่ 1 µSv/h ให้ขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี  

     (2) ควบคมุครอบครัวของผู้ ท่ีเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้อยู่บริเวณเดียวกนั

โดยให้ผู้ใหญ่ชว่ยเหลือเดก็และผู้ ท่ีชว่ยเหลือตวัเองไมไ่ด้   

     (3) เม่ือทําการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีแล้วให้ทําการตรวจวดัการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสีอีกครัง้ และอาจจะต้องเก็บชดุท่ีเปือ้นสารกมัมนัตรังสีเพ่ือดําเนินการพสิจูน์

หลกัฐานตอ่ไป  

      (4) เก็บถงุท่ีจดัเก็บเสือ้ผ้าหรือวตัถท่ีุเปือ้นสารกมัมนัตรังสีไปไว้ในท่ีท่ี

เหมาะสมและกัน้ขอบเขตและกําหนดให้เป็นพืน้ท่ีเฝ้าระวงัเพ่ือเตรียมจดัการกากกมัมนัตรังสีตอ่ไป 

       (5) เม่ือเจ้าหน้าท่ีเสร็จสิน้การปฏิบตังิานแล้วห้ามออกจากพืน้ท่ีเด็ดขาด

จนกระทัง่ได้ขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีแล้ว โดยดําเนินการท่ีบริเวณควบคมุการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสี   

     (6) สําหรับวิธีการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีในภาคสนามและการ

ขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีทัว่ร่างกาย มีรายละเอียดของวิธีการดงัตารางท่ี 2-7 
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ตารางท่ี 2-7 วิธีการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีในภาคสนามและทัว่ร่างกาย [9] 

การขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีใน

ภาคสนาม 

การขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีท่ัว

ร่างกาย 

- ไมรั่บประทานอาหาร ด่ืมนํา้ หรือสดูดม 

และไมนํ่ามือไปสมัผสักบัปาก จนกวา่จะ

ถอดชดุท่ีสวมใสแ่ละทําการชําระล้างร่างกาย

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

- ถอดชดุท่ีสวมใสแ่ละนําใส่ถงุพลาสตกิท่ี

เตรียมไว้พร้อมทัง้ระบช่ืุอผู้ เป็นเจ้าของ 

- ล้างมือและล้างหน้าด้วยนํา้สะอาดหรือผ้า

เปียก 

- เปล่ียนเสือ้ผ้าท่ีทําการสวมใสแ่ละชําระล้าง

การเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

- นําสิ่งท่ีสงสยัวา่จะเปือ้นสารกมัมนัตรังสีใส่

ในถงุพลาสตกิท่ีเตรียมไว้สําหรับจดัการกาก

กมัมนัตรังสี 

- ไมรั่บประทาน ด่ืมนํา้ หรือสดูดม และไมนํ่า

มือ  ไปสมัผสักบัปาก จนกวา่จะถอดชดุท่ีสวม

ใสแ่ละทําการชําระล้างร่างกายเป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว 

- เม่ือถอดชดุออกเรียบร้อยแล้วให้นําไปใสไ่ว้

ในถงุพลาสตกิท่ีเตรียมไว้ใสก่ากกมัมนัตรังสี 

- ชําระล้างด้วยนํา้หรือนํา้ผสมผงซกัฟอก ทํา

การล้างผมอยา่งระมดัระวงัและสว่นตา่งๆของ

ร่างกายท่ีคาดวา่จะเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

- เตรียมชดุใหมสํ่าหรับให้ผู้ ได้รับการขจดัการ

เปรอะเปือ้นสารกมัมนัตรังสีเรียบร้อยแล้ว 

  5.4.6 การปฏิบตังิานควบคมุการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี

    5.4.6.1 จดัตัง้พืน้ท่ีควบคมุการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีท่ีขอบเขตของพืน้ท่ี

อนัตราย โดยมีรายละเอียดดงันี ้       

    

    การเข้าไปในพืน้ท่ีอนัตราย

     (2) บนัทกึช่ือของผู้ปฏิบตังิาน  

       

     (1) ใช้ถงุพลาสตกิห่อหุม่หวัวดัรังสีก่อนเข้าไปในพืน้ท่ีอนัตราย  

     (3) ลดการใช้เคร่ืองมือท่ีไมจํ่าเป็นในพืน้ท่ีอนัตราย   

     (4) ปฏิบตัติามแนวทางการป้องกนัอนัตรายจากรังสี    

     การออกจากพืน้ท่ีอนัตราย

     (2) วางเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในพืน้ท่ีอนัตรายเพ่ือเตรียมไปใช้ใหม่  

       

     (1) นําถงุพลาสตกิท่ีหอ่หุม่หวัวดัรังสีออก  

     (3) รับการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

     (4) หากเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้ทําการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

แตถ้่ายงัไมไ่ด้รับการขจดัการเปรอะเปือ้นทางรังสีให้รออยู่บริเวณขอบเขตพืน้ท่ีอนัตรายจนกวา่จะ
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ได้รับการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี และเปล่ียนชดุป้องกนัหรือชดุท่ีทําการสวมใสใ่สล่งใน

ถงุพลาสตกิ ทําการล้างมือ ล้างหน้าและทําการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีอีกครัง้  

     (5) อนญุาตให้ออกจากพืน้ได้    

  5.4.7 การตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี/การขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี

ของยานพาหนะและเคร่ืองมือ 

    5.4.7.1 เดนิเข้าไปในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีโดยใช้เคร่ืองมือวดัรังสีที่

สามารถอา่นคา่อตัราปริมาณรังสีได้อยา่งน้อย 100 µSv/h และไมเ่ข้าไปในพืน้ท่ีถ้าอตัราปริมาณ

รังสีมากกวา่ 100 µSv/h           

     5.4.7.2 จดัตัง้พืน้ท่ีตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและขจดัการเปือ้น

สารกมัมนัตรังสีสําหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในพืน้ท่ีอนัตราย โดยพืน้ท่ีนัน้ต้องมีอตัราปริมาณรังสีพืน้หลงั

ต่ํากวา่ 0.3 µSv/h               

     

    5.4.7.3 ดําเนินการตรวจสอบสภาพของเคร่ืองมือตรวจวดัรังสีก่อนนําไปใช้

งานในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี ให้ดําเนินการตามข้อ 5.4.4.3 ในบทท่ี 2     

    5.4.7.4 ในการตรวจสภาพเคร่ืองมือวดัรังสีทกุครัง้ต้องตรวจสอบในพืน้ท่ีท่ี

อยูห่า่งจากพืน้ท่ีท่ีมีวสัดกุมัมนัตรังสีหรือพืน้ท่ีเกิด เหตฉุกุเฉินทางรังสี     

    5.4.7.5 แนใ่จวา่ในพืน้ท่ีท่ีได้มีการตรวจวดัอตัราปริมาณรังสีมากกวา่  100 

µSv/h   เจ้าหน้าท่ีได้ทําการกัน้ขอบเขตอนัตรายแล้ว      

    5.4.7.6 เม่ือทําการตรวจวดัปริมาณรังสี ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานดําเนนิการ

ดงันี ้     

     (1) สวมถงุมือยางและสวมใสช่ดุป้องกนัการเปืป้นสารกมัมนัตรังสีโดย

เปล่ียนถงุมือยางอยูต่ลอดเวลา         

     (2) แนใ่จวา่เคร่ืองมือวดัรังสีท่ีใช้งานอยูไ่มเ่ปือ้นสารกมัมนัตรังสี โดยดู

ระดบัของรังสีพืน้หลงัท่ีวดัครัง้แรกเป็นเกณฑ์ ถ้าเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้นําพลาสตกิมาคลมุรอบ

หวัวดัรังสีและตรวจสอบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีอีกครัง้       

     5.4.7.7 ตรวจวดัปริมาณรังสีเคร่ืองมือท่ีต้องสงสยั  โดยให้หวัวดัรังสีอยูห่า่ง

จากพืน้ผิวของอวยัวะนัน้ๆประมาณ 10 เซนตเิมตร        

     5.4.7.8 ทําการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีถ้าระดบัอตัราปริมาณรังสี

มากกวา่ 1  µSv/h                

     5.4.7.9 การขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้ใช้สายดบัเพลงิหรือสายยาง

ฉีดนํา้ แปรงขดัและผงซกัฟอก ทัง้นีค้วรเก็บนํา้ท่ีได้ทําการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีแล้วเพ่ือ

ขจดัเป็นกากกมัมนัตรังสีตอ่ไป         
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     5.4.7.10 การปฏิบตังิานตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีนัน้ ให้พิจารณา

จากตารางท่ี 2-8 ดงันี ้  

ตารางท่ี 2-8   การพิจารณาดําเนินการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและขจดัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสียานพาหนะและเคร่ืองมือ [9] 

ถ้าอัตราปริมาณรังสีโดยรอบท่ี  

ระยะ10 เซนตเิมตร 

แนวทางปฏบัิตงิาน 

มากกวา่1 µSv/h  แตน้่อยกวา่ 10 µSv/h    ใช้เพ่ือปฏิบตัิการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีเทา่นัน้ 

มากกวา่ 10 µSv/h   

แตน้่อยกวา่ 100 µSv/h 

ใช้สําหรับปฏิบตักิารระงบัเหตใุนภาวะวิกฤติ

เทา่นัน้ เชน่ การขนสง่ผู้ ได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น 

โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัต้ิองได้รับการควบคมุและ

ดําเนนิการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ต้องสวมถงุ

มือยางทกุครัง้ท่ีปฏิบตังิานและใช้ระยะเวลาใน

การปฏิบตัใิห้น้อยท่ีสดุ 

มากกวา่ 100 µSv/h   กัน้ขอบเขตของพืน้ท่ีและให้เจ้าหน้าท่ีประเมิน

ความปลอดภยัทางรังสีทําการตรวจสอบเทา่นัน้ 

 

 5.4.8 การคดัแยกผู้ ได้รับบาดเจบ็จํานวนมาก

   5.4.8.1 จดัตัง้สถานท่ีสําหรับการปฐมพยาบาลและคดัแยกผู้ได้รับบาดเจบ็

ซึง่ตัง้อยูด้่านนอกพืน้ท่ีอนัตรายและอยูภ่ายในพืน้ท่ีเฝ้าระวงั  

      

   5.4.8.2 พิจารณาการใช้สญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีทําให้ประชาชนทราบ

วา่เป็นพืน้ท่ีสําหรับการปฐมพยาบาลและการคดัแยกผู้ได้รับบาดเจบ็จํานวนมาก   

   5.4.8.3 แบง่ประเภทผู้ได้รับบาดเจ็บดงันี ้    

    (1) ลําดบัความสําคญั อนัดบั 1 ต้องทําการรักษาอยา่งเร่งดว่นท่ีสดุ  

    (2) ลําดบัความสําคญั อนัดบั 2 ต้องทําการรักษาอยา่งเร่งดว่น  

     (3) ลําดบัความสําคญั อนัดบั 3 สามารถรอเพ่ือทําการรักษาได้  

     (4) ลําดบัความสําคญั อนัดบั 4 ไมจํ่าเป็นต้องทําการรักษา  

    ทัง้นีใ้ห้ทําการติดเคร่ืองหมายเพ่ือแสดงถึงประเภทและลกัษณะของการ

รักษาผู้ได้รับบาดเจ็บทกุราย           

   5.4.8.4 ให้การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจบ็และเตรียมรถพยาบาลเพ่ือ

ขนสง่ผู้ ได้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาลในพืน้ท่ีใกล้เคียง      

    5.4.8.5 ดําเนินการลดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ถ้าเห็นวา่ประชาชนหรือ
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ผู้ได้รับบาดเจ็บอาจเปือ้นสารกมัมนัตรังสี โดยปฏิบตัดิงันี ้     

     (1) ประชาชนท่ีได้รับบาดเจ็บสาหสัควรหาผ้าหม่หรือวสัดท่ีุสามารถ

หอ่หุม่ได้และอากาศถ่ายเทได้สะดวกจากนัน้รีบขนสง่ไปโรงพยาบาลใกล้เครียงให้เร็วท่ีสดุ  

     (2) ประชาชนท่ีได้รับบาดเจ็บท่ีไมส่าหสัให้ดําเนินการขจดัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีตามความเหมาะสม         

    (3) แจ้งรถพยาบาลขนส่งผู้ ได้รับบาดเจ็บและเจ้าหน้าท่ีการแพทย์ท่ี

เตรียมรอรับผู้ได้รับบาดเจ็บได้ทราบรายละเอียดเก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ จํานวนผู้ได้รับบาด 

เจ็บและกรณีท่ีต้องสงสยัหรือยืนยนัวา่มีการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีหรือได้รับปริมาณรังสี  

   5.4.8.6 จดัการขนสง่ผู้ ได้รับบาดเจ็บโดยพจิารณาจากการบาดเจ็บดงันี ้ 

    (1) ผู้ได้รับบาดเจบ็สาหสัควรสง่ตวัไปรักษายงัโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสดุ 

    (2) ผู้ได้รับบาดเจบ็ท่ีไมส่าหสัควรสง่ตวัไปยงัโรงพยาบาลท่ีใกล้เป็น

อนัดบั 2 หรือโรงพยาบาลท่ีมีความสามารถรักษาผู้ได้รับบาดเจบ็ท่ีท่ีมีผลกระทบจากรังสี  

   5.4.8.7 ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีตํารวจหรือเจ้าหน้าท่ีพิสจูน์หลกัฐานเพ่ือ

ขอรับการสนบัสนนุในการรักษาความปลอดภยัและการเก็บวตัถพุยานจากผู้ได้รับบาดเจบ็  

   5.4.8.8 ให้เจ้าหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์สถานการณ์ฉกุเฉินทางรังสี ทําการแจ้ง

ให้ประชาชนไมใ่ห้ต่ืนตระหนกัตอ่เหตฉุกุเฉินทางเกิดขึน้กบัรังสี เพ่ือลดจํานวนผู้ ท่ีกงัวลวา่จะได้รับ

อนัตรายจากรังสี พร้อมทัง้แจ้งสถานท่ีสําหรับเฝ้าตรวจปริมาณรังสีสําหรับประชาชน   

5.4.9 การขจดักากกมัมนัตรังสี 

   5.4.9.1 เม่ือปฏิบตัิงานระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีจนสถานการณ์กลบัคืนสู่

สภาวะปกติและประเมินการขจดักากกมัมนัตรังสีแล้ว ให้ทําการคดัแยกชนิดของกากกมัมนัตรังสี

และระดบักมัมนัตภาพ      

    

   5.4.9.2 ปรึกษาผู้ อํานวยการระงับเหตฉุกุเฉินทางรังสีเพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมในการขจดักากกมัมนัตรังสีหรือสถานที่เก็บกากกัมมนัตรังสีสําหรับกากกัมมนัตรังสีใน

แตล่ะประเภท     

   5.4.9.3 สํารวจชนิดของหีบห่อกากกมัมนัตรังสีแตล่ะประเภทหรือชนิดของ

กากกัมมนัตรังสีสําหรับการขนส่งออกจากพืน้ที่เกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี และพิจารณาจํานวนของ

หีบหอ่ท่ีใช้ในการขนสง่หรือมีความเหมาะสมกบัการบรรจกุากกมัมนัตรังสีหรือไม ่  

   5.4.9.4 พิจารณาความเหมาะสมในการขนส่งกากกัมมันตรังสีจากพืน้ที่

เกิดเหตฉุุกเฉินทางรังสีถึงพืน้ที่จดัเก็บกากกัมมนัตรังสีหรือสถานที่ขจดักากกัมมนัตรังสี ปริมาณ

และหีบห่อกากกัมมันตรังสีต้องเหมาะสมกับขนาดของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง นอกจากนี ้

อาจร้องขอไปยงัเจ้าหน้าท่ีตํารวจเพ่ือสนบัสนนุรถตํารวจเพ่ือสนบัสนนุรถตํารวจ    ในการควบคมุ 
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ระหวา่งเส้นทางขนสง่กากกมัมนัตรังสี        

   5.4.9.5 จดัทําข้อมูลของหีบห่อกากกัมมนัตรังสีแตล่ะหีบห่อ ให้ครอบคลุม

ปริมาณกากกมัมนัตรังสีท่ีบรรจลุงในหีบห่อก่อนการขนส่ง ซึ่งรวมไปถึงระดบัของกมัมนัตภาพของ

กากกมัมนัตรังสีและอตัราปริมาณรังสีภายนอกหีบห่อ ทัง้นีใ้ห้สําเนาเอกสารติดไปกบัแตล่ะหีบห่อ

กากกัมมันตรังสีที่จะขนส่งจากพืน้ที่เกิดเหตุไปสถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ขจัดกากกัมมันตรังสี 

   5.4.9.6 กากกัมมนัตรังสีท่ีมีการเปือ้นสารกัมมนัตรังสีต้องขนส่งไปยงัพืน้ท่ี

ท่ีเหมาะสมท่ีมีขอบเขตท่ีชดัเจน ซึ่งพืน้ท่ีดงักล่าวควรทําการตรวจวดัอตัราปริมาณรังสีอีกครัง้และ

จดัทําบญัชีรายชื่อกากกมัมนัตรังสีพร้อมทัง้ให้กําหนดมาตรการในพืน้ท่ีใกล้เคียงให้อตัราปริมาณ

รังสีเท่ากับหรือใกล้เคียงระดบัรังสีพืน้หลัง ทัง้นีใ้ห้พิจารณาค่าความเข้มข้นกัมมนัตภาพของนิว

ไคลด์กมัมนัตรังสีในดนิท่ีมีอยูใ่นธรรมชาต ิดงัตารางท่ี 2-9 

ตารางท่ี 2-9   ความเข้มข้นกมัมนัตภาตของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีในดนิท่ีมีอยูใ่นธรรมชาต ิ[8] 

นิวไคลด์กัมมันตรังสี ความเข้มข้นเฉล่ีย (Bq/kg ) ช่วงของความเข้มข้น(Bq/kg ) 

K-40 370 100-700 

U-238 หรือ Ra-226 25 10-50 

Th-232 25 7-50 

6.การจาํแนกวัสดกัุมมันตรังสี [10] 

6.1 

ประเภทวสัดกุมัมนัตรังสีรังสีแบง่ออกเป็น 5 ประเภท ตามความเป็นอนัตรายดงันี ้

ประเภทวัสดกัุมมันตรังสี 

(1) วสัดกุมัมนัตรังสีประเภท 1 หรือเรียกวา่ วสัดกุมัมนัตรังสีท่ีเป็นอนัตรายสงูสดุ 

(extremely dangerous) 

(2) วสัดกุมัมนัตรังสีประเภท 2 หรือเรียกวา่ วสัดกุมัมนัตรังสีท่ีเป็นอนัตรายมาก 

(very dangerous) 

(3)วสัดกุมัมนัตรังสีประเภท 3 หรือเรียกวา่ วสัดกุมัมนัตรังสีท่ีเป็นอนัตราย 

(dangerous) 

(4) วสัดกุมัมนัตรังสีประเภท 4 หรือเรียกวา่ วสัดกุมัมนัตรังสีทีมี่โอกาสเป็น

อนัตราย (unlikely to be dangerous) 

(5) วสัดกุมัมนัตรังสีประเภทท่ี 5 หรือเรียกวา่ วสัดกุมัมนัตรังสีท่ีไมเ่ป็นอนัตราย 

(not dangerous) 
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6.2 

การจดัจําแนกประเภทวสัดกุมัมนัตรังสี ให้ยดึหลกัเกณฑ์เรียงลําดบัความสําคญั

ดงัตอ่ไปนี ้

การจัดจาํแนกประเภทวัสดกัุมมันตรังสี 

6.2.1 

   ให้จดัจําแนกตามการประยกุต์ใช้ประโยชน์ท่ีปรากฏในตารางท่ี 1 สดมภ์ที่ 

2 ตวัอยา่ง เชน่ วสัดกุมัมนัตรังสี Co-60 ประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการฉายรังสีรักษาระยะไกล ก็ให้

จดัจําแนกวสัดกุมัมนัตรังสี Co-60 นีเ้ป็นวสัดกุมัมนัตรังสีประเภทท่ี 1 

จําแนกตามการประยกุต์ใช้ประโยชน์ 

6.2.2 

   6.2.1.1 กรณีการประยกุต์ใช้ประโยชน์ไมมี่การระบไุว้ในตารางท่ี 1 หากไม่

มีการระบไุว้ในสดมภ์ท่ี 2 ของตารางท่ี 1 ให้จําแนกประเภทวสัดกุมัมนัตรังสีโดยนําคา่จากการ

คํานวณ A/D  (A หมายถึง คา่กมัมนัตภาพของวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีกําลงัพจิารณา และ D  หมายถึง 

คา่ความเป็นอนัตรายของวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีกําลงัพจิารณา ) มาเปรียบเทียบคา่ ในสดมภ์ท่ี 3 ของ

ตารางท่ี 1 และจดัจําแนกวสัดกุมัมนัตรังสีให้เป็นไปตามคา่ในสดมภ์ท่ี 1 ของตารางท่ี 1 

จําแนกตามคา่ A/D 

   6.2.1.2  กรณีวสัดกุมัมนัตรังสีอยูร่วมกนั หมายถึง วสัดกุมัมนัตรังสีมาก 

กวา่หนึง่ตวัประยกุต์ใช้ประโยชน์โดยอยูร่วมกนั เก็บอยู่รวมกนั หรือมีตําแหนง่อยูใ่กล้กนั ให้จดั

จําแนกเสมือนเป็นวสัดกุมัมนัตรังสีร่วมกนัเป็นตวัเดียว โดยคํานวณคา่ (A/D)รวม นํามาเปรียบเทียบ

คา่ ในสดมภ์ท่ี 3 ของตารางท่ี 1 และจดัจําแนกวสัดกุมัมนัตรังสีให้เป็นไปตามคา่ในสดมภ์ท่ี 1 ของ

ตารางท่ี 1 

การคํานวณ (A/D)รวม ให้ใช้สตูรดงันี ้

(
𝐴
𝐷

)รวม = �
∑ 𝐴𝑖𝑛𝑖

𝐷𝑛𝑛
 

โดย  

Ai, n = ปริมาณกมัมนัตภาพของวสัดกุมัมนัตรังสีตวัท่ี i ของนิวไคลด์กมัมนัตรังสี ตวัท่ี n 

Dn  = คา่ D ของนิวไคลด์กมัมนัตรังสี ตวัท่ี n 
 

6.2.3 

 การจดัจําแนกวสัดกุมัมนัตรังสีแตล่ะกรณี ให้พิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนด้วย และ

ถ้ามีปัจจยัอ่ืนใด ท่ีแสดงให้เห็นวา่การประยกุต์ใช้ประโยชน์ในลกัษณะนัน้เป็นเหตทํุาให้ ความเป็น

อนัตรายเปล่ียนไป การป้องกนัอนัตรายเปล่ียนไป หรือความมัน่คงของวสัดกุมัมนัตรังสีเปล่ียนไป 

ให้ปรับเปล่ียนประเภทวสัดกุมัมนัตรังสีนัน้ให้ตรงกบัความเป็นจริง และให้บนัทกึเหตผุลแหง่การ

ปรับเปล่ียนประเภทวสัดกุมัมนัตรังสีนัน้ไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมแจ้งให้ผู้ รับใบอนญุาตทราบ 

การปรับเปล่ียนประเภทวสัดกุมัมนัตรังสี 
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ตารางท่ี 2-10 การจําแนกประเภทวสัดกุมัมนัตรังสี [10] 

ประเภท

วัสด ุ

กัมมันตรังสี 

ตวัอย่างการจัดจาํแนกประเภทวัสดกัุมมันตรังสี 

ตามการประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

อัตราส่วน 

ความเป็น 

อันตราย (A/D) 

1 เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าด้วยความร้อนซึง่ใช้ไอโซโทปรังสี 

(Radioisotope thermoelectric generators (RTGs), 

เคร่ืองฉายรังสี (Irradiators), เคร่ืองรังสีรักษาระยะไกล 

(Teletherapy ), เคร่ืองรังสีรักษาระยะไกลแบบหลายลํารังสี 

ชนิดติดตัง้อยูก่บัท่ี (Fixed multi-beam teletherapy 

(gamma knife) 

A/D ≥1000 

 

2 อปุกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทางอตุสาหกรรม 

(Industrial gamma radiography), เคร่ืองรักษารังสี

ระยะใกล้ ชนิดรังสีปริมาณปานกลางถึงสงู (High/medium 

dose rate brachytherapy) 

1000>A/D≥10 

 

3 เคร่ืองวดัทางอตุสาหกรรมด้วยรังสีแบบตดิตัง้อยูก่บัท่ี          

(Fixed industrial gauges), อปุกรณ์วดัระดบัของผลิตภณัฑ์

(Level gauges), อปุกรณ์วดัตะกอน( Dredger gauges), 

อปุกรณ์วดัอตัราการไหลบนสายพานโดยใช้วสัดกุมัมนัตรังสี

ความแรงสงู(Conveyor gauges containing high activity 

sources), อปุกรณ์วดัการหมนุของทอ่ (Spinning pipe 

gauges), เคร่ืองวดัแบบแทง่สํารวจหลมุลกึด้วยรังสี (Well 

logging gauges) 

10>A/D≥1 

4 เคร่ืองรังสีรักษาระยะใกล้ชนิดรังสีปริมาณต่ํา (Low dose 

rate brachytherapy), เคร่ืองวดัความหนา/เคลือบผวิด้วย

รังสี (Thickness/fill-level gauges), เคร่ืองวดัด้วยรังสีแบบ

เคล่ือนท่ี( Portable gauges), เคร่ืองวดัความชืน้/ความ

หนาแนน่ด้วยรังสี (moisture/ density gauges), เคร่ือง

กําจดัไฟฟ้าสถิต (Static eliminators), เคร่ืองวดัความ

หนาแนน่กระดกู (Bone densitometers) 

1>A/D≥0.01 

 

 

 



 

 67 
ตารางท่ี 2-10 การจําแนกประเภทวสัดกุมัมนัตรังสี (ตอ่) 

ประเภทวัสดุ 

กัมมันตรังสี 

ตวัอย่างการจัดจาํแนกประเภทวัสดกัุมมันตรังสี 

ตามการประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

อัตราส่วนความ

เป็นอันตราย 

(A/D) 

5 เคร่ืองรังสีรักษาระยะใกล้เฉพาะการรักษาต้อตา และการ

รักษาแบบฝังถาวร (Low dose rate brachytherapy eye 

plaques and permanent sources), อปุกรณ์วิเคราะห์

แบบการเรืองรังสีเอกซ์ (X ray fluorescence (XRF) 

devices), อปุกรณ์ตรวจจบัอิเลคตรอน(Electron capture 

devices), อปุกรณ์วิเคราะห์โดยขบวนการ Mossbauer 

(Mossbauer spectrometry), หวัสายลอ่ฟ้า (Lightening 

Preventor) 

0.01>A/D 

7. ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และแผนท่ีเพ่ือตอบสนองต่อเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางรังสี [11] 

7.1 

เป็นระบบสารสนเทศท่ีใช้จดัการข้อมลูเชิงแผนท่ีและข้อมลูเชิงอธิบาย การจดัเก็บข้อมลู

แผนท่ีจะจดัเก็บแบบชัน้ข้อมลู หรือ layer ซึง่แตล่ะชัน้ข้อมลูจะจําลองสภาพทางกายภาพแล้ว

จดัเก็บในรูปแบบฐานข้อมลู สําหรับข้อมลูเชงิอธิบายจดัเก็บในรูปแบบตาราง โดยข้อมลูทัง้สอง

รูปแบบจะถกูเช่ือมโยงเพ่ือสร้างรูปจําลองตามสภาพความเป็นจริงทางกายภาพ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

7.2 

การจดัการกบัเหตกุารณ์ฉกุเฉินของสถานประกอบการทางรังสีให้มีประสทิธิภาพ

และทนัตอ่เวลาจําเป็นต้องมีการวางแผนท่ีดี ไมเ่ชน่นัน้การให้ความชว่ยเหลืออาจไมส่ามารถ

ตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ฉกุเฉินได้  การเข้าถึงผู้ประสบเหตหุรือผู้ ป่วยให้ทนัตอ่เวลามีความสําคญั

ตอ่การชว่ยชีวิตอยา่งย่ิง การวางแผนเพ่ือตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ฉกุเฉินนัน้ จําเป็นต้องมีแผนท่ี  

สามารถแสดงข้อมลูเชิงพืน้ท่ีได้อยา่งครบถ้วน แผนท่ีเพ่ือการวางแผนประกอบด้วย แผนท่ีฐาน 

(Based Map) และแผนท่ีเพ่ือการรับมือกบัเหตกุารณ์ฉกุเฉินทางรังสี (Map for Radiological 

Emergency Response) 

แผนท่ีเพ่ือตอบสนองต่อเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางรังสี 

7.3 

แผนท่ีฐานจะแสดงข้อมลูเชิงพืน้ท่ีทัว่ไป อนัประกอบด้วยขอบเขตการปกครอง, 

ถนนหลกั, ถนนรอง, ซอย,ทางรถไฟ, แหลง่นํา้, คลอง, บงึ, ทา่เทียบเรือ, สถานท่ีตัง้อาคารทําการท่ี

สําคญั เชน่ โรงพยาบาล, โรงเรียน, สถานท่ีราชการท่ีสําคญั, นอกจากนีแ้ผนท่ีจะแสดงข้อมลู

พืน้ฐานประจําท้องถ่ินท่ีสําคญัอีกด้วย 

แผนท่ีฐาน  
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7.4 

แผนท่ีจะแสดงข้อมลูท่ีจําเป็นตอ่การวางแผนเพ่ือการรับมือกบัเหตกุารณ์ฉกุเฉิน 

เชน่ ระยะเวลาท่ีจะใช้ในการเข้าถึงเป้าหมาย, พิกดัของท่ีเกิดเหต,ุ พืน้ท่ีให้บริการของโรงพยาบาล, 

พืน้ท่ีเส่ียงภยั, โรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีเกิดเหตมุากท่ีสดุ ทัง้นีข้้อมลูดงักลา่วข้างต้นจะแสดง “ทบั” หรือ

เรียกวา่ “overlay” บนแผนท่ีฐาน 

แผนท่ีเพ่ือการรับมือกับเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางรังสี  

8. โปรแกรม Hotspot Health Physics Codes [12] 

กองทนุกระทรวงพลงังาน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการดําเนินการพฒันาโปรแกรม 

Hotspot Health Physics Codes ซึง่มีการใช้อยา่งแพร่หลายทัว่โลกตัง้แตปี่ 1988  ซึ่ งเป็น

โปรแกรมท่ีประเมินผลกระทบทางรังสีร่วมกบักระแพร่กระจายในอากาศของสารกมัมนัตรังสี โดยมี

หน้าหลกัของโปรแกรมดงัรูปภาพท่ี 2-5 

8.1 

โปรแกรม Hotspot ได้มีการรวบรวมแบบจําลองการแพร่กระจายในอากาศ

สําหรับ ระเบิดพลโูตเนียม (ไมใ่ชร่ะเบดินิวเคลียร์), เพลิงไหม้และการฟุ้ งกระจายของอนภุาคขนาด

เล็ก การระเบิดยเูรเนียม (ไมใ่ชร่ะเบดินิวเคลียร์) และเพลิงไหม้ยเูรเนียม และการฟุ้ งกระจายของตริ

เตียม นอกจากนีย้งัมีโปรแกรม “General” ซึง่เก่ียวข้องกบันิวไคลน์กมัมนัตรังสีหรือการรวมกนัของ

สารกมัมนัตรังสีมากกวา่ 2 ชนิด ซึง่รวบรวมอยูใ่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ICRP 30, ICRP 60)  

โดยแบบจําลองได้คาดคะเนผลกระทบทางรังสีของสารกมัมนัตรังสี ในระยะทางน้อยกวา่ 10 

กิโลเมตร  โดยพิจารณาร่วมกบัทิศทางลม ซึง่จะทําให้ทราบผลของการเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีใน

ระยะเวลาเร่ิมเกิดเหต ุ(น้อยกวา่ 1 – 2 ชั่วโมง)  การแพร่กระจายซึง่เกิดจากการระเบดิ เชือ้เพลงิท่ี

ทําให้เกิดเพลิงไหม้หรือพืน้ท่ีท่ีเกิดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี สําหรับสถานการณ์จําลองนัน้ภายใน

โปรแกรมจะมีตวัอยา่งของสถานการณ์จําลอง ในขณะเดียวกนัก็สามารถเพิม่สถานการณ์จําลอง

ตามต้องการได้ รวมไปถึงการรวมสารกมัมนัตรังสีได้มากกวา่ 50 นิวไคลด์กมัมนัตรังสี กรณีเหตุ

ฉกุเฉินทางรังสีเก่ียวข้องกบัสารกมัมนัตรังสีมากกวา่ 2 ชนิด 

แบบจําลองการแพร่กระจายในอากาศ 

8.2 

โปรแกรมถกูออกแบบมาเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังานระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีและวางแผน

ตอ่เหตฉุกุเฉินทางรังสีอย่างรวดเร็ว ซึง่เป็นเคร่ืองมือในการจดัการและประเมินสถานการณ์ท่ีใช้ใน

พืน้ท่ีเกิดเหตไุด้งา่ย นอกจากนีโ้ปรแกรมนีย้งัใช้สําหรับการวิเคราะห์ความปลอดภยัของสถาน

ประกอบการทางรังสี  

พ้ืนฐานของโปรแกรม Hotspot 
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ภาพท่ี 2-11 หน้าแรกของโปรแกรม Hotspot Code [12] 

8.3 

โปรแกรม Hotspot ใช้คําแนะนําคา่ปริมาณรังสีของ International Commission 

on Radiological Protection (ICRP) ซึง่เป็นคา่ท่ีสรุปผลจากรายงาน  Federal Guidance 

Report No.11 (GFR-11, 1988), Federal Guidance Report No.12 (GFR-12, 1993), Federal 

Guidance Report No.13 (GFR-13)  โดย FGR-11 ให้ปริมาณ Dose Coefficient ในรูปของ

ปริมาณรังสียงัผลรวมใน 50 ปี สําหรับการหายใจของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีและขึน้อยูก่บั

แบบจําลอง biokinetic และ dosimatric ตามเอกสาร ICRP 30 (1979, 1980, 1981, 1988)  สว่น 

FGR-12 ให้ dose coefficient ในรูปของปริมาณรังสีตอ่หนว่ยเวลา ซึง่รวมไปถึงการได้รับรังสีจาก

ภายนอกร่างกายของนวิไคลด์กมัมนัตรังสีในอากาศ, นํา้หรือดนิ ส่วน FGR-13 ให้ Dose 

Coefficient ท่ีใช้ในแบบจําลองแบบ New Lung Model (ICRP 66) และวิธีการของชดุ ICRP 

60/70, Eckerman et al (2010) 

นิวไคลด์กัมมันตรังสีในโปรแกรม Hotspot 
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9. งานวจัิยท่ีเก่ียวข้อง 

9.1 Micheal K. และ Ronald W. Perry (1980)

(1) กระบวนการในการแจ้งเหต ุ

 [13] ได้กําหนดเกณฑ์ในการประเมนิ

สําหรับแผนปฏิบตักิารตอ่เหตฉุกุเฉินในการขนสง่วสัดกุมัมนัตรังสี ซึง่งานวิจยันีจ้ดัทําขึน้เพ่ือ

กําหนดเกณฑ์ท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางสําหรับประเมินแผนปฏิบตัิการตอ่เหตฉุกุเฉินท่ีเก่ียวข้องกบั

วสัดกุมัมนัตรังสี ซึง่การพฒันาของเกณฑ์เหลา่นีนํ้าไปสูก่ารจดัทํารูปแบบของการศกึษาความ 

หมายและหน้าท่ีของแผนฉกุเฉิน รวมไปถึงการทบทวนกระบวนการตา่งๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัภยัพิบตัิ

ธรรมชาตแิละภยัพิบตัอ่ืินท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัวสัดกุมัมนัตรังสี และการพิจารณาลกัษณะเฉพาะของ

การขนสง่วสัดกุมัมนัตรังสี ซึง่สามารถสรุปเกณฑ์ท่ีสําคญัสําหรับแผนปฏิบตักิารออกเป็น 8 ด้าน

คือ 

 กระบวนการในการแจ้งเหตจุะเร่ิมขึน้เม่ืออบุตัเิหตนุัน้ได้เกิดขึน้ โดยกระบวน 

การในการแจ้งเหตจุะจบลงเม่ือหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีได้รับแจ้งเหตเุข้าปฏิบตังิานระงบัเหตท่ีุเกิดขึน้ 

เพ่ือให้แนใ่จวา่หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องตอ่การระงบัเหตฉุกุเฉินจะสามารถรับแจ้งหรือทราบถึง

สถานการณ์ตา่งๆ จงึมีความจําเป็นท่ีจะพฒันาเกณฑ์ท่ีชดัเจนสําหรับพจิารณาวา่หนว่ยงานใดจะ

เป็นหนว่ยงานท่ีรับแจ้งเหตฉุกุเฉิน และชอ่งทางไหนท่ีควรใช้ในการตดิตอ่ส่ือสารและข้อมลูใดท่ี

จําเป็นต้องการรับแจ้งเหต ุ 

 (2) การประเมินถึงอบุตัเิหตทีุ่เกิดขึน้ 

 เคร่ืองมือเฉพาะมีความต้องการเพ่ือประเมนิความถกูต้องท่ีมีความสําคญักบั

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้และสถานท่ีเกิดเหตท่ีุอาจมีวสัดกุมัมนัตรังสีหลดุออกมาหรือยืนยนัวา่ไมมี่สาร

กมัมนัตรังสีหลดุออกมา ซึ่งถือเป็นสิ่งท่ีสําคญัสําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าไปปฏิบตังิานในพืน้ท่ีเกิดเหตุ

มากกวา่ความรวดเร็วในการแจ้งเหตฉุกุเฉิน  

 (3) การให้ข้อมลูท่ีถกูต้องกบัประชาชน 

 สิ่งท่ีเป็นปัญหาท่ีสําคญัในการจดัการตอ่ประชาชนในอบุตัเิหตคืุอ ความสบัสน

ท่ีเกิดขึน้ เม่ือแตล่ะหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องให้ข้อมลูโดยตรงกบัประชาชน แถลงการณ์ท่ีคลมุเคลือ

และขดัแย้งกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จะทําให้ลดความเช่ือถือและลดความมัน่ใจของประชาชนในการ

ป้องกนัชีวิตและทรัพย์สินของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ลกัษณะการให้ข้อมลูแก่ประชาชนควร

เป็นการให้คําแนะนําเทา่นัน้ นัน่คือความพยายามในการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้

เพ่ือให้ประชาชนเช่ือวา่ไมมี่ความเส่ียง ดงันัน้แถลงการณ์ท่ีคลมุเคลือ การสร้างความไมน่า่เช่ือถือ

และสงสยัตา่งๆ ของประชาชนท่ีอาจจะเกิดขึน้จะต้องดําเนินการป้องกนัทนัที โดยการให้ข้อมลูท่ี

แนน่อน ไมทํ่าให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบตอ่การคาดการณ์ในอนาคตของการขนสง่วสัดกุมัมนัตรังสี 
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 (4) การป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้กบัประชาชนและการปฏิบตังิานป้องกนั       

อนัตรายในด้านอ่ืนๆ 

 อบุตัเิหตตุา่งๆ ท่ีเกิดขึน้และนําไปสูภ่ยัคกุคามตอ่สขุภาพและความปลอดภยั

ของประชาชน จะต้องมีการอพยพประชาชนออกจากบริเวณท่ีมีความเส่ียงสูบ่ริเวณท่ีปลอดภยั 

รวมไปถึงการควบคมุการเข้าออกและดําเนินการตามมาตรการอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น ในอบุตัเิหตท่ีุเกิด

ขึน้กบัการขนสง่นัน้ ประชาชนท่ีได้รับความเส่ียงจะประกอบไปด้วยผู้ ท่ีเดนิทางผา่นไปในบริเวณ

พืน้ท่ีเกิดอบุตัเิหต ุ โดยเฉพาะการแผรั่งสีจากวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีมีการขนสง่  สิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุในการ

หาความสมัพนัธ์ของการวางแผนอพยพภยัท่ีเกิดในธรรมชาตคืิอ ประชาชนสว่นมากจะไมอ่พยพ

ทนัทีเม่ือพวกเขาถกูซกัถามจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้ความสนใจตา่งๆ อาจจะถกูพฒันา

โดยตรงเพ่ือกระตุ้นความสนใจในการอพยพเพ่ือให้ประชาชนยอมปฏิบตัิตาม 

 การดําเนินการในการกระตุ้นและให้ความสําคญักบัการอพยพจะต้องจดัทํา

เป็นกระบวนการในการตดัสินใจตอ่การอพยพและเส้นทางท่ีแนะนํา ซึง่ข้อมลูตา่งๆ ท่ีให้แก่

ประชาชนจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ประชาชนปฏิบตัิตามตอ่แผนการอพยพ  ในการทบทวนการกระตุ้น

ตอ่การอพยพนัน้เป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีควรประกาศเป็นกระบวนการตดัสินใจในการอพยพและแนะนํา

เส้นทางท่ีเป็นข้อมลูท่ีเหมาะสมให้ผู้อพยพปฏิบตัติามซึง่อยูใ่นแผนอพยพ ในความเป็นจริงของการ

กระตุ้นให้มีการอพยพจะขึน้อยูก่บัสภาวะและเง่ือนไขของแผนท่ีเกิดขึน้จริง เชน่ จํานวนประชาชนท่ี

ได้รับความเส่ียง ความสามารถและปัญหาของเส้นทางในการอพยพ รวมไปถึงขนิดของวสัดุ

กมัมนัตรังสีท่ีเก่ียวข้อง 

 อบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้กบัการขนส่งอาจจะเป็นไมไ่ด้สําหรับเจ้าหน้าท่ีประจํา

ยานพาหนะ เจ้าหน้าท่ีจากหนว่ยงานระงบัเหตท่ีุมาถึงท่ีเกิดเหตหุรือหนว่ยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องจะ

กําหนดและควบคมุพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ ซึง่เป็นไปได้วา่บคุคลเหล่านีอ้าจจะไมมี่ประสบการณ์

ในการจดัการตอ่อบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้กบัวสัดกุมัมนัตรังสี ดงันัน้ต้องมีความระมดัระวงักบัการได้รับ

รังสี โดยอาจจะต้องมีการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี นอกจากนีแ้ล้วเคร่ืองมือตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้องสําหรับระงบัเหตคุวรท่ีจะเตรียมไว้ในพืน้ท่ีด้านนอก และงา่ยตอ่การใช้งานของเจ้าหน้าท่ี

ในพืน้ท่ี สว่นพืน้ท่ีสําหรับการปฐมพยาบาลทางการแพทย์ควรเตรียมพร้อมสําหรับการรักษา

ผู้ได้รับบาดเจ็บท่ีอาจเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บท่ีไมไ่ด้

รับการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

 (5) การควมคมุการได้รับรังสี 

 สิง่ท่ีต้องการมากกวา่การได้รับรังสีของประชาชนคือการใช้เคร่ืองมือในการ 

ตรวจวดัรังสีและการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีของเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตแุละประชาชนในพืน้ที 

แนวทางในการป้องกนัควรท่ีจะต้องดําเนินการอย่างถกูต้องและเหมาะสมเพ่ือสามารถควบคมุการ 
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ได้รับรังสีของเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานระงบัเหตไุด้ 

 (6) หน้าท่ีความรับผดิชอบสําหรับการวางแผนและการดําเนนิงาน 

 แผนปฏิบตังิานกรณีฉกุเฉินทางรังสีควรท่ีจะต้องมีความชดัเจนท่ีแสดงให้เห็น

ถึงหนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องภายใต้แผนท่ีได้จดัทําขึน้  รวมไปถึงการมอบหมายหน้าท่ีความ

รับผิดชอบสําหรับหนว่ยงานตา่งๆ ในแผนท่ีจดัทําขึน้ สิ่งเหลา่นีค้วรมีเอกสารประกอบการ

ดําเนินการเพ่ือให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถดําเนินการได้อย่างถกูต้อง  

 

 (7) การฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนการระงบัเหตฉุกุเฉิน 

 เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการระงบัเหตฉุกุเฉิน รวมถึงทบทวนหน้าท่ี

ความรับผดิชอบรวมถึงการควบคมุสถานการณ์ตา่งได้อยา่งรวดเร็ว ควรมีการฝึกซ้อมแผนฉกุเฉิน

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยการฝึกซ้อมนัน้จะทําให้ทราบถึงปัญหาตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้หากเกิด

เหตฉุกุเฉินขึน้มาได้อยา่งถกูต้อง รวมไปถึงการทดสอบการแก้ปัญหาในสภาวะวิกฤตใินระดบัของ

เหตฉุกุเฉินตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 

9.2 S.Shoaib Raza และ M.Iqbal (2005)

สําหรับสถานการณ์จําลองได้มีการจําลอง 2 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ท่ี 1 

เป็นอบุตัเิหตใุนแกนเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณจูนทําให้เกิดการฟุ้ งกระจายบริเวณปล่องควนัท่ีมีความ

สงู 61 เมตร สว่นสถานการณ์ท่ี 2 เป็นอบุตัเหตท่ีุเกิดจากระบบท่อในเคร่ืองปฏิกรณ์ถกูปิดกัน้และ

เกิดแรงดนัจนทําให้เกิดการฟุ้ งกระจายของสารกมัมนัตรังสีบริเวณพืน้ โดยความเร็วลมเฉล่ียท่ี

ความสงู 61 เมตรคือ 2.9 เมตรตอ่วินาที และใกล้ระดบัผิวหน้าดนิความเร็วลมเฉล่ีย 2.0 เมตรตอ่

วินาที  

 [14] ได้จดัทําแบบจําลองการฟุ้ งกระจายใน

อากาศสําหรับอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากเคร่ืองปฏิกรณ์ประมาณวูจิยัปากีสถาน-1 (PARR-1) ซึง่เป็นการ

จําลองการฟุ้ งกระจายในอากาศและการคํานวณปริมาณรังสี กรณีเกิดอบุตัเิหตกุารฟุ้ งกระจายใน

อากาศของนวิไคลน์กมัมนัตรังสีของเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณวิูจยัปากีสถาน-1 ซึง่มีกําลงัการเดนิ 

เคร่ือง 10 เมกะวตัต์ โดย committed Effective Doses (CEDs) ตอ่ประชาชนตามทิศทางลมท่ี

เคล่ือนท่ีผ่าน มีการคํานวณผลโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ Hotspot ซึง่พฒันาโดย Lawrence 

Livermore National Laboratory มหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา   

ผลการศกึษาสรุปได้วา่ การฟุ้ งกระจายสารกมัมนัตรังสีไมมี่ผลกระทบตอ่ประชา 

ชนและไมมี่ผลกระทบตอ่พืน้ท่ีภายนอกท่ีตัง้ ซึง่พืน้ท่ีในระยะ 1 – 2 กิโลเมตรรอบเคร่ืองปฏิกรณ์

ปรมาณมีูความพร้อมตอ่การจดัการควบคมุตามใบอนญุาต ซึง่จะมีการควบคมุทัง้ทางเข้าและ

ทางออก และไมมี่ประชาชนอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีนี ้ ยกเว้นเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีซึง่อยู่

ภายในระยะ 1 กิโลเมตรทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เม่ือเกิดอบุตัเิหตขุึน้เจ้าหน้าท่ีเหลา่นีจ้ะถกู
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อพยพโดยยานพาหนะของหนว่ยงาน ถึงแม้วา่จะไมมี่การอพยพเจ้าหน้าท่ีตามสถานการณ์สมมตท่ีิ

ได้ดําเนินการในงานวิจยันี ้ แตก็่ต้องมีการจดัทําแผนฉกุเฉินภายนอก ซึง่ตามเกณฑ์ของคา่ CED 

ในพืน้ท่ีภายนอกจะถกูกําหนดเป็นระยะ 500 เมตร และระยะท่ีมีการนํามาใช้แล้วคือ 750 เมตร ซึง่

เป็นระยะตามเกณฑ์ของปริมาณการได้รับรังสีไทรอยด์ 

9.3 Richard W.Poeton และคณะ (2008)

หลกัการท่ีใช้เป็นแนวทางสําหรับแนวทาง ในการให้คําแนะนํากรณีเกิดเหตฉุกุเฉินจาก

ระเบดินิวเคลียร์คือ 

 [15] ได้ดําเนินการวางแผนสําหรับเหตฉุกุเฉิน

กรณีรุนแรงท่ีสดุของรัฐวอชิงตนั : การวางแผนปฏิบตัิการเร่ิมต้นสําหรับเหตกุารท่ีเกิดจากระเบดิ

นิวเคลียร์ ซึง่งานวิจยันีไ้ด้วิเคราะห์ถึงผลกระทบของระเบดินวิเคลียร์ ในพืน้ท่ีชมุชน โดยการ

วางแผนขัน้พืน้ฐานถึงการปฏิบตักิารเร่ิมต้นโดยไมไ่ด้ให้ลกัษณะการทํานายด้วยโปรแกรมถึงผลท่ี

ตามมาของเหตกุารณ์ แตจ่ะพฒันาการปฏิบตัิการท่ีอาจจะนําไปใช้ในพืน้ท่ีเกิดเหตแุละ

สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี โดยจะให้คําแนะนําท่ีเหมาะสมกบัประชาชนในพืน้ท่ีและ

ผู้ปฏิบตังิาน 

(1) การปฏิบตักิารป้องกนัอนัตรายควรให้ความสําคญัเป็นอยา่งแรกตอ่ภยัคกุ 

คามท่ีเกิดขึน้กบัชีวิตและสขุภาพของประชาชน 

(2) การปฏิบตักิารท่ีได้ออกแบบมาควรจะนํามาทดลองใช้ก่อนท่ีจะนําไปใช้งาน

จริง 

(3) การให้คําแนะนําควรขึน้อยูก่บัความสามารถในการสงัเกตผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

โดยสามารถใช้ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในการแก้ปัญหาตา่งๆ หากระบบการส่ือสารไม่

สามารถใช้การได้ 

ผลการศกึษาของงานวิจยันีไ้ด้ผลการทดลองดงันี ้

 (1) ความเสียหายได้ขยายตวัอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากระเบดิ ความร้อนและรังสี 

โดยเกิดความเสียหายซึง่อยูไ่กลออกไปในระยะ 3 กิโลเมตรจากพืน้ท่ีเกิดเหตขุองระเบดิ ความ

เสียหายทางกายภาพและผลกระทบทางด้านรังสี  

 (2) ในระยะรัศมีท่ีไกลออกไปนัน้จะมีผลกระทบทนัที โดยจะมีปริมาณรังสีสงูซึง่

เกิดจากฝุ่ นกมัมนัตรังสี ซึง่จะเกิดอยา่งรวดเร็วหลงัจากเกิดการระเบดิขึน้ โดยฝุ่ นกมัมนัตรังสีจะฟุ้ ง

กระจายไปตามทิศทางลม ดงันัน้ในเส้นทางท่ีมีการฟุ้ งกระจายนัน้มีความจําเป็นท่ีต้องหลีกเล่ียง

ความเส่ียงจากการได้รับรังสีปริมาณสงู 

 (3) ปริมาณรังสีในระยะสัน้จะเกิดผลกระทบจากการได้รับรังสีภายนอกร่างกาย 

 (4) ภายใต้เง่ือนไขของการสะสมปริมาณรังสีในชว่ง 24 ชัว่โมงแรกโดยปราศจาก

เคร่ืองกําบงันัน้สามารถคํานวณได้เทา่กบั 5.6 ซีเวิร์ต ท่ีระยะ 16 กิโลเมตร และ 2.8 ซีเวิร์ต ท่ีระยะ 
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24 กิโลเมตรจากบริเวณท่ีเกิดการระเบิด เม่ือประมาณการได้รับรังสีในปีแรกโดยปราศจากเคร่ือง

กําบงัชีใ้ห้เหน็วา่ปริมาณรังสีจะลดลงต่ํากวา่ 0.02 ซีเวิร์ตในระยะประมาณ 160 กิโลเมตรจาก

บริเวณท่ีเกิดการระเบิดขึน้  

ผลของการวิจยันีส้รุปได้วา่  

 (1) ถ้าประชาชนได้เข้าไปอยู่ในสถานท่ีกําบงัท่ีแข็งแรงแล้ว เชน่ ใต้ดนิหรือพืน้ท่ีท่ี

สร้างไว้สําหรับกําบงัรังสี ควรมีกําแพงท่ีหนาซึง่จะทําให้สามารถป้องกนัรังสีได้ โดยเม่ือเกิดระเบดิ

นิวเคลียร์ขึน้ควรท่ีจะอยูใ่นแหลง่กําบงัประมาณ 24-48 ชัว่โมง และหลงัจากนัน้ให้ออกมาจากพืน้ท่ี

นัน้ 

  (1.1) ถ้าไมส่ามารถหาเคร่ืองกําบงัท่ีมีความแข็งแรงได้และเกิดฝุ่ นกมัมนัตรังสี 

ให้อพยพออกมาในระยะ 16 กิโลเมตรจากจดุท่ีเกิดระเบดินิวเคลียร์ขึน้ โดยเส้นทางท่ีสัน้ท่ีสดุ

สําหรับการอพยพคือเส้นทางตัง้ฉากกบักลุม่ควนัฝุ่ นกมัมนัตรังสี เม่ือออกจากพืน้ท่ีแล้วให้ทําการ

ถอดชดุและชําระล้างทําความสะอาดร่างกาย  

  (1.2) ในระยะ 16 กิโลเมตรจากจดุท่ีเกิดระเบดินิวเคลียร์ คําแนะนําท่ีจะใช้ใน

การป้องกนัอนัตราย คือ การอยูใ่นเคร่ืองกําบงัซึง่เป็นสถานท่ีท่ีดีท่ีสดุ จากนัน้ให้พิจารณา

เคล่ือนย้ายไปอยูใ่นระยะมากกวา่ 160 กิโลเมตรจากจดุท่ีเกิดระเบิดเม่ือไม่สงัเกตเห็นฝุ่ น

กมัมนัตรังสี โดยควรวางแผนให้อยูใ่นเคร่ืองกําบงัเป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง และหลงัจากนัน้ควรท่ีจะ

ฟังข้อมลูจากหนว่ยงานผู้ มีอํานาจในพืน้ท่ี 

9.4 Hyeongki Shin และ Juyoul Kim (2009) [16] ได้ร่วมกนัวิจยัถึงการพฒันา

สถานการณ์สมมตขิองวตัถรุะเบดิตดิวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีสามารถปฏิบตัไิด้จริงและการวิเคราะห์ผลท่ี

ตามมาของวสัดกุมัมนัตรังสี ซึง่มีสาเหตมุาจากเหตการณ์การก่อการร้าย เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 

ค.ศ.2001  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่นําไปสูก่ารศกึษาเชงิลกึของการนําเอาวสัดกุมัมนัตรังสีมา

ตดิกบัวตัถรุะเบดิและเหตกุารณ์ท่ีเป็นอนัตรายท่ีเกิดจากวสัดกุมัมนัตรังสี ซึง่การศกึษานีไ้ด้มีการ

พฒันาสถานการณ์สมมตท่ีิมีความเป็นไปได้จากวตัถรุะเบิดติดกบัวสัดกุมัมนัตรังสี โดยวสัดุ

กมัมนัตรังสีที่มีความเป็นไปได้ที่จะนํามาใช้ในการก่อการร้ายกรณีดงักลา่วจํานวน 9 ไอโซโทป คือ 

Am-241,  Cf-252, Cs-137, Co-60, Ir-192, Pu-238, Po-210, Ra-226 และ Sr-90  สว่นการ

ประเมินผลท่ีตามมาและความเป็นไปได้ของสถานการณ์สมมตนิัน้ จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ 

Hotspot ซึง่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตอ่เหตฉุกุเฉินทางรังสีซึง่รวมไปถึง

การระเบิดท่ีเก่ียวข้องกบัวสัดกุมัมนัตรังสี โดยจะแสดงระดบัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีรวมไปถึง

พืน้ท่ีท่ีเกิดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและการคํานวณตา่งๆ ร่วมกบัการประเมินทางด้านสภาพ
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ภมูอิากาศและทศิทางลม ผลจากการศกึษาในครัง้นีจ้ะใช้วสัดกุมัมนัตรังสี คือ Cs-137 เน่ืองจาก

เป็นผงจงึฟุ้ งกระจายได้ดีในอากาศจงึเป็นสาเหตใุห้ได้รับรังสีจากภายนอกร่างกายและ Am-241 

เน่ืองจากสามารถเป็นอนัตรายหากได้รับรังสีภายในร่างก่าย  โดยผลท่ีตามมาของสถานการณ์ท่ี

เกิดการกระจายตวัซึง่เป็นผลมาจากวตัถรุะเบิดท่ีตดิกบัวสัดกุมัมนัตรังสีภายในพืน้ท่ีชมุชนเมือง จะ

ถกูประเมินในรูปของคา่ปริมาณรังสียงั, ปริมาณการได้รับรังสีภายในและภายนอกร่ายกาย รวมไป

ถึงการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีบนพืน้ดนิ ซึง่จะชว่ยในด้านการปฏิบตังิานป้องกนั การเตรียมความ

พร้อมตอ่เหตฉุกุเฉินทางรังสีและระบบการปฏิบตังิานตา่งๆ และจะเป็นผลในการพฒันาของทีม

สํารวจด้านการป้องกนัอนัตรายจากรังสีและเข้าชว่ยเหลือ รวมทัง้การจดัการและตดัสินใจตอ่

เหตกุารณ์ฉกุเฉินทางรังสีทีเ่กิดขึน้  

  ผลการศกึษาสรุปได้วา่อนัตรายจากวสัดกุมัมนัตรังสีชนิด Am-241 มีความเส่ียง

มากกวา่ Cs-137 เม่ือพจิารณาถึงคา่ปริมาณรังสียงัผลทัง้หมด และผลกระทบจากระบบนํา้ด่ืม 

นอกจากนีห้ากการก่อการร้ายท่ีเก่ียวข้องกบัวสัดกุมัมนัตรังสีเกิดในตอนกลางคืนจะมีความรุนแรง

มากกวา่ในตอนกลางวนั แตป่ระชาชนอาจจะได้รับอนัตรายน้อยกวา่เน่ืองจากสว่นใหญ่จะอยูใ่นท่ี

พกัอาศยัของตน 



บทที่  3 

สภาพทั่วไปของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

1. ประวัตคิวามเป็นมา [17] 

สืบเน่ืองจากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วทางด้านอตุสาหกรรมของกรุงเทพมหานคร ก่อให้ 

เกิดปัญหาในการจราจร การขาดแคลนท่ีอยู่อาศยัสาธารณปูโภค ฯลฯ ซึง่ในขณะเดียวกนัอีกสว่น

หนึง่ของประเทศ คือ ภมูิภาคตา่งๆ ประชากรดํารงชีพด้วยความยากจนทําให้ในท่ีสดุเกิดการ

หลัง่ไหลเข้าสูเ่มืองหลวงเพ่ือหางานทํา ดงันัน้ รัฐบาลจงึแก้ปัญหาและพฒันาประเทศไปสูก่าร

ขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยรวมโดยมีแนวความคดิ ในการกระจายความเจริญไปสูภ่มูิภาคทัง้ใน

ด้านแรงงาน และรายได้ของประชากรรวมทัง้เป็นการชะลอการขยายตวัของเมืองหลวง และการ

แก้ปัญหาตา่งๆจงึมีแนวทางในการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมท่ีอยูน่อกเมืองหลวง เม่ือประเทศไทยมี

การพบก๊าซธรรมชาตใินอา่วไทย การปิโตรเล่ียมแหง่ประเทศไทย ได้ดําเนินการนําก๊าซมาแยกและ

ตอ่มาได้มีการพฒันาอตุสาหกรรมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาตมิาเป็นวตัถดุบิหลกั ได้แก่ อตุสาหกรรมปิโตร

เคมี เคมีภณัฑ์และปุ๋ ยเคมี ทําให้เกิดการพฒันานิคม อตุสาหกรรมท่ีมุง่เน้นการสร้างงาน และสร้าง

เมืองอตุสาหกรรมใหมใ่นภาคตะวนัออก เปิดประตเูศรษฐกิจการลงทนุพืน้ท่ีใหม ่ คือ จดุกําเนิด

นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ภายใต้โครงการพฒันาพืน้ท่ีบริเวณฝ่ังทะเลตะวนัออก การพจิารณา

ตัง้นิคมอตุสาหกรรมในเขตมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง รัฐบาลได้เลือกจงัหวดัระยองเน่ืองจากมี

ลกัษณะภมูปิระเทศท่ีเหมาะสมไมไ่กลจากกรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาลได้พฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานตา่งๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่อตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อาท ิทา่เรือ

นํา้ลกึ ระบบถนน รถไฟ ระบบสง่นํา้ ระบบโทรคมนาคม ฯลฯ การพฒันาดงักลา่วคือเป้าหมายของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 5 ในการกระจายความเจริญจากเมืองหลวงไปสู่

ภมูิภาคอยา่งเป็นระบบภายในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ประกอบด้วย อตุสาหกรรมปิโตรเคมี 

เคมีภณัฑ์ เหล็ก โรงกลัน่นํา้มนั โรงไฟฟ้า พืน้ท่ีสําหรับโรงงานอตุสาหกรรมเป็นการให้เชา่ใน

ระยะเวลา 30 ปี และพิจารณาตอ่ให้อีกคราวละ 20 ปี โดยจดัแบง่พืน้ท่ีตามลกัษณะกลุม่

อตุสาหกรรมและได้มีการจดัเตรียมพืน้ท่ีสําหรับหน่วยงานภาครัฐและหนว่ยบริการตา่งๆ เพ่ือ

อํานวยความสะดวกให้แก่ชมุชนตลอดจนผู้ประกอบการอตุสาหกรรม 

นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุประกอบด้วยระบบสาธารณปูโภคและสิง่อํานวยความ

สะดวกอยา่งครบวงจร ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ระบบถนน ถนนสายหลกัเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชอ่งทางจราจร กว้าง 40 

เมตร ถนนสายรองกว้าง 25 เมตร 

(2) ระบบไฟฟ้า กําลงัผลิตรวม 1,545 MW 
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(3) ระบบนํา้ดบิ อา่งเก็บนํา้มีความจรุวมปีละประมาณ 240 ล้านลบ.ม. นิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ เตรียมระบบสง่จา่ยนํา้ 100 ล้านลบ.ม. ตอ่ปี ปัจจบุนัผู้ประกอบการใน

นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุใช้อยูป่ระมาณ 72 ล้านลบ.ม.ตอ่ปี แรงดนันํา้ 5-6 บาร์ 

(4) ระบบนํา้ประปา กําลงัผลิต 15,300 ลบ.ม./วนั ใช้ระบบกรองเร็ว แรงดนันํา้ 3-

4 บาร์ ปัจจบุนัผู้ประการใช้อยูป่ระมาณ 5,000 ลบ.ม./วนั 

(5) ระบบบําบดันํา้เสีย เขตอตุสาหกรรมทัว่ไป กําลงัการบําบดั 4,000 ลบ.ม./วนั 

เขตธุรกิจอตุสาหกรรม กําลงัการบําบดั 7,200 ลบ.ม./วนั 

(6) ทา่เรือนํา้ลกึ มีทา่เรือให้บริการสินค้าหลกั คือ ทา่เรือทัว่ไป ทา่เรือเคมีภณัฑ์

และของเหลว ทา่เรือขนถ่ายเหลก็ ทา่เรือปุ๋ ยเคมี ทา่เรือนํา้มนั 
 

2. ท่ีตัง้  

นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ตัง้อยูใ่นเขตเทศบาลเมืองมาบตาพดุ อําเภอเมือง จงัหวดั

ระยอง โดยทางเข้านิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุอยู่บนถนนสขุมุวิท นอกจากนีภ้ายในเขตนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุยงัมีนิคมอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีตัง้อยูใ่กล้เคียงกนั คือ 

(1) นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) 

(2) นิคมอตุสาหกรรมผาแดง 

(3) นิคมอตุสาหกรรมเอเซีย 

(4) นิคมอตุสาหกรรมอาร์ไอแอล 

3. เนือ้ท่ี [18][19] 

นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุมีพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 10,215  ไร่ โดยแบง่เป็น เขตพืน้ท่ี

อตุสาหกรรม 7,092 ไร่ เขตพืน้ท่ีอยู่อาศยั 1,490 ไร่ เขตพืน้ท่ีใช้สอย 627 ไร่ เขตพืน้ท่ีสีเขียว 1,006 

ไร่  โดยมีจํานวนโรงงาน 70 โรงงาน นอกจากนีย้งัมีนิคมอตุสาหกรรมท่ีตัง้อยูบ่ริเวณใกล้เคียงโดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 

(1) นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก  พืน้ท่ีทัง้หมด 2,501 ไร่ เขตพืน้ท่ี

อตุสาหกรรม 1,902 ไร่ เขตพืน้ท่ีใช้สอย 599 ไร่ จํานวนโรงงาน 39 โรงงาน 

(2) นิคมอตุสาหกรรมผาแดง พืน้ท่ีทัง้หมด 540 ไร่ เขตพืน้ท่ีอตุสาหกรรม 497 ไร่ 

เขตพืน้ท่ีใช้สอย 43 ไร่ จํานวนโรงงาน 3 โรงงาน 

(3) นิคมอตุสาหกรรม อาร์ ไอ แอล พืน้ท่ีทัง้หมด 1,703 ไร่ เขตพืน้ท่ีอตุสาหกรรม 

1,258 ไร่ เขตพืน้ท่ีใช้สอย 445 ไร่ จํานวนโรงงาน 7 โรงงาน 
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(4) นิคมอตุสาหกรรมเอเซีย พืน้ท่ีทัง้หมด 2,490 ไร่ เขตพืน้ท่ีอตุสาหกรรม 1,998 

ไร่ เขตพืน้ท่ีอยู่อาศยั 3 ไร่ เขตพืน้ที่ใช้สอย 254 ไร่ เขตพืน้ท่ีสีเขียว 235 ไร่ จํานวนโรงงาน 7 

โรงงาน 

                นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุอยูห่า่งจากกรุงเทพฯ ทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ ตามทาง

หลวงแผน่ดนิหมายเลข  3  (สขุมุวิท)  ระยะทางประมาณ 204  กิโลเมตร และอยูห่า่งจากศาลา

กลางจงัหวดัระยอง (ศนูย์ราชการจงัหวดัระยอง)  ประมาณ  8 กิโลเมตร หา่งจากจงัหวดัระยอง

ประมาณ 20  กิโลเมตร   

4. สภาพภูมิอากาศและความเร็วลม [20][21] 

 4.1 

ลกัษณะภมูิ อากาศในบริเวณพืน้ทจงัหวดัระยองและพืน้ที่เขตเทศบาลเมืองมาบ

ตาพุด มีลกัษณะภูมิอากาศแบบมรสมุเมืองร้อน (Tropical Savanna Climate)  เป็นพืน้ท่ีท่ีมี 

อุณหภูมิสูงและมีฝนตกค่อนข้างชุกเกือบตลอดปี เน่ืองจากอิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดผ่าน 3 

ทิศทาง คือ ลมเหนือ ลมตะวนัตกเฉียงใต้ และลมใต้ โดยในรอบปี ประกอบด้วย 3 ฤดกูาล คือ   

สภาพภูมิอากาศ 

(1)   ฤดหนาวหรือฤดแูล้ง  ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกมุภาพนัธ์    โดยได้รับ

อิทธิพลของลมมาจากทศเหนือท่ีพัดพาเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งจากประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามา   

(2)   ฤดฝูนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตลุาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวนัตกเฉียงใต้ ท่ีพดัพาความชมุชืน้จากทะเลเข้าสู่ฝ่ัง ทําให้มีปริมาณเมฆมาและฝนตกชกุ และ

ในบางครัง้ท่ีมีพายดีุเปรสชัน่เคล่ือนตวัมาจากทะเลจีนใต้จะทําให้มีฝนตกหนกัมากขึน้ 

(3)  ฤดรู้อน  ช่วงปลายเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจาก

ลมทางทิศใต้ซึง่พดัพาเอาความชุม่ชืน้จากทะเลเข้ามาทําให้อากาศโดยทัว่ไปไมร้่อนจดัมากนกั 

4.2 

จากการรวบรวมข้อมูลทิศทางและความเร็วลมจากสถานีตรวจวดัอากาศสตัหีบ 

กรมอุตุนิยมวิทยาโดยใช้ข้อมูลในคาบ 31  ปี  (พ.ศ. 2523-2553)  แสดงดังตารางท่ี 3-1 และ

รูปภาพท่ี 3-1 สามารถสรุปลกัษณะทิศทางและความเร็วลมของพืน้ท่ีได้ ได้แก่ ลมพดัมาจากทิศ

เหนือในช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม  ลมพัดมาจากทิศใต้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน

พฤษภาคมและลมพดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน ความเร็วลม

เฉลี่ยตลอดปีมีคา่เท่ากบั 4.47 น๊อต (2.3 เมตร/วินาที) เดือนท่ีมีความเร็วลมเฉลี่ยต่ําสดุ คือ เดือน

ตลุาคม เดือนท่ีมี ความเร็วลมเฉล่ียสงูสดุ คือ เดือนมีนาคม  

ความเร็วลม 
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ตารางท่ี 3-1 สถิติทิศทางและความเร็วลมในคาบ 31 ปี (พ.ศ.2523-2553) ของสถานีตรวจวัด

อากาศสตัหีบ [21] 

สถานอตุนิุยมวิทยา 459204 – สตัหีบ    ละติจดู 12 องศา 41 ลปิดาเหนือ 

ความสงูจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง 16 เมตร   ลองติจดู 100 องศา 59 ลปิดาตะวนัออก 

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ความเร็ว

ลมเฉลี่ย 

(m/s) 

1.93 2.38 2.64 2.62 4.95 2.55 2.30 2.51 1.87 1.65 2.13 2.18 

ทิศทาง

ลม 
N S S S S SW SW SW SW N N N 

ท่ีมา กรมอตุนุยิมวิทยา 2554 

 

 
ภาพท่ี 3-1 ภาพทิศทางและความเร็วลมเฉล่ีย ในคาบ 31 ปี (พ.ศ.2523-2553) ของสถานีตรวจวดั

อากาศสตัหีบ (หนว่ยเป็นเมตรตอ่วินาที, m/s)  [21] 

5. ลักษณะสารสนเทศภูมิศาสตร์และชุมชน  

 นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและนิคมอตุสาหกรรมใกล้เคียงมีชมุชนท่ีตัง้อยูร่อบพืน้ท่ีเป็น

จํานวน 33 ชมุชน ดงัตารางท่ี 3-2 โดยการศกึษานีไ้ด้จดัทําระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในพืน้ท่ีท่ี

ทําการศกึษา เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบกรณีเกิดการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี โดยมีละเอียด

ของขอบเขตของนิคมอตุสาหกรรม ชมุชนและเส้นทางท่ีสําคญัในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตา

พดุ ดงัภาพท่ี 3-2 
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ภาพท่ี 3-2 ลกัษณะสารสนเทศภมูิศาสตร์ในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ลกัษณะพืน้ท่ีชมุชนและเส้นทางการเดนิทางท่ีสําคญั 
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ตารางท่ี 3-2  จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพดุ [18] 

ชุมชน 
ตาํแหน่งใน

แผนท่ี 

จาํนวน จาํนวน ประชากร 

ครัวเรือน ประชากร ชาย หญิง 

1.ชมุชนกรอกยายชา C1 329 672 347 325 

2.ชมุชนเกาะกก-หนองแตงเม C2 407 1,044 519 525 

3.ชมุชนเขาไผ ่ C3 1,010 1,299 694 605 

4.ชมุชนคลองนํา้ห ู C4 162 590 297 293 

5.ชมุชนเจริญพฒันา C5  136  659 329 330 

6.ชมุชนชากลกูหญ้า C6 598 2,683 1,400 1,283 

7.ชมุชนซอยคีรี C7 173 744 393 351 

8.ชมุชนซอยประปา C8 249 1,092 528 564 

9.ชมุชนซอยร่วมพฒันา C9 1,925 2,242 1,132 1,110 

10.ชมุชนตลาดมาบตาพดุ C10 1,299 2,536 1,071 1,465 

11.ชมุชนตลาดห้วยโป่ง C11 1,488 1,725 878 847 

12.ชมุชนตากวน-อา่วประดู ่ C12 350 2,067 1,061 1,006 

13.ชมุชนเนินพยอม C13 649 1,391 720 671 

14.ชมุชนบ้านบน C14 1,401 1,458 729 729 

15.ชมุชนบ้านพลง C15 203 909 461 448 

16.ชมุชนบ้านล่าง C16 2,299 2,710 1,414 1,296 

17.ชมุชนมาบขา่-มาบใน C17 807 1,140 581 559  

18.ชมุชนมาบขา่-สํานกัอ้ายงอน C18 1,080 1,341 732 609 

19.ชมุชนมาบชลดู C19 531 2,301 1,164 1,137 

20.ชมุชนมาบยา C20 357 1,376 709 667 

21.ชมุชนโขดหิน C21 3,477 4,273 2,201 2,072 

22.ชมุชนวดัมาบตาพดุ C22 1,933 2,314 1,129 1,185 

23.ชมุชนวดัโสภณ C23 264 1,419 752 667 

24.ชมุชนสํานกักะบาก C24 368 522 244 278 

  25.ชมุชนหนองนํา้เย็น C25 209 811 400 411 

  26.ชมุชนหนองบวัแดง C26 515 959 505 454 

  27.ชมุชนหนองแฟบ C27 255 1,280 635 645 
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ตารางท่ี 3-2 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพดุ (ตอ่) [18] 

ชุมชน 
ตาํแหน่งใน

แผนท่ี 

จาํนวน จาํนวน ประชากร 

ครัวเรือน ประชากร ชาย หญิง 

28.ชมุชนหนองหวายโสม C28 788 1,189 580 609 

29.ชมุชนห้วยโป่งใน 1 C29 972 1,281 614 667 

30.ชมุชนห้วยโป่งใน 2 C30 1,504 1,975 1,016 959 

31.ชมุชนอิสลาม C31 674 1,358 680 678 

32.ชมุชนห้วยโป่งใน-สะพานนํา้

ทว่ม 

C32 689 1,224 638 586 

33.ชมุชนเกาะกก - 212 677 354 323 

  รวมทัง้สิน้   33   ชมุชน  27,317 49,261 24,907 24,354 

ท่ีมา : ข้อมลู  ณ  เดือนมกราคม  2553 (กองสวสัดกิารสงัคม เทศบาลเมืองมาบตาพดุ) 

หมายเหตุ : จํานวนครัวเรือนไมร่วมบ้านเชา่ท่ีมีบ้านเลขท่ีแตไ่มมี่ผู้อยูอ่าศยั 
 

6. สาธารณสุข [18] 

นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุอยูภ่ายในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพดุ  มีสถานบริการด้าน

สาธารณสขุ  ดงันี ้

(1) รัฐบาล  1  แหง่  ได้แก่  โรงพยาบาลมาบตาพดุ     เตียงคนไข้    30  เตียง 

6.1 โรงพยาบาล 

(2) เอกชน  1  แหง่  ได้แก่  โรงพยาบาลมงกฎุระยอง  เตียงคนไข้  100  เตียง 

6.2 ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองมาบตาพุด

(1) ศนูย์บริการสาธารณสขุเนินพยอม 

  จํานวน  6  แหง่  ได้แก่ 

(2) ศนูย์บริการสาธารณสขุตากวน 

(3) ศนูย์บริการสาธารณสขุเกาะกก 

(4) ศนูย์บริการสาธารณสขุมาบขา่ 

(5) ศนูย์บริการสาธารณสขุโขดหิน 

(6) สถานีอนามยัมาบตาพดุ 

7. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั [18] 

  เทศบาลเมืองมาบตาพดุจดัให้มีการปฏิบตัหิน้าท่ีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตา่งๆ  ท่ี

เกิดขึน้ ซึง่รวมไปถึงนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและใกล้เคียง โดยเทศบาลเมืองมาบตาพดุ  มี

สถานีดบัเพลิง  2  สถานี มีอปุกรณ์ ดงันี ้
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7.1 จํานวนรถดับเพลิง

(1) รถดบัเพลิงชนิดบนัไดเล่ือนอตัโนมตัิ จํานวน 1 คนั ความจนํุา้  1,000  ลติร 

เคมีโฟม 1,000 ลิตร  ความสงู  30  เมตร 

   แยกตามประเภท 

(2) รถยนต์ดบัเพลิงชนิดเคมีโฟม จํานวน  4  คนั  ความจนํุา้  6,000  ลิตร  เคมี

โฟม  6,000  ลิตร  ผงเคมีแห้ง  250  กิโลกรัม 

(3) รถยนต์ปิคอพัสายตรวจ  อปพร.  จํานวน  1  คนั  

(4) รถยนต์บรรทกุเคร่ืองหาบหามปิกอพั  จํานวน  2  คนั  

(5) รถยนต์ปิคอพัสายตรวจ งานป้องกนัฯ  จํานวน  1  คนั  

(6) รถยนต์ปิกอพัตรวจการณ์เคล่ือนท่ีเร็ว  จํานวน  1  คนั  

(7) รถ/อปุกรณ์อ่ืน ๆ 

(8) รถบรรทกุนํา้ดบัเพลิงอเนกประสงค์  ความจ ุ 5,000  ลิตร  จํานวน  5  คนั  

(9) รถบรรทกุนํา้ดบัเพลิงอเนกประสงค์  ความจ ุ 10,000  ลิตร  จํานวน  2  คนั  

(10) รถบรรทกุนํา้ดบัเพลิงอเนกประสงค์ความจ ุ 12,000  ลิตร  จํานวน  2  คนั     

(11) รถยนต์กู้ภยัขนาดกลางพร้อมอปุกรณ์  จํานวน  1  คนั  

(12) เคร่ืองชว่ยหายใจชนิดถงัเหลก็  ขนาด  300  บาร์  จํานวน  17  เคร่ือง 

(13) เคร่ืองชว่ยหายใจชนิดคาร์บอน  ขนาด  300  บาร์ จํานวน  16  เคร่ือง  

(14) ชดุป้องกนัความร้อน  2,000 F  จํานวน  13  ชดุ   

(15) ชดุป้องกนัความร้อน  (NOMAX)  360  F  จํานวน  20  ชดุ 

(16) รถบรรทกุโฟมชนิดลากจงู  ขนาดความจ ุ 2,000  ลิตร  จํานวน  2  คนั  

(17) ชดุประดานํา้  จํานวน  2  ชดุ  

(18) ชดุป้องกนัสารเคมี  LEVEL A จํานวน  5  ชดุ 

(19) เคร่ืองป๊ัมลมพร้อมสายลมและอปุกรณ์ครบชดุ  จํานวน  1  ชดุ        

(20) เคร่ืองอดัก๊าซไนโตรเจนสําหรับเคร่ืองดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  พร้อม

อปุกรณ์ครบชดุ  จํานวน  1  ชดุ 

(21) เคร่ืองอดัอากาศสําหรับเคร่ืองชว่ยหายใจแรงดนัสงูแบบประจําท่ี   จํานวน

1  ชดุ 

(22) เคร่ืองค้นหาและวดัความลกึใต้นํา้ (ซาวเดอร์) จํานวน 1 เคร่ือง 

7.2 เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง  ชนิดหาบหาม  จํานวน 14 เคร่ืองแยกเป็น ขนาด 13 แรงม้า 

จํานวน 4 เคร่ือง, ขนาด 33 แรงม้า จํานวน 2 เคร่ือง, ขนาด 40 แรงม้า จํานวน 4 เคร่ือง, 

ขนาด  55  แรงม้า จํานวน  4  เคร่ือง 
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7.3 แหล่งน้ําท่ีใช้ในการดับเพลงิ  จากแหล่งน้ําธรรมชาติ

(1) ข้างทางหลวงสาย 36 ตรงข้ามบริษัท มหากิจรับเบอร์ ประมาณ  8,000 

ลกูบาศก์เมตร ระยะหา่งสถานีดบัเพลงิ  11  กิโลเมตร  

  7 แหง่  ดงันี ้

(2) สระไทยรัฐ  ประมาณ  36,000  ลูกบาศก์เมตร  ระยะห่างสถานี

ดบัเพลิง  6  กิโลเมตร  

(3) ฝายศาลาบ้านบน  ประมาณ  2,500  ลูกบาศก์เมตร ระยะห่างสถานี

ดบัเพลิง  5  กิโลเมตร   

(4) ฝายหนองหวายโสม  ประมาณ  4,000  ลูกบาศก์เมตร ระยะห่างสถานี

ดบัเพลิง 3  กิโลเมตร 

(5) คลองนํา้หู  ประมาณ  9,000  ลูกบาศก์เมตร   ระยะห่างสถานี

ดบัเพลิง  7  กิโลเมตร 

(6) สระนํา้เมืองใหม่มาบตาพุด  ประมาณ  5,000  ลูกบาศก์เมตร  ระยะห่าง

สถานีดบัเพลิง  5  กิโลเมตร 

(7) บ่อนํา้ธรรมชาติ  หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประมาณ 

12  ลกูบาศก์เมตร 



บทที่  4 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 การวิจยันีจ้ะมีการแบง่การศกึษาออกเป็น 2 สว่น คือ การจดัทําแนวทางการเตรียมความ

พร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสี สําหรับสถานประกอบการทางรังสี ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

จงัหวดัระยองและการจําลองการแพร่กระจายของวสัดกุมัมนัตรังสี โดยมีรายละเอียดการดําเนนิ 

การในการวิจยัดงันี ้

1. การจัดทาํแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางรังสี สาํหรับสถานประกอบ 

การทางรังสี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

 1.1 ดําเนนิการศกึษาข้อมลูเอกสารท่ีเก่ียวข้องในการจดัทําแนวทางการเตรียมความพร้อม

กรณีฉกุเฉินทางรังสี โดยแบง่เอกสารเป็น 2 สว่น คือ  

1.1.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องภายในประเทศซึง่เป็นเอกสารท่ีมีการนําไปใช้ในการ

จดัการตอ่เหตฉุกุเฉินทางรังสีตัง้แตร่ะดบัชาต ิระดบักระทรวง ระดบัจงัหวดัและระดบัท้องถ่ิน โดยมี

เอกสารดงันี ้

  (1) แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิพ.ศ.2553 – 2557 

  (2) แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย จงัหวดัระยอง 

  (3) แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินกลุม่นคิมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุ จงัหวดั

ระยอง  

  (4) แผนฉกุเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแหง่ชาต ิพ.ศ.2553 

  (5) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

  1.1.2 เอกสารทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่างประเทศ เพ่ือนํามาวิเคราะห์และ

เพิ่มเตมิให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ีท่ีทําการศกึษา จํานวน 2 ฉบบั คือ 

  (1) Generic Procedures for Assessment and Response during a 

Radiological Emergency, IAEA-TECDOC-1162 

  (2) Manual for First Responder to a Radiological Emergency, EPR-First 

Responders 2006 IAEA 

 1.2 ทําการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากเอกสารทัง้สองสว่นเพ่ือจดัทําแนวทางตามกรอบการ

ดําเนินการของแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ พ.ศ.2553-2557 ซึง่เป็นแนวทาง

เร่ิมต้น โดยมีลกัษณะการเปรียบเทียบและรายละเอียดของเอกสารตา่งๆ กบัแผนป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ พ.ศ.2553 -2557 ซึง่แบง่ออกเป็น 3 สว่นคือ ก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั

และหลงัเกิดภยั มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4-1 
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1.3 ดําเนินการเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีท่ีทําการศกึษา ทัง้สถานประกอบการทางรังสี 

และหนว่ยงานตา่งๆ ในพืน้ท่ี โดยการเก็บข้อมลูจะประกอบด้วย วสัดกุมัมนัตรังสีทีมี่การใช้

ประโยชน์ จํานวนเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี  เคร่ืองมือวดัรังสี ลกัษณะทัว่ไปในพืน้ท่ีนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ  เป็นต้น  

1.4 นําการปฏิบตัจิริงของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จากการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย (รังสี) จงัหวดัระยอง ประจําปี 2554  มาประกอบการ

วิเคราะห์และพิจารณาเพิ่มเตมิ ในการปฏิบตัจิริงของเจ้าหน้าท่ีทัง้หมดในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรม

มาบตาพดุ 

1.5 ทําการวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดท่ีทําการศกึษา ร่วมกบัข้อมลูท่ีได้

จากการเก็บข้อมลูในพืน้ท่ี และการปฏิบตัจิริงในการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย (รังสี) จงัหวดัระยอง ประจําปี 2554 เพ่ือจดัทําเป็นแนวทางการ

เตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง โดยมี

ลกัษณะการวิเคราะห์ท่ีเช่ือมโยงการศกึษาทัง้หมด ดงัภาพท่ี 4-1  

 1.6 จดัทําและสรุปแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีสําหรับสถานประ 

กอบการทางรังสีในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 
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ภาพท่ี 4-1 แผนภมูิการศกึษาและวิเคราะห์แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

จงัหวดัระยอง 

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ

พ.ศ.2553 – 2557 

กรอบแนวทางในการดําเนินการ 

ก่อนเกิดภยั 

แผนฉกุเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแหง่ชาติ พ.ศ.2553 

หลงัเกิดภยั 

Generic Procedures for Assessment and 

Response during a Radiological  Emergency 

Manual for First Responder to a 

Radiological Emergency 

การสํารวจและเก็บข้อมลูสถาน

ประกอบทางรังสี ในพืน้ที่เขต

นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

จงัหวดัระยอง 

ขณะเกิดภยั

 

แผนปฏิบตัิการภาวะฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถุ

อนัตราย จงัหวดัระยอง 

สรุปและวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จาก

เอกสารของประเทศที่เก่ียวข้อง

กบัการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี

ในพืน้ที่และเอกสารของ IAEA 

สําหรับแนวทางในการจดัการ

กรณีฉกุเฉินทางรังสี ก่อนเกิดภยั 

ขณะเกิดภยั หลงัเกิดภยั 

แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางรังสี สาํหรับสถาน

ประกอบการทางรังสี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวัดระยอง 

- การดําเนินการป้องกนัและลดผลกระทบ 

- การดําเนินการเตรียมความพร้อม 

- การบริหารจดัการเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทาง

รังสี 

- การจดัการหลงัเกิดภยั 

แผนปฏบิตัิการภาวะฉกุเฉินกลุม่นิคมอตุสาหกรรมพืน้ที่

มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

เอกสาร

ภายในประเทศ 

เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

เอกสาร IAEA 

การฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัด้านสารเคมี

และวตัถอุนัตราย (รังส)ี จงัหวดัระยอง ประจํา ปี 2554 
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ตารางท่ี 4-1 ลกัษณะการเปรียบเทียบของเอกสารท่ีเก่ียวข้องภายในประเทศ เพ่ือจดัทําแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสี  

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 

แผนปฏิบัตกิารภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี

และวัตถุอนัตราย จังหวัดระยอง 

แผนปฏิบัตกิารภาวะฉุกเฉินกลุ่ม

นิคมอุตสาหกรรมพืน้ที่มาบตาพุด 

จ.ระยอง 

แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาต ิ

พ.ศ.2553 

ก่อนเกิดภยั 

แบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื 

- การดาํเนินการป้องกนัและลดผลกระทบ 

- การดําเนินการเตรียมความพร้อม 

ยงัไมไ่ด้กลา่วถงึแนวทางการเตรียมความ

พร้อมกอ่นเกิดภยั ในด้านเหตฉุกุเฉินทางรังส ี 

 

 

 

เน่ืองจากเป็นแผนท่ีดาํเนินการภายใต้

แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินด้าน

สารเคมีและวตัถอุนัตราย จงัหวดั

ระยอง ดงันัน้จึงยงัไมม่แีนวทางในการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกิดภยั 

เป็นแผนแมบ่ทระดบัชาติท่ีเก่ียวข้องกบั

นิวเคลยีร์และรังสท่ีีเป็นกรอบการดําเนินการ 

ดงันัน้จงึยงัไมม่ีแนวทางในการเตรียมความ

พร้อมด้านนิวเคลยีร์และรังสทีัง้กอ่นเกิดภยั 

ขณะเกิดภยัและหลงัเกิดภยั 

สว่นภายในแผนฯ จะมีรายละเอียดของ

ลกัษณะการเกิดภยัคกุคามที่เกิดขึน้ ออกเป็น 

5 ประเภท ตามลกัษณะประเภทและความ

รุนแรงของเหตกุารณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้  

ขณะเกิดภยั 

การบริหารจดัการเมือ่เกิดเหตฉุกุเฉินทางรังส ี

1.1 มกีารแบง่การดาํเนินการเป็น 3 ระดบั คอื 

ระดบัโรงงาน ระดบัท้องถ่ินและระดบัจงัหวดั  

1.2 มกีารแบง่การดาํเนินการเป็น 8 ฝ่าย เมื่อ

เหตฉุกุเฉินยกระดบัเป็นระดบัจงัหวดั 

มีแนวการการปฏิบตัิตามแนวทางของ

แผนปฏิบตัภิาวะฉกุเฉินด้านสารเคมี

และวตัถอุนัตราย จงัหวดัระยอง 

หลงัเกิดภยั 

- การจดัการหลงัเกิดภยั 

ยงัไมไ่ด้กลา่วถงึแนวทางการเตรียมความ

พร้อมหลงัเกิดภยั ในด้านเหตฉุกุเฉินทางรังส ี

เน่ืองจากเป็นแผนท่ีดาํเนินการภายใต้

แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินด้าน

สารเคมีและวตัถอุนัตราย จงัหวดั

ระยอง ดงันัน้จึงยงัไมม่แีนวทางในการ

เตรียมความพร้อมก่อนเกิดภยั 
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2. การจาํลองการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี  

การทํานายการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีในการศกึษานี ้ เป็นตวัอยา่งการจําลอง

การแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบท่ี

เกิดขึน้กบัประชาชนและเข้าระงบัเหตขุองหนว่ยงานตา่งๆ ในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ รวมถึงสนบัสนนุ

แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสี โดยใช้ข้อมลูของวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีมีการใช้อยู่

ในพืน้ท่ีจริง และใช้โปรแกรมท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลจากการจําลองการแพร่กระจาย คือ โปรแกรม 

Hotspot โดยมี Algorithm แสดงไว้ในภาคผนวก ข  ซึง่ผลท่ีได้จากโปรแกรม Hotspot จะนํามา

วิเคราะห์ร่วมกบัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์ถึงแนวทางการเตรียมกรณีฉกุเฉินทาง

รังสีในด้านตา่งๆ เชน่ พืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ การเข้าระงบัเหตขุองหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องและ

การอพยพประชาชน  โดยการจําลองนีกํ้าหนดเป็น 2กรณี คือ  

(1) ตวัอยา่งการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีชนิด อะเมริเซียม-241 (Am-241)  

(2) ตวัอยา่งการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีชนิดซีเซียม-137 (Cs-137)  

แตล่ะกรณีจะมีการกําหนดทิศทางและความเร็วลมตามสภาพภมูอิากาศจริงตามฤดกูาล 

คือ ฤดรู้อน ฤดหูนาวและฤดฝูน ซึง่มีลกัษณะของทิศทางและความเร็วลมท่ีแตกตา่งกนั โดยใช้

ข้อมลูของสถานีตรวจวดัอากาศสตัหีบ มีระยะทางหา่งจากนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ประมาณ 

25 กิโลเมตร โดยแตล่ะตวัอยา่งการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีมีการใช้ชดุคําสัง่ของ

โปรแกรม Hotspot และการวิเคราะห์ข้อมลู โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ตวัอยา่งสถานการณ์สมมต ิ กําหนดให้มี 2 กรณี คือ 

2.1.1 กรณีท่ี 1 เกิดเหตเุพลิงไหม้โรงงาน A  ณ จดุ Y ซึง่มีการติดตัง้วสัดุ

กมัมนัตรังสี ชนิด อะเมริเซียม-241 (Americium-241, Am-241) จํานวน 8 ชดุ อยูใ่นบริเวณ

เดียวกนั ความแรงกมัมนัตภาพรวม เทา่กบั 3.515 x 1011 เบค็เคอเรล (9.5 ครีู) ทําให้เกิดการ

แพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี  

2.1.2 กรณีท่ี 2 เกิดเหตเุพลิงไหม้โรงงาน B  ณ จดุ X ซึง่มีการติดตัง้วสัดุ

กมัมนัตรังสี ชนิดซีเซียม-137 (Caesium-137, Cs-137)  จํานวน 19 ชดุ อยูใ่นบริเวณเดียวกนั 

ความแรงกมัมนัตภาพรวม เทา่กบั 1.095 x 1012 เบค็เคอเรล (29.6 ครีู) ทําให้เกิดการแพร่กระจาย

ของสารกมัมนัตรังสี  

2.2 กําหนดเง่ือนไขชดุคําสัง่ (input) ของโปรแกรม Hotspot โดยกําหนดเง่ือนไขท่ี

สําคญัดงันี ้

  2.2.1 Model ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ General Fire (เพลิงไหม้ทัว่ไป) 

  2.2.2 Source Team ข้อมลูสําหรับวสัดกุมัมนัตรังสีและข้อมลูการเกิดเพลิง

ไหม้ โดยข้อมลูท่ีสําคญัท่ีต้องใสใ่นโปรแกรมนัน้ มีรายละเอียดของข้อมลูดงันี ้
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   กรณีท่ี 1

    -  Material at Risk (MAR) = 3.515 x 1011 เบค็เคอเรล 

  Radionuclide = Am-241 

   กรณีท่ี 2

   -  Material at Risk (MAR) = 1.095 x 1012 เบค็เคอเรล 

 Radionuclide = Cs-137 

  ทัง้สองกรณีใสข้่อมลูในการเกิดเพลิงไหม้ คือ 

  -  Fuel Fire Information = Enter Could Top 

  - Release Radius = 20 เมตร 

  -  Could Top = 20 เมตร 

  2.2.3 Meteorology ข้อมลูทางอตุนุิยมวิทยา ซึง่จะใช้ข้อมลูจริงท่ีได้จากสถานี

อตุนุิยมวิทยาสตัหีบ ท่ีระดบัความสงู 16 เมตร โดยใช้ข้อมลูจากรูปภาพท่ี 3-1 ในบทท่ี 3 โดย

กําหนดทิศทางลมท่ีมีสถิตสิงูสดุ คือ ทิศเหนือ ความเร็วลมเฉล่ีย 2.15 เมตร/วินาที, ทิศใต้ ความเร็ว

ลมเฉล่ีย 2.53 เมตร/วินาที และทศิตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็วเฉล่ีย 2.64 เมตร/วินาที สว่น 

Stability class นัน้จะกําหนดเป็น Stability Class F เน่ืองจากเป็น Class ท่ีมีสภาพรุนแรงท่ีสดุ 

(Worst Case Stability) โดยข้อมลูท่ีสําคญัท่ีต้องใสใ่นโปรแกรมทัง้ 2 กรณี มีรายละเอียดของ

ข้อมลูดงัตารางท่ี 4-2 

ตารางท่ี 4-2  ข้อมลูในแตล่ะทิศทางลมท่ีต้องใสใ่นโปรแกรม Hotspot ทัง้ 2 กรณี 

ทศิทางลม 16-Mater Wide Speed Wide Direction 

ทิศเหนือ 2.1 m/s 0 

ทิศใต้ 2.53 m/s 180 

ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 2.64 m/s 225 
 

  2.2.4 Setup เป็นการตัง้คา่รายละเอียดของโปรแกรม โดยมีการตัง้คา่ท่ีต้องใส่

และกําหนดในโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดงันี ้คือ 

  - Terrain = Standard : Conservative Option 

  - Radiological Unit = SI (Sievert, Gray, Bq) 

  - Distance Unit = Metric 

  - Wide Ref Height = 16 meter  

  - DCF Library = FGR13   

  2.2.5 Output สําหรับผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากโปรแกรม Hotspot จะใช้ข้อมลู

ของ Table Output และ Total Effective Dose Plot เพ่ือนําไปวิเคราะห์ร่วมกบัระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร์ตอ่ไป 
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  2.2.6 คา่ Factor อ่ืนๆ กําหนดให้เป็นคา่ Default ของโปรแกรมโดยมีคา่ตา่งๆ 

ดงันี ้

   2.2.6.1 Damage Ratio (DR) = 1.000 

   2.2.6.2 Airborne Fraction (RF) = 1.0x10-02 

   2.2.6.3 Effective Release Height   = 14 m 

   2.2.6.4 Respirable Dep. Vel.       : 0.30 cm/s 

   2.2.6.5 Non-respirable Dep. Vel.   : 8.00 cm/s 

   2.2.6.6 Respirable Fraction (RF)   : 5.00x10-02 

   2.2.6.7 Leakpath Factor    (LPF)   : 1.000 

   2.2.6.8 Receptor Height            : 1.5 m 

   2.2.6.9 Sample Time                : 10.000 min 

   2.2.6.10 Inversion Layer Height     : None 

 2.3 นําข้อมลูการแพร่กระจายทัง้ 2 กรณีท่ีได้ทัง้ 3 ลกัษณะ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ 

ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ โดยนํามาวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกบัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ ในการวิเคราะห์

เส้นทางของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง พืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบและการจดัการตอ่เหตฉุกุเฉินทาง

รังสีท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีท่ีได้กําหนดเป็นพืน้ท่ีสมมตใินเหตนิุคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  



 

 

บทที่  5 

แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางรังสี 

แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสี สําหรับสถานประกอบการทางรังสี ใน

เขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง สามารถแบง่การลกัษณะการเตรียมความพร้อม

ตามแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิพ.ศ.2553-2557  ออกเป็น 3 สว่น   คือ ก่อนเกิด

ภยั ขณะเกิดภยัและหลงัเกิดภยั โดยมีรายละเอียดการเตรียมการทัง้ 3 สว่น ดงันี ้  

1. ก่อนเกิดภยั  [2][3][4][5][18][19][35]      

 แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ พ.ศ.2553-2557 ได้แบง่การเตรียมความ

พร้อมในป้องกนัและบรรเทาภยัจากสารเคมีและวตัถอุนัตรายก่อนเกิดภยัออกเป็น 2 สว่น คือ 

1.1 การป้องกันและลดผลกระทบ

เป็นการประเมินด้านความเส่ียงและประเมินโอกาส หรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิด

เหตฉุกุเฉินทางรังสีขึน้ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ รวมถึงข้อมลูพืน้ท่ีเส่ียงและข้อมลูความ

ปลอดภยัเพ่ือรองรับการอพยพ ซึง่ในแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ พ.ศ.2553-

2557 ได้กําหนดให้สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ เป็นหนว่ยงานหลกัในการจดัเตรียมแนวทางการ

เตรียมความพร้อมในการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีเกิดจากวสัดกุมัมนัตรังสี  ดงันัน้เม่ือประเมิน

จากเอกสารตา่งๆ พบวา่สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัตไิด้จดัทําแผนฉกุเฉินทางนวิเคลียร์และรังสี

แหง่ชาต ิพ.ศ.2553 โดยแผนฉบบัดงักลา่วเป็นแผนแม่บทด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ซึง่ได้

กลา่วถึงลกัษณะและชนดิของภยัคกุคามทางนิวเคลียร์และรังสีขึน้ เพ่ือประเมินและจดักลุม่

ลกัษณะของภยัคกุคามและสามารถประเมนิความเส่ียงของเหตฉุกุเฉินทางนวิเคลียร์และรังสี สว่น

หนว่ยงานระดบัท้องถ่ินและหนว่ยงานระดบัจงัหวดัยงัไม่มีเอกสารท่ีกลา่วถึงการเตรียมการป้องกนั

และลดผลกระทบก่อนเกิดภยัแตอ่ยา่งใด  

  

เม่ือนําข้อมลูท่ีได้จากเอกสารทัง้ 2 ฉบบั มาวิเคราะห์ถึงการป้องกนัและลด

ผลกระทบ ในแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีของสถานประกอบการทางรังสี

ก่อนเกิดภยั ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง พบวา่ยงัไมมี่เอกสารอ้างอิงท่ี

กลา่วถึงการเตรียมการในการป้องกนัและลดผลกระทบในพืน้ท่ีดงักลา่ว ดงันัน้จงึสามารถจดัทํา

แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสี ก่อนเกิดภยั ด้านการป้องกนัและลดผลกระทบ 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1.1 วสัดกุมัมนัตรังสีท่ีมีการใช้ประโยชน์ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ

  ข้อมลูวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีมีการใช้ประโยชน์ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตา

พดุจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง
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เพ่ือสามารถหามาตรการเชงิป้องกนัและจดัทําแนวทางการเตรียมการท่ีถกูต้องและเหมาะสม โดย

ปัจจบุนัมีสถานประกอบการทางรังสีท่ีอยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุจํานวน 30 หนว่ยงาน 

มีการใช้วสัดกุมัมนัตรังสีรวมทัง้หมด 14 ชนิด ดงันี ้      

  1.1.1.1 อะเมริเซียม-241 (Americium-241, Am-241)   

   1.1.1.2 อะเมริเซียม-241/เบริลเลียม (Americium-241/Beryllium, Am-

241/Be )    

  1.1.1.3 แคดเมียม -109 (Cadmium -109, Cd-60)     

   1.1.1.4 คเูรียม, -244 (Curium – 244, Cm -244)    

   1.1.1.5 โคบอลต์-60 (Cobalt-60, Co-60)  

  1.1.1.6 ซีเซียม-137 (Cesium-137, Cs -137)  

  1.1.1.7 เหล็ก-55 (Iron-55, Fe-55)    

  1.1.1.8 อิริเดียม-192 (Iridium-192, Ir-192) 

   1.1.1.9 คริปทอน-85 (Krypton-85, Kr-85     

   1.1.1.10 นิกเกิล-63 (Nickel-63, Ni-63)     

   1.1.1.11 โพรมีเทียม-147 (Promethium-147, Pm-147)  

   1.1.1.12 ซีลีเนียม-75 (Selenium-75, Se-75)    

   1.1.1.13 สทรอนเชียม-90 (Strontium-90, Sr-90)    

   1.1.1.14 ยเูรเนียมเส่ือมสมรรถนะ (Depleted Uranium)   

    โดยมีลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีแตกตา่งกนัตามวตัถปุระสงค์การใช้งาน

ของสถานประกอบการทางรังสีแตล่ะแหง่ ซึง่วสัดกุมัมนัตรังสี คา่กมัมนัตภาพรังสี คา่

กมัมนัตภาพรังสีรวม จํานวนชดุของวสัดกุมัมนัตรังสี  ดงัตารางท่ี 5-1 

 ตารางท่ี 5-1 รายการวสัดกุมัมนัตรังสี จํานวนชดุและคา่กมัมนัตรังสีภาพรวม   

ลาํดบั วัสดุกัมมันตรังสี 
จาํนวน

(ชุด) 

ค่ากัมมันตภาพรวม                 

(GigaBecquerel,GBq) 

ประเภทวัสดุ

กัมมันตรังสี 

1 อะเมริเซียม-241 (Am-241)  18 503.94 
ประเภท 4 (17) 

ประเภท 5 (1)  

2 
อะเมริเซียม-241 /เบริลเลียม 

(Am-241/Be )  
2 7.4 ประเภท 4  

3 แคดเมียม-109 (Cd-109)   1 0.11 ประเภท 5 

4 คเูรียม-244 (Cm -244 ) 3 4.44 
ประเภท 4 (1) 

ประเภท 5 (2) 
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ตารางท่ี 5-1 รายการวสัดกุมัมนัตรังสี จํานวนชดุและคา่กมัมนัตรังสีภาพรวม (ตอ่) 

ลาํดบั วัสดุกัมมันตรังสี จาํนวน

(ชุด) 

ค่ากัมมันตภาพรวม                 

(GigaBecquerel,GBq) 

ประเภทวัสดุ

กัมมันตรังสี 

5 โคบอลต์-60 (Co-60) 39 995.81 ประเภท 3 

6 ซีเซียม-137 (Cs -137) 264 3006.71 
ประเภท 3 (262) 

ประเภท 5 (2) 

7 เหล็ก-55 (Fe-55)   1 0.74 ประเภท 4 

8 อิริเดียม-192 (Ir-192) 187 646,020 ประเภท 2 

9 คริปทอน-85 (Kr-85 )   2 19.8 ประเภท 5 

10 นิกเกิล-63 (Ni-63 )   2 0.92 ประเภท 5 

11 โพรมีเทียม-147 (Pm-147) 8 0.03 ประเภท 5 

12 ซีลีเนียม-75 (Se-75 ) 3 9,620 ประเภท 2 

13 สทรอนเชียม-90 (Sr-90) 1 1.85 ประเภท 5 

14 
ยเูรเนียมเส่ือมสมรรถนะ  

(Depleted Uranium) 
190 2791.5 - 

รวมปริมาณวัสดุกัมมันตรังสี

ทัง้หมด 
721 663,065.68 

 

หมายเหตุ  ตวัเลขในวงเล็บ หมายถึง จํานวนชดุท่ีจดัให้อยูใ่นประเภทนัน้ๆ  

 เม่ือพิจารณาจํานวนวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีมีการใช้ประโยชน์มากท่ีสดุ ในเขตนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุมากท่ีสดุ คือ ซีเซียม-137 (Cs-137) ซึง่เกือบทัง้หมดเป็นเคร่ืองวดัทาง

อตุสาหกรรมด้านรังสีแบบติดตัง้อยูก่บัที ่ (Fixed industrial gauges) และอปุกรณ์วดัระดบัของ

ผลิตภณัฑ์ (Level gauges) รองลงมาคือ อิริเดียม-192 (Ir-192) ซึง่เป็นอปุกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสี

แกมมาทางอตุสาหกรรม (Industrial gamma radiography) นอกจากนัน้จะเป็นวสัดกุมัมนัตรังสีท่ี

นําไปใช้ประโยชน์ในด้านเคร่ืองวดัความหนา/เคลือบผิวด้วยรังสี (Thickness/fill-level gauges) 

อปุกรณ์ตรวจจบัอิเลคตรอน (Electron capture devices) เป็นต้น และเม่ือพิจารณาจากการแยก

ประเภทของวสัดกุมัมนัตรังสี วสัดกุมัมนัตรังสีจะถกูจดัให้อยูใ่นประเภท 3 มากท่ีสดุ ซึง่เป็นวสัดุ

กมัมนัตรังสีท่ีเป็นอนัตราย ซึ่ งเป็นเคร่ืองวดัทางอตุสาหกรรมด้วยรังสีแบบติดตัง้อยูก่บัท่ี (Fixed 

industrial gauges) และอปุกรณ์วดัระดบัของผลิตภณัฑ์ (Level gauges) รองลงมาเป็นประเภท 

2 ซึง่เป็นวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีเป็นอนัตรายมาก ซึง่เป็นอปุกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทาง

อตุสาหกรรม (Industrial gamma radiography)  สว่นยเูรเนียมเส่ือมสมรรถนะไมถ่กูจดัให้อยูใ่น
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การจําแนกประเภทวสัดกุมัมนัตรังสี แตต้่องมีการควบคมุและขออนญุาตจากสํานกังานปรมาณู

เพ่ือสนัต ิ   

 1.1.2 โอกาสการเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีอาจจะเกิดขึน้ในเขตนิคมอตุสาหกรรม

มาบตาพดุ

  เม่ือพิจารณาตามประเภทลกัษณะภยัคกุคาม และชนิดของเหตฉุกุเฉินทาง

รังสี เพ่ือวางแผนในการรับมือตอ่เหตฉุกุเฉินทางรังสี ตามแผนฉกุเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

แหง่ชาต ิพ.ศ.2553 นัน้ วสัดกุมัมนัตรังสีท่ีมีการใช้ประโยชน์ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุนัน้ 

จะถกูจําแนกประเภทภยัคกุคามอยูใ่นประเภทท่ี 4 ซึง่จะทําให้อาจเกิดภยัคกุคามขึน้ได้ในท่ีใดท่ี

หนึง่และบริเวณท่ีอาจมีผลกระทบคือ บริเวณท่ีเกิดเหตแุละใกล้เคียง   โดยสามารถสรุปโอกาสการ

เกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา โดยสามารถสรุปโอกาส

การเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีได้ดงันี ้   

     

  1.1.2.1 เหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีมีสาเหตมุาจากเพลิงไหม้และระเบดิ   

    เน่ืองจากสถานประกอบการทางรังสี ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตา

พดุเป็นโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ ในการดําเนนิการกิจการเก่ียวกบัอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 

เคมีภณัฑ์ เหล็ก โรงกลัน่นํา้มนั โรงไฟฟ้า ดงันัน้เหตฉุกุเฉินท่ีเกิดขึน้จงึเป็นไปได้ท่ีจะเกิดจากเพลิง

ไหม้ได้ตลอดเวลา ซึง่มีสาเหตมุาจากวตัถดุิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิต หรือผลผลิตท่ีได้จาก

กระบวนการผลิตสามารถตดิไฟงา่ย นอกจากนีใ้นบางสถานประกอบการมีกระบวนการผลิตท่ีใช้

แรงดนัสงูมากเพราะ ฉะนัน้หากกระบวนการผลิตเกิดความบกพร่องอาจทําให้เกิดการร่ัวไหลของ

วตัถดุบิหรือผลผลิตและอาจจะทําให้เกิดระเบดิได้ ซึง่กรณีการเกิดระเบดินีใ้ห้รวมไปถึงการก่อการ

ร้ายหรือการก่อวินาศกรรมด้วย จากเหตผุลดงักลา่วเม่ือนํามาพจิารณาร่วมกบัการใช้ประโยชน์จาก

วสัดกุมัมนัตรังสีทีส่ว่นใหญ่ในถกูติดตัง้อยูใ่นกระบวนการผลติของสถานประกอบการ ถึงแม้วา่จะ

เป็นวสัดกุมัมมนัตรังสีชนิดปิดผนกึซึง่มีเคร่ืองกําบงัรังสีท่ีมีความแข็งแรงแตห่ากเกิดเหตฉุกุเฉินท่ีมี

สาเหตมุาจากเพลิงไหม้หรือเกิดระเบิด อาจทําให้วสัดกุมัมนัตรังสีได้รับความเสียหายและมีผลทํา

ให้เกิดการฟุ้ งกระจายไปตามทิศทางลมในขณะนัน้และเกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีเกิด

เหตฉุกุเฉินทางรังสีและกระจายเป็นวงกว้าง เกิดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีสําหรับเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบตังิานและประชาชนในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ และอาจจะทําให้เกิดการได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบ

จากการได้รับปริมาณรังสีสงูหรือการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและบางกรณีท่ีมีระดบัความรุนแรงของ

เหตฉุกุเฉินสงูมากอาจทําให้มีผู้ เสียชีวิตได้        

  1.1.2.2 เหตฉุกุเฉินทางรังสีทีมี่สาเหตมุาจากการสญูหาย การขโมยและ

การอยูใ่นสถานท่ีท่ีไมเ่หมาะสมของวสัดกุมัมนัตรังสี      

    เหตฉุกุเฉินทางรังสีประเภทนี ้ สามารถเกิดขึน้ได้กบัวสัดกุมัมนัตรังสีทีมี่
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การเคล่ือนย้ายอยูต่ลอดเวลา เชน่ จงึมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึน้ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตา

พดุเน่ืองจากมีสถานประกอบการทางรังสีท่ีมีการใช้ประโยชน์จากวสัดกุมัมนัตรังสี ท่ีต้องมีการ

เคล่ือนย้ายวสัดกุมัมนัตรังสีอยูต่ลอดเวลา เชน่ อปุกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมามาทาง

อตุสาหกรรม เป็นต้น ถ้าไม่ควบคมุสถานท่ีเก็บหรือไมมี่แนวทางในการเก็บรักษาวสัดกุมัมนัตรังสีท่ี

ดีแล้วก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการขโมยและเกิดการสญูหายได้ นอกจากนีก้ารอยู่ในสถานท่ีท่ีไม่

เหมาะสมของวสัดกุมัมนัตรังสีและขาดความรับผดิชอบโดยนําวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีไมป่ระสงค์จะใช้

ประโยชน์ ไปทิง้ไว้ในสถานท่ีท่ีไมเ่หมาะสมและไมส่ง่ขจดักากกมัมนัตรังสี ถึงแม้วา่ปัจจบุนัในกรณี

นีจ้ะมีความเป็นไปได้น้อยมากเน่ืองจากสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัตมีิการตรวจสอบความปลอดภยั

และจดัทําระเบียนวสัดกุมัมนัตรังสีของสถานประกอบการทางรังสี ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตา

พดุแล้ว แตก็่เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีต้องให้ความสําคญัตอ่โอกาสการเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี จากเหตผุล

ดงักลา่วนีส้ามารถสรุปความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้กบัประชาชนท่ีไมท่ราบถึงอนัตรายท่ีเกิดขึน้ หาก

บคุคลนัน้ไปสมัผสัและ/หรือทําลายเคร่ืองกําบงัรังสีจนสามารถทําให้เกิดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี

ได้และการด้รับอนัตรายจากการได้รับปริมาณรังสีสงูอยา่ฉบัพลนัจนทําให้บคุคลนัน้ได้รับบาดเจบ็

หรืออาจเสียชีวิตจากเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้กระบวนการในการค้นหาวสัดกุมัมนัตรังสี

โดยใช้เคร่ืองมือวดัรังสี จงึมีความสําคญัตอ่การระงบัและบรรเทาเหตฉุกุเฉินทางรังสีให้กลบัคืนสู่

ภาวะปกต ิ   

  1.1.2.3 เหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีมีสาเหตมุาจากการขนส่งวสัดกุมัมนัตรังสี 

    เหตฉุกุเฉินทางรังสีประเภทนี ้ มีสาเหตมุาจากการขนสง่วสัดกุมัมนัตรังสี

ท่ีต้องนําวสัดกุมัมนัตรังสีไปปฏิบตังิานในพืน้ท่ีตา่ง ๆ เชน่ อปุกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทาง

อตุสาหกรรม ซึง่จะต้องมีการปฏิบตังิานในพืน้ท่ีของโรงงานอตุสาหกรรมในเขตนิคมอตุสาหกรรม

มาบตาพดุโดยต้องมีการขนสง่วสัดกุมัมนัตรังสีอยูต่ลอดเวลา โดยการขนสง่จะใช้การขนสง่ทางบก

เทา่นัน้ ดงันัน้ความเส่ียงการเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีจากการขนสง่วสัดกุมัมนัตรังสีจงึสามารถ

เกิดขึน้บนท้องถนนในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุได้ตลอดเวลาและทกุพืน้ท่ี หากเกิดเหตุ

ฉกุเฉินประเภทนีแ้ล้วนอกจากผู้ประสบเหตจุะได้รับบาดเจ็บจากอบุตัเิหตท่ีุเกิดแล้ว ความเส่ียงจาก

การได้รับผลกระทบจากการได้รับปริมาณรังสีสงูหรือการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีก็สามารถเกิดขึน้ได้

หากเหตฉุกุเฉินจากการขนส่งมีระดบัความรุนแรงจนทําให้เคร่ืองกําบงัรังสีได้รับเสียหายและวสัดุ

กมัมนัตรังสีหลดุออกมาจากเคร่ืองกําบงั จนทําให้ผู้ประสบเหตอุาจได้รับบาดเจ็บจากการได้รับ

ปริมาณรังสีและการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีได้ ดงันัน้พนกังานขบัรถและเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานท่ี

เดนิทางมากบัยานพาหนะท่ีขนสง่วสัดกุมัมนัตรังสี ควรทราบถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึน้หากเกิดเหตุ

ฉกุเฉินจากการขนสง่ในระดบัความรุนแรงตา่งๆ นอกจากนีย้านพาหนะท่ีขนสง่วสัดกุมัมนัตรังสี

ต้องมีเอกสารท่ีแสดงคณุลกัษณะท่ีสําคญัของวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีทําการขนสง่และต้องมีเคร่ืองมือ
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วดัรังสีอยูต่ลอดเวลา เพราะเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินขึน้แล้วจะสามารถประเมินความเป็นอนัตรายท่ี

เกิดขึน้ได้    

 ดงันัน้เม่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ตอ่การเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี ทัง้ 3 กรณี

ข้างต้นและพิจารณาจากลกัษณะการใช้ประโยชน์ของวสัดกุมัมนัตรังสี ความแรงกมัมนัตภาพ 

สามารถสรุปโอกาสการเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีแบง่เป็น 3 ระดบั คือ ระดบัต่ํา ระดบักลางและ

ระดบัสงู  โดยรายละเอียดดงัภาพท่ี 5-1 

 1.1.3 

   แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ ได้กําหนดให้มีการจดัเตรียม

ทรัพยากรณ์ท่ีสําคญัในการเตรียมการเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีขึน้ โดยในงานวิจยันีไ้ด้สรุปข้อมลู

ด้านทรัพยากรและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องด้านรังสีในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ดงันี ้

ทรัพยากรในการเตรียมความพร้อมด้านรังสี 

   1.1.3.1 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี     

    ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุมีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี 

ท่ีผา่นการสอบเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี ของสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ และท่ีผา่นการ

ฝึกอบรมหลกัสตูรการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ระดบั 1 และระดบั 2 รวมทัง้หมด 105 คน 

รายละเอียดดงัตารางท่ี  5-2  ซึง่บคุคลเหล่านีจ้ะมีความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกนัอนัตราย

จากรังสีรวมไปถึงการใช้เคร่ืองมือวดัรังสี ในการตรวจสอบความปลอดภยัและความผดิปกตท่ีิ

อาจจะเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีขึน้ โดยสถานประกอบการทางรังสีแตล่ะแหง่จะแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี

ความปลอดภยัทางรังสีอยา่งน้อยแหง่ละ 1 คน 

ตารางท่ี 5-2 จํานวนเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ในด้านรังสีของสถานประกอบการทางรังสีในพืน้ท่ีเขต

นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

ประเภท จาํนวน (คน) 

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี (Radiation Safety Officer, 

RSO)  

4 

เจ้าหน้าท่ีท่ีผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรการป้องกนัอนัตรายจาก

รังสี ระดบั 1 

99 

เจ้าหน้าท่ีท่ีผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรการป้องกนัอนัตรายจาก

รังสี ระดบั 2 

2 

รวมทัง้สิน้ 105 

หมายเหตุ ข้อมลู ณ ปี 2553 
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ภาพท่ี 5-1 ระดบัความเป็นไปได้ของเหตฉุกุเฉินทางรังสีของวสัดกุมัมนัตรังสีประเภทตา่งๆ ท่ีใช้ประโยชน์ในทางอตุสาหกรรม [18] 

1 kBq 1 MBq 1 GBq 1 TBq 1 PBq 

ความแรงรังสีของวัสดุกัมมันตรังสีที่เวลาปัจจุบนั 

ความแรงรังสีตํ่ามาก ความแรงรังสีตํ่า 
ความแรงรังสี 

ปานกลาง 
ความแรงรังสีสูง 

ความแรงรังสี

สูงมาก 

สูง
 

กล
าง

 
ต

ํ่า 

Consumer products 

Calibration sources 

Industrial gauges 

Moisture gauges 

Industrial  

radiography 

Industrial 

Irradiators 
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  1.1.3.2 เคร่ืองมือวดัรงัสีและมาตรวดัรังสีแบบพกพา

   เคร่ืองมือวดัรังสีเป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุในการตรวจวดัคา่ปริมาณรังสี เพ่ือ

ประเมินความเป็นอนัตรายเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีขึน้รวมไปถึงการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี โดย

ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุมีเคร่ืองมือวดัรังสีทัง้หมด 122 เคร่ือง ซึง่ในแตล่ะสถาน

ประกอบการทางรังสีจะมีเคร่ืองมือวดัรังสีอยา่งน้อย 1 เคร่ือง โดยต้องสามารถตรวจวดัปริมาณรังสี

ของวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีครอบครองอยู่ นอกจากนีม้าตรวดัรังสีแบบพกพาก็เป็นสิง่ท่ีสําคญัอีกชนิด

หนึง่ เน่ืองจากการเข้าไปในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีของเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานระงบัเหตนุัน้

จะต้องมีมาตรวดัรังสีแบบพกพา เพ่ือประเมนิความเป็นความเป็นอนัตรายจากการได้รับรังสีของ

ผู้ปฏิบตังิานระงบัเหต ุ โดยในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุนัน้มีมาตรวดัรังสีแบบพกพาทัง้หมด 

112 เคร่ือง โดยสถานประกอบการท่ีมีมาตรวดัรังสีแบบพกพาจะเป็นสถานประกอบทางท่ีมีการ

เคล่ือนย้ายวสัดกุมัมนัตรังสีอยูต่ลอดเวลาและปฏิบตังิานท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดเหตฉุกุเฉินทาง

รังสีได้งา่ย เชน่ วสัดกุมัมนัตรังสีประเภทอปุกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทางอตุสาหรรม

(Industrial gamma radiography) เป็นต้น แตย่งัมีบางสถานประกอบการทางรังสีท่ียงัไมมี่

เคร่ืองมือท่ีครอบคลมุกบัวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีครอบครองและใช้ประโยชน์อยู ่ คือ สถานประกอบการ

ทางรังสีท่ีมีการใช้ประโยชน์จากวสัดกุมัมนัตรังสี ชนิดอะเมริเซียม-241/เบริลเลียม (Americium-

241/Beryllium, Am-241/Be) ซึง่เป็นวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีให้รังสีนิวตรอน ดงันัน้แนวทางการเตรียม

ความพร้อมในป้องกนัอนัตรายและระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี สําหรับวสัดกุมัมนัตรังสีประเภทนีน้ัน้ 

สถานประกอบการทางรังสี ควรมีการจดัหาเคร่ืองมือวดัรังสีให้ครอบคลมุกบัวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีมี

การใช้ประโยชน์อยูห่รือเตรียมมาตรวดัรังสีแบบพกพาท่ีสามารถวดัรังสีนิวตรอนได้ โดยนําติดไว้

บริเวณท่ีวสัดกุมัมนัตรังสีติดตัง้อยู่ เพ่ือทราบปริมาณรังสีนิวตรอนวา่มีระดบัรังสีปกติหรือไม ่ เพ่ือ

เป็นมาตรการเชงิป้องกนัในการตรวจสอบความปลอดภยัและการป้องกนัอนัตรายจากรังสีรวมไป

ถึงการจดัการกรณีฉกุเฉินทางรังสีท่ีอาจเกิดขึน้ทกุเม่ือ 

    

1.1.4 

  ทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ (International Atomic Energy 

Agency, IAEA)  ได้มีการจดัทําสรุปการเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีเคยเกิดขึน้ในประเทศตา่งๆ โดย

ได้รวบรวมและรายละเอียดตา่งๆ รวมถึงการจดัการตอ่เหตฉุกุเฉินทางรังสี เพ่ือเป็นบทเรียนและ

แนวทางสําหรับประเทศตา่งๆ ได้ศกึษาและเป็นมาตรการป้องกนัเพ่ือไมใ่ห้เหตกุารณ์ท่ีเคยเกิดขึน้

ได้เกิดขึน้อีก จากการศกึษาจากเอกสารของ IAEA พบวา่มีอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้ทัว่โลกและได้มีการ

บนัทกึไว้และจดัทําเป็นเอกสารจํานวน 12 ครัง้ ใน 12 ประเทศ โดยอบุตัเิหตตุา่งๆ ท่ีเกิดขึน้นัน้มี

รายละเอียดดงัตารางท่ี 5-3 

อบุตัเิหตทุางรังสีท่ีเกิดขึน้ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
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ตารางท่ี 5-3 รายละเอียดการเกิดอบุตัเิหตทุางรังสีในประเทศตา่งๆ ตามเอกสารของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ 

ปี เมือง ประเทศ ลักษณะการเกิดอุบัตเิหตุ ผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัตเิหตุ 

1987 

[22] 

Goiania Brazil วสัดกุมัมนัตรังสี Cs-137 ในการฉายรังสีทางการแพทย์ได้ถกูทิง้ไว้โดย

ปราศจากการดแูล ทําให้มีผู้ ไปเก็บและนําไปแยกชิน้สว่นทําให้วสัดุ

กมัมนัตรังสีหลดุออกจากเคร่ืองกําบงัและเกิดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

เสียชีวิต 4 คน และมี

ผู้ ได้รับบาดเจ็บ 28 คน พบการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสี 271 คน 

1989 

[23] 

San 

Salvador 

El 

Salvador 

วสัดกุมัมนัตรังสี Co-60 ในโรงงานฉายรังสีตดิค้างกบัผลิตภณัฑ์ฉายรังสี 

และผู้ปฏิบตังิานเกิดความประมาททําให้ได้รับปริมาณรังสีสงู 

มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 3 คน และ 1 ใน 3 

คนของผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต

ภายใน 6 เดือน 

1990 

[24] 

Soreq Israel วสัดกุมัมนัตรังสี Co-60 ในโรงงานฉายรังสีตดิค้างกบัผลิตภณัฑ์ฉายรังสี 

และผู้ปฏิบตังิานเกิดความประมาททําให้ได้รับปริมาณรังสีสงู 

มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 3 คน 

1991 

[25] 

Nesvizh Beralus วสัดกุมัมนัตรังสี Co-60 ในโรงงานฉายรังสีตดิค้างกบัผลิตภณัฑ์ฉายรังสี 

และผู้ปฏิบตังิานเกิดความประมาททําให้ได้รับปริมาณรังสีสงู 

มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 1 คนและเสียชีวิต

ภายใน 113 วนัหลงัได้รับปริมาณ

รังสีสงู 

1994 

[26] 

Tammiku Estonia วสัดกุมัมนัตรังสี Cs-137 ถกูขโมยออกมาจากท่ีเก็บกากกมัมนัตรังสีและ

นํามาไว้ท่ีบ้าน 

มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 1 คนและเสียชีวิต

หลงัจากเกิดเหต ุ12 วนั 

1996 

[27] 

Gilan Iran วสัดกุมัมนัตรังสี Ir-192 ใช้ถ่ายภาพด้วยรังสี หลดุออกจากท่ีเก็บหลงัการ

ปฏิบตัิ จากนัน้มีผู้หยิบและนําไปใสไ่ว้ในกระเป๋าของตนเอง 

มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 1 คน 
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ตารางท่ี 5-3 รายละเอียดการเกิดอบุตัเิหตทุางรังสีในประเทศตา่งๆ ตามเอกสารของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ 

ปี เมือง ประเทศ ลักษณะการเกิดอุบัตเิหตุ ผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัตเิหตุ 

1997

[28] 

Lilo Georgia วสัดกุมัมนัตรังสีหลายชนิดถกูทิง้ไว้ในสถานท่ีท่ีถกูทิง้ไว้โดยปราศจาก

การดแูล 

มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 11 คน 

 

1998 

[29] 

Istanbul Turkey วสัดกุมัมนัตรังสี Co-60ใช้ฉายรังสีทางการแพทย์ ท่ีไมไ่ด้ใช้แล้วถกู

นําไปขายตอ่ยงัร้านขายของเก่าและได้นําไปแยกชิน้สว่นทําให้เคร่ือง

กําบงัรังสีหลดุออกจากเคร่ืองกําบงัรังสี 

มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 10 คน 

1999 

[30] 

Yanago Peru ชา่งเช่ือมในโรงไฟฟ้าขโมยวสัดกุมัมนัตรังสี Ir-192 ใช้ถ่ายภาพด้วยรังสี 

โดยใสไ่ว้ในกระเป๋ากางเกง  

มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 1 คน และได้รับ

ปริมาณรังสีสงู 2 คน 

2000 

[31] 

Samutphakan Thailand วสัดกุมัมนัตรังสี Co-60 ใช้ฉายรังสีทางการแพทย์ ท่ีไมไ่ด้ใช้แล้วและ

ถกูนําออกมาจากท่ีเก็บและถกูนําไปขายตอ่ยงัร้านขายของเก่าและได้

นําไปแยกชิน้สว่นทําให้เคร่ืองกําบงัรังสีหลดุออกจากเคร่ืองกําบงัรังสี 

มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 10 คน และในจํานวน 

3 คน เสียชีวิตในเวลาตอ่มา 

2002 

[32] 

Cochabamba Bolivia วสัดกุมัมนัตรังสี Ir-192 ใช้ถ่ายภาพด้วยรังสี ได้ตดิอยูภ่ายในสาย 

Guide Tube และถกูขนสง่โดยรถโดยสารประจําทางท่ีมีผู้ โดยสาร 55 

คน 

มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 4 คน และมีผู้ ได้รับ

ปริมาณรังสี 55 คน 

2005 

[33] 

Nueva Aldea Chile วสัดกุมัมนัตรังสี Ir-192 ใช้ถ่ายภาพด้วยรังสี ได้หลดุออกจากเคร่ือง

กําบงัและตกลงจากท่ีสงูและมีเจ้าหน้าท่ีเก็บได้ 

มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 3 คน และมีผู้ ท่ีได้รับ

ปริมาณรังสี 251 คน 
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 จากอบุตัเิหตท่ีุเคยเกิดขึน้นัน้มีบทเรียนและสาเหตท่ีุสําคญัจากการไมท่ราบถึงอนัตรายท่ี

เกิดขึน้จากวสัดกุมัมนัตรังสีรวมถึงความประมาทของผู้ปฏิบตังิานขณะทําการปฏิบตังิานกบัวสัดุ

กมัมนัตรังสี นอกจากนีส้ถานประกอบการก็ไมมี่การควบคมุดแูลการใช้ประโยชน์ของวสัดุ

กมัมนัตรังสีหรือการจดัการหลงัเลิกใช้งานแล้ว ซึง่เป็นสิ่งท่ีควรให้ความสําคญัในการจดัการเพ่ือ

ป้องกนัอบุตัเิหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้ เน่ืองจากหลายกรณีท่ีเกิดอบุตัเิหตขุึน้มีสาเหตมุาจากการไมมี่

มาตรการในการจดัการหลงัเลิกใช้งานและทิง้ไว้โดยปราศจากการดแูลและทําให้คนท่ีไมท่ราบไป

นํามาถอดออกเป็นชิน้สว่นเพ่ือนําไปขายโดยไมท่ราบถึงอนัตราย ซึง่เหตกุารณ์เหลา่นีก็้เคยเกิดขึน้

ในประเทศไทย ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ ในปี 2543  แตอ่ยา่งไรก็เตรียมความพร้อมในการประเมนิ

โอกาสการเกิดในลกัษณะท่ีไมเ่คยเกิดขึน้จากเอกสารของ IAEA ก็ควรให้ความสําคญัเพ่ือป้องกนั

และการกําหนดมาตรการตา่งๆ ไมใ่ห้เกิดอบุตัเิหตทุางรังสีขึน้ สว่นการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ี

ระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีเอกสาร IAEA พบวา่การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีสว่นใหญ่จะเก่ียวข้องกบั

ทางการแพทย์เป็นอยา่งแรกในการประเมนิสถานการณ์จากการได้รับบาดเจบ็จากวสัดกุมัมนัตรังสี

ของผู้ประสบเหตจุนนําไปสูก่ารประเมินและจดัการตอ่เหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีเกิดขึน้  ส่วนเจ้าหน้าท่ี

ท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินในพืน้ท่ีเกิดเหตพุบวา่ การดําเนินการจะเกิดขึน้เม่ือมีผู้ ท่ีได้รับผลกระทบแล้ว 

เน่ืองจากไมท่ราบวา่เกิดอบุตัิเหตทุางรังสีขึน้ ซึง่สิ่งสําคญัท่ีสดุในการประเมินสถานการณ์เพ่ือระงบั

และบรรเทาภยัให้เหตกุารณ์นัน้กลบัสูส่ภาวะปกต ิคือ การใช้เคร่ืองมือวดัรังสี จากนัน้การระงบัเหตุ

ในด้านอ่ืนๆ เชน่ การเก็บกู้สารกมัมนัตรังสีหรือการจดัการกากกมัมนัตรังสี จะมีการดําเนินการ

ตามมา ทัง้นีข้ึน้กบัสถานการณ์นัน้วา่วสัดกุมัมนัตรังสีมีคา่กมัมนัตภาพสงูมากขนาดไหนและพบ

การเปือ้นสารกมัมนัตรังสีหรือไม ่ จงึจะสามารถจดัเตรียมเจ้าหน้าท่ีและเคร่ืองมือ โดยคํานงึถึงการ

ได้รับปริมาณรังสีของแตล่ะบคุคลเป็นสําคญั ตวัอยา่งเชน่ อบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

กรณีวสัดกุมัมนัตรังสีโคบอลต์-60  หลงัจากท่ีทราบวา่เกิดอบุตัเิหตทุางรังสีจากผู้ได้รับผลกระทบ

ไปเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลและแพทย์ประเมินจากผลกระทบท่ีผู้ ได้รับบาดเจ็บว่านา่จะเกิด

จากการได้รับปริมาณรังสีสงูจนนําไปสูก่ารประเมนิและจดัการตอ่อบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้ โดยเจ้าหน้าท่ี

สํานกังานพลงังานปรมาณเูพ่ือสนัต,ิ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุและหนว่ยงานป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัจงัหวดัสมทุรปราการ ในการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีในครัง้นี ้โดยปฏิบตังิานประเมินการ

ได้รับรังสี การจดัเตรียมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ การดําเนินการเก็บกู้และจดัการกากกมัมนัตรังสี 

และการตรวจสอบผลกระทบและความปลอดภยัของประชาชนในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ โดยใช้ระยะเวลา

ในการจดัการเป็นระยะเวลา 3 วนั หลงัจากได้รับแจ้งเหตจุนสถานการณ์ของเหตฉุกุเฉินทางรังสี

กลบัคืนสูส่ภาวะปกต ิซึง่การปฏิบตังิานใช้เจ้าหน้าท่ีทัง้สิน้ 52 คน    

 นอกจากนี ้ยงัมีอบุตัเิหตปุระเภทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสารเคมีและวตัถอุนัตราย ในเขตนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ จํานวน 11 ครัง้ ซึง่มีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5-4 
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ตารางท่ี 5-4 รายละเอียดอบุตัเิหตท่ีุเก่ียวข้องกบัสารเคมีและวตัถอุนัตราย ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง [34] 

ครัง้ท่ี วันท่ี เหตกุารณ์ สถานท่ี ความเสียหาย/การจัดการ 

1 23 พ.ย. 43 รถขนกรดซลัฟริูก 98% ความจ ุ

12 ตนั ยางแตก และพุง่ชนรถคนั

อ่ืน แล้วเสียหลกัพลิกคว่ํา ทําให้

กรด ซลัฟริูกไหลลงคลองข้างทาง 

ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง - บาดเจบ็ 2 ราย 

2 5 มี.ค. 44 รถบรรทกุสารเคมีซีโฟร์พลิกคว่ํา

ขณะนําสง่สารเคมีท่ีบริษัท

อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย 

จํากดั ในนิคมอตุสาหกรรมมาบ

ตาพดุ 

นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง - เน่ืองจากสารเคมีไมร่ั่วไหลออกจาก

ภาชนะบรรจ ุจงึไมเ่กิดความเสียหายตอ่

ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

3 6 มี.ค. 44 รถบรรทกุของบริษัทเซออนเคมิ

คอล ซึง่บรรทกุสาร Butadiene 

lafinate จํานวน 16 ตนั พลิกคว่ํา 

นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง - เจ้าหน้าท่ีปิดกัน้ถนนและกนัคนออกจาก

พืน้ท่ี แตเ่น่ืองจากสารเคมีไมเ่กิดการร่ัวไหล

จากภาชนะบรรจ ุจงึไมเ่กิดความเสียหาย

ตอ่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

4 4 พ.ค. 2549 นํา้มนัเตาร่ัวไหลลงทะเล ขณะ

กําลงัขนถ่ายจากคลงันํา้มนัลง

เรือ CT 34 ประเทศไทย 

ทา่เรือโรงกลัน่นํา้มนั บริษัท อลัลายแอนซ์ รี

ไฟน์นิ่ง จํากดั ถนนไอ 8 นิคมอตุสาหกรรมมาบ

ตาพตุ อ. เมือง จ. ระยอง 

นํา้มนัเตาร่ัวไหลลงทะเลประมาณ 15,000 

ลติร 
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ตารางท่ี 5-4 รายละเอียดอบุตัเิหตท่ีุเก่ียวข้องกบัสารเคมีและวตัถอุนัตราย ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง (ตอ่) [34] 

ครัง้ท่ี วันท่ี เหตกุารณ์ สถานท่ี ความเสียหาย/การจัดการ 

5 16 พ.ย. 2549 

21:00 

คนงานใช้รถแบ็คโฮผสมขยะใน

บอ่ปรับเสถียรและได้เตมิสารเคมี

ลงไป จงัหวะนัน้ได้เกิดประกาย

ไฟลกุใหม้ขึน้มาจากกองขยะ 

บริษัทบริหารและพฒันาเพ่ือการอนรัุกษ์

สิง่แวดล้อม จํากดั (มหาชน) ตัง้อยู่บริเวณถนน

ไอ 2 การนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุอําเภอ

เมือง จงัหวดัระยอง 

ไมมี่ผู้ ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต 

6 10 ธ.ค. 2549 

24:00 

โรงงานอตุสาหกรรมแอบลกัลอบ

นํานํา้กรดมาทิง้ 

ชมุชนบ้านชากกลาง หมู ่4 ต.ห้วยโป่ง  

อ.เมือง จ.ระยอง 

นํา้ในคลองเนา่เสีย สง่กลิ่นเหม็นเปรีย้ว

คล้ายนํา้กรด อีกทัง้เม่ือถกูตามร่างกายจะ

คนัและแสบมาก 

7 27 ส.ค. 2550 

14:00 

ลกัลอบทิง้กากของเสียจาก

โรงงานอตุสาหกรรม 

บริเวณป่าริมถนนสายบายพาส 36 ระหวา่ง

หลกักิโลเมตร 35-36 เขตเทศบาลเมืองมาบตา

พดุ จ.ระยอง 

สง่กลิ่นเหม็นรุนแรงไปทัว่บริเวณ 

8 6 ก.พ. 2551 มีการลกัลอบทิง้สารเคมีไมท่ราบ

ชนิดจํานวนมาก สารเคมีท่ีทิง้มี

ลกัษณะสีขาวข้น 

ภายในซอยกอไผ ่ต.เนินพระ เขตเทศบาลเมือง

มาบตาพดุ จ.ระยอง 

ชาวบ้านเจ็บป่วย 4 ราย มีอาการเจบ็คอ 

หายใจไมส่ะดวก เวียนศีรษะ ออ่นเพลีย มี

ผ่ืนขึน้ตามตวัและแสบผิวหนงั 

9 10 มิ.ย. 2551 

10:50 

ทอ่สง่สารคิวมีน (cumene) 

ขนาด 6 นิว้ ร่ัวไหล ทําให้ก๊าซพิษ

กระจายไปทัว่โรงงาน 

ภายในบริษัท พีทีที ฟีนอล จํากดั ตัง้อยูใ่นนิคม

อตุสาหกรรมเหมราช เลขท่ี 9 ซอยจี 9 ถนน

ปกรณ์สงเคราะห์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 

มีผู้ ได้รับบาดเจบ็จากการสดูดมก๊าซพษิ

ทัง้สิน้ 112 ราย ในจํานวนนีมี้อาการสาหสั 

33 ราย 
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ตารางท่ี 5-4 รายละเอียดอบุตัเิหตท่ีุเก่ียวข้องกบัสารเคมีและวตัถอุนัตราย ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง (ตอ่) [34] 

ครัง้ท่ี วันท่ี เหตกุารณ์ สถานท่ี ความเสียหาย/การจัดการ 

10 13 ก.พ. 2552 

11:00 

ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ร่ัวไหล ไม่

ทราบสาเหต ุ

ภายในบริษัท ปตท. เคมีคอล จํากดั (มหาชน) 

ตัง้อยู่ถนนไอ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ต.

ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 

คนงานและผู้ รับเหมาจํานวน 27 ราย มี

อาการวิงเวียนศีรษะ แนน่หน้าอก หายใจไม่

ออก จนต้องหามสง่โรงพยาบาล ในจํานวน

นีมี้อาการสาหสัต้องใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ

ทัง้หมด 4 ราย 

11 2 มี.ค. 2552 มีการลกัลอบนําขยะสารเคมีจาก

โรงงานผลิตเม็ดพลาสตกิมาทิง้ 

บริเวณพืน้ท่ีดนิรกร้างริมคลองนํา้หคูลอง

สาธารณะ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพดุ จ.

ระยอง 

กากขยะสารเคมีสง่กลิ่นเหม็นฉนุรุนแรงทัว่

บริเวณ 

จากอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้ท่ีเก่ียวข้องกบัสารเคมีและวตัถอุนัตราย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องระดบัโรงงาน หนว่ยงานปกครองสว่นท้องถ่ินและหนว่ยงานระดบัจงัหวดั

ได้มีการดําเนินการตามแผนในระดบัตา่งๆ ของหนว่ยงานนัน้ ในการประเมินสถานการณ์วา่อบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้มีความรุนแรงในระดบัใด ซึง่ในบางกรณีท่ีมีผู้

ได้รับผลกระทบในพืน้ท่ีเกิดเหตจุะมีการจดัการในการอพยพประชาชนไปในพืน้ท่ีปลอดภยั เพ่ือให้การระงบัและบรรเทาภยัเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่

เกิดผลกระทบตอ่ประชาชนในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ
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1.2 การเตรียมความพร้อม 

 แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ ได้กําหนดแนวทางในการเตรียม

ความพร้อมก่อนเกิดภยั โดยมีสาระสําคญั คือ การจดัทําแผนปฏิบตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ภยัจากสารเคมีและวตัถอุนัตรายแบบบรูณาการในทกุระดบั ทัง้ระดบัชาต/ิจงัหวดั/อําเภอ/ท้องถ่ิน  

การจดัทําข้อมลูผู้ เช่ียวชาญด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย รวมไปถึงสถานท่ีท่ีปลอดภยัเพ่ือรองรับ

ผู้ประสบภยั นอกจากนีค้วรมีการให้ความรู้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัได้มีความเข้ารู้ความเข้าใจ

ในการระงบัเหตฉุกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถอุนัตรายและสดุท้าย คือ การฝึกซ้อมแผนปฏิบตักิาร

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาจากสารเคมีและวตัถอุนัตราย  

 เม่ือนําข้อมลูตา่งๆ มาวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภยั พบวา่ ปัจจบุนั

ประเทศไทยมีแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ พ.ศ.2553-2557 เป็นแผนแมบ่ทใน

การให้แนวทางในการจดัการตอ่ภยัตา่งๆ ซึง่ร่วมไปถึงภยัท่ีเกิดจากสารเคมีและวตัถอุนัตราย เม่ือ

พจิารณาถึงพืน้ท่ีท่ีทําการศกึษาพบวา่ มีแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย 

จงัหวดัระยอง โดยแผนดงักลา่วเป็นแผนท่ีใช้เป็นแนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัเิม่ือเกิดภยัทัง้ในระดบั

ท้องถ่ินและระดบัจงัหวดั นอกจากนีใ้นเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุยงัมีแผนปฏิบตักิารภาวะ

ฉกุเฉินกลุม่นิคมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ซึง่จดัทําขึน้ให้สอดคล้องและอยู่

ภายใต้แผนระดบัท้องถ่ิน ระดบัจงัหวดัและระดบัชาต ิ ดงันัน้แนวทางการเตรียมความพร้อมในการ

ระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีในพืน้ท่ีท่ีทําการศกึษา จงึอยูภ่ายใต้แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แหง่ชาต ิ พ.ศ. 2553-2557 แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถอุนัตรายอนัตราย 

จงัหวดัระยองและแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินกลุม่นิคมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุ จงัหวดั

ระยอง นอกจากนีย้งับรูณาการร่วมกบัแผนฉกุเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแหง่ชาต ิ พ.ศ.2553 ซึง่

เป็นแผนแมบ่ทด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ นอกจากนีใ้นระดบัสถานประกอบการก็จะมี

แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินทางรังสี ในการดําเนินการระงบัเหตภุายในสถานประกอบการด้วย

เชน่กนั  
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ภาพท่ี 5-2 การเช่ือมโยงของแผนตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

 1.2.1 

   การฝึกอบรมในการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสี สําหรับเจ้าหน้า 

ท่ีท่ีเก่ียวข้อง ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ มีความจําเป็นอยา่งย่ิงในการสร้างความรู้ 

แนวทางปฏิบตัแิละการฝึกซ้อมการจําลองถึงสถานการณ์ฉกุเฉินทางรังสี ซึง่จากการศกึษาพบวา่

ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ได้จดัการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย (รังสี) ในปี 2554 จํานวน 2 รุ่นๆ ละ 

50 คน รวมเป็น 100 คน ซึง่ดําเนินการจดัฝึกอบรมโดยสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ จงัหวดัระยอง

และเทศบาลเมืองมาบตาพดุ โดยเป็นการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีระงบัเหตเุบือ้งต้นในระดบัท้องถ่ิน 

ระดบัจงัหวดั เชน่ หนว่ยงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ตํารวจ หนว่ยงานทางการแพทย์และ

สถานประกอบการทางรังสี การฝึกอบรมจะเป็นการให้ความรู้ด้านรังสี การป้องกนัอนัตรายจาก

รังสี การใช้เคร่ืองมือวดัทางรังสี การจดัการทางการแพทย์กรณีผู้ ได้รับบาดเจ็บท่ีพบการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสี และการฝึกปฏิบตัิการจําลองสถานการณ์กรณีฉกุเฉินทางรังสี ดงันัน้ในพืน้ท่ีท่ี

ทําการศกึษานอกจากมีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสีในสถานประกอบการทางรังสีแล้ว ยงัมี

เจ้าหน้าท่ีในระดบัท้องถ่ินและระดบัจงัหวดัท่ีมีความรู้ความสามารถ ในการประเมินสถานการณ์

และจดัการตอ่เหตฉุกุเฉินทางรังสีในพืน้ท่ีได้ แตอ่ยา่งไรก็ดีควรมีการฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้

เกิดความพร้อมอยูต่ลอดเวลาและสามารถจดัการตอ่ภยัรูปแบบใหมท่ี่อาจจะเกิดขึน้กรณีฉกุเฉิน

การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในพืน้นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

 

ระดับชาติ 

ระดบัจังหวัด 

ระดบัท้องถิ่น 

ระดบักระทรวง 

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แหง่ชาติ พ.ศ.2553-2557 
 

แผนฉกุเฉินทางนิวเคลยีร์

และรังสแีหง่ชาติ พ.ศ.2553 

แผนปฏิบตัิการภาวะฉกุเฉินด้านสารเคมี

และวตัถอุนัตราย จงัหวดัระยอง 

แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินกลุม่นิคม

อตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

สถานประกอบการทางรังสใีนนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

สถานประกอบการทาง

รังสนีอกนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
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ทางรังสี และมีจํานวนเจ้าหน้าท่ีท่ีความรู้ความเข้าใจในการจดัการตอ่เหตฉุกุเฉินทางรังสีเพิม่ขึน้ 

เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

 1.2.2 การเตรียมความพร้อมด้านการอพยพประชาชนในพืน้ท่ีเกิดเหตุ

  ในการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีนัน้ สิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุอีก

ประการหนึง่ คือ การเตรียมความพร้อมด้านการอพยพประชาชนในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี 

เน่ืองจากหากเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีมีระดบัความรุนแรงสงู เกิดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและเกิด

การฟุ้ งกระจายของสารกมัมนัตรังสีออกไปจากพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีแล้ว จนสง่ผลกระทบ

ตอ่ประชาชนในพืน้ท่ีและต้องทําการอพยพประชาชนออกจากพืน้ท่ีเส่ียง เพ่ือความปลอดภยัและ

ลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ ดงันัน้ต้องมีการเตรียมการสําหรับสถานท่ีท่ีสามารถกําหนดให้

เป็นจดุท่ีทําการอพยพประชาชนในพืน้ท่ีและเป็นท่ีรู้จกัของประชาชน เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี

จนต้องมีการอพยพประชาชนแล้วสามารถท่ีจะรองรับประชาชนในพืน้ท่ีได้ ซึง่ในเขตนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะกําหนดให้เป็นจดุอพยพของประชาชน กรณีฉกุ 

เฉินทางรังสีได้ดงันี ้     

  

  1.2.1.1 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพดุ  

  1.2.1.2 โรงเรียนบ้านมาบตาพดุ      

   1.2.1.3 โรงเรียนวดัตากวน   

  1.2.1.4 โรงเรียนวดัห้วยโป่ง  

  1.2.1.5 โรงเรียนวดัชากลกูหญ้า 

  1.2.1.6 โรงเรียนวดัโขดหิน  

  1.2.1.7 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ  

  1.2.1.8 โรงเรียนวดัมาบชะลดู   

  1.2.1.9 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอตุสาหกรรม  

  1.2.1.10 โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร   

  1.2.1.11 วิทยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ  

  1.2.1.12 วิทยาลยัสารพดัชา่งระยอง 

  1.2.1.13 โรงเรียนผู้ใหญ่ดรุณี 

  1.2.1.14 โรงเรียนวฒุินนัท์ 

  1.2.1.15  โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 

  ทัง้นีก้ารพจิารณาเลือกสถานท่ีนัน้ ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมกบัการอพยพ

ประชาชนการตดัสนิใจของผู้บญัชาการสถานการณ์รวมถึงข้อมลูทางเทคนิคกรณีฉกุเฉินทางรังสี 

คือ ความแรงของวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี, ลกัษณะทางกายภาพของสาร
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กมัมนัตรังสีท่ีสามารถแพร่กระจายได้, ลกัษณะทิศทางและความเร็วลมในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรม

มาบตาพดุขณะเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี 

  1.2.3 การซ้อมแผนฉกุเฉินทางรังสีของสถานประกอบการทางรังสีและการซ้อม

แผนระดบัท้องถ่ินและระดบัจงัหวดั

   ปัจจบุนัได้มีกฎหมายท่ีสําคญัในเร่ืองการซ้อมแผนฉกุเฉินทางรังสีของ

สถานประกอบการทางรังสี ซึง่อยูใ่นกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการ

ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม ในการทํางานเก่ียวกบัรังสีชนิดก่อไอออน 

พ.ศ. 2547 ซึง่ออกตามความในในมาตรา 6 และมาตรา 103 แหง่พระราชบญัญตั ิ คุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ในข้อ 13 วรรค 3 ได้กําหนดให้นายจ้างจดัให้มีการฝึกซ้อมตามแผนป้องกนั

และระงบัอนัตรายจากรังสีในภาวะการทํางานปกติ และเหตฉุกุเฉินทางรังสีหรืออบุตัเิหตรุ้ายแรง 

อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ ดงันัน้สถานประกอบการทางรังสีในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุต้อง

ดําเนินการฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินทางรังสีอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ตามท่ีกฎหมายได้กําหนด สว่นการ

ซ้อมแผนแผนฉกุเฉินทางรังสีในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุระดบัท้องถ่ินและระดบัจงัหวดันัน้ ยงั

ไมมี่กฏหมายท่ีบงัคบัให้มีการฝึกซ้อมแตอ่ยา่งใด  อยา่งไรก็ตามควรพจิารณาให้มีการฝึกซ้อมเพ่ือ

ทบทวนแนวทางการประสานงาน การปฏิบตักิรณีและการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสี 

โดยประเมินจากโอกาสการเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีจากข้อ 1.1.2 บทท่ี 5  ซึง่มีความเป็นไปได้ท่ี

ระดบัภาวะฉกุเฉินทางรังสีจะเพิ่มขึน้จนสถานประกอบการทางรังสีไมส่ามารถจดัการเองได้ ต้อง

ร้องขอความชว่ยเหลือจากหนว่ยงานระดบัท้องถ่ิน, หนว่ยงานระดบัจงัหวดัหรือหน่วยงานระดบั 

ชาต ิ โดยเม่ือวนัท่ี 7-9 มิถนุายน 2554 จงัหวดัระยองได้ร่วมกบัสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ

ดําเนินการจดัการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย (รังสี) 

ขึน้[21] ซึง่เป็นครัง้แรกท่ีมีการฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินทางรังสีในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

จงัหวดัระยอง โดยการร่วมมือระหวา่งสถานประกอบการทางรังสี หนว่ยงานระงบัเหตรุะดบัท้องถ่ิน

ระดบัจงัหวดั และหนว่ยงานระดบัชาติท่ีมีความรู้ความสามารถในการจดัการตอ่เหตฉุกุเฉินทาง

รังสี ซึง่จะทําให้หน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีมีความสามารถในการประสานงานและจดัการ

ตอ่เหตฉุกุเฉินทางรังสีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

  [35]       

2. ขณะเกิดภัย [4][5][6][8][9] 

แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย จงัหวดัระยองและแผนปฏิบตัิ

การภาวะฉกุเฉินกลุม่นิคมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ได้มีการกําหนดแนว

ทางการจดัเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินจากสารเคมีและวตัถอุนัตราย โดยมีแบง่ออกเป็น 3 ระดบั คือ  

(1) ระดบัของภาวะฉกุเฉินทางรังสีท่ีเกิดขึน้ภายในสถานประกอบการทางรังสี 
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(2) ระดบัของภาวะฉกุเฉินทางรังสี ระดบัท่ี 1 (สาธารณภยัระดบัเล็ก) 

(3) ระดบัของภาวะฉกุเฉินทางรังสี ระดบัท่ี 2 (สาธารณภยัระดบักลาง) 

ซึง่ในแตล่ะระดบัของภาวะฉกุเฉินนัน้  ได้มีการกําหนดแนวทางการปฏิบตัแิละหน้าท่ีความ

รับผดิชอบของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ตามภาพท่ี 2-2 ถึง 2-4  เม่ือวิเคราะห์แนวทางตามแผนทัง้ 2 

ฉบบัพบวา่แนวทางตา่งๆ ท่ีได้กําหนดไว้ ยงัไมไ่ด้กลา่วถึงลกัษณะการเตรียมการระงบัเหตฉุกุเฉินท่ี

เก่ียวข้องกบัทางรังสีโดยเฉพาะ ซึง่มีลกัษณะในการเตรียมการและการจดัการตอ่เหตฉุกุเฉินท่ี

แตกตา่งไปจากเหตฉุกุเฉินจากสารเคมีและวตัถอุนัตรายอ่ืน รวมถึงหน้าท่ีความรับผดิชอบของ

หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีต้องเข้าระงบัเหต ุ ดงันัน้ในการศกึษานีจ้งึได้นําแนวทางด้านการเตรียมความ

พร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีของเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตท่ีุท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีของ

ทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA) 

จํานวน 2 ฉบบั คือ Generic Procedures for Assessment and Response during                    

a Radiological Emergency, IAEA-TECDOC-1162 และ Manual for First Responder to         

a Radiological Emergency, EPR-First Responders 2006 IAEA ซึ่ งทัง้สองฉบบันีเ้ป็น    

แนวทางท่ีสําคญั ในการปฏิบตังิานขณะเกิดเหตขุองเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน

ทางรังสี ดงันัน้จงึสามารถสรุปแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีของสถาน

ประกอบการทางรังสี ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง โดยมีรายละเอียดตา่งๆ 

ดงันี ้

 2.1 

เหตุฉุกเฉินทางรังสีระดบัโรงงาน 

 เม่ือมีผู้พบเห็นเหตฉุกุเฉินทางรังสีขึน้ จะมีแนวทางในการแจ้งเหตท่ีุแตกตา่งกนั

ขึน้อยูก่บัวา่สถานท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี หากเหตฉุกุเฉินทางรังสีเกิดขึน้ในสถานประกอบการ ผู้

พบเหตจุะมีการแจ้งเหตภุายในสถานประกอบการเป็นลําดบัแรกแตห่ากเหตฉุกุเฉินทางรังสีเกิดขึน้

ในพืน้ท่ีสาธารณะ ประชาชนท่ีพบเห็นเหตกุารณ์จะมีการแจ้งเหตฉุกุเฉินไปยงัหน่วยงานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัระดบัท้องถ่ิน ระดบัจงัหวดัหรือหนว่ยงานระดบัชาติคือสํานกังานปรมาณู

เพ่ือสนัติ ดงันัน้เม่ือได้รับแจ้งเหตฉุกุเฉินทางรังสีผู้ รับแจ้งต้องให้ความสําคญัในการให้คําแนะนําแก่

ผู้แจ้งเหตไุด้ปฏิบตัอิยา่งถกูต้อง คือ ห้ามจบัวตัถทุกุชนิด ในบริเวณท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีและทํา

การแจ้งอพยพเจ้าหน้าท่ีหรือประชาชนและตรวจสอบบคุคลตา่งๆ ท่ีเหลืออยูใ่นพืน้ท่ีเกิดเหต ุ ทัง้นี ้

ให้รอในระยะท่ีปลอดภยั ดงัตารางท่ี 2-3 จนกวา่เจ้าหน้าท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินจะเข้าไปถึงในพืน้ท่ีเกิด

เหต ุ

การปฏบัิตกิารเร่ิมต้นของผู้เหน็เหตกุารณ์ 
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 2.2 

 เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีขึน้ในสถานประกอบการทางรังสี แผนปฏิบตักิารภาวะ

ฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย จงัหวดัระยองได้กําหนดให้สถานประกอบการ ได้จดัเตรียม

บคุลากรเพ่ือปฏิบตังิานร่วมกบัหนว่ยงานภายนอก คือ ผู้ อํานวยการในภาวะฉกุเฉิน (Emergency 

Director, ED), ผู้สัง่การ ณ ท่ีเกิดเหต ุ(On-Scene Commander: OC), ผู้ประสานงานของโรงงาน 

(Mutual Aid Coordinator : MC), หวัหน้าทีมดบัเพลงิ (Fire Chief : FC) และหวัหน้าชดุดบัเพลิง 

(Fire Leader : FL) ในการดําเนนิการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีของสถานประกอบการทางรังสีนัน้

จะมีแผนผงัการประสานงานของหนว่ยงานตา่งๆ ดงัภาพท่ี 5-3 ซึง่เป็นแผนผงัการประสานงาน

ตามแผนจงัหวดั แตมี่หนว่ยงานท่ีเพิ่มเตมิกรณีฉกุเฉินทางรังสี คือ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทาง

รังสีของสถานประกอบการและสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ โดยลกัษณะการปฏิบตังิานจะมี

แนวทางในการจดัการเหมือนกบัการจดัการระงบัเหตฉุกุเฉินในกรณีอ่ืนๆ  แตห่น่วยงานตา่งๆ ใน

แตร่ะดบัควรให้ความสําคญัในกรณีฉกุเฉินทางรังสีเพิ่มเตมิมีรายละเอียดดงันี ้

การจัดการต่อเหตฉุุกเฉินทางรังสี 

 
ภาพท่ี 5-3 แผนผงัการประสานงานกรณีฉกุเฉินทางรังสีในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ

จงัหวดัระยอง ในระดบัโรงงาน [5] 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นแห่งพืน้ที่ 

โรงงาน/สถานประกอบการ

ทางรังสีที่เกิดเหตุ 

Emergency Director (ED) 
 รพ.ท้องที่ /รพ.เอกชน           

ที่มีข้อตกลงกับโรงงาน 

(กรณีมีผู้บาดเจบ็) 

โรงงาน /สถาน

ประกอบการ          

ข้างเคียง 

นิคม /เขตประกอบการ          

อุตสาหกรรมท้องที่เกิดเหตุ 

จุดเกดิเหตุ 

MC 

OC 

FC 

FL เจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภยัทางรังส*ี* 
FL 

อาํเภอ/จงัหวัด  

ประธานชุมชน/ชุมชน 

 (แจ้งเพ่ือทราบ) 

ประธานชุมชน/ชุมชน 

แจ้งเพ่ือทราบ/

เตรียมพร้อม 

สาํนักงานปรมาณู 

เพื่อสันต*ิ* 

หมายเหตุ : 

ED = Emergency Director  

OC = On-Scene Commonder  

MC = Mutual Aid Co-Ordinator 

FC = Fire Chief 

FL = Fire Leader 

** = หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ 

งานเพิ่มเตมิกรณีฉุกเฉินทางรังสี  

 

 

 

 

 

แจ้งเพ่ือทราบ/เตรียมพร้อม 

แจ้งเพ่ือทราบ/

เตรียมพร้อม 
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 2.2.1 ผู้ อํานวยการในภาวะฉกุเฉิน (Emergency Director, ED)  

    ผู้ อํานวยการในภาวะฉกุเฉินทางรังสี ซึง่เป็นผู้สัง่การสงูสดุเม่ือเหตฉุกุเฉิน

ทางรังสี  ต้องประเมนิสถานการณ์จากข้อมลูท่ีได้รับร่วมกบัการปฏิบตังิานระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี

ของเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตโุดยพจิารณาจากภาพท่ี 2-1 ถึงภาพท่ี 2-3 และต้องแนใ่จว่าทีมเข้าระงบั

เหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีเข้าปฏิบตังิาน มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสีเข้าร่วมปฏิบตังิานและร่วม

ประเมินสถานการณ์ในพืน้ท่ีเกิดเหตดุ้วยทกุครัง้  

 2.2.2 ผู้สัง่การ ณ ท่ีเกิดเหต ุ(On-scene Commander, OC) 

   เม่ือผู้สัง่การ ณ ท่ีเกิดเหต ุ เข้าไปในพืน้ท่ีเกิดเหตแุละดําเนินการระงบัเหตุ

ฉกุเฉินทางรังสีตามแผนฉกุเฉินทางรังสีของสถานประกอบการ หรือแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉิน

ด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย จงัหวดัระยองหรือแผนปฏิบตักิารภาะฉกุเฉินกลุม่นิคมอตุสาหกรรม

พืน้ท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง  ผู้สัง่การ ณ ท่ีเกิดเหตตุ้องให้สําคญัในการจดัการตอ่เหตฉุกุเฉิน

ทางรังสีเพิ่มเตมิ ดงัรายละเอียดของลกัษณะการเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีในแตล่ะประเภท ดงันี ้

   2.2.2.1 เหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีมีสาเหตมุาจากเพลิงไหม้และระเบดิ 

    พิจารณาให้มีการล้อมบริเวณและอยูห่า่งจากพืน้ท่ีเกิดเหต ุ อย่างน้อย 

300 เมตรบริเวณเหนือลม จากนัน้ใช้เคร่ืองมือวดัรังสีในการตรวจวดัอตัราปริมาณรังสีและการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสีของเจ้าหน้าท่ีและประชาชนในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ และพิจารณาในเร่ืองการอพยพ

ของประชาชน   

   2.2.2.2 เหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีมีสาเหตมุาจากการขนสง่วสัดกุมัมนัตรังสี  

    พจิารณาให้มีการล้อมบริเวณโดยพจิารณาจากลกัษณะการเกิดของเหตุ

ฉกุเฉินทางรังสีโดยหากพบความเสียหายของวสัดกุมัมนัตรังสีให้ล้อมบริเวณท่ีระยะ 30 เมตร หาก

พบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้ล้อมบริเวณท่ีระยะ 100 เมตร และเกิดเพลงิไหม้หรือระเบดิให้ล้อม

บริเวณท่ีระยะ 300 เมตรบริเวณเหนือลม จากนัน้ให้พิจารณาถึงสินค้าอนัตรายท่ีมีการขนสง่ 

สญัลกัษณ์ทางรังสี หรือหมายเลขสหประชาชาติ (UN number) โดยมีรายละเอียดดงัภาคผนวก ก 

และสอบถามข้อมลูเอกสารการขนสง่จากพนกังานขบัรถหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมากบัยานพาหนะ และทํา

การพจิารณาหมายเลขสหประชาชาต ิ ลกัษณะของสนิค้าอนัตรายและรายละเอียดของวสัดุ

กมัมนัตรังสี 

   นอกจากนีใ้ห้พิจารณาการจดัตัง้พืน้ท่ีของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีจะเข้าระงบั

เหตฉุกุเฉินทางรังสี ตามภาพท่ี 2-4 และจดัหาเคร่ืองมือวดัรังสีเพ่ือกําหนดพืน้ท่ีจากปริมาณรังสีท่ี

ทําการตรวจวดัได้ ถ้าอตัราปริมาณรังสี 100 µSv/h ให้กําหนดเป็นพืน้ท่ีอนัตรายในการเข้าระงบั

เหตฉุกุเฉินทางรังสี ในการนีค้วรพิจารณาการเกิดเหตฉุกุเฉินในกรณีอ่ืนๆ ร่วมกบัลกัษณะของพืน้ท่ี

ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีขึน้ จากตารางท่ี 2-3 สว่นการจดัการตอ่ผู้ ได้บาดเจบ็ให้ดําเนินการ
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ชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บเป็นอนัดบัแรก แตต้่องคํานงึถึงความปลอดภยัของผู้ปฏิบตังิานในการเข้า

ไปชว่ยเหลือด้วยเชน่กนั นอกจากนีใ้ห้แจ้งโรงพยาบาลท่ีทําการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บวา่ผู้ ได้รับ 

บาดเจ็บอาจได้รับการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี สดุท้ายควรขอคําแนะนําจากสํานกังานปรมาณเูพ่ือ

สนัต ิ ซึง่เป็นหนว่ยงานระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีระดบัชาติและประเมินความปลอดภยัทางรังสีกรณี

ฉกุเฉินทางรังสี  เพ่ือประเมินสถานการณ์และขอรับการสนบัสนนุในการเข้าระงบัเหตฉุกุเฉินทาง

รังสี 

 2.2.3 ผู้ประสานงานของโรงงาน (Mutual Aid Coordinator : MC) 

   ตามแผนปฏิบตัิการภาวะฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย จงัหวดั

ระยองและแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินกลุม่นิคมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

กําหนดให้ผู้ประสานงานโรงงานทําหน้าท่ีประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ เม่ือนํามาเปรียบเทียบ

กบัเอกสาร IAEA พบวา่แนวทางปฏิบตัติา่งๆ ไมแ่ตกตา่งกนั แตส่ิ่งท่ีเพิ่มเตมิในกรณีฉกุเฉินทาง

รังสี คือ การประสานงานให้ทกุหนว่ยงานท่ีเข้าระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีทราบถึงการป้องกนั

อนัตรายจากรังสี และการแจ้งสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัตเิพ่ือทราบว่าเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีเพ่ือ

ทราบและขอรับการสนบัสนนุหากเหตกุารณ์เพิ่มระดบัความรุนแรงขึน้ 

 2.2.4 หวัหน้าทีมดบัเพลงิ (Fire Chief : FC) และหวัหน้าชดุดบัเพลิง (Fire 

Leader : FL)  

   เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี ทีมดบัเพลิงจะมีสว่นเข้ามาเก่ียวข้องกรณีท่ีเหตุ

ฉกุเฉินนัน้เก่ียวข้องกบัเพลิงไหม้ด้วย ดงันัน้ต้องมีการสวมใสช่ดุป้องกนัเพลิงไหม้และชดุป้องกนั

การหายใจในการเข้าระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี เน่ืองจากชดุในการป้องกนัเพลิงไหม้นัน้สามารถ

ป้องกนัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีได้กรณีพบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีในพืน้ท่ีเกิดเหต ุแตเ่จ้าหน้าท่ี

ต้องระลกึอยูเ่สมอวา่ชดุป้องกนัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีไมส่ามารถป้องกนัรังสีแกมมาได้  เม่ือถึง

พืน้ท่ีเกิดเหตตุ้องยืนยนัระยะในการกัน้บริเวณท่ีเหมาะสมตามตารางท่ี 2-3 จากนัน้ให้ทําการระงบั

เหตฉุกุเฉิน สํารวจปริมาณรังสี ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจบ็ กรณีเหตฉุกุเฉินทางรังสีมีการเปือ้น

สารกมัมนัตรังสีให้ควบคมุการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี และขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

 เม่ือวิเคราะห์ถึงแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉิน ด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย 

จงัหวดัระยองและแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินกลุม่นิคมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุ กรณีท่ีเกิด

เหตฉุกุเฉินทางรังสีนัน้ทัง้สองแผนไมไ่ด้มีกลา่วถึงเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี  แตจ่าก

การศกึษาแผนระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีของสถานประกอบการทางรังสีพบวา่ได้มีการกําหนดหน้าท่ี

ความรับผดิชอบในการจดัการตอ่เหตฉุกุเฉินทางรังสี ดงันัน้ในแนวทางการเตรียมความพร้อมนีจ้ะ

กลา่วถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบตัขิองเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี โดยมี

สาระสําคญัดงันี ้
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 2.2.5 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี 

   ทําการจดัเตรียมเคร่ืองมือวดัรังสีและเคร่ืองมือหรือชดุป้องกนัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีหากพบวา่เหตฉุกุเฉินท่ีเกิดขึน้มีการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ พิจารณา

ระดบัความรุนแรงของเหตกุารณ์จากการตรวจวดัอตัราปริมาณรังสี เพ่ือประเมนิขีดจํากดัในการ

ได้รับรังสีของผู้ปฏิบตังิานกรณีฉกุเฉินทางรังสี ดงัตารางท่ี 2-4 นอกจากนีถ้้าแนใ่จวา่มีการ

แพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีให้ประเมินสถานการณ์ในการจดัการตอ่ประชาชนในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ

ดงัตารางท่ี 2-5 โดยตลอดการปฏิบตังิานระงบัเหตขุองเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีต้องทํา

การประเมินความปลอดภยัด้านรังสีท่ีเข้าไปในพืน้ท่ีอนัตราย การให้เจ้าหน้าท่ีติดมาตรวดัรังสีแบบ

พกพา และควบคมุการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี พร้อมทัง้ประเมินระดบัของภาวะฉกุเฉินทางรังสีหาก

พบวา่ไมส่ามารถจดัการได้ ให้ร้องขอความชว่ยเหลือตอ่หนว่ยงานระงบัเหตฉุกุเฉินระดบัชาต ิ คือ

สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิและหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ

2.3 

 แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินกลุม่นคิมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

และแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย จงัหวดัระยอง ได้กําหนดสถานท่ี

จดัตัง้ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจ เม่ือเหตฉกุเฉินทางรังสีขยายลกุลามเข้าสูภ่าวะฉกุเฉินระดบั 1 (สา

ธารณภยัขนาดเล็ก) และจดัตัง้ศนูย์อํานวยการร่วม เม่ือเหตฉุกุเฉินทางรังสีขยายลกุลามเข้าสูภ่าวะ

ฉกุเฉินระดบัท่ี 2 (สาธารณภยัขนาดกลาง) ไว้ในแผน คือ ท่ีหมาย 1 นิคมอตุสาหกรรมหรือสถานท่ี

ท่ีปลอดภยัในพืน้ท่ีเกิดเหต ุหรือท่ีหมาย 2 ศนูย์ราชการจงัหวดัยอง อําเภอ เทศบาล อบต.เขตพืน้ท่ี 

หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีสามารถอํานวยการระงบัเหตฉุกุเฉินได้อยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตามเม่ือเกิด

เหตฉุกุเฉินทางรังสีควรตระหนกัถึงการจดัตัง้พืน้ท่ีในการปฏิบตังิานของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีมีหน้าท่ี

ในระงบัเหตฉุกุเฉินรวมถึงหน่วยงานบญัชาการและหนว่ยงานสนบัสนนุ โดยลกัษณะของพืน้ท่ี

ตา่งๆ ตามเอกสาร IAEA ดงัภาพท่ี 2-10 เพ่ือใช้เป็นแนวทางเบือ้งต้นในการจดัตัง้พืน้ท่ี กบัการ

พิจารณาถึงพืน้ท่ีในจริง  

การจัดตัง้พืน้ท่ีปฏบัิตงิานระงับเหตฉุุกเฉินทางรังสี 

 

2.4 

ภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดบั 1 และระดบั 2 

เม่ือสถานประกอบการได้ร้องขอรับการสนบัสนนุไปยงั กองอํานวยการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัท้องถ่ินหรืออําเภอ (ภาวะฉกุเฉินระดบั 1) และได้จดัตัง้ศนูย์อํานวยการ

เฉพาะกิจป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัพิบตัจิากสารเคมีอําเภอ (ศฉก.) หรือมีการยกระดบัการขอรับ

การสนบัสนนุไปยงั กองอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั (ภาวะฉกุเฉินระดบั 2) 

เม่ือเกินขีดความสามารถของสถานประกอบการ ซึง่ผู้ อํานวยการจงัหวดั (ผู้ว่าราชการจงัหวดั) จะ

ดําเนินการจดัเตรียมเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องโดยแบง่ออกเป็น 8 ฝ่าย เพ่ือเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีในพืน้ท่ี

การปฏิบัตงิานของหน่วยงานต่างๆ กรณีฉุกเฉินทางรังสี 
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เกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีและจดัตัง้เป็นศนูย์อํานวยการร่วม (ศอร.) ขึน้  โดยแตล่ะฝ่ายจะมีหน้าท่ีท่ี

แตกตา่งกนัไปตามบทบาทและภารกิจดงัรายละเอียดในข้อ 2.5.4 ในบทท่ี 2 

แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินกลุม่นิคมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง

และแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย จงัหวดัระยอง ได้กําหนดให้มี

โครงสร้างการปฏิบตังิานเป็นฝ่ายตา่งๆ จํานวน 8 ฝ่าย แตเ่ม่ือพจิารณาแล้วพบวา่มีฝ่ายท่ีต้องมี

หน้าทีค่วามรับผิดชอบขณะเกิดเหต ุ มีทัง้หมด 7 ฝ่าย คือ ฝ่ายอํานวยการ/คณะท่ีปรึกษา, ฝ่าย

ระงบัภยัและชว่ยเหลือ, ฝ่ายประชาสมัพนัธ์, ฝ่ายประสานงานและการส่ือสาร, ฝ่ายรักษาความ

สงบเรียบร้อยและการจราจร, ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสขุและฝ่ายอพยพ สว่นฝ่ายสงเคราะห์

และฟืน้ฟ ู จะอยูใ่นขัน้ตอนหลงัเกิดเหตหุลงัจากดําเนินการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีจนเหตกุารณ์

กลบัคืนสูส่ภาวะปกตแิล้ว ดงันัน้เม่ือวิเคราะห์ถึงแนวทางปฏิบตัขิองทัง้ 7 ฝ่ายท่ีต้องดําเนนิการ

ขณะเกิดเหต ุ พบวา่ลกัษณะท่ีกําหนดในแผนนัน้เป็นกรอบหน้าท่ีความรับผิดชอบเท่านัน้ แตก่าร

เข้าระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีนัน้ ควรมีแนวปฏิบตัท่ีิชดัเจนเพ่ือให้การดําเนินการระงบัเหตเุป็นไป

อยา่งถกูต้องและปลอดภยั เม่ือศกึษาถึงแนวปฏิบตัเิอกสาร IAEA ทัง้สองฉบบัแล้วการปฏิบตังิาน

ของทัง้ 7 ฝ่าย สามารถสรุปหน้าท่ีความรับผดิชอบและแนวทางการเตรียมความพร้อมการ

ปฏิบตังิานกรณีฉกุเฉินทางรังสี เพ่ือเพิ่มเตมิกบัภาระกิจท่ีได้ระบไุว้ในแผนข้างต้น  และมีลกัษณะ

แผนผงัการดําเนินการเม่ือเกิดภาวะฉกุเฉินทางรังสีในระดบั 1 และระดบั 2 ดงัภาพท่ี 5-4 โดยมีราย 

ละเอียดของฝ่ายตา่งๆ ดงันี ้ 

2.4.1 

  สําหรับฝ่ายอํานวยการ/คณะท่ีปรึกษา พบวา่การปฏิบตังิานของฝ่าย

ดงักลา่ว เป็นลกัษณะของงานนโยบาย อํานวยการ กํากบั สนบัสนนุ บริหารจดัการการระงบัเหตุ

ฉกุเฉินทางรังสีเป็นหลกั ดงันัน้แนวทางการดําเนินการสามารถนําแนวทางของ ผู้ อํานวยการใน

ภาวะฉกุเฉิน ในข้อ 2.2.1 บทท่ี 5 มาใช้เป็นแนวทาง แตส่ิ่งท่ีควรให้ความสําคญัคือ ต้องแนใ่จวา่ใน

พืน้ท่ีเกิดเหตมีุเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสีของสถานประกอบการ หรือเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตุ

ฉกุเฉินทางรังสีของสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ ได้เข้าไปอยูใ่นพืน้ท่ีเกิดเหตเุพ่ือประเมิน

สถานการณ์และระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี นอกจากนีฝ่้ายอํานวยการ/คณะท่ีปรึกษา ควรมี

เจ้าหน้าท่ีของสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ ซึง่เป็นหนว่ยงานระงบัเหตฉุกุเฉินระดบัชาตอิยูใ่นฝ่าย

ดงักลา่วด้วย เพ่ือสามารถให้ข้อมลูทางเทคนคิพร้อมทัง้ให้คําแนะนําในการปฏิบตังิานของ

เจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี  

ฝ่ายอํานวยการ/คณะท่ีปรึกษา 
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ภาพท่ี 5-4 แผนผงัการดําเนินการกรณีฉกุเฉินทางรังสีเม่ือเกิดภาวะฉกุเฉินระดบั 1 และ 2 [5] 

 

2.4.2 

  การปฏิบตังิานของฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือตามแผนนัน้ จะปฏิบตังิาน

ในด้านการเผชิญเหต ุ การกู้ ชีพกู้ภยัและการเคล่ือนย้ายผู้ประสบภยัในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ เม่ือนํามา

วิเคราะห์ถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบตามเอกสาร IAEA กรณีฉกุเฉินทางรังสี สามารถกําหนด

หนว่ยงานพร้อมทัง้หน้าท่ีความรับผิดชอบและแนวปฏิบตัิตา่งๆ ออกเป็น 3 สว่น ดงัมีรายละเอียด

ดงัภาพท่ี 5-5 และตาราง 5-5  

ฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือ 

ฝ่ายระงบัภยัฯ 

 
ประกาศ 

ภาวะฉุกเฉิน /

ส่ังการ 

จุดเกิดเหตุ 

MC 
OC 

FC 

โรงงาน (ED) 

ควบคุมไม่ได้ 

ทมีเผชิญเหตุ ทต./อบต. 

FL FL เจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภยัทางรังส ี

ฝ่ายการแพทย์ฯ 

 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ฝ่ายอพยพ 

 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

 ฝ่ายประสานงานฯ 

ดาํเนินการ

ตามแผนฯ

และ

แนวทาง

การเตรียม

ความพร้อม

กรณีฉุกเฉิน

ทางรังสี 

ศอร. 

ผู้อาํนวยการจังหวัด 

กอ.ปภ.จว. 

สนง.ปภ.

จังหวดั 

ED 

 

หน.ป้องกัน/ป.ป้องกัน 

ประเมินสถานการณ์ 

ทาํหน้าท่ี

OC/MC 

กอ.ปภ.อ./ทต/อบต. ผอ.อาํเภอ./ผอ.ท้องถิ่น 

โรงงานที่เกดิเหตุ 

รายงานสถานการณ์ขอความ

ช่วยเหลือ 

เพื่อทราบ/

ส่ังการ 

สาํนักงาน

ปรมาณูเพื่อ

สันต ิ

ฝ่าย

สงเคราะห์ฯ 

 

ก่อน

เกิดภัย 

ก่อน

เกิดภัย 

หลัง 

เกิดภัย 

หมายเหตุ : 

ED = Emergency Director  

OC = On-Scene Commonder  

MC = Mutual Aid Co-Ordinator 

FC = Fire Chief 

FL = Fire Leader 

** = หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิ

งานเพ่ิมเตมิกรณีฉุกเฉินทางรังสี  
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ภาพท่ี 5-5 แผนผงัการดําเนินการกรณีฉกุเฉินทางรังสีของฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือ 

 

 

ฝ่ายระงับภยัและช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงกู้ภยั 
เจ้าหน้าท่ีเฝ้าตรวจปริมาณ

รังสีในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั

ทางรังสี 

- เจ้าหน้าท่ีดบัเพลงิและ

กู้ภยั ในสถานประกอบ 

การทางรังส ีหนว่ยงาน

ป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัระดบัท้องถ่ิน

และระดบัจงัหวดั 

- เจ้าหน้าท่ีดบัเพลงิและกู้ภยั, 

- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั

ทางรังสขีองสถานประกอบ 

การทางรังส ี

- เจ้าหน้าท่ีประเมนิความ

ปลอดภยัทางรังส ีของ

สาํนกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ

- เจ้าหน้าท่ีทีไ่ด้รับมอบหมาย 

- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั

ทางรังส ี  ของสถานประกอบ 

การทางรังส ี

- เจ้าหน้าท่ีสาํนกังานปรมาณู

เพ่ือสนัติ  

- เจ้าหน้าท่ีทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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ตารางท่ี 5-5 หน้าท่ีความรับผดิชอบของฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือกรณีฉกุเฉินทางรังสี 

ทีมปฏิบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบกรณีฉุกเฉินทางรังสี 

เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงและกู้ภัย (1) ให้ดําเนินการชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บเป็นอนัดบัแรก ทัง้นีใ้ห้พจิารณาถึงความปลอดภยัของผู้ปฏิบตังิานร่วมด้วย 

และทําการปฐมพยาบาลก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีการแพทย์จะเดินทางไปถึงท่ีเกิดเหต ุ จากนัน้ให้ตรวจสอบและยืนยนัระยะ

อนัตรายดงัตารางท่ี 2-3 และทําการอพยพประชาชนไปยงัพืน้ท่ีท่ีกําหนดไว้ ทัง้นีต้้องแนใ่จวา่ ตําแหนง่ท่ีปฏิบตังิานนัน้

ผู้ปฏิบตัไิมไ่ด้รับปริมาณรังสีเกินขีดจํากดัท่ีเจ้าหน้าท่ีประเมินความปลอดภยัทางรังสี หรือเจ้าหน้าท่ีสํานกังานปรมาณู

เพ่ือสนัตกํิาหนด 

(2) หากได้รับการยืนยนัหรือแนใ่จวา่พืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี พบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ให้จดัเตรียมสถานท่ี

ขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ภาชนะสําหรับใสเ่สือ้ผ้าหรือสิ่งอ่ืนท่ีเปือ้นและไมเ่ปือ้นสารกมัมนัตรังสีตามเคร่ืองมือ

และอปุกรณ์ท่ีมีอยู ่ โดยต้องให้ความสําคญัตอ่การจดัหาพืน้ท่ีกกัเก็บนํา้เพ่ือจดัการกากกมัมนัตรังสีแตต้่องให้ความ 

สําคญักบัการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีเป็นอนัดบัแรก 

(3) จดัเตรียมสิ่งปกคลมุร่างกายหรือเสือ้ผ้า เพ่ือให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานได้สวมใสห่ลงัจากขจดัการเปือ้น

สารกมัมนัตรังสี 

(4) สําหรับผู้ได้รับบาดเจ็บสาหสัให้ขนสง่ไปยงัโรงพยาบาลมาบตาพดุทนัทีโดยไมต้่องขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี   

แตใ่ห้ถอดชดุท่ีสวมใสอ่อกเพ่ือลดการเปือ้นสาร 

กมัมนัตรังสีโดยอาจจะหาผ้าหม่หรือวสัดท่ีุสามารถถ่ายเทได้สะดวก 

เจ้าหน้าท่ีเฝ้าตรวจปริมาณรังสีใน

พืน้ท่ีเกิดเหตุ 

(1) ใช้เคร่ืองมือวดัรังสี ตรวจวดัอตัราปริมาณรังสีในพืน้ท่ีเกิดเหตโุดยกําหนดให้พืน้ท่ีท่ีทําการตรวจวดัอตัราปริมาณรังสี 

100 µSv/h เป็นพืน้ท่ีอนัตราย และห้ามเข้าไปในพืน้ท่ีเกิดเหตหุากอตัราปริมาณรังสีมากวา่ 100 mSv/h แตใ่ห้กําหนด 
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ตารางท่ี 5-5 หน้าท่ีความรับผดิชอบของฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือกรณีฉกุเฉินทางรังสี 

ทีมปฏิบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบกรณีฉุกเฉินทางรังสี 

เจ้าหน้าท่ีเฝ้าตรวจปริมาณรังสี

ในพืน้ท่ีเกดิเหตุ (ต่อ) 

เป็นพืน้ท่ีสําหรับการชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บเท่านัน้และห้ามปฏิบตังิานนานเกิน 30 นาที และไมเ่ข้าไปปฏิบตังิานโดย

ไมไ่ด้รับคําแนะนําหรืออนญุาตจากเจ้าหน้าท่ีประเมินความปลอดภยัทางรังสี หากอตัราปริมาณรังสีมากกวา่ 1000 

mSv/h สิ่งสําคญัในการปฏิบตังิาน คือ การตรวจวดัรังสีพืน้หลงัในพืน้ท่ีก่อนเข้าไปในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี 

(2) หากได้รับการยืนยนัหรือแนใ่จวา่พืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี พบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ให้เตรียมเคร่ืองมือวดัรังสี

โดยนําพลาสติกมาปิดไว้บริเวณหวัวดัรังสีก่อนเข้าไปปฏิบตังิานในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ  สว่นประชาชนและเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตุ

ฉกุเฉินทางรังสีท่ีออกมาจากพืน้ท่ีเกิดเหตใุห้ทําการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี โดยให้หวัวดัอยูห่า่งจากพืน้ผวิของ

อวยัวะนัน้ๆ ประมาณ 10 เซนตเิมตรและการวดัควรทําการวดับริเวณผม มือ ใบหน้า กระเป๋าและสว่นท่ีสกปรกของเสือ้ผ้า

และเท้า และให้พจิารณาผลการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี หากน้อยกวา่ 1 µSv/h ให้ทําการชําระล้างร่างกายและ

เปล่ียนเสือ้ผ้า แตถ้่ามากกวา่ 1 µSv/h ให้ทําการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีบริเวณพืน้ท่ีเฝ้าระวงัในพืน้ท่ีเกิดเหตุ

ฉกุเฉินทางรังสี ทัง้นีใ้ห้พจิารณาร่วมกบัตารางท่ี 2-6 

(3) สว่นการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีของยานพาหนะและเคร่ืองมือนัน้ ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบัการตรวจวดัการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสีของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีระงบัเหต ุ คือ ถ้ามากกวา่ 1 µSv/h ให้ทําการขจดัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสี ทัง้นีใ้ห้พิจารณาร่วมกบัตารางท่ี 2-8  

(4) การตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้ดําเนินการหลงัจากท่ีประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตอุอกมาจากพืน้ท่ีเกิด

เหตฉุกุเฉินทางรังสี บริเวณทางเข้าออกพืน้ท่ีอนัตรายและพืน้ท่ีเฝ้าระงบั นอกจากนีต้้องตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี

อีกครัง้หลงัจากท่ีทําการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 119 
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ตารางท่ี 5-5 หน้าท่ีความรับผดิชอบของฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือกรณีฉกุเฉินทางรังสี 

ทีมปฏิบัต ิ หน้าท่ีความรับผิดชอบกรณีฉุกเฉินทางรังสี 

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี (1) ทําการประเมินความปลอดภยัด้านรังสีแก่เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีต้องเข้าไปในพืน้ท่ี

อนัตราย รวมไปถึงขีดจํากดัการได้รับปริมาณรังสีท่ีต้องกลบัมายงัจดุเร่ิมต้น โดยพจิาณาจากลกัษณะการเข้า

ปฏิบตังิานร่วมกบัการได้รับปริมาณรังสีทัง้นีใ้ห้ปฏิบตัติามตารางท่ี 2-5 อยา่งเคร่งครัด ทัง้นีต้้องแน่ใจวา่ เจ้าหน้าท่ีท่ี

เข้าไปในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีได้ติดมาตรวดัรังสีแบบพกพาแล้ว  

(2) ควบคมุการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี และการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี 

(3) ถ้าพบการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี ให้ดําเนินการตามตารางท่ี 2-4 ในการ

พิจารณาควบคมุพืน้ท่ีเข้าออก อพยพประชาชนรวมถึงการให้คําแนะนําให้ประชาชนหลบอยูใ่นท่ีพกัและปิดประตู

หน้าตา่ง 

(4) ให้การสนบัสนนุการจดัการทางการแพทย์ในการประเมินการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีของผู้ ได้รับบาดเจ็บทัง้ท่ีเกิดเหตุ

และท่ีโรงพยาบาลมาบตาพดุ 

                 สิ่งท่ีฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือ   ต้องให้ความสําคญักรณีพบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ คือ การสวมใสช่ดุป้องกนัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีโดยการสว่มใสช่ดุป้องกนั หน้ากาก ถงุมือและถงุคลมุเท้า และระหวา่งท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีในพืน้ท่ีอนัตรายและพืน้ท่ีเฝ้าระวงัห้ามนํามือไปสมัผสัปาก ไม่

สดูดม ไมรั่บประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยเด็ดขาด จนกวา่จะได้รับการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี นอกจากนีต้้องแนใ่จวา่ทีมระงบัภยัและชว่ยเหลือได้

จดัตัง้พืน้ท่ีปฏิบตังิานในทิศทางเหนือลม  
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 2.4.3 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

   คือ เจ้าหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์ของสถานประกอบการทางรังสี, ท้องถ่ิน, 

จงัหวดัหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โดยแนวทางท่ีสําคญัคือการประชาสมัพนัธ์ขา่วสาร

ข้อเท็จจริงของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้รวมถึงการแถลงข่าวตอ่ส่ือมวลชน เพ่ือชีแ้จงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้

เป็นระยะ จนกวา่สถานการณ์จะยตุ ิ ซึง่แนวทางดงักลา่วเม่ือนํามาวิเคราะห์ร่วมกบัเอกสารของ 

IAEA พบวา่แนวปฏิบตัท่ีิยงัไมไ่ด้ระบไุว้ในแผนและควรเพิ่มเตมิ คือ  

   2.4.3.1 การรวบรวมข้อมลูจากทกุฝ่ายเพ่ือให้การให้ข้อมลูท่ีถกูต้องในการ

ประชาสมัพนัธ์เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ และการให้คําแนะนําการปฏิบตัิตนของประชาชนเกิดขึน้เพียง

แหลง่เดียวเทา่นัน้ นอกจากนีค้วรจดัตัง้ศนูย์ประชาสมัพนัธ์สถานการณ์ฉกุเฉินทางรังสี โดยแตง่ตัง้

ผู้ ให้ขา่วหรือกําหนดให้ผู้แทนของฝ่ายตา่งๆ ทัง้ 8 ฝ่ายและสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ ในการให้

ขา่วแก่ผู้ ส่ือขา่วและการแถลงขา่ว  

   2.4.3.2 มีการประชาสมัพนัธ์ให้กบัประชาชนท่ีออกจากพืน้ท่ีเกิดเหตโุดย

ไมไ่ด้ลงทะเบียน โดยห้ามนําวตัถหุรือสิง่ของตา่งๆ ออกจากพืน้ท่ีเกิดเหตหุากนําไปให้ดําเนนิการ

ตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบวา่เป็นวสัดกุมัมนัตรังสีหรือเปือ้นสารกมัมนัตรังสีหรือไม่ นอกจากนี ้

ยงัแนะนําให้ทําการชําระล้างร่างกายก่อนท่ีจะหยิบจบั หรือรับประทานอาหาร ด่ืมนํา้ 

   2.4.3.3 มีการประชาสมัพนัธ์สําหรับประชาชนท่ีอยูน่อกพืน้ท่ีอนัตราย กรณี

เกิดเหตฉุกุเฉินท่ีเกิดจากเพลิงไหม้หรือระเบดิท่ีมีกลุม่ควนัหรือมีการฟุ้ งกระจายในอากาศขึน้ ให้

คําแนะนําประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตรหรือตามคําแนะนําของฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือ โดยให้

อยูใ่นท่ีพกัอาศยัปิดประตหูน้าตา่งให้มิดชิด ไมรั่บประทานผกั ผลไม้ท่ีปลกูไว้นอกบ้านและห้ามด่ืม

นํา้ฝน  นอกจากนีไ้ม่ควรหยิบจบัพืน้ดินและหลีกเล่ียงพืน้ท่ีสกปรกและล้างมือทกุครัง้ก่อนรับ ประ 

ทานอาหารและทํากิจกรรมนอกท่ีพกัอาศยั 

   2.4.3.4 สําหรับประชาชนท่ีกงัวลวา่ตนเองจะได้รับผลกระทบจากเหตฉุกุ 

เฉินทางรังสีทีเ่กิดขึน้ โดยประชาสมัพนัธ์ให้ไปยงับริเวณท่ีได้เตรียมไว้สําหรับการอพยพสําหรับประ 

ชาชน เพ่ือหลีกเล่ียงการเข้าไปทําการรักษาในโรงพยาบาลท่ีทําการรักษาผู้ได้รับบาดเจบ็จากเหตุ

ฉกุเฉินทางรังสีทีเ่กิดขึน้โดยไมจํ่าเป็น 

 2.4.4 ฝ่ายประสานงานและการส่ือสาร 

   คือ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่ือสารและสารสนเทศ ของสถานประกอบการทางรังสี, 

ท้องถ่ิน, จงัหวดั ซึง่ตามแผนได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจดัการตอ่ระบบส่ือสาร และ

ระบบสารสนเทศ ซึง่การดําเนินการของฝ่ายนีเ้ม่ือวิเคราะห์ตามลกัษณะการเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี

แล้วไมมี่ความจําเป็นต้องมีลกัษณะเฉพาะของการปฏิบตังิานใดๆ เน่ืองจากไมไ่ด้อยูใ่นพืน้ท่ีเกิด

เหตแุละสมัผสักบัวสัดกุมัมนัตรังสี 
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 2.4.5 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร 

   คือ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัภายในสถานประกอบการทางรังสี (ถ้า

มี), เจ้าหน้าท่ีตํารวจภธูรในระดบัท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ีตํารวจภธูรระดบัจงัหวดั ให้ร่วมถึงเจ้าหน้าท่ี

พสิจูน์หลกัฐานตํารวจด้วย ตามแผนได้กําหนดให้ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วการจราจร 

ดําเนนิการดแูลรักษาความปลอดภยัในพืน้ท่ีเกิดเหตแุละสถานท่ีอพยพ อํานวยความสะดวกด้าน

การจราจร กัน้เขตอนัตราย รวมถึงการตรวจพิสจูน์ในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ ดําเนินการชว่ยเหลือผู้บาดเจ็บ

ร่วมกบัฝ่ายระงบัภยัและเจ้าหน้าท่ีกู้ภยั และการชนัสตูรพลิกศพ  

   เม่ือวิเคราะห์ลกัษณะการปฏิบตังิานของฝ่ายดงักลา่วแล้ว จะต้องมีการให้

ความระมดัระวงัในการปฏิบตังิานกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี โดยแนวทางของ IAEA ได้แนะนํา

ให้ฝ่ายรักษาความปลอดภยัและการจราจรปฏิบตังิานมีรายละเอียดท่ีสําคญั สรุปได้ดงันี ้

  2.4.5.1 รักษาความปลอดภยัสําหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานภายในพืน้ท่ีเฝ้า

ระวงัและนอกพืน้ท่ีเฝ้าระวงั และควบคมุการเข้าออกในพืน้ท่ีเฝ้าระวงั รวมทัง้อํานวยความสะดวก

ให้ด้านการจราจรให้แก่รถพยาบาลและรถปฏิบตังิานระงบัเหต ุ

  2.4.5.2 ดําเนินการพิสจูน์หลกัฐานตา่งๆ ในพืน้ท่ีเกิดเหต ุโดยตัง้สมมตฐิาน

วา่วตัถทุกุชนิดหรือวสัดกุมัมนัตรังสีมีความเป็นไปได้ท่ีจะเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ให้รักษาสภาพของ

วตัถหุรือวสัดกุมัมนัตรังสีนัน้จนกวา่จะได้รับการประเมนิจาก ฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือ 

   2.4.5.3 ประสานงานกบัทีมปฏิบตังิานอ่ืนและจดัตัง้ทีมพิสจูน์หลกัฐานโดย

นําผู้แทนของฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือ, ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสขุ เพ่ือพฒันาและกําหนด

วิธีในการเก็บรวบรวมวตัถพุยานในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ  ซึง่ก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานระงบัเหตจุะนําวตัถุ

ทกุชนิดออกจากพืน้ท่ีเกิดเหตตุ้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าท่ีพิสจูน์หลกัฐาน รวมทัง้ให้

คําแนะนํากบัเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานในการรักษาสภาพวตัถพุยาน  สําหรับกรณีดงักลา่วให้รวมถึง

แนวทางด้านการพิสจูน์หลกัฐานในโรงพยาบาลด้วย     

    การปฏิบตังิานของฝ่ายรักษาความสงบและจราจรท่ีปฏิบตังิานในพืน้ท่ีเกิด

เหตทุัง้พืน้ท่ีอนัตราย, พืน้ท่ีเฝ้าระวงัและพืน้ท่ีท่ีมีการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและในโรงพยาบาลนัน้ 

จะต้องมีการสวมใสช่ดุป้องกนัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีขณะปฏิบตังิาน และห้ามนํามือไปสมัผสั

ปาก ไมส่ดูดม ไมรั่บประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยเดด็ขาด จนกวา่จะได้รับการตรวจวดัการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

 2.4.6 ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสขุ 

  คือ เจ้าหน้าท่ีการทางแพทย์ในพืน้ท่ี (โรงพยาบาลมาบตาพดุ) หรือ

โรงพยาบาลท่ีได้รับมอบหมาย  โดยในแผนได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการบริการด้าน

การแพทย์ ณ ท่ีเกิดเหตแุละโรงพยาบาล การบริหารจดัการผู้ เสียชีวิต การเฝ้าระวงัหลงัเหตกุารณ์
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และการปฐมพยาบาลและดแูลสขุภาพ ณ ศนูย์อพยพ ส่วนแนวทางของ IAEA ได้ให้คําแนะนําใน

การจดัดําเนินการของฝ่ายการแพทย์และสาธารณสขุกรณีฉกุเฉินทางรังสี จากการวิเคราะห์แนว 

ทางปฏิบตัร่ิวมกบัเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว สามารถแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงัภาพท่ี 5-6 โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้

 
ภาพท่ี 5-6 แผนผงัการแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายการแพทย์และสาธารณสขุ 

 

  2.4.6.1 การดําเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสขุในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ

   (1) จดัตัง้สถานท่ีสําหรับปฐมพยาบาลและคดัแยกผู้ได้รับบาดเจบ็ ใน

พืน้ท่ีเฝ้าระวงั จากนัน้ให้ดําเนินการแบง่ผู้ ได้รับบาดเจ็บออกเป็นระดบั ซึง่ในเอกสารของ IAEA 

กําหนดให้แบง่เป็น 4 อนัดนั คือ อนัดบั 1 ต้องทําการรักษาอยา่งเร่งดว่นท่ีสดุ, อนัดบั 2 ต้องทําการ

รักษาอยา่งเร่งดว่น, อนัดบั 3 สามารถรอเพ่ือทําการรักษาได้และอนัดบั 4 ไมจํ่าเป็นต้องทําการ

รักษา ทัง้นีฝ่้ายการแพทย์และสาธารณสขุสามารถกําหนดเป็นอยา่งอ่ืนได้ตามความเหมาะสม ผู้ ท่ี

ได้รับบาดเจ็บสาหสัต้องรีบสง่ตวัไปโรงพยาบาลมาบตาพดุทนัที โดยไมต้่องทําการตรวจวดัการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสีและขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี แตต้่องแนใ่จวา่ฝ่ายระงบัภยัและชว่ย 

เหลือได้ถอดชดุท่ีสวมใส่ออกเพ่ือลดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและจดัหาผ้าหม่หรือวสัดท่ีุสามารถ

ถ่ายเทได้สะดวกคลมุให้แก่ผู้ ได้รับบาดเจ็บสาหสั หากไมไ่ด้ดําเนินการให้ดําเนินการก่อนนําสง่

โรงพยาบาล 

   (2) หากได้รับการยืนยนัวา่พืน้ท่ีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีมีการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสี ให้ทําการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีแก่ผู้ ได้รับบาดเจ็บท่ีไมส่าหสัก่อนนําสง่

โรงพยาบาล นอกจากนีเ้จ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตังิานในรถพยาบาลเพ่ือนําสง่ผู้ ได้รับบาดเจ็บต้องสวมใส่

ชดุป้องกนัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี และห้ามนํามือไปสมัผสัปาก ด่ืมอาหารและนํา้ด่ืมจนกวา่จะ

ได้รับการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีแล้ว 

 

ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข 

การดําเนินการด้าน

การแพทย์และสาธารณสขุ

ในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ

การจดัการในโรงพยาบาล

ท่ีรับผู้ ได้รับบาดเจบ็และ

เสียชีวิตจากพืน้ท่ีเกิดเหต ุ

การจดัการในพืน้ท่ีท่ีทําการ

อพยพประชาชน 
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  2.4.6.2 การจดัการในโรงพยาบาลท่ีรับผู้ ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก

พืน้ท่ีเกิดเหต ุ

   (1) เตรียมพืน้ท่ีสําหรับรถพยาบาลท่ีมาถึงและพืน้ท่ีในการรักษาผู้ได้รับ 

บาดเจ็บ และจดัเตรียมเส้นทางใหมสํ่าหรับผู้ ป่วยอ่ืนท่ีมารักษาท่ีโรงพยาบาล  โดยทําการกัน้เชือก

และจดัทําเส้นทางเพ่ือไมใ่ห้ผู้ ท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้องเข้ามาได้  

   (2) เตรียมห้องสําหรับตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและการขจดั

การเปือ้นสารกมัมนัตรังสีในพืน้ท่ีรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยออกแบบให้อยูบ่ริเวณทางเข้าพืน้ท่ี

รักษาผู้ได้รับบาดเจ็บ และใช้พลาสตกิปพืูน้บริเวณทางเข้าและเตรียมเคร่ืองมือวดัรังสีสําหรับใช้

ตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี และเตรียมถงุพลาสตกิเพ่ือนําไปใสก่ากกมัมนัตรังสีจากการ

รักษาผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยเตรียมตดิสญัลกัษณ์ทางรังสีเพ่ือให้ทราบถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้  

    (3) เม่ือผู้ ได้รับบาดเจ็บถกูสง่ออกจากรถพยาบาล ให้ทําการตรวจวดั

เปือ้นสารกมัมนัตรังสี หากพบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้ทําการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

โดยถอดชดุท่ีสวมใสอ่อกและเก็บใสถ่งุท่ีเตรียมไว้  สว่นบริเวณผิวหนงัให้ใช้นํา้อุน่ผสมสบู ่ ห้ามใช้

มือถอูยา่งรุนแรง ส่วนวตัถตุา่งๆ ท่ีติดกบัผิวให้ใช้คีมคีบคีบออก จากนัน้ให้ทําการตรวจวดัการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสีอีกครัง้ หากเป็นผู้ ป่วยท่ีบาดเจ็บสาหสั ให้นําตวัไปรักษาให้เร็วท่ีสดุ โดยต้อง

ตรวจสอบวา่ผู้ ได้รับบาดเจบ็สาหสัได้ทําการหอ่ด้วยผ้าหรือวสัดท่ีุถ่ายเทได้สะดวกและได้ประเมนิ

การเปือ้นสารกมัมนัตรังสีแล้ว สําหรับผู้ได้รับบาดเจ็บท่ีไมไ่ด้เปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้ย้ายไปพืน้ท่ี

สะอาด โดยใช้ถงุมือและเปลท่ีสะอาดในเคล่ือนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพืน้ท่ีเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสี   

   (4)    ตรวจสอบสภาพทัว่ไปและระดบัเม็ดเลือดของผู้ได้รับบาดเจ็บโดย

ถ้าผู้ ป่วยมีอาการอาเจียนหรือมีลกัษณะท่ีเกิดจากการได้รับปริมาณรังสีสงู ให้ทําการตรวจวดัระดบั

ของเม็ดทกุๆ 6 ชั่วโมงใน 2-3 วนัเพ่ือดกูารเปล่ียนแปลงของเมด็เลือดขาว   

   (5) หลงัจากการรักษาผู้ได้รับบาดเจบ็เสร็จสิน้แล้ว และเหตฉุกุเฉินทาง

รังสีจบลงให้ทําความสะอาดพืน้ท่ี จากนัน้ให้ฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือดําเนนิการตรวจสอบก่อน

กําหนดให้เป็นพืน้ท่ีปลอดภยั  สว่นขยะท่ีเกิดจากการรักษาให้แยกกลุม่ของกากกมัมนัตรังสีและ

ขยะปกตสํิาหรับการจดัการในภายหลงั ทัง้นีใ้ห้ประสานงานกบัฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยแล้ว

การจราจรในการตรวจสอบและจดัเก็บวตัถพุยาน  

    (6) การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีการแพทย์และสาธารณสขุท่ีทําการ

รักษาในโรงพยาบาลต้องสวมใสช่ดุป้องกนัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี และห้ามนํามือไปสมัผสัปาก 

รับประทานอาหารหรือด่ืมนํา้ระหวา่งปฏิบตังิานในพืน้ท่ีควบคมุการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ก่อนทํา

การตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีแล้ว สว่นรถพยาบาลท่ีขนสง่ผู้ ได้รับบาดเจบ็ให้ทําการ
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ตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีด้วย หากพบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้ทําการขจดัการเปือ้น

สารกมัมนัตรังสี ทัง้นีใ้ห้ใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตารางท่ี 2-6 

  2.4.6.3 การจดัการในพืน้ท่ีท่ีทําการอพยพประชาชน 

    เน่ืองจากประชาชนต้องทําการอพยพ อาจมีความกงัวลตอ่ผลกระทบ

ด้านสขุภาพ ดงันัน้ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสขุควรดําเนินการจดัเตรียมแพทย์และพยาบาลมา

ให้คําแนะนําและข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือป้องกนัและลดความวิตกกงัวลท่ีอาจเกิดขึน้กบัประชาชนท่ีได้

ทําการอพยพ 

 2.4.7 ฝ่ายอพยพ      

    คือ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับมอบหมาย โดยในแผนได้กําหนดหน้าท่ี

ความรับผดิชอบในการอพยพผู้ประสบภยั จดัหาท่ีอยูช่ัว่คราวแก่ผู้ประสบภยั สว่นกรณีฉกุเฉินทาง

รังสีนัน้ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องต้องให้ความสําคญักบักรณีฉกุเฉินทางรังสี ซึง่เอกสาร IAEA ได้

กําหนดแนวทางการจดัการสําหรับการอพยพของประชาชนในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี โดยมี

รายละเอียดท่ีสําคญั ดงันี ้

    2.4.7.1 เมือ่ได้รับการประเมินจากฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือ วา่สาร

กมัมนัตรังสีมีการฟุ้ งกระจายมากกวา่ 1 µSv/h หรือการได้รับรังสีภายนอกร่างกายจากต้นกําเนิด

รังสีที่เปือ้นสารกมัมนัตรังสีมีคา่มากกวา่ 1 mSv/h ให้ทําการอพยพประชาชนท่ีได้รับผลกระทบไป

ในทิศเหนือลม หรือพิจารณาตามตารางท่ี 2-5 ทัง้นีใ้ห้พิจารณาตามพืน้ท่ีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี

ร่วมกบัสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการอพยพตามข้อ 1.2.2 ในบทท่ี 5      

    2.4.7.2 เม่ืออพยพประชาชนแล้วให้ดําเนินการลงทะเบียน และจดั 

เตรียมเจ้าหน้าท่ีในการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้แก่ประชาชนท่ีทําการอพยพ หากพบ

การเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้ดําเนินการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี โดยพิจารณาดงัตารางท่ี 2-7

และให้ประชาชนทบทวนวา่ตนเองได้สดูดม รับประทานอาหาร ด่ืมนํา้หรือนํามือมาสมัผสับริเวณ

ปากหรือไม ่ 

    2.4.7.3 สถานท่ีสําหรับอพยพควรจดัเตรียมไว้สําหรับรองรับการตรวจ 

วดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีด้วยอีกประการหนึง่ เพ่ือรองรับประชาชนท่ีกงัวลวา่ตนเองอาจได้รับ

ผล กระทบจากเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีเกิดขึน้ เพ่ือลดความจําเป็นในการไปรักษาท่ีโรงพยาบาลในท่ี

ทําการรักษาผู้ได้รับ บาดเจบ็จากเหตฉุกุเฉินทางรังสี 

3. หลังเกิดภัย [4][5][6][8][9] 

 แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ พ.ศ.2553-2557 ได้กําหนดกรอบการ

ดําเนินการหลงัเกิดภยั โดยเน้นในเร่ืองการจดัการศพผู้ เสียชีวิต และการบรูณะฟืน้ฟ ู เม่ือพิจารณา



 

126 
ร่วมกบัแผนปฏิบตัการภาวะฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย จงัหวดัระยอง และแผนปฏิบตัิ

การภาวะฉกุเฉินกลุม่นคิมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุนัน้ ไมไ่ด้มีการจําแนกลกัษณะของการเกิด

เหตวุา่เป็นชว่งขณะเกิดภยัหรือหลงัเกิดภยั แตเ่ม่ือวิเคราะห์ตามแผนตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องข้างต้น

ร่วมกบัแนวทางตามเอกสารของ IAEA พบวา่ ฝ่ายสงเคราะห์และฟืน้ฟคูวรมีแนวทางการ

ดําเนินการท่ีสําคญักรณีฉกุเฉินทางรังสี นอกจากท่ีได้กําหนดไว้ในกรอบหน้าท่ีความรับผิดชอบใน

แผน ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

 3.1 

   คือ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับบริจาคและเจ้าหน้าท่ีท่ีทําหน้าท่ีฟืน้ฟพืูน้ท่ีท่ีได้รับ

ผลกระทบจากเหตฉุกุเฉินทางรังสี  เม่ือวิเคราะห์ตามแนวของเอกสารของ IAEA แล้ว พบวา่ฝ่าย

สงเคราะห์และฟืน้ฟ ู ควรให้ความสําคญัโดยเฉพาะด้านการฟืน้ฟ ู ซอ่มแซม รือ้ถอนซากปรักหกัพงั 

และฟืน้ฟบูรูณะพืน้ท่ีประสพเหตฉุกุเฉินทางรังสี กรณีพบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ

ซึง่ลกัษณะของแนวทางดําเนินการก่อนทําการรือ้ถอน ฟืน้ฟ ู ซอ่มแซม ต้องแน่ใจว่าได้ผา่นการ

ตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีพืน้ท่ีท่ีทําการรือ้ถอน ฟืน้ฟู 

ซอ่มแซมแล้ว ทัง้นีใ้ห้ประสานงานกบัฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือในการจดัการตรวจวดัการเปือ้น

สารกมัมนัตรังสีและขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีก่อน หากไมส่ามารถทําการขจดัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีได้ เจ้าหน้าท่ีของฝ่ายสงเคราะห์และฟืน้ฟตู้องทําการสวมใสช่ดุป้องกนัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีในการปฏิบตังิาน และหลงัจากปฏิบตังิานต้องผา่นการตรวจวดัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีและขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

ฝ่ายสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

 3.2 

   หลงัจากหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้ดําเนินการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี

แล้ว จะมีกากกมัมนัตรังสีท่ีเกิดขึน้ในการเข้าระงบัเหต ุ ในการจดัการตอ่ผู้ ได้รับบาดเจบ็ และการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสีอ่ืนๆ ซึ่งต้องมีการจดัการกากกมัมนัตรังสี โดยกระบวนการในการจดัการกาก

กมัมนัตรังสีนัน้ ไมไ่ด้มีการระบไุว้ในแผนตา่งๆ ดงันัน้ผู้ อํานวยการภาวะฉกุเฉินทางรังสี ทัง้ในสถาน

ประกอบการทางรังสี, หนว่ยงานท้องถ่ิน รวมถึงฝ่ายอํานวยการ/คณะท่ีปรึกษา ควรกําหนดหน้าท่ี

ความรับผดิชอบรวมถึงหาแนวทางการดําเนินการ  ซึง่เม่ือวิเคราะห์ลกัษณะแนวทางตามเอกสาร

ของ IAEA ได้มีรายละเอียดท่ีสําคญั ดงันี ้

การดาํเนินการด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับรังสี หลังเกดิภยั 

   3.2.1 ให้ประเมินการขจดักากกมัมนัตรังสี คดัแยกชนิดของกาก

กมัมนัตรังสีและระดบักมัมนัตภาพ จดัทําข้อมลูของหีบหอ่กากกมัมนัตรังสีแตล่ะหีบหอ่ ให้

ครอบคลมุปริมาณกากกมัมนัตรังสีท่ีบรรจลุงในหีบห่อ จากนัน้ให้พจิารณาถึงความเหมาะสมใน

การขจดักากกมัมนัตรังสีหรือสถานท่ีเก็บกากกมัมนัตรังสีสําหรับกากกมัมนัตรังสีในแตล่ะประเภท

ทัง้นีอ้าจจะประสานงานกบัสถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาต ิ เพ่ือจดัการกบักากกมัมนัตรังสี
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   3.2.2 พจิารณาความเหมาะสมในการขนสง่กากกมัมนัตรังสีจากพืน้ท่ี

เกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีถึงพืน้ท่ีจดัเก็บกากกมัมนัตรังสีหรือสถานท่ีขจดักากกมัมนัตรังสี ปริมาณ

และหีบหอ่กากกมัมนัตรังสีต้องเหมาะสมกบัขนาดของยานพาหนะท่ีใช้ในการขนสง่ นอกจากนี ้

อาจร้องขอไปยงัเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เพ่ือสนบัสนนุรถตํารวจเพ่ือสนบัสนนุรถตํารวจในการควบคมุ

ระหวา่งเส้นทางขนสง่กากกมัมนัตรังสี         

3.2.3 ให้กําหนดมาตรการในพืน้ท่ีใกล้เคียงให้อตัราปริมาณรังสีเทา่กบั

หรือใกล้เคียงระดบัรังสีพืน้หลงั ทัง้นีใ้ห้พิจารณาคา่ความเข้มข้นกมัมนัตภาพของนิวไคลด์

กมัมนัตรังสีในดนิท่ีมีอยูใ่นธรรมชาต ิดงัตารางท่ี 2-9 

4. การพจิารณาเพิ่มเตมิในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน

ทางรังสี [4][5][6][8][9][36] 

ในการศกึษานีไ้ด้ใช้แนวทางการการดําเนินการจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในประเทศ

และเอกสารของ IAEA ควบคูก่บัแนวปฏิบตังิานจริงในพืน้ท่ี ตามแผนท่ีได้กําหนดไว้โดยหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี ซึง่จากผลการศกึษาพบวา่ยงัมีสว่นท่ีมีข้อขดัแย้งจากเอกสารของ IAEA กบัแนว

ปฏิบตัใินพืน้ท่ีเกิดเหต ุ และส่วนท่ีต้องเพิ่มเตมิให้มีความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ รวมถึงสว่นท่ีสนบัสนนุ

แนวทางตามเอกสารเม่ือมีการนําไปปฏิบตัจิริงจากการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย (รังสี) จงัหวดัระยอง ประจําปี 2554 โดยทัง้หมดนัน้มี

รายละเอียดดงันี ้

 4.1 

  แม้วา่เอกสาร IAEA จะกําหนดให้ เจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงและกู้ภยั, เจ้าหน้าท่ีทาง

การแพทย์ ดําเนินการชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บเป็นอนัดบัแรกในพืน้ท่ีเกิดเหตโุดยไมต้่องกงัวลถึง

อบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้กบักมัมนัตรังสี แตใ่นแนวทางปฏิบตัจิริงและเอกสารระเบียบวาระการประชมุ

คณะกรรมการฝึกซ้อมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัระยอง ประจําปี 2554 (ระดบั 2 

: สาธารณภยัขนาดกลาง) ได้กําหนดแนวทางปฏิบตัใินพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี ว่าผู้ ท่ีจะเข้าไป

ชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บจะเป็นหน้าท่ีของฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือเทา่นัน้ท่ีสามารถเข้าไปใน

พืน้ท่ีอนัตรายได้ ซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงหรือเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตเุบือ้งต้น โดยหนว่ยงานทาง

การแพทย์จะรอรับผู้ได้รับบาดเจบ็บริเวณทางเข้าออกในเฝ้าระวงั นอกจากการชว่ยเหลือ

ผู้ ได้รับบาดเจ็บในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี เจ้าหน้าท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีจะพิจารณาถึง

ความปลอดภยัของผู้ปฏิบตังิานเป็นหลกั ถ้าเข้าไปชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บแล้วอาจเกิดความ

เส่ียงของผู้ปฏิบตังิานแล้ว ผู้ปฏิบตังิานจะไมเ่ข้าไปชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจบ็จนกวา่จะแนใ่จวา่การ

การจัดการต่อผู้ประสบเหตใุนพ้ืนท่ีเกดิเหตฉุุกเฉินทางรังสี 

77 
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ชว่ยเหลือผู้ ได้รับ บาดเจ็บในระดบัตา่งๆ อยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัของผู้ปฏิบตังิาน เน่ืองจากหากเข้า

ไปแล้วผู้ปฏิบตังิานไมป่ลอดภยัแล้วอาจจะเพิ่มผู้ ได้รับบาดเจ็บโดยไมจํ่าเป็นและเพิ่มภาระให้แก่

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานระงบัเหตใุนพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีได้ เม่ือวิเคราะห์ถึงเหตผุลของ

แนวปฏิบตัทิัง้ 2 สว่นพบวา่ในเอกสารของ IAEA ให้ความสําคญักบัผู้ ได้รับบาดเจบ็จากเหตฉุกุเฉิน

ทางรังสี แตแ่นวปฏิบตัจิริงของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีแล้วจะให้

ความสําคญัการความปลอดภยัของเจ้าหน้าท่ีของผู้ปฏิบตังิาน ดงันัน้ควรพจิารณาถึงสถานการณ์

ของเหตฉุกุเฉินทางรังสีเป็นสําคญั ถ้าสถานการณ์จากเหตฉุกุเฉินทางรังสีมีผู้ ได้รับบาดเจ็บจาก

เหตกุารณ์ดงักลา่ว ผู้ปฏิบตัิควรประเมินสถานการณ์ในการเข้าไปชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บในพืน้ท่ี

อนัตราย ถ้าอยูใ่นระดบัท่ีไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้ปฏิบตังิานแล้ว ควรรีบเข้าไปชว่ยเหลือ

ผู้ ได้รับบาดเจ็บให้ออกจากพืน้ท่ีเกิดเหตใุห้ไวท่ีสดุเทา่ท่ีจะกระทําได้ แตถ้่าประเมินสถานการณ์

แล้วพบวา่เม่ือเข้าไปชว่ยเหลือแล้วอาจได้รับผลกระทบกบัผู้ปฏิบตังิาน ให้รีบดําเนนิการจดัการตอ่

เหตฉุกุเฉินทางรังสีนัน้ให้มีผลกระทบลดลงเพ่ือสามารถเข้าไปชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บได้ทนัที 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผู้ปฏิบตังิานในประเมินสถานการณ์ในพืน้ท่ีเกิดเหตเุป็นสําคญั ดงันัน้แนวทางการ

เตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสี ในการเข้าไปชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บจงึให้ดําเนนิการ

ชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บเป็นอนัดบัแรก ทัง้นีใ้ห้พจิารณาถึงความปลอดภยัของผู้ปฏิบตังิานร่วม

ด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกบัเอกสารของ IAEA และเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องภายในประเทศและการ

ปฏิบตังิานจริงในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ

 4.2 

  เน่ืองจากขณะนีป้ระเทศไทยยงัไมมี่กฏหมาย หรือระเบียบท่ีกําหนดสําหรับขีด 

จํากดัการได้รับปริมาณรังสีกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี ซึง่เป็นสิง่ท่ีสําคญัในการเข้าไปปฏิบตังิาน

ของเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี ดงันัน้การดําเนินการตามแนวทางของเอกสาร IAEA ท่ีได้

ระบขีุดจํากดัการได้รับรังสีตามตารางท่ี 2-5 จงึสําคญัมากในการพจิารณา นอกจากนีค้วรให้

ความสําคญัตอ่การผลกระทบท่ีเกิดจากการได้รับปริมาณรังสี เม่ือเปรียบเทียบกบัลกัษณะการเข้า

ไปปฏิบตังิานและไมค่วรกําหนดปริมาณรังสีสงูสดุเป็นขีดจํากดัการได้รับรังสี ตามเอกสาร IAEA ท่ี

กําหนดให้สามารถรับปริมาณรังสีได้ถึง 500 mSv เพ่ือป้องกนัการได้รับรังสีโดยไมจํ่าเป็น  และควร

กําหนดให้ผู้ ท่ีเข้าไปในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ ต้องติดมาตรวดัรังสีแบบพกพาหรือมีเคร่ืองวดัรังสีเทา่นัน้ เพ่ือ

ทราบปริมาณรังสีท่ีผู้ปฏิบตัไิด้รับขณะปฏิบตังิาน สดุท้ายควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่เจ้าหน้าท่ีระงบั

เหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีเป็นเพศหญิง ไมมี่การตัง้ครรภ์หรือถ้าไมแ่นใ่จวา่จะตัง้ครรภ์หรือไม ่ ต้องห้าม

ไมใ่ห้เข้าไปในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีเด็ดขาด 

ขีดจํากัดการได้รับปริมาณรังสีสําหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 
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 4.3 

  เม่ือวนัท่ี 7-9 มิถนุายน 2554 สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัตร่ิวมกบัจงัหวดัระยอง

และหนว่ยงานในพืน้ท่ี ในการจดัการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัด้านสารเคมีและ

วตัถอุนัตราย (รังสี) จงัหวดัระยอง ประจําปี 2554 ซึง่เป็นการฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดเหตเุพลิงไหม้ใน

สถานประกอบการท่ีมีการใช้วสัดกุมัมนัตรังสี โดยเพลิงไหม้เกิดขึน้บริเวณท่ีมีการติดตัง้วสัดุ

กมัมนัตรังสี ซึง่ทําให้เกิดการวสัดกุมัมนัตรังสีเกิดความเสียหายและแพร่กระจายสูส่ิ่งแวดล้อม ทํา

ให้หนว่ยงานทัง้ในสถานการณ์ประกอบการทางรังสี หนว่ยงานระดบัท้องถ่ิน คือ เทศบาลเมืองมาบ

ตดุ สํานกังานนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและหนว่ยงานใกล้เคียง หนว่ยงานระดบัจงัหวดัและ

หนว่ยงานระดบัชาต ิ ต้องปฏิบตักิารตอ่เหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีเกิดขึน้  ซึง่การปฏิบตังิานของ

หนว่ยงานตา่งๆ นัน้ ได้สนบัสนนุแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีในพืน้ท่ีท่ี

ทําการศกึษาเน่ืองจากผู้ วิจยัเป็นคณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุารการฝึกซ้อมแผนการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั ประจําปีงบประมาณ 2554 จงัหวดัระยอง[37] ซึง่ได้มีการนําแนวทางเอกสาร

ของ IAEA มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัขิองเจ้าหน้าท่ีในสว่นตา่งๆ เพ่ือให้ถึงประสิทธิภาพและ

ข้อจํากดัในการดําเนินการตามแนวทางของเอกสาร IAEA ดงันัน้แนวทางการเตรียมความพร้อม

ฉบบันีจ้งึได้นําการปฏิบตัจิริงจากการฝึกซ้อมแผนฯ ในพืน้ท่ีท่ีทําการศกึษา มาสนบัสนนุการจดัทํา

แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีของสถานประกอบการทางรังสี ในเขตนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ในขณะเกิดภยั ดงัภาพท่ี 5-7 ถึงภาพท่ี 5-14 และมี

รายละเอียดของภาพตา่งๆ ดงันี ้

การสนับสนุนแนวทางตามเอกสาร สําหรับการปฏิบัตงิานจริงในการฝึกซ้อม

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย (รังสี) จังหวัดระยอง 

ประจําปี 2554 

 
ภาพท่ี 5-7 การจดัตัง้ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจและศนูย์อํานวยการร่วมกรณีภาวะฉกุเฉินระดบั 1 

      และภาวะฉกุเฉินระดบั 2 
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  ภาพท่ี 5-7 คือการจดัตัง้ศนูย์อํานวยการเฉพาะกิจและศนูย์อํานวยการร่วมในการ

ฝึกซ้อม กําหนดให้มีฝ่ายทัง้หมด 8 ฝ่าย โดยจดัตัง้ท่ีท่ีหมาย 1 คือ สถานท่ีท่ีปลอดภยัในพืน้ท่ีเกิด

เหต ุ ตามข้อ 2.3 ในบทท่ี 5 โดยในศนูย์อํานวยการจะมีเจ้าหน้าท่ีสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัตเิข้า

ร่วมในสว่นของฝ่ายอํานวยการ/ท่ีปรึกษา ซึง่เป็นไปตามแนวทางการเตรียมความพร้อมข้อ 2.4.1 

ในบทท่ี 5  

 

ภาพท่ี 5-8 การเข้าระงบัเหตขุองหวัหน้าทีมดบัเพลงิ หวัหน้าชดุดบัเพลงิของสถานประกอบการ 

     และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือจากหน่วยงานระดบัท้องถ่ินและระดบัจงัหวดั 

  ภาพท่ี 5-8 คือ การเข้าระงบัเหตดุบัเพลิงไหม้ของทีมดบัเพลิง  ซึง่การฝึกซ้อมได้

กําหนดพืน้ท่ีในการดบัเพลิง โดยเจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงได้สวมใสช่ดุป้องกนัเพลิงไหม้และชดุป้องกนั

การหายใจ ซึง่เป็นไปตามแนวทางข้อ 2.2.4 บทท่ี 5 นอกจากนีย้งัได้มีการประเมนิระยะปลอดภยั

ในการปฏิบตังิาน โดยเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสีของสถานประกอบการ 
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ภาพท่ี 5-9 การเข้าระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีของเจ้าหน้าท่ีเฝ้าตรวจปริมาณรังสีและเจ้าหน้าท่ี 

     ประเมินความปลอดภยัทางรังสี 

  ภาพท่ี 5-9 คือ เจ้าหน้าท่ีเฝ้าตรวจปริมาณรังสีและเจ้าหน้าท่ีประเมนิความ

ปลอดภยัทางรังสี ในการตรวจวดัอตัราปริมาณรังสี ประเมนิความปลอดภยัทางรังสี ควบคมุการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสีและค้นหาสารกมัมนัตรังสีท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเกิดเหต ุ ซึง่จากเหตกุารณ์ในฝึกซ้อม

ได้จําลองพบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ดงันัน้เจ้าหน้าท่ีทกุคนท่ีเข้าไปในพืน้ท่ีอนัตรายได้สวมใสช่ดุ

ป้องกนัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ซึง่เป็นไปตามแนวทางข้อ 2.4.2.2 (1) (2) และข้อ 2.4.2.3 (1) (2) 

(3) ในบทท่ี 5   

 

ภาพท่ี 5-10 การชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บในพืน้ท่ีเกิดเหต ุของเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตฉุกุเฉิน 
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  ภาพท่ี 5-10 คือ การชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ โดยผู้ ท่ีเข้าไป

ชว่ยเหลือนัน้ได้มีการสวมใส่ชดุป้องกนัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี และได้รับการประเมินจาก

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสีแล้ววา่ปลอดภยัและไม่เกินขีดจํากดัการได้รับรังสีในขณะท่ีเข้าไป

ในพืน้ท่ี ซึง่เป็นไปตามแนวทาง ข้อ 2.2.2  ข้อ 2.2.4 ข้อ 2.4.2 ในบทท่ี 5 

 

ภาพท่ี 5-11 การชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการแพทย์และสาธารณสขุ 

  ภาพท่ี 5-11 คือ การชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจบ็หลงัจากฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือ

ได้สง่ผู้ ได้รับบาดเจ็บมาท่ีบริเวณพืน้ท่ีชว่ยเหลือเจ้าหน้าท่ีและประชาชนในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทาง

รังสี ตามแนวทางข้อ 2.3.2 บทท่ี 5 ซึง่เม่ือมาถึงพืน้ท่ีแล้วเจ้าหน้าท่ีได้ประเมินการได้รับบาดเจ็บ 

ตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี หรือลดการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีกรณีได้รับบาดเจ็บสาหสัก่อน

เตรียมสง่ตวัด้วยรถพยาบาลไปยงัโรงพยาบาลมาบตาพดุ โดยผู้ปฏิบตังิานทกุคนได้มีการสวมใส่

ชดุป้องกนัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ซึง่รายละเอียดทัง้หมดเป็นไปตามแนวทางข้อ 2.4.6.1 

 

ภาพท่ี 5-12 การจดัตัง้พืน้ท่ีตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี  

       ของเจ้าหน้าท่ีเฝ้าตรวจปริมาณรังสี 
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  ภาพท่ี 5-12 คือ การจดัตัง้พืน้ท่ีตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและขจดัการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสี ซึง่เจ้าหน้าท่ีเฝ้าตรวจปริมาณรังสีได้จดัตัง้ในพืน้ท่ีเฝ้าระวงับริเวณทางเข้า 

ออกพืน้ท่ีอนัตรายของเจ้าหน้าท่ีทกุสว่น โดยได้มีการกําหนดให้เป็นพืน้ท่ีปฏิบตักิารควบคมุการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสี ตามแนวทางข้อท่ี 2.3.4 

 

ภาพท่ี 5-13 การตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีของเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีในพืน้ท่ี 

       อนัตรายและการตรวจวดัยานพาหนะและเคร่ืองมือ 

 ภาพท่ี 5-13 คือ การตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีของเจ้าหน้าท่ีเฝ้าตรวจปริมาณรังสี 

ซึง่ได้ทําการตรวจวดัให้แก่เจ้าหน้าท่ีระงบัเหตกุ่อนออกจากพืน้ท่ีอนัตรายบริเวณพืน้ท่ีปฏิบตักิาร

ควบคมุการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี เพ่ือยืนยนัว่าเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีไมไ่ด้รับการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสี หรือหากเปือ้นสารกมัมนัตรังสีก็ให้ทําการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ซึง่

เป็นไปตามแนวทาง 2.4.2.2 (2) (3) (4) ในบทท่ี 5 

 

ภาพท่ี 5-14 พืน้ท่ีโรงพยาบาลมาบตาพดุในการจดัการตอ่ผู้ ได้รับบาดเจบ็กรณีฉกุเฉินทางรังสี 



 

134 
  ภาพท่ี 5-14 คือ การเตรียมการของโรงพยาบาลมาบตาพดุเพ่ือรองรับผู้ได้รับ 

บาดเจ็บจากเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีเกิดขึน้ ตามแนวทางข้อท่ี 2.3.3 ในบทท่ี 5 โดยกําหนดให้พืน้ท่ีท่ี

ใช้กรณีฉกุเฉินทางรังสีแยกออกจากพืน้ท่ีท่ีให้การรักษาพยาบาลประชาชนปกต ิ ตามแนวทางข้อ 

2.4.6.2 (1) (2) ในบทท่ี 5 นอกจากนีย้งัเตรียมห้องสําหรับขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีกรณีพบ

การเปือ้นสารกมัมนัตรังสีของผู้ ได้รับบาดเจ็บ 

  จากภาพตา่งๆ แสดงให้เห็นวา่การดําเนินการในการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย (รังสี) จงัหวดัระยอง ประจําปี 2554 ของฝ่าย

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกรณีฉกุเฉินทางรังสี มีแนวทางการปฏิบตัจิริงในพืน้ท่ีเกิดเหตสุอดคล้องและ

สนบัสนนุแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสี สําหรับสถานประกอบการทางรังสี 

ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง แตอ่ย่างไรก็ตามแนวทางดงักล่าวยงัได้กลา่วถึง

สว่นอ่ืนๆ ท่ียงัไมไ่ด้มีการฝึกซ้อมในแผนฯ จงึควรต้องมีการฝึกซ้อมเป็นประจําและตอ่เน่ือง

โดยเฉพาะในส่วนท่ียงัไมไ่ด้มีการทดสอบ เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตัจิริงจะสอดคล้องกบัแนว 

ทางตามเอกสารหรือไม่ เพ่ือให้แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีในพืน้ท่ีท่ี

ทําการศกึษาเป็นแนวทางท่ีสามารถนําไปปฏิบตัไิด้จริงในทกุสว่นอยา่งมีประสทิธิภาพ 



บทที่ 6 

การจาํลองการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี 

การศกึษานีไ้ด้ทํานายการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีในอากาศ โดยสมมตใิห้มีอบุตัเิหตุ

เกิดขึน้ในพืน้ท่ีสมมตใินเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 2 กรณี คือ  

(1) ตวัอยา่งการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี ชนิด อะเมริเซียม-241 (Am-241) 

(2) ตวัอยา่งการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี ชนิดซีเซียม-137 (Cs-137) 

การทํานายนีใ้ช้โปรแกรม Hotspot ซึง่ใช้ Parameter และ Factor ตามคา่ Default ของ

โปรแกรม โดยพจิารณาผลการทํานายจากโปรแกรมเพ่ือนํามาวิเคราะห์ร่วมกบัระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร์ ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่แนวทางในการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสี โดยผลการ

ทํานายและการวิเคราะห์ผลตา่งๆ มีรายละเอียดดงันี ้

1. ผลการจาํลองเหตุการณ์ของสารกัมมันตรังสีชนิด อะเมริเซียม-241 (Am-241) 

จากผลการทํานายของโปรแกรมแสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ค ซึง่สามารถสรุปผลคา่ 

Total Effective Dose Equivalent  กบัระยะเวลาและระยะทางท่ีสารกมัมนัตรังสีแพร่กระจายตาม

ทิศทางลมท่ีมาจากทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ดงัในตารางท่ี 6-1 โดยสามารถสรุปผลการ

ทํานายดงันี ้

ผลการทํานายพบวา่เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีขึน้ภายในระยะเวลา 10 นาที การแพร่กระจาย

ของสารกมัมนัตรังสีท่ีมาจากทิศตา่งๆ พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนัมากนกั การแพร่กระจายทัง้ 3 

ทิศทาง จะมีการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยคา่ Total 

Effective Dose Equivalent (TEDE) ท่ีระยะ 30 เมตร จะมีระดบัรังสีสงูสดุในแตล่ะทิศทาง คือ ทิศ

เหนือ เทา่กบั 5.1x10-04 Sv,  ทิศใต้ เทา่กบั  4.2 x10-04 Sv, และทิศตะวนัตกเฉียงใต้ เทา่กบั             

4.2 x10-04 Sv และจะลดลงเร่ือยๆ จนเหลือระดบัรังสีเทา่กบั 1.2 x10-04 Sv ในทิศเหนือ,  1.1 x10-04 Sv 

ในทิศเหนือใต้และ 1.0 x10-04 Sv ในทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ท่ีระยะทาง 1 กิโลเมตร จากนัน้จะเกิดการ

แพร่กระจายไปในระยะทาง 2-10 กิโลเมตร โดยมีระดบัรังสีอยูร่ะหวา่ง 5.9x10-05 - 7.6x10-06 Sv ใช้

เวลาการแพร่กระจายระหวา่ง 16 นาที ถึง 1ชั่วโมง 6 นาที ในทิศเหนือ,  5.0x10-05 - 7.6x10-06 Sv ใช้

เวลาการแพร่กระจายระหวา่ง 14 นาที ถึง 1ชั่วโมง 10 นาที ในทิศใต้,  4.8x10-05 - 7.4x10-06 Sv ใช้

เวลาการแพร่กระจายระหวา่ง 13 นาที ถึง 1ชั่วโมง 7 นาที ในทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 

 นอกจากนีโ้ปรแกรมยงัได้ทํานายขอบเขตการแพร่กระจายตามระดบัคา่ Total Effective Dose 

Equivalent ออกเป็น 3 ขอบเขตคือ ขอบเขตชัน้ใน  (1.0x10-04 Sv), ขอบเขตชัน้กลาง (5.0x10-05 Sv) 

และขอบเขตชัน้นอก (1.0x10-05 Sv) โดยมีรายละเอียดของทัง้ 3 ทิศทางดงัรูปท่ี 6-1 ถึง 6-3   
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ตารางท่ี 6-1 ผลการทํานายการแพร่กระจายของ Am-241 ในทิศทางลมตา่งๆ 

ระยะทาง 

(กิโลเมตร) 

ลมมาจากทศิใต้ 

ฤดรู้อน (ก.พ.-พ.ค.) 

ลมมาจากทศิตะวนัตกเฉียงใต้ 

ฤดฝูน (มิ.ย.-ก.ย.) 

ลมมาจากทศิเหนือ 

ฤดหูนาว (ต.ค.-ม.ค.) 

TEDE 

(Sv) 

เวลา 

(Hr : Min) 

TEDE 

(Sv) 

เวลา 

(Hr : Min) 

TEDE 

(Sv) 

เวลา 

(Hr : Min) 

0.030 4.4x10-04 <00:01 4.2x10-04 <00:01 5.1x10-04 <00:01 

0.100 3.7x10-04 <00:01 3.5x10-04 <00:01 4.3x10-04 <00:01 

0.200 3.0x10-04 00:01 2.9x10-04 00:01 3.5x10-04 00:01 

0.300 2.5x10-04 00:02 2.4x10-04 00:02 3.0x10-04 00:02 

0.400 2.1x10-04 00:02 2.0x10-04 00:02 2.5x10-04 00:03 

0.500 1.8x10-04 00:03 1.8x10-04 00:03 2.2x10-04 00:04 

0.600 1.6x10-04 00:04 1.6x10-04 00:04 1.9x10-04 00:04 

0.700 1.4x10-04 00:04 1.4x10-04 00:04 1.7x10-04 00:05 

0.800 1.3x10-04 00:05 1.2x10-04 00:05 1.5x10-04 00:06 

0.900 1.2x10-04 00:06 1.1x10-04 00:06 1.4x10-04 00:07 

1.000 1.1x10-04 00:07 1.0x10-04 00:06 1.2x10-04 00:08 

2.000 5.0x10-05 00:14 4.8x10-05 00:13 5.9x10-05 00:16 

4.000 2.2x10-05 00:28 2.1x10-05 00:27 2.5x10-05 00:33 

6.000 1.4x10-05 00:42 1.3x10-05 00:40 1.5x10-05 00:49 

8.000 9.8x10-06 00:56 9.4x10-06 00:54 1.1x10-05 01:06 

10.000 7.6x10-06 01:10 7.4x10-06 01:07 7.6x10-06 01:10 
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ภาพท่ี 6-1 ขอบเขตการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี Am-241 โดยมีทิศทางมาจากทศิใต้ 
 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 6-2 ขอบเขตการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี Am-241 โดยมีทศิทางมาจากทศิตะวนัตก 

       เฉียงใต้ 
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ภาพท่ี 6-3 ขอบเขตการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี Am-241 โดยมีทิศทางมาจากทิศเหนือ 

 

 เม่ือวิเคราะห์จากลกัษณะของขอบเขตท่ีโปรแกรมได้มีการทํานายของทัง้ 3 ทิศทางออกเป็น 3 

ระดบั พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนัมากนกั โดยขอบเขตชัน้ใน จะมีขอบเขตอยูใ่นระยะประมาณ 1 

กิโลเมตร ขอบเขตชัน้กลางอยูใ่นระยะประมาณ 2 - 2.2 กิโลเมตร และขอบเขตชัน้นอกอยูใ่นระยะ

ประมาณ 7.6 – 8.6 กิโลเมตร โดยทิศทางท่ีมาจากทิศเหนือจะมีการแพร่กระจายในระยะทางท่ีไกล

ท่ีสดุ ส่วนทิศทางลมจากทิศใต้และทิศตะวนัตกเฉียงใต้มีการแพร่กระจายในระยะทางท่ีลดลงมา

ตามลําดบั  เม่ือนํามาวิเคราะห์ร่วมกบัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในแผนท่ีเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบ

ตาพดุ จงัหวดัระยอง ณ จดุ Y ซึง่สมมตใิห้เป็นจดุเกิดเหต ุ โดยกําหนดขอบเขตขัน้ใน ชัน้กลางและ

ชัน้นอก ซึง่กําหนดให้เป็นสีแดง สีเหลืองและสีเขียว ดงัแสดงในภาพท่ี 6-4 ถึง 6-6 
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 ภาพท่ี 6-4 การแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี ชนิด  Am-241 โดยมีทิศทางลมมาจากทิศใต้ 
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ภาพท่ี 6-5 การแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี ชนิด  Am-241 โดยมีทิศทางลมมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 
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ภาพท่ี 6-6 การแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี ชนิด  Am-241 โดยมีทิศทางลมมาจากทิศเหนือ 
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 1.1 พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ

เม่ือพจิารณาผลการแพร่กระจายสารกมัมนัตรังสีร่วมกบัทิศทางลมท่ีมาจากทิศตา่งๆ 

และลกัษณะพืน้ท่ีในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุดงัภาพท่ี 6-4 ถึง 6-6 สามารถสรุปพืน้ท่ีท่ีได้ผล

กระทบตามระดบัพืน้ท่ีตา่งๆ ท่ีกําหนดในโปรแกรม Hotspot  แสดงในตารางท่ี 6-2 

   

ตารางท่ี 6-2 พืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีในทิศทางตา่งๆ 

ระดบั

พืน้ท่ี 

พืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากจดุเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี 

ลมมาจากทศิใต้ 

ฤดรู้อน (ก.พ.-พ.ค.) 

ลมมาจากทศิตะวนัตกเฉียงใต้ 

ฤดฝูน (มิ.ย.-ก.ย.) 

ลมมาจากทศิเหนือ 

ฤดหูนาว (ต.ค.-ม.ค.) 

สีแดง 

พืน้ท่ีโรงงาน

อตุสาหกรรมทางทิศ

เหนือ ของจดุ Y ภายใน

รัศมีประมาณ 1 

กิโลเมตร 

พืน้ท่ีโรงงานอตุสาหกรรม

ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ของจดุ Y ภายในรัศมี

ประมาณ 1 กิโลเมตร 

พืน้ท่ีโรงงาน

อตุสาหกรรมทางทิศใต้ 

ของจดุ Y ภายในรัศมี

ประมาณ 1 กิโลเมตร  

สีเหลือง พืน้ท่ีโรงงาน

อตุสาหกรรมทางทิศ

เหนือ ภายในรัศมี

ประมาณ 2 กิโลเมตร 

พืน้ท่ีโรงงานอตุสาหกรรม

ทางทิศเหนือ ภายในรัศมี

ประมาณ 2 กิโลเมตร 

พืน้ท่ีทา่เรือนํา้ลกึของ

นิคมอตุสาหกรรมมาบ

ตาพดุ ภายในรัศมี

ประมาณ 2 กิโลเมตร  

สีเขียว 1. พืน้ท่ีโรงงาน

อตุสาหกรรมทางทิศ

เหนือ ภายในรัศมี 7.5 

กิโลเมตร  

2. โรงเรียนผู้ใหญ่ดรุณี

และชมุชนตลาดห้วย

โป่งและอาจมีผลกระทบ

ถึงชมุชนห้วยโป่งใน 2 

1. พืน้ท่ีโรงงานอตุสาหกรรม

ทางทิศเหนือ ภายในรัศมี 7.5 

กิโลเมตร  

2. ชมุชนซอยร่วมพฒันาและ

ชมุชนตลาดมาบตาพดุ และ

อาจมีผลกระทบถึงโรงเรียน

มณีวรรณวิทยา, โรงเรียน

บ้านมาบตาพดุ, โรงเรียน

วฒุินนัท์,โรงเรียนมาบตาพดุ

วิทยาคารและสถานี

ตํารวจภธูรตําบลมาบตาพดุ 

 

เขตทะเลในเขตนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

ภายในรัศมี 8.5 

กิโลเมตร 
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 สถานท่ีท่ีจะตัง้เป็นศนูย์บญัชาการสถานการณ์ในสถานประกอบการทางรังสี ควรตัง้ 

อยูบ่ริเวณพืน้ท่ีเหนือลมแล้วแตว่า่ลมจากมาจากทศิทางใด ซึง่สามารถพจิารณาตามชว่งของฤดกูาลดงั

ภาพท่ี 3-1 สว่นกรณีท่ีมีการยกระดบัการจดัการตอ่ภาวะฉกุเฉินทางรังสีเป็นระดบั 1 และระดบั 2 จะมี

การจดัตัง้ศนูย์อํานวยการร่วม คือ สํานกังานนิคมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ (ท่ีหมาย 1) 

และศาลากลางจงัหวดัระยอง (ท่ีหมาย 2) ตามแผนปฏิบตัิการภาวะฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถุ

อนัตราย จงัหวดัระยอง และแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินกลุม่นิคมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุ จงัหวดั

ระยอง   เม่ือวิเคราะห์จากแผนท่ีและกระแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีตามการทํานายของโปร     

แกรม Hotspot แล้วจะไมไ่ด้รับผลกระทบแตอ่ยา่งใด จึงสามารถดําเนินการจดัตัง้ศนูย์อํานวยการร่วม

ในพืน้ท่ีดงักลา่วได้ 

 1.2 

  เม่ือวิเคราะห์ถึงการเข้าระงบัเหตขุองเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกรณีฉกุเฉินทางรังสี พบวา่

ในชว่ง 10 นาทีหลงัเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี มีการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีในระยะ 1 กิโลเมตร 

ดงันัน้หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องจะต้องมีพิจารณาการเข้าพืน้ท่ีเกิดเหตดุ้วยความระมดัระวงัโดยไม่

เข้าไปในขอบเขตพืน้ท่ีสีเหลือง หลงัจากนัน้ในระยะเวลา 1 ชัว่โมง จะมีการแพร่กระจายของสาร

กมัมนัตรังสีจนเกิดขอบเขตพืน้ที่สีเขียวขึน้ ดงันัน้เส้นทางการเข้าระงบัเหตหุรือการชว่ยเหลือ

ผู้ ได้รับบาดเจ็บการขนสง่ไปยงัโรงพยาบาลในชว่งระยะเวลา 1 ชั่วโมง ควรกําหนดให้หนว่ยงานตา่งๆ 

เดนิทางเข้าและออกพืน้ท่ีตามเส้นทางท่ีกําหนดในแผนท่ีตามแตล่ะทิศทาง ซึ่ งเป็นเส้นทางท่ีปลอดภยั

จากการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีและมีระยะทางสัน้ท่ีสดุ โดยแตล่ะทิศทางการแพร่กระจาย

ของสารกมัมนัตรังสีมีลกัษณะของเส้นทางท่ีปลอดภยัในการเข้าระงบัเหตแุละรับสง่ผู้ ได้รับบาดเจ็บดงั

ภาพท่ี 6-4 ถึง 6-6 

การเข้าระงับเหตขุองหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกรณีฉุกเฉินทางรังสี 

  นอกจากนีเ้ม่ือวิเคราะห์จากภาพท่ี 6-4 ซึง่เป็นทิศทางลมท่ีมาจากทิศใต้พบวา่มีบาง

เส้นทาง เชน่ เส้นทางสีนํา้ตาลซึง่จะเป็นเส้นทางท่ีแนะนําสําหรับโรงพยาบาลมาบตาพดุ, สํานกังาน

เทศบาลเมืองมาบตาพดุและสถานีตํารวจภธูรห้วยโป่ง (เส้นทางสีนํา้ตาลและสีฟ้า) อาจจะต้องเพิ่ม

ความระมดัระวงัในการเดนิทางเน่ืองจากเส้นทางท่ีเดนิทางเข้าสูจ่ดุเกิดเหต ุมีระยะหา่งจากเส้นทางการ

แพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีในระยะทางใกล้สดุ ประมาณ 250 เมตร และเม่ือวิเคราะห์จากภาพท่ี 

6-5 ซึง่เป็นทิศทางลมท่ีมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ พบว่าเส้นทางจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยองและ

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ระยอง (เส้นทางสีมว่ง) จะต้องใช้เส้นทางเล่ียงจากเส้นทางหลกัเน่ืองจาก

เส้นทางหลกัจะอยูใ่นเส้นทางท่ีมีการฟุ้ งกระจายของสารกมัมนัตรังสี นอกจากนีส้ถานีตํารวจภธูรตําบล

มาบตาพดุจะต้องใช้เส้นทางใหมคื่อ เส้นทางสีเขียวแล้วตอ่ด้วยเส้นทางสีนํา้ตาลตามลําดบั ดงันัน้ควร

มีการวางแผนในการอํานวยความสะดวกเส้นทางท่ีรถพยาบาลจากโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ และโรง 

พยาบาลกรุงเทพระยองว่ิงผา่นเพ่ือลดระยะเวลาในการเดนิทาง เน่ืองจากจะต้องใช้ระยะทางไกลขึน้
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กวา่เส้นทางปกต ิ  ทัง้นีค้วรเพิ่มความระมดัระวงัในการเดนิทางเน่ืองจากเส้นทางในบางชว่งท่ีเดนิทาง 

เข้าสูจ่ดุเกิดเหตมีุระยะหา่งจากเส้นทางการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีไมม่ากนกั ดงันัน้ควร

พิจารณาในการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีสําหรับผู้ปฏิบตังิานในพืน้ท่ีรวมถึงยานพาหนะและ

เคร่ืองมือท่ีอาจจะเปือ้นสารกมัมนัตรังสีท่ีเกิดการฟุ้ งกระจายในพืน้ท่ีและตามทิศทางลม 

 1.3 

จากผลการแพร่กระจายสารกมัมนัตรังสีของเหตฉุกุเฉินทางรังสีในกรณีนี ้ เม่ือ

วิเคราะห์ถึงผลกระทบท่ีมีตอ่ประชาชนในพืน้ท่ี พบวา่การอพยพประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการ

แพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีในทิศทางตา่งๆ ไปยงัสถานท่ีท่ีปลอดภยันัน้ยงัไมมี่ความจําเป็น 

เน่ืองจากคา่ Generic Intervention Level ซึง่เป็นคา่ปริมาณรังสีท่ีต้องดําเนินการป้องกนัโดยทนัที โดย

คา่ดงักลา่วเป็นคา่ท่ีแนะนําโดย IAEA ได้กําหนดระดบัปริมาณรังสีท่ีต้องทําการหาท่ีกําบงัและทําการ

อพยพต้องมีระดบัปริมาณรังสีเทา่กบั 10 mSv และ 50 mSv ตามลําดบั ดงัตารางท่ี 6-3 

การพิจารณาสถานท่ีสําหรับการอพยพของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 

ตารางท่ี 6-3 คําแนะนําสําหรับคา่ Generic Intervention Level (GIL) สําหรับการปฏิบตักิารป้องกนั

โดยทนัที [38] 

การปฏบัิตกิารป้องกัน Generic Intervention Level 

หาท่ีกําบงั 10 mSv 

ทําการอพยพ 50 mSv 

 อยา่งไรก็ตามจากแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีในบทท่ี 5 พบวา่

ควรมีการจดัหาพืน้ท่ีตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี เพ่ือรองรับประชาชนท่ีกงัวลวา่อาจจะได้รับ

ปริมาณรังสี และการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีรวมถึงป้องกนัจํานวนประชาชนจํานวนมากจะเข้าไปตรวจ

ร่างกาย ในโรงพยาบาลโดยไมจํ่าเป็น โดยในพืน้ท่ีควรมีการดําเนินการตอ่ประชาชนในการตรวจวดัการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสี และหากพบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้ใช้แนวทางในการขจดัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสี และหากพบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีควรจดัเตรียมสถานท่ีสําหรับขจดัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสี เพ่ือให้ประชาชนมีความมัน่ใจว่าไมไ่ด้รับผลกระทบจากเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีเกิดขึน้ โดย

สถานท่ีท่ีกําหนดให้เป็นจดุตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีของประชาชน ต้องอยูใ่นทิศทางเหนือลม

ท่ีมีการฟุ้ งกระจายของสารกมัมนัตรังสี ซึง่สามารถสรุปพืน้ท่ีปลอดภยัสําหรับเหตฉุกุเฉินท่ีมีทิศทางลม

มาจากทิศทางตา่งๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 6-4 
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ตารางท่ี 6-4 พืน้ท่ีท่ีปลอดภยัในการอพยพหรือตัง้จดุตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีสําหรับ

ประชาชนกรณีการแพร่กระจายสารกมัมนัตรังสี Am-241จากทศิตา่งๆ  

พืน้ท่ีท่ีปลอดภยั

ในการอพยพ

หรือสถานท่ี

สาํหรับตรวจวัด

การเป้ือนสาร

กัมมันตรังสี

ประชาชน 

ลมมาจากทศิใต้ 

ฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.) 

ลมมาจากทศิ 

ตะวันตกเฉียงใต้ 

ฤดูฝน  (มิ.ย.-ก.ย.) 

ลมมาจากทศิเหนือ 

ฤดูหนาว (ต.ค.-ม.ค.) 

1. โรงเรียนวดัมาบชลดู 

2. โรงเรียนระยอง

วิทยาคมนิคม

อตุสาหกรรม 

3. โรงเรียนวดัชากลกู

หญ้า 

4. โรงเรียนสารพดัชา่ง

ระยอง 

โรงเรียนวดัมาบชลดู ไมมี่พืน้ท่ีชมุชนท่ี

ได้รับผลกระทบ 

 

2. ผลการจาํลองเหตกุารณ์ของสารกัมมันตรังสีชนิด ซีเซียม-137 (Cs-137)   

จากผลการทํานายของโปรแกรมแสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ข ซึง่สามารถสรุปผลคา่ 

Total Effective Dose Equivalent  กบัระยะเวลาและระยะทางท่ีสารกมัมนัตรังสีแพร่กระจายตาม

ทิศทางลมท่ีมาจากทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ดงัในตารางท่ี 6-5 โดยสามารถสรุปผลการ

ทํานายดงันี ้

ผลการทํานายพบวา่เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีขึน้ภายในระยะเวลา 10 นาที การแพร่กระจาย

ของสารกมัมนัตรังสีท่ีมีจากทศิตา่งๆ พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนัมากนกั การแพร่กระจายทัง้ 3 

ทิศทาง จะมีการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยคา่ Total 

Effective Dose Equivalent (TEDE) ท่ีระยะ 30 เมตร จะมีระดบัรังสีสงูสดุในแตล่ะทิศทาง คือ ทิศ

เหนือ เทา่กบั 4.1x10-06  ซีเวิร์ต,  ทิศใต้ เท่ากบั  3.5x10-06  ซีเวิร์ต, และทิศตะวนัตกเฉียงใต้ เทา่กบั 3.3 

x10-06 ซีเวิร์ตและจะลดลงเร่ือยๆ จนเหลือระดบัรังสีเทา่กบั 9.6 x10-07 ซีเวิร์ตในทิศเหนือ,  8.2 x10-07  ซี

เวิร์ตในทิศเหนือใต้และ 7.9 x10-07 ซีเวิร์ตในทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ท่ีระยะทาง 1 กิโลเมตร จากนัน้จะเกิด

การแพร่กระจายไปในระยะทาง 1-8 กิโลเมตร จะมีระดบัรังสีอยูร่ะหวา่ง 4.5x10-07 - 8.4x10-08 ซีเวิร์ต 

ใช้เวลาการแพร่กระจายระหวา่ง 16 นาที ถึง 1ชั่วโมง 6 นาที ในทิศเหนือ,  3.9x10-07 - 7.5x10-08 ซีเวิร์ต 

ใช้เวลาการแพร่กระจายระหวา่ง 14 นาที ถึง 56 นาที ในทิศใต้,  3.7x10-07 - 7.2x10-08 ซีเวิร์ต ใช้เวลา

การแพร่กระจายระหวา่ง 13 นาที ถึง 54 นาที ในทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 
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 นอกจากนีโ้ปรแกรมยงัได้ทํานายขอบเขตการแพร่กระจายตามระดบัคา่ Total Effective Dose 

Equivalent ออกเป็น 3 ขอบเขต คือ ขอบเขตชัน้ใน (1.0x10-06 Sv), ขอบเขตชัน้กลาง (1.0x10-07 Sv) 

และขอบเขตชัน้นอก (1.0x10-08 Sv) แตเ่ม่ือวิเคราะห์ผลท่ีโปรแกรมทํานายพบว่า ในขอบเขตชัน้นอกมี

ระดบัปริมาณรังสีน้อยกว่าระดบัปริมาณรังสีในธรรมชาตขิองประเทศไทย ซึง่ปัจจบุนัประเทศไทยมี

สถานีเฝ้าตรวจปริมาณรังสีในอากาศ โดยสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัตอิยูท่ัว่ทกุภาคของประเทศ โดยใน

ภาคตะวนัออกมีสถานีตรวจวดัอยูท่ี่จงัหวดัตราด โดยมีระดบัปริมาณรังสีในธรรมชาติระหว่าง 1.0x10-7 

- 2.0x10-7 Sv/h[39] ดงันัน้จงึไมนํ่าคา่ระดบัรังสีชัน้นอกมาแสดงและพจิารณาในการวิเคราะห์ร่วมกบั

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ โดยมีรายละเอียดของทัง้ 3 ทิศทางท่ีโปรแกรมทํานายได้แสดงดงัภาพท่ี      

6-7 ถึง 6-9  

ตารางท่ี 6-5 ผลการทํานายการแพร่กระจายของ Cs-137 ในทิศทางลมตา่งๆ 

ระยะทาง 

(กิโลเมตร) 

ลมมาจากทศิใต้ 

ฤดรู้อน (ก.พ.-พ.ค.) 

ลมมาจากทศิตะวนัตกเฉียงใต้ 

ฤดฝูน (มิ.ย.-ก.ย.) 

ลมมาจากทศิเหนือ 

ฤดหูนาว (ต.ค.-ม.ค.) 

TEDE 

(Sv) 

เวลา 

(Hr : Min) 

TEDE 

(Sv) 

เวลา 

(Hr : Min) 

TEDE 

(Sv) 

เวลา 

(Hr : Min) 

0.030 3.5x10-06 <00:01 3.3x10-06 <00:01 4.1x10-06 <00:01 

0.100 2.9x10-06 <00:01 2.8x10-06 <00:01 3.4x10-06 <00:01 

0.200 2.4x10-06 00:01 2.3x10-06 00:01 2.8x10-06 00:01 

0.300 2.0x10-06 00:02 1.9x10-06 00:02 2.3x10-06 00:02 

0.400 1.7x10-06 00:02 1.6x10-06 00:02 2.0x10-06 00:03 

0.500 1.5x10-06 00:03 1.4x10-06 00:03 1.7x10-06 00:04 

0.600 1.3x10-06 00:04 1.2x10-06 00:04 1.5x10-06 00:04 

0.700 1.1x10-06 00:04 1.1x10-06 00:04 1.3x10-06 00:05 

0.800 1.0x10-06 00:05 9.6x10-07 00:05 1.2x10-06 00:06 

0.900 9.1x10-07 00:06 8.7x10-07 00:06 1.1x10-06 00:07 

1.000 8.2x10-07 00:07 7.9x10-07 00:06 9.6x10-07 00:08 

2.000 3.9x10-07 00:14 3.7x10-07 00:13 4.5x10-07 00:16 

4.000 1.7x10-07 00:28 1.6x10-07 00:27 1.9x10-07 00:33 

6.000 1.0x10-07 00:42 1.0x10-07 00:40 1.2x10-07 00:49 

8.000 7.5x10-08 00:56 7.2x10-08 00:54 8.4x10-08 01:06 



 

147 

 
ภาพท่ี 6-7 ขอบเขตการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี Cs-137 โดยมีทิศทางมาจากทิศใต้  

 

 

 

 
ภาพท่ี 6-8 ขอบเขตการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี Cs-137 โดยมีทิศทางมาจากทิศตะวนัตก 

     เฉียงใต้ 
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ภาพท่ี 6-9 ขอบเขตการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี Cs-137 โดยมีทิศทางมาจากทิศเหนือ 

เม่ือวิเคราะห์จากลกัษณะของขอบเขตท่ีโปรแกรมได้มีการทํานายของทัง้ 3 ทิศทาง พบวา่ไมมี่

ความแตกตา่งกนัมากนกั โดยระดบัสีแดง จะมีขอบเขตอยูใ่นระยะประมาณ 700 – 900 เมตร ระดบัสี

เขียวจะมีขอบเขตอยูใ่นระยะประมาณ 6 – 6.8 กิโลเมตร สว่นระดบัสีนํา้เงินไมนํ่ามาพิจารณาเน่ืองจาก

ปริมาณรังสีต่ํากวา่ระดบัปริมาณรังสีพืน้หลงั โดยทิศทางท่ีมาจากทิศเหนือจะมีการแพร่กระจายใน

ระยะทางท่ีไกลท่ีสดุ โดยมีทิศทางลมท่ีมาจากทิศใต้และทิศตะวนัตกเฉียงใต้มีการแพร่กระจายใน

ระยะทางท่ีลดลงมาตามลําดบั  เม่ือนํามาวิเคราะห์ร่วมกบัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในแผนท่ีเขต

นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ณ จดุ X ซึง่สมมตใิห้เป็นจดุเกิดเหต ุ โดยกําหนดขอบเขต

ขัน้ใน  ชัน้กลาง ซึง่กําหนดให้เป็นสีแดง สีเหลือง ดงัแสดงในภาพท่ี 6-10 ถึง 6-12 
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ภาพท่ี 6-10 การแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี ชนิด  Cs-137 โดยมีทิศทางลมมาจากทิศใต้ 

149 
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ภาพท่ี 6-11 การแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี ชนิด  Cs-137 โดยมีทิศทางลมมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 
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ภาพท่ี 6-12 การแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี ชนิด  Cs-137 โดยมีทิศทางลมมาจากทิศเหนือ 
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2.1 พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ

เม่ือพจิารณาผลการแพร่กระจายสารกมัมนัตรังสีร่วมกบัทิศทางลมท่ีมาจากทศิตา่งๆ 

และลกัษณะพืน้ท่ีในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุดงัภาพท่ี 6-10 ถึง 6-12 สามารถสรุปพืน้ท่ีท่ี

ได้ผลกระทบตามระดบัพืน้ท่ีตา่งๆ ท่ีกําหนดในโปรแกรม Hotspot  แสดงในตารางท่ี 6-6 

   

ตารางท่ี 6-6 แสดงพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี Cs-137 ในทิศทาง

ตา่งๆ 

ระดบั

พืน้ท่ี 

พืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากจดุเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี 

ลมมาจากทศิใต้ 

ฤดรู้อน (ก.พ.-พ.ค.) 

ลมมาจากทศิตะวนัตกเฉียงใต้ 

ฤดฝูน (มิ.ย.-ก.ย.) 

ลมมาจากทศิเหนือ 

ฤดหูนาว (ต.ค.-ม.ค.) 

สีแดง 

พืน้ท่ีโรงงาน

อตุสาหกรรมทางทิศ

เหนือ ของจดุ X 

ภายในรัศมีประมาณ 

800 กิโลเมตร 

พืน้ท่ีโรงงานอตุสาหกรรม

ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ของจดุ X  ภายในรัศมี

ประมาณ 750 เมตร 

พืน้ท่ีโรงงานอตุสาหกรรม

ทางทศิใต้ ของจดุ X ภายใน

รัศมีประมาณ 900 เมตร  

สีเหลือง 1. พืน้ท่ีโรงงาน

อตุสาหกรรมทางทิศ

เหนือ ภายในรัศมี

ประมาณ 6 

กิโลเมตร 

2. ชมุชนบ้านพลง

และชมุชนห้วยโป่ง 

1. พืน้ท่ีโรงงานอตุสาหกรรม

ทางทิศเหนือ ภายในรัศมี

ประมาณ 6 กิโลเมตร 

2. ชมุชนซอยประปาและ

ชมุชนซอยร่วมพฒันา และ

อาจกระทบถึงชมุชนตลาด

มาบตาพดุ 

พืน้ท่ีทา่เรือนํา้ลกึของนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

ภายในรัศมีประมาณ 6.9 

กิโลเมตร 

 

   

 สถานท่ีท่ีจะตัง้เป็นศนูย์บญัชาการสถานการณ์ในสถานประกอบการทางรังสี ควร

ตัง้อยูบ่ริเวณพืน้ท่ีเหนือลมแล้วแตว่า่ลมจากมาจากทศิทางใด ซึง่สามารถพจิารณาตามชว่งของฤดกูาล

ดงัภาพท่ี 3-1 สว่นกรณีท่ีมีการยกระดบัการจดัการตอ่ภาวะฉกุเฉินทางรังสีเป็นระดบั 1 และระดบั 2 จะ

มีการจดัตัง้ศนูย์อํานวยการร่วม คือ สํานกังานนิคมอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ (ท่ีหมาย 1) 

และศาลากลางจงัหวดัระยอง (ท่ีหมาย 2) ตามแผนปฏิบตัิการภาวะฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถุ

อนัตราย จงัหวดัระยอง และแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินกลุม่นิคมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุ จงัหวดั

ระยอง   เม่ือวิเคราะห์จากแผนท่ีและกระแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีตามการทํานายของ           
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โปรแกรม Hotspot แล้วจะไมไ่ด้รับผลกระทบแตอ่ย่างใด แตก่รณีทิศทางมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ดงั

ภาพท่ี 6-12 บริเวณศาลากลางจงัหวดัระยอง (ท่ีหมาย 2) อาจจะได้รับผลกระทบเน่ืองจากมีระยะหา่ง

จากการฟุ้ งกระจายของสารกมัมนัตรังสีในอากาศ 250 เมตร  

2.2 

  เม่ือวิเคราะห์ถึงการเข้าระงบัเหตขุองเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกรณีฉกุเฉินทางรังสี พบว่า

ในชว่ง 10 นาทีหลงัเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี มีการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีในระยะ 1 กิโลเมตร 

ดงันัน้หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องจะต้องมีพิจารณาการเข้าพืน้ท่ีเกิดเหตดุ้วยความระมดัระวงัโดยไม่

เข้าไปในขอบเขตพืน้ท่ีสีแดง หลงัจากนัน้ในระยะเวลา 1 ชัว่โมง จะมีการแพร่กระจายของสาร

กมัมนัตรังสีจนเกิดขอบเขตพืน้ท่ีสีเหลืองขึน้ ดงันัน้การเส้นทางการเข้าระงบัเหตหุรือการช่วยเหลือ

ผู้ ได้รับบาดเจ็บการขนสง่ไปยงัโรงพยาบาลในชว่งระยะเวลา 1 ชัว่โมง ควรกําหนดให้หนว่ยงานตา่งๆ 

เดนิทางเข้าและออกพืน้ท่ีตามเส้นทางท่ีกําหนดในแผนท่ีตามแตล่ะทิศทาง ซึง่เป็นเส้นทางท่ีปลอดภยั

จากการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีและมีระยะทางสัน้ท่ีสดุ โดยแตล่ะทิศทางการแพร่กระจาย

ของสารกมัมนัตรังสีมีลกัษณะของเส้นทางท่ีปลอดภยัในการเข้าระงบัเหตแุละรับสง่ผู้ ได้รับบาดเจ็บดงั

ภาพท่ี 6-10 ถึง 6-12 อยา่งไรก็ตามควรพจิารณาในการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีสําหรับ

ผู้ปฏิบตังิานในพืน้ท่ีรวมถึงยานพาหนะและเคร่ืองมือท่ีอาจจะเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ท่ีเกิดการฟุ้ ง

กระจายในพืน้ท่ีและตามทิศทางลม 

การเข้าระงับเหตขุองหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกรณีฉุกเฉินทางรังสี 

2.3 

 จากผลการแพร่กระจายสารกมัมนัตรังสีของเหตฉุกุเฉินทางรังสีในกรณีนี ้ เม่ือ

วิเคราะห์ถึงผลกระทบท่ีมีตอ่ประชาชนในพืน้ท่ี พบวา่ระดบัปริมาณรังสีท่ีมีการฟุ้ งกระจายมีคา่ระหวา่ง 

9x10-07 - 1x10-07 Sv ตามระยะทางท่ีไกลออกไปและชมุชนท่ีได้รับผลกระทบ ก็อยูใ่นชว่งปลายของการ

ฟุ้ งกระจายในอากาศ ซึง่มีระดบัปริมาณรังสีเทา่ระดบัปริมาณรังสีในธรรมชาต ิ นอกจากนีเ้ม่ือมีการ

พจิารณาจากคา่ Generic Intervention Level ตามตารางท่ี 6-3 ก็ไมมี่ความจําเป็นท่ีต้องทําการอพยพ

ประชาชนในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบแตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตามจากแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณี

ฉกุเฉินทางรังสีในบทท่ี 5 พบวา่ควรมีการจดัหาพืน้ท่ีตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี เพ่ือรองรับ

ประชาชนท่ีกงัวลวา่อาจจะได้รับปริมาณรังสี และการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีรวมถึงป้องกนัจํานวน

ประชาชนจํานวนมากจะเข้าไปตรวจร่างกาย ในโรงพยาบาลโดยไมจํ่าเป็น โดยในพืน้ท่ีควรมีการ

ดําเนินการตอ่ประชาชนในการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี และหากพบการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีให้ใช้แนวทางในการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี และหากพบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี

ควรจดัเตรียมสถานท่ีสําหรับขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี เพ่ือให้ประชาชนมีความมัน่ใจวา่ไมไ่ด้รับ

ผลกระทบจากเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีเกิดขึน้ เชน่เดียวกบัข้อ 1.3 ในบทท่ี 6 โดยสถานท่ีท่ีกําหนดให้เป็น

การพิจารณาสถานท่ีสําหรับการอพยพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
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จดุตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีของประชาชน ต้องอยูใ่นทิศทางเหนือลมท่ีมีการฟุ้ งกระจายของ

สารกมัมนัตรังสี ซึง่สามารถสรุปพืน้ท่ีปลอดภยัสําหรับเหตฉุกุเฉินท่ีมีทิศทางลมมาจากทิศทางตา่งๆ ดงั

แสดงในตารางท่ี 6-7 

ตารางท่ี 6-7 พืน้ท่ีท่ีปลอดภยัในการอพยพหรือตัง้จดุตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีสําหรับ

ประชาชนกรณีการแพร่กระจายสารกมัมนัตรังสี Cs-137 จากทศิตา่งๆ  

พืน้ท่ีท่ี

ปลอดภัยใน

การอพยพหรือ

ตัง้จุดตรวจวัด

การเป้ือนสาร

กัมมันตรังสี

ประชาชน 

ลมมาจากทศิใต้ 

ฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.) 

ลมมาจากทศิ 

ตะวันตกเฉียงใต้ 

ฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.) 

ลมมาจากทศิเหนือ 

ฤดูหนาว (ต.ค.-ม.ค.) 

1. โรงเรียนวดัมาบ

ชลดู 

2. โรงเรียนผู้ใหญ่ดรุณี 

3. สํานกังานเทศบาล

เมืองมาบตาพดุ 

1. โรงเรียนบ้านมาบตาพตุ 

2. โรงเรียนวฒุินนัท์ 

3. โรงเรียนมาบตาพดุพนั

วิทยาคาร 

4. โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 

ไมมี่พืน้ท่ีชมุชนท่ีได้รับ

ผลกระทบ 

     

 นอกจากนีผ้ลการทํานายการแพร่กระจายของวสัดกุมัมนัตรังสีทัง้ 2 ชนิด คือ Am-241 และ 

Cs-137 เม่ือพจิารณาจากคา่ TEDE ท่ีได้ในแตล่ะกรณีพบวา่ Am-241 มีอนัตรายมากกวา่ Cs-137 

เน่ืองจากมีปริมาณรังสีสงูกวา่ในระยะทางการแพร่กระจายใกล้เคียงกนั นอกจากนีห้ากสารกมัมนัตรังสี

เข้าไปในร่างกายแล้วก็จะมีผลกระทบจากการได้รับรังสีภายในร่างกายอีกด้วย ซึง่จะสอดคล้องกบั

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในข้อ 9.4 ในบทท่ี 1  

 

 



 

 

บทที่  7 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 

แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทาง

รังสี ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นการรวบรวมแนวทาง, การดําเนินการ, คําแนะนําและ

ข้อกําหนดตา่ง ๆ ของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบทัง้ภายในประเทศและเอกสารของ IAEA 

ตัง้แตภ่ายในสถานประกอบการ หนว่ยงานระดบัท้องถ่ิน และหนว่ยงานระดบัจงัหวดั โดยใช้

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ พ.ศ.2553 - 2557 เป็นเอกสารเร่ิมต้นในการ

ดําเนนิการ 

แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการ

ทางรังสี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 จากการศกึษาพบวา่แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ พ.ศ.2553 - 2557 ได้

ให้ขอบเขตและแนวทางการดําเนนิการกรณีฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย ออกเป็น 3 

ขัน้ตอน คือ ก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยัและหลงัเกิดภยั และเม่ือพิจารณาภายในพืน้ท่ีท่ีทําการศกึษา

พบวา่ภายในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ มีแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถุ

อนัตราย จงัหวดัระยอง ซึง่เป็นแผนท่ีจดัทําขึน้ตามแนวทางของแผนการป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั พ.ศ.2553 - 2557 นอกจากนีย้งัมีแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินกลุม่นคิมอตุสาหกรรม

พืน้ท่ีมาบตาพดุจงัหวดัระยอง ซึง่จดัทําขึน้ตามแนวทางของแผนปฏิบตัิการภาวะฉกุเฉินด้าน

สารเคมีและวตัถอุนัตราย จงัหวดัระยอง แม้วา่ในพืน้ท่ีท่ีทําการศกึษาจะมีแผนการดําเนินการกรณี

ฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถอุนัตรายแล้ว แตแ่ผนฉบบัดงักลา่วข้างต้นยงัไมไ่ด้มีรายละเอียดและ

จําแนกประเภทลกัษณะของการเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีว่า อยูใ่นช่วงก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยัหรือ

หลงัเกิดภยั รวมถึงแนวทางดําเนินการท่ีสําคญักรณีฉกุเฉินทางรังสี ดงันัน้การศกึษานีจ้งึได้นํา

เอกสารอ่ืนๆ ท่ีสําคญัและจําเป็น เชน่ แผนฉกุเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแหง่ชาต ิพ.ศ. 2553 และ

กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงเอกสารของ IAEA คือ Generic Procedures for Assessment and 

Response during a Radiological Emergency, IAEA-TECDOC-1162 และ Manual for First 

Responder to a Radiological Emergency, EPR-First Responders 2006  นอกจากนีย้งัได้ทํา

การสํารวจข้อมลูในพืน้ท่ีท่ีทําการศกึษาเพิ่มเตมิ เพ่ือทําให้แนวการการเตรียมความพร้อมกรณี

ฉกุเฉินทางรังสีในพืน้ท่ีท่ีทําการ ศกึษามีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้  
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 ดงันัน้แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทาง

รังสี ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการดําเนนิการจาก

การรวมรวบเอกสารตา่งๆ ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ รวมถึงการสํารวจข้อมลูในพืน้ท่ีท่ี

ทําการศกึษา มีสรุปการจดัทําแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีในเขตนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ตามภาพท่ี 7-1 

  

 

ลักษณะการ

เกิดภยั 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอยีด 

ก่อนเกดิภยั 

แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

แห่งชาติ พ.ศ.2553 
ลักษณะภยัคุกคามด้านนิวเคลียร์และรังสี 

การเก็บข้อมูลในพืน้ที่นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

วัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ประโยชน์, โอกาสการเกิดเหตุ

ฉุกเฉินทางรังสี, ทรัพยากรในการเตรียมความ

พร้อมด้านรังสี, อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึน้, การ

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่, การเตรียมความพร้อมด้านการ

อพยพ ในพืน้ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

กฏหมายและกฏระเบียบอื่นๆ 

- มาตรฐานความปลอดภยัทางรังสี [10] 

- มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ

ปลอดภยัอาชีวอนามันและสภาพแวดล้อมในการ

ทาํงานเก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ.2547 [35] 

ขณะเกดิภยั 

และ 

หลังเกิดภยั 

แผนปฏิบัตกิารภาวะฉุกเฉินด้าน

สารเคมีและวัตถุอนัตราย  ภาวะฉุกเฉินทางรังสีในโรงงาน 

ภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดบั 1 และระดบั 2 

 
แผนปฏิบัตกิารภาวะฉุกเฉินกลุ่ม

นิคมอุตสาหกรรมพืน้ ที่มาบตาพุด 

เอกสาร IAEA 

 1. TECDOC-1162 

 2. EPR-First Responder 2006 

การกาํหนดหน้าที่ความรับผดิชอบ, การจดัตัง้พืน้ที่, 

และแนวทางการดาํเนินการกรณีฉุกเฉินทางรังสี 

ของเจ้าหน้าที่ระดบัเหตุฉุกเฉินทางรังสี 

การฝึกซ้อมแผนป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัด้านสารเคมี

และวตัถุอนัตราย (รังส)ี 

ประจาํปี 2554 จังหวัดระยอง 

การสนับสนุนแนวทางการปฏบิตักิารเตรียมความ

พร้อมกรณีฉุกเฉินทางรังสี ในพืน้ที่ที่ศกึษา จากการ

ฝึกซ้อมแผนฯ  

 

 

 

 

ภาพท่ี 7-1 สรุปการจดัทําแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีในเขตนคิม 

     อตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ.2553-2557 

แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางรังสี สาํหรับสถานประกอบการทางรังสี 

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
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1.1 

  แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสี ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบ

ตาพดุ สามารถแบง่การดําเนินการออกเป็น 3 สว่น คือ  

แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการ

ทางรังสี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

  1.1.1 ก่อนเกิดภัย  

    การเตรียมความพร้อมในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัด้าน

สารเคมีและวตัถอุนัตราย ก่อนเกิดภยัแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 

    1.1.1.1 การป้องกนัและลดผลกระทบ  

     ในการดําเนินการด้านการป้องกนัและลดผลกระทบกรณีฉกุเฉินทาง

รังสี ของสถานประกอบการทางรังสี ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ พบว่าปัจจบุนัมีสถาน

ประกอบการทางรังสีจํานวน 30 หนว่ยงาน มีการใช้วสัดกุมัมนัตรังสีรวม 14 ชนิด ตามลกัษณะการ

ใช้งานของแตล่ะสถานประกอบการ เม่ือแยกประเภทวสัดกุมัมนัตรังสีมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 7-1  

ตารางท่ี 7-1 การจําแนกประเภทและจํานวนชดุของวสัดกุมัมนัตรังสี     

ประเภทวัสดกัุมมันตรังสี จาํนวนชุด 

ประเภทท่ี 1 - 

ประเภทท่ี 2 190 

ประเภทท่ี 3 303 

ประเภทท่ี 4 21 

ประเภทท่ี 5 17 

 

     เม่ือพิจารณาประเภทวสัดกุมัมนัตรังสี พบวา่ ประเภทท่ี 3 มีจํานวน

มากท่ีสดุ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นเคร่ืองวดัทางอตุสาหกรรมด้านรังสีแบบตดิตัง้อยู่กบัท่ี (Fixed 

industrial gauges) และอปุกรณ์วดัระดบัของผลิตภณัฑ์ (Level gauges) โดยจํานวนการใช้วสัดุ

กมัมนัตรังสี ในพืน้ท่ีท่ีทําการศกึษาพบว่าวสัดกุมัมนัตรังสีชนิดซีเซียม-137 (Cs-137) มีการ

นํามาใช้มากท่ีสดุ 

   เม่ือวิเคราะห์ถึงโอกาสการเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี พบวา่ในเขตนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุมีลกัษณะภยัคกุคามทางรังสีอยูใ่นประเภทท่ี 4 โดยมีโอกาสเกิดเหตุ

ฉกุเฉินทางรังสี คือ เหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีมีสาเหตมุาจากไฟไหม้, เหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีมีสาเหตมุา

จาการสญูหาย การขโมยและการอยู่ในสถานท่ีท่ีไมเ่หมาะสมของวสัดกุมัมนัตรังสีและเหตฉุกุเฉิน

ทางรังสีท่ีมีสาเหตมุาจากการขนสง่ สว่นทรัพยากรการเตรียมความพร้อมด้านรังสี พบวา่ สถาน

ประกอบการทางรังสีมีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสีอยา่งน้อย 1 คน และมีเคร่ืองมือวดัรังสี
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อยา่งน้อย 1 เคร่ืองเชน่กนั โดยเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี, เจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการฝึกอบรม

หลกัสตูรการป้องกนัอนัตรายจากรังสีระดบั1 และระดบั 2 ในพืน้ท่ีท่ีทําการศกึษามีจํานวนรวม

ทัง้หมด 105 คน สว่นเคร่ืองมือวดัรังสีในพืน้ท่ีท่ีทําการศกึษามีจํานวนรวมทัง้หมด 122 เคร่ืองและ

มาตรวดัรังสีแบบพกพา จํานวน 122 เคร่ือง ซึง่ครอบคลมุการแผ่รังสีของวสัดกุมัมนัตรังสียกเว้น

วสัดกุมัมนัตรังสีท่ีแผรั่งสีนิวตรอน พบวา่สถานประกอบการยงัไมไ่ด้จดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีสามารถ

ตรวจวดัรังสีนิวตรอนได้ ดงันัน้สถานประกอบการท่ีมีการใช้ประโยชน์จากวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีแผรั่งสี

นิวตรอนควรจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีสามารถตรวจวดัรังสีนิวตรอนได้ เพ่ือเป็นมาตรการป้องกนัในการ

ตรวจสอบความปลอดภยัท่ีเกิดขึน้  และเม่ือพิจารณาถึงอบุตัเิหตทุางรังสีท่ีเกิดขึน้ทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศและได้มีการจดัทําเป็นเอกสารขึน้โดย IAEA พบวา่มีอบุตัเิหตทุางรังสีเกิดขึน้ 12 

ครัง้ใน 12 ประเทศ ซึง่เกิดในประเทศไทย 1 ครัง้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ สว่นสาเหตกุารเกิด

อบุตัเิหตเุกิดจากการไมท่ราบถึงอนัตรายท่ีเกิดขึน้จากวสัดกุมัมนัตรังสีรวมถึงความประมาทของ

ผู้ปฏิบตังิานขณะทําการปฏิบตังิานกบัวสัดกุมัมนัตรังสี และสถานประกอบการก็ไมมี่การ

ควบคมุดแูลการใช้ประโยชน์ของวสัดกุมัมนัตรังสีหรือการจดัการหลงัเลิกใช้งานแล้ว  

    1.1.1.2 การเตรียมความพร้อม 

     การเตรียมความพร้อมท่ีสําคญักรณีฉกุเฉินทางรังสีคือการอบรมให้

ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ซึง่ในปี 2554 เขตนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ มีเจ้าหน้าท่ีท่ีผา่นการฝึกอบรมในการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทาง

รังสีจํานวน 100 คน นอกจากนีเ้ม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี จนเกิดการแพร่กระจายของสาร

กมัมนัตรังสีในอากาศหรือพบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี จนกระทัง่ต้องพิจารณาสถานท่ีในการ

อพยพประชาชนนัน้ สถานท่ีท่ีเหมาะสมในการอพยพประชาชนมีจํานวน 15 แหง่ ซึง่เป็นสถานท่ีท่ี

ประชาชนรู้จกัและสามารถเดนิทางสะดวกเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี นอกจากนีส้ถานประกอบ 

การทางรังสีควรปฏิบตัติามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความ

ปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกบัรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 

ซึง่ออกตามความในในมาตรา 6 และมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญตัิ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 ในข้อ 13 วรรค 3 ในการฝึกซ้อมตามแผนป้องกนัและระงบัอนัตรายจากรังสีในภาวะการ

ทํางานปกติ และเหตฉุกุเฉินทางรังสีหรืออบุตัเิหตรุ้ายแรง อย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ สว่นในระดบั

จงัหวดันัน้ ได้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย 

(รังสี) ในปี 2554 ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง  

 

 

 



 

 159 
1.1.2 ขณะเกิดภัย 

    เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จะ

ดําเนนิการตามแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย จงัหวดัระยองและ

แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินกลุม่นิคมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง โดยแบง่ระดบั

ภาวะฉกุเฉินทางรังสีออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัภาวะท่ีเกิดขึน้ภายในสถานประกอบการทางรังสี, 

ระดบัของภาวะฉกุเฉินทางรังสี ระดบัท่ี 1 (สาธารณภยัระดบัเล็ก) และระดบัของภาวะฉกุเฉินทาง

รังสี ระดบัที ่ 2 (สาธารณภยัระดบักลาง) แตร่ายละเอียดของแผนยงัไมมี่แนวทางการดําเนินการ

กรณีฉกุเฉินทางรังสีโดยเฉพาะ ดงันัน้จงึสามารถสรุปแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉิน

ทางรังสีของสถานประกอบการทางรังสี ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง โดยมี

รายละเอียดตา่งๆ ดงันี ้

   ภาวะฉุกเฉินระดบัโรงงาน 

    1.1.2.1 การปฏิบตักิารเร่ิมต้นของผู้พบเห็นเหตกุารณ์ 

     เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี ผู้ ท่ีพบเห็นเหตกุารณ์หรือผู้ ท่ีทําการแจ้ง

เหต ุ ห้ามจบัวตัถทุกุชนิด ในบริเวณท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีและทําการแจ้งอพยพเจ้าหน้าท่ีหรือ

ประชาชนและตรวจสอบบคุคลตา่งๆ ท่ีเหลืออยูใ่นพืน้ท่ีเกิดเหต ุ ทัง้นีใ้ห้รอในระยะท่ีปลอดภยั 

จนกวา่เจ้าหน้าท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินจะเข้าไปถึงในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ

    1.1.2.2 การจดัการตอ่เหตฉุกุเฉินทางรังสี 

     เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี ต้องแนใ่จวา่สถานประกอบการทางรังสี

ได้แตง่ตัง้ผู้ อํานวยการในภาวะฉกุเฉิน ในการสัง่การสงูสดุ  จากนัน้ควรมีการแตง่ตัง้ผู้สัง่การ ณ ท่ี

เกิดเหต ุ ซึง่ควรให้ความสําคญัในการล้อมบริเวณในพืน้ท่ีเกิดเหตตุัง้แตร่ะยะ 30 – 400 เมตร 

แล้วแตก่รณีฉกุเฉินทางรังสีแตล่ะประเภท  ถ้ามีเคร่ืองมือวดัรังสีให้พิจารณาการล้อมบริเวณท่ีอตัรา

ปริมาณรังสี 100 µSv/h กรณีมีผู้ ได้รับบาดเจ็บควรให้ความชว่ยเหลือเป็นอนัดบัแรก แตค่วร

พจิารณาถึงความปลอดภยัของผู้ปฏิบตังิานด้วย จากนัน้ควรแจ้งโรงพยาบาลท่ีรักษาผู้ได้รับ 

บาดเจ็บถึงโอกาสการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี  นอกจากนีค้วรมีการจดัตัง้ผู้ประสานงานโรงงานใน

การประสานงานกบัหนว่ยงานภายนอก ให้คํานงึถึงความสําคญัในการป้องกนัอนัตรายจากรังสี

ของผู้ปฏิบตังิาน หากแนใ่จวา่ตรวจพบปริมาณรังสีหรือการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี หวัหน้าทีม

ดบัเพลงิและหวัหน้าชดุดบัเพลงิต้องมีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี ในการประเมินขีดจํากดัใน

การได้รับรังสีของผู้ปฏิบตังิานกรณีฉกุเฉินทางรังสี และตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและขจดั

การเปือ้นสารกมัมนัตรังสี หากไมส่ามารถดําเนนิการได้ ให้ร้องขอคําแนะนําและความชว่ยเหลือ

จากหนว่ยงานระดบัชาต ิคือ สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิและหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี 
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    1.1.2.3 การจดัตัง้พืน้ท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี  

     เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี ควรให้ความสําคญัในการจดัตัง้พืน้ท่ี

ระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีของหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้นีก้ารจดัตัง้พืน้ท่ีควรพิจารณาลกัษณะของเหตุ

ฉกุเฉินทางรังสีท่ีเกิดขึน้จริงและลกัษณะของพืน้ท่ีเกิดเหต ุ เพ่ือให้การเข้าระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีมี

ประสิทธิภาพสงูสดุ 

   ภาวะฉุกเฉินระดับ 1 และระดบั 2 

    1.1.2.4 การปฏิบตังิานของหนว่ยงานตา่งๆ กรณีฉกุเฉินทางรังสี  

     แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินกลุม่นคิมอตุสาหกรรม พืน้ท่ีมาบตาพดุ

จงัหวดัระยองและแผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย จงัหวดัระยอง ได้

กําหนดโครงสร้างศนูย์อํานวยการร่วม (ศอร.) ในการปฏิบตังิานของฝ่ายตา่งๆ จํานวน 8 ฝ่าย เม่ือ

พจิารณาถึงการปฏิบตังิานของขณะเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี จะต้องมีฝ่ายท่ีเก่ียวข้องขณะเกิดเหตุ

จํานวน 7 ฝ่าย โดยมีแผนผงัโครงสร้างการปฏิบตัดิงัภาพท่ี 7-2 แตมี่จํานวน 6 ฝ่าย ท่ีควรมี

มาตรการและแนวทางปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกบัรังสีเพิ่มเตมิ ดงันี ้

 
ภาพท่ี 7-2 แผนผงัโครงสร้าง ศอร. ในการดําเนินการกรณีฉกุเฉินทางรังสีของฝ่ายตา่งๆ ทัง้ 8 ฝ่าย 

 

 

ศนูยอ์าํนวยการรว่มในภาวะฉุกเฉิน(ศอร.) 

คณะที่ปรึกษา 

ฝ่ายประสานงานและ

ส่ือสาร* 

 

ฝ่ายอาํนวยการ 

 

ฝ่ายการแพทย์และ

สาธารณสุข 

 

ฝ่ายระงบัภยัและช่วยเหลือ 

 

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

 

ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 

และการจราจร 

 

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภยั/

ฟ้ืนฟูบูรณะ** 

 
การปฏิบตัิงาน

การแพทย์และ

สาธารณสขุใน

พืน้ที่เกิดเหต ุ

เจ้าหน้าที่

ดบัเพลงิและ

กู้ภยั 

การจดัการ

ในพืน้ที่ที่ทํา

การอพยพ

ประชาชน 

เจ้าหน้าที่

ประเมิน

ความ

ปลอดภยั

ทางรังส ี

การจดัการใน

โรงพยาบาลทีรั่บ

ผู้ ได้รับบาดเจ็บและ

เสีย ชีวิตจากพืน้ที่

เกิดเหต ุ

เจ้าหน้าทีเ่ฝ้า

ตรวจ

ปริมาณรังสี

ในพืน้ที่เกิด

เหต ุ

หมายเหต ุ:  

*   ฝ่ายที่ไมต้่องมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องกบัรังสี 

**  ฝ่ายที่ดาํเนินงานกรณีฉกุเฉินทางรังสีหลงัเกิดภยั 
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     (1) ฝ่ายอํานวยการ/คณะท่ีปรึกษา 

      ต้องแนใ่จวา่ในพืน้ท่ีเกิดเหตมีุเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี

ของสถานประกอบการ หรือเจ้าหน้าท่ีระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีของสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 

นอกจากนีฝ่้ายอํานวยการ/คณะท่ีปรึกษา ควรมีเจ้าหน้าท่ีของสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ  เพ่ือ

สามารถให้ข้อมลูทางเทคนิคพร้อมทัง้ให้คําแนะนําในการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ีเกิดเหตุ

ฉกุเฉินทางรังสี 

     (2) ฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือ 

      (2.1) เจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงและกู้ภยั ดําเนินการชว่ยเหลือ

ผู้ ได้รับบาดเจ็บ และการจดัการตอ่ผู้บาดเจ็บท่ีเปือ้นสารกมัมนัตรังสีก่อนสง่ไปโรงพยาบาลมาบตา

พดุ นอกจากนีห้ากพบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีควรจดัเตรียมเคร่ืองมือ อปุกรณ์ในการจดัการขจดั

การเปือ้นสารกมัมนัตรังสี 

      (2.2) เจ้าหน้าท่ีเฝ้าตรวจปริมาณรังสีในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ ดําเนินการ

ใช้เคร่ืองมือวดัรังสีในการตรวจวดัเพ่ือกําหนดพืน้ท่ีอนัตรายท่ีระดบัรังสี 100 µSv/h และให้

ดําเนนิการชว่ยเหลือชีวิตภายในระยะเวลา 30 นาทีเทา่นัน้หากระดบัรังสีมากกวา่ 100 mSv/h และ

ห้ามเข้าถ้าระดบัรังสีสงูกวา่ 1,000 mSv/h ยกเว้นได้มีการประเมินจากเจ้าหน้าท่ีประเมินความ

ปลอดภยัทางรังสีแล้ว นอกจากนีห้ากพบการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ ให้ดําเนินการ

ตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีของประชาชน เจ้าหน้าท่ี ยานพาหนะและเคร่ืองมือในพืน้ท่ีเกิด

เหต ุรวมถึงการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีหลงัขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีแล้ว 

      (2.3) เจ้าหน้าท่ีประเมินความปลอดภยัทางรังสี ดําเนินการ

ประเมินความปลอดภยัด้านรังสีแก่เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี การควบคมุพืน้ท่ี

ท่ีเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี หากพบการแพร่กระจายของสาร

กมัมนัตรังสีให้ประเมินเพ่ือทําการอพยพและให้คําแนะนําประชาชน และสนบัสนนุการจดัการทาง

การแพทย์ในการประเมินการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีของผู้ ได้รับบาดเจ็บ 

     (3) ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ดําเนินการจดัตัง้ศนูย์ประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้

ขา่วโดยกําหนดผู้แทนของฝ่ายตา่งๆ และสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิ นอกจากนีใ้ห้ทําการ

ประชาสมัพนัธ์กบัประชาชนท่ีออกนอกพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีโดยไมไ่ด้ลงทะเบียน และ

ประชาชนท่ีอยูน่อกพืน้ท่ีอนัตราย และประชาชนท่ีอยูใ่นรัศมี 1 กิโลเมตรให้ปฏิบตัติวัให้ปลอดภยั

จากเหตฉุกุเฉินท่ีเกิดขึน้ หากพบประชาชนเกิดความกงัวลท่ีจะได้รับผลกระทบจากเหตฉุกุเฉินทาง

รังสีให้ประชาสมัพนัธ์ไปยงัพืน้ท่ีท่ีกําหนดให้เป็นจดุอพยพ เพ่ือหลีกเล่ียงการเข้าไปในโรงพยาบาล

ท่ีทําการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บโดยไมจํ่าเป็น 
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     (4) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ดําเนินการรักษา

ความปลอดภยัในพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสี และอํานวยความสะดวกในเส้นทางการขนสง่

ผู้ ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงการพิสจูน์หลกัฐานตา่งๆ ในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ โดยตัง้สมมตฐิานวา่วตัถทุกุชนดิ

หรือวสัดกุมัมนัตรังสีมีความเป็นไปได้ท่ีจะเปือ้นสารกมัมนัตรังสี ให้รักษาสภาพของวตัถหุรือวสัดุ

กมัมนัตรังสีนัน้จนกวา่จะได้รับการประเมนิจากฝ่ายระงบัภยัและชว่ยเหลือ  

     (5) ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสขุ แบง่เป็น 3 สว่น คือ 

     (5.1) การปฏิบตังิานการแพทย์และสาธารณสขุในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ 

ดําเนนิการจดัตัง้สถานท่ีสําหรับปฐมพยาบาลและคดัแยกผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ ท่ีได้รับบาดเจบ็สาหสั

ต้องรีบสง่ตวัไปโรงพยาบาลมาบตาพดุทนัที โดยไมต้่องทําการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี

และขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี หากได้รับการยืนยนัว่าพืน้ท่ีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีมีการเปือ้น

สารกมัมนัตรังสี ให้ทําการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีแก่ผู้ ได้รับบาดเจ็บท่ีไมส่าหสัก่อน

นําสง่โรงพยาบาล  

     (5.2) การจดัการในโรงพยาบาลท่ีรับผู้ ได้รับบาดเจ็บและเสีย 

ชีวิตจากพืน้ท่ีเกิดเหต ุ ให้เตรียมพืน้ท่ีในการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บ และเตรียมห้องสําหรับตรวจวดั

การเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีในพืน้ท่ีรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บ เม่ือ

ผู้ ได้รับบาดเจ็บถกูสง่ออกจากรถพยาบาล ให้ทําการตรวจวดัเปือ้นสารกมัมนัตรังสี หากพบการ

เปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้ทําการขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี สําหรับผู้ได้รับบาดเจบ็ท่ีไมไ่ด้เปือ้น

สารกมัมนัตรังสีให้ย้ายไปพืน้ท่ีสะอาด  

     (5.3) การจดัการในพืน้ท่ีท่ีทําการอพยพประชาชน จดัเตรียม

แพทย์และพยาบาลมาให้คําแนะนําและข้อมลูเพิ่มเตมิ  เพ่ือป้องกนัและลดความวิตกกงัวลท่ีอาจ

เกิดขึน้กบัประชาชนท่ีได้ทําการอพยพ 

     (6) ฝ่ายอพยพ ดําเนินการอพยพประชาชนท่ีได้รับผลกระทบไปใน

ทิศเหนือลม ทัง้นีใ้ห้พิจารณาตามพืน้ท่ีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีร่วมกบัสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการ

อพยพ จากนัน้ลงทะเบียน และจดัเตรียมเจ้าหน้าท่ีในการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและ

ขจดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีให้แก่ประชาชนท่ีทําการอพยพ และประชาชนท่ีกงัวลวา่ตนเองอาจ

ได้รับผลกระทบจากเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีเกิดขึน้  

    การดําเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายกรณีพบการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ ต้องมีการสวมใสช่ดุป้องกนัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีโดยการสว่มใส่

ชดุป้องกนั หน้ากาก ถงุมือและถงุคลมุเท้า และห้ามนํามือไปสมัผสัปาก ไมส่ดูดม ไมรั่บประทาน

อาหารและเคร่ืองด่ืมโดยเดด็ขาด จนกวา่จะได้รับการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี  
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 1.1.3 หลังเกดิภยั   

    เม่ือทําการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีจนกลบัคืนสูส่ภาวะปกตแิล้ว การ

ดําเนินการกรณีฉกุเฉินทางรังสีหลงัเกิดภยั มีแนวทางดงันี ้

 1.1.3.1 ฝ่ายสงเคราะห์และฟืน้ฟ ู  ควรให้ความสําคญักรณีพบการเปือ้น

สารกมัมนัตรังสีในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ ซึง่ลกัษณะของแนวทางดําเนินการก่อนทําการรือ้ถอน ฟืน้ฟู 

ซอ่มแซม ต้องแนใ่จวา่ได้ผา่นการตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีและขจดัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสีในพืน้ท่ีท่ีทําการรือ้ถอน ฟืน้ฟ ูซอ่มแซมแล้ว  

    1.1.3.2 การจดัการกากกมัมนัตรังสีหลงัการระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี

แล้ว หนว่ยงานท่ีได้รับมอบหมายต้องประเมินการขจดักากกมัมนัตรังสี คดัแยกชนิดของกาก

กมัมนัตรังสีและระดบักมัมนัตภาพ จดัทําข้อมลูของหีบหอ่กากกมัมนัตรังสีแตล่ะหีบหอ่ จากนัน้ให้

พจิารณาถึงความเหมาะสมในการขจดักากกมัมนัตรังสีหรือสถานท่ีเก็บกากกมัมนัตรังสี สําหรับ

กากกมัมนัตรังสีในแตล่ะประเภทอาจจะประสานงานกบัสถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาต ิ เพ่ือ

จดัการกากกมัมนัตรังสี  สําหรับการขนสง่กากกมัมนัตรังสีจากพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีถึงพืน้ท่ี

จดัเก็บกากกมัมนัตรังสีหรือสถานท่ีขจดักากกมัมนัตรังสี ปริมาณและหีบหอ่กากกมัมนัตรังสีต้อง

เหมาะสมกบัขนาดของยานพาหนะท่ีใช้ในการขนสง่ โดยอาจร้องขอไปยงัเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เพ่ือ

สนบัสนนุรถตํารวจในการควบคมุระหว่างเส้นทางขนสง่กากกมัมนัตรังสี  

 1.2 

 โปรแกรม Hotspot ได้การทํานายตวัอยา่งการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี 

จํานวน 2 ชนิด คือ อะเมริเซียม-241 (Am-241) และซีเซียม-137 (Cs-137) โดยใช้ปริมาณรังสีที่มี

การใช้อยูใ่นพืน้ท่ีจริงและใช้คา่ Parameter และ Factor ในโปรแกรม Hotspot เป็นคา่ Default 

โดยให้ความสําคญักบัแนวทางในการวิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณี

ฉกุเฉินทางรังสีร่วมกบัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ สรุปผลได้ดงันี ้

การจําลองการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี 

 1.2.1 สารกมัมนัตรังสี ชนิดอะเมริเซียม-241 (Am-241)

   ผลการแพร่กระจายของทิศทางลมทัง้ 3 ทิศทาง คือ ทิศเหนือ (ฤดเูหนือ), 

ทิศใต้ (ฤดรู้อน), และทิศตะวนัตกเฉียงใต้ (ฤดฝูน)พบวา่ มีระยะทางในการแพร่กระจายไมต่า่งกนั

มากนกั โดย 10 นาทีแรก มีการแพร่กระจายเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยคา่ Total Effective 

Dose Equivalent (TEDE) ท่ีระยะ 30 เมตร จะมีระดบัรังสีสงูสดุอยูใ่นช่วงระหวา่ง  5.1x10-04 - 

4.2x10-04 Sv และจะลดลงเร่ือยๆ จนเหลือระดบัรังสีอยู่ในชว่งระหวา่ง 1.2x10-04 - 1.0x10-04 Sv  

จากนัน้จะเกิดการแพร่กระจายไปในระยะทาง 2-10 กิโลเมตร โดยมีระดบัรังสีอยู่ระหว่าง 5.9x10-05 

- 7.4x10-06 Sv ใช้เวลาการแพร่กระจายระหวา่ง 13 นาที ถึง 1ชั่วโมง 10 นาที เม่ือนําผลการจําลอง

การแพร่กระจายไปวิเคราะห์ร่วมกบัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ ตามขอบเขตท่ีโปรแกรม Hotspot 
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กําหนดของทิศทางลมทัง้ 3 ทิศทาง พบวา่ เม่ือมีการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี ชนิด

อะเมริเซียม-241 (Am-241) ในฤดฝูนซึง่มีทิศทางลมมาจากทศิตะวนัตกเฉียงใต้จะมีผลกระทบกบั

หนว่ยงานตา่งๆ และชมุชนในพืน้ท่ีมากท่ีสดุ ตามทิศทางลมท่ีมาจากทศิตะวนัตกเฉียงใต้ 

รองลงมาคือในฤดรู้อนเม่ือลมมาจากทิศใต้และฤดหูนาวเม่ือลมมาจากทิศเหนือ ตามลําดบั ดงันัน้

หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องควรมีเส้นทางในการเข้าระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีด้วยความระมดัระวงั 

สว่นการอพยพยงัไมมี่ความจําเป็น เน่ืองจากปริมาณรังสียงัไมเ่กินคา่ Generic Intervention 

Level (GIL) ท่ีแนะนําโดย IAEA แตค่วรตัง้จดุตรวจวดัการเปือ้นสารกมัมนัตรังสีสําหรับประชาชน

ท่ีมีความกงัวลตอ่เหตฉุกุเฉินทางรังสีทีเ่กิดขึน้ซึง่ได้กลา่วไว้ในการศกึษานี ้

 1.2.2 

   ผลการแพร่กระจายของทิศทางลมทัง้ 3 ทิศทาง คือ ทิศเหนือ (ฤดเูหนือ), 

ทิศใต้ (ฤดรู้อน), และทิศตะวนัตกเฉียงใต้ (ฤดฝูน)พบวา่  มีระยะทางในการแพร่กระจายไมต่า่งกนั

มากนกั โดย 10 นาทีแรก มีการแพร่กระจายเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยคา่ Total Effective 

Dose Equivalent (TEDE) ท่ีระยะ 30 เมตร จะมีระดบัรังสีสงูสดุอยูใ่นชว่งระหว่าง 4.1x10-06 -

3.3x10-06 Sv และจะลดลงเร่ือยๆ จนเหลือระดบัรังสีเทา่กบั 9.6x10-07 - 7.9x10-07 Sv จากนัน้จะ

เกิดการแพร่กระจายไปในระยะทาง 1-8 กิโลเมตร จะมีระดบัรังสีอยูร่ะหวา่ง 4.5x10-07 – 7.2x10-08 

Sv ใช้เวลาการแพร่กระจายระหวา่ง 13 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 6 นาที เม่ือนําผลการจําลองการ

แพร่กระจายไปวิเคราะห์ร่วมกบัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ ตามขอบเขตท่ีโปรแกรม Hotspot 

กําหนด ตามความแตกตา่งของทศิทางลม เป็นจํานวน 3 ทิศทางพบว่า ในขอบเขตชัน้นอกมีระดบั

ปริมาณรังสีน้อยกว่าระดบัปริมาณรังสีในธรรมชาตขิองประเทศไทย ดงันัน้จงึไมจํ่าเป็นต้องนําคา่

ระดบัรังสีชัน้นอก มาวิเคราะห์ลงในแผนท่ีระบบภมูิสารสนเทศ โดยการแพร่กระจายของสาร

กมัมนัตรังสี ชนิดซีเซียม-137 (Cs-137) ในฤดฝูนท่ีมีทิศทางลมมาจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือจะมี

ผลกระทบกบัหนว่ยงานตา่งๆ และชมุชนในพืน้ท่ีมากท่ีสดุในการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี

ไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือในฤดรู้อนเม่ือลมมาจากทิศใต้และฤดหูนาวเม่ือลมมา

จากทศิเหนือ ดงันัน้หน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องควรมีเส้นทางในการเข้าระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสี

ด้วยความระมดัระวงั สว่นการอพยพประชาชนเม่ือพจิารณาถึงระดบัปริมาณรังสีท่ีมีการฟุ้ ง

กระจายมีคา่ระหวา่ง  9.0x10-07 - 1.0x10-07 Sv ตามระยะทางท่ีไกลออกไปและชมุชนท่ีได้รับ

ผลกระทบก็อยูใ่นชว่งปลายของการฟุ้ งกระจายในอากาศ ซึง่มีระดบัปริมาณรังสีเทา่ระดบัปริมาณ

รังสีในธรรมชาตนิอกจานีย้งัพจิารณาร่วมกบัคา่ Generic Intervention Level (GIL) ท่ีแนะนําโดย 

IAEA จงึไมจํ่าเป็นต้องมีการอพยพแตอ่ย่างใด แตค่วรมีการจดัหาพืน้ท่ีตรวจวดัการเปือ้นสาร

กมัมนัตรังสี เพ่ือรองรับประชาชนท่ีกงัวลวา่อาจจะได้รับปริมาณรังสี และการเปือ้นสารกมัมนัตรังสี

รวมถึงป้องกนัจํานวนประชาชนจํานวนมากจะเข้าไปตรวจร่างกาย ในโรงพยาบาลโดยไมจํ่าเป็น  

สารกมัมนัตรังสี ชนิดซีเซียม-137 (Cs-137)   
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2. อภปิรายผลการวิจัย 

 ในการดําเนินการวิจยัในครัง้นี ้ พบวา่แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสี

ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยองนัน้สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียม

ความพร้อมสําหรับสถานการประกอบการอ่ืนๆ ได้ เน่ืองจากแนวทางดงักลา่วดําเนินการตามแผน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ ซึง่เป็นแผนระดบัชาตท่ีิทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปใช้

ในการปฏิบตัิ รวมทัง้แนวทางดงักลา่วยงัครอบคลมุลกัษณะของวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีสามารถ

แพร่กระจายและไมส่ามารถแพร่กระจายได้ ซึง่รวมไปถึงการขนสง่วสัดกุมัมนัตรังสีและวสัดุ

กมัมนัตรังสีสญูหายอีกด้วย ทัง้นีก้ารนําไปใช้ควรพิจารณาชนิดของวสัดกุมัมนัตรังสีท่ีสถาน

ประกอบการนัน้ๆ มีใช้อยูแ่ละลกัษณะการใช้งานรวมถึงความเส่ียงตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ด้วย โดย

พิจารณาถึงขนาดของเหตฉุกุเฉินทางรังสีท่ีขึน้ด้วยวา่เกิดขึน้ในระดบัใด รวมถึงลกัษณะของ

แผนปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉินในระดบัท้องถ่ินและระดบัจงัหวดัท่ีสถานประกอบการนัน้ตัง้อยู่ด้วย 

 สว่นตวัอยา่งการจําลองการแพร่กระจายสารกมัมนัตรังสี เน่ืองจากคา่ Parameter และคา่ 

Factor ตา่งๆ ในโปรแกรม Hotspot ได้กําหนดให้เป็นคา่ Default ดงันัน้ผลท่ีได้อาจมีความ

คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง เน่ืองจากไมไ่ด้นําคา่อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องมาพจิารณาร่วมด้วย โดย

วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัท่ีได้ ให้ความสําคญักบัการวิเคราะห์ร่วมกบัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์

เก่ียวกบัพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ การเข้าพืน้ท่ีของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง พืน้ท่ีอพยพประชาชนและ

แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสี ในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุเป็นหลกั  

นอกจากการวิเคราะห์ตวัอยา่งการทํานาย การแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสีโดย

โปรแกรม Hotspot แล้ว สถานประกอบการทางรังสีควรพจิารณาถึงลกัษณะของวสัดกุมัมนัตรังสีท่ี

ครอบ ครองด้วยวา่มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายได้หรือไม ่ หากลกัษณะของวสัดกุมัมนัตรังสีไม่

สามารถแพร่กระจายได้ก็ไมจํ่าเป็นต้องจําลองการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรังสี แตห่ากพบวา่มี

โอกาสแพร่กระจายก็ควรพิจารณาดําเนินการตามแนวทางของงานวิจยันี ้ แม้ว่าวสัดกุมัมนัตรังสี

ชนิดนัน้จะเป็นแบบปิดผนกึก็ตาม หากเคร่ืองกําบงัของวสัดกุมัมนัตรังสีนัน้ได้รับความเสียหายจาก

เหตฉุกุเฉินท่ีเกิดขึน้ เชน่ เพลิงไหม้ อาจทําให้ตวัวสัดกุมัมนัตรังสีนัน้หลุดออกมาหรืออาจ

แพร่กระจายสูส่ิง่แวดล้อมได้ นอกจากนีห้ากสารกมัมนัตรังสีเป็นก๊าซ ของเหลว หรือฝุ่ นผงแล้ว ก็มี

โอกาสเกิดการแพร่กระจายได้เชน่กนั ดงันัน้การจําลองสถานการณ์เพ่ือวิเคราะห์ถึงลกัษณะของ

ความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ก็มีความสําคญัเป็นอยา่งย่ิง เพ่ือป้องกนัและจดัการตอ่ความ

เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้อยา่งทนัที 
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3. ข้อเสนอแนะ 

 การจดัทําแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการ

ทางรังสี ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ดําเนินการตามเอกสารท่ีเก่ียวข้องเป็น

หลกั ดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอาจจะต้องนําแนวทางดงักลา่วในทดลองปฏิบตัเิพ่ือทําให้ทราบ

วา่แนวทางดงักลา่วมีประสิทธิภาพในทางปฏิบตัหิรือไม่ อีกประการหนึง่แม้วา่แนวทางการเตรียม

ความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสี จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงตอ่สถานประกอบการทางรังสี ในเขต

นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  หนว่ยงานระดบัท้องถ่ิน และหนว่ยงานระดบัจงัหวดัท่ีทําหน้าท่ีระงบั

เหตฉุกุเฉินทางรังสี แตปั่จจบุนัพบวา่ประเทศไทยยงัไมมี่แผนปฏิบตัิการในการเตรียมความพร้อม

กรณีฉกุเฉินทางรังสี ทําให้การเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสีของสถานประกอบการทาง

รังสีภายในประเทศไทย ยงัไมเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงันัน้หนว่ยงานระดบัชาตคิวรมีการจดัทํา

แผนปฏิบตักิารหรือแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินทางรังสี เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ

ในการเตรียมความพร้อม การปฏิบตังิานระงบัเหตฉุกุเฉินทางรังสีของสถานประกอบการทางรังสี 

หนว่ยงานระดบัท้องถ่ิน หนว่ยงานระดบัจงัหวดัและหนว่ยงานระดบัชาตท่ีิทําหน้าท่ีระงบัเหตุ

ฉกุเฉินทางรังสี สามารถนําไปใช้ปฏิบตัเิพ่ือให้สามารถปฏิบตังิานได้อยา่งถกูต้อง ปลอดภยั และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึง่จะทําให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการจดัการและปฏิบตักิารตอ่เหตุ

ฉกุเฉินทางรังสีให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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ภาคผนวก ก 

แนวทางการพิจารณาสญัลกัษณ์และเคร่ืองหมายกรณีการขนสง่วสัดกุมัมนัตรังสี 

 

ตาราง ก-1 แนวทางการตดัสินใจกรณีการขนสง่วสัดกุมัมนัตรังสี [9] 

หมายเลขสหประชาชาต ิ

(UN Number) 

ความเป็นไปได้ในการจัด

ตดัสนิใจอ่ืนๆ 

ภัยคุกคาม 

2909, 2908, 2910, 2911 None ไมอ่นัตราย 

2912; 2913, 3321, 3322, 

3324; 

3325, 3326 

Type IP-1, Type IP-2, Low 

Specific Activity (LSA), 

Surface Contaminated 

Object (SCO) 

มีความเป็นไปได้ท่ีจะอนัตราย 

ถ้าสารกมัมนัตรังสีเข้าสู่

ร่างกายจากการหายใจและ

รับประทาน 

2915; 2982, 3327, 3332, 

3333 

Type A 

มีความเป็นไปได้ท่ีจะอนัตราย

มาก 2916, 2917, 3328, 3329 Type B (U), Type B (M) 

3323, 3330 Type C 

 

 

 

ภาพท่ี ก-1 สญัลกัษณ์ของหีบหอ่วสัดกุมัมนัตรังสีท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นวสัดกุมัมนัตรังสี 

         อนัตราย [9] 
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ภาพท่ี ก-2  ลกัษณะของเคร่ืองถ่ายภาพด้วยรังสีทางอตุสาหกรรม [9] 

 

ภาพท่ี ก-3 วสัดกุมัมนัตรังสี Ir-192 ภายในเคร่ืองถ่ายภาพด้วยรังสีทางอตุสาหกรรม ท่ีมีความ 

       อนัตรายมากและห้ามสมัผสัโดยเดด็ขาด [9] 
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ภาคผนวก ข 

การใช้งานโปรแกรม Hotspot [12] 

 

ในการใช้โปรแกรมจะต้องมีการป้อนข้อมลูท่ีสําคญัจํานวน 6 สว่น คือ 

1. Model 

เป็นส่วนแรกของโปรแกรม เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถเลือกการจําลองสถานการณ์ตาม

ความต้องการในหลายลกัษณะ เชน่ ระเบดิท่ีเก่ียวกบัวสัดนิุวเคลียร์ (ยเูรเนียม, พลโูตเนียม), เพลิง

ไหม้วสัดนุิวเคลียร์ (ยูเรเนียม, พลูโตเนียม), เพลิงไหม้ทัว่ไป, ระเบิดทัว่ไป, การฟุ้ งกระจายทัว่ไป 

นอกจากนีย้งัมีโปรแกรมท่ีวตัถปุระสงค์เฉพาะเจาะจงด้วย  

2. Source Term 

เป็นส่วนท่ีใส่ข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวสัดกุัมมนัตรังสี ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ 

ดงันี ้

 2.1 Material at Risk (MAR) คือ ปริมาณทัง้หมดของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีที่

เก่ียวข้องกบัสถานการณ์ 

 2.2 Damage Ratio (DR) คือ เศษส่วนของ MAR ท่ีได้รับผลกระทบทนัทีตาม

สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 

2.3 Leakpath Factor (LPF) คือ  เศษส่วนของ MAR ท่ีผ่านไปในท่ีจดัเก็บหรือ

สว่นท่ีถกูกรองเอาไว้ สําหรับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ยงัไมล่ดลง คา่ Leakpath Factor เทา่กบั 1 

2.4 Airborne Fraction (AF) คือ เศษสว่นของ MAR ท่ีฟุ้ งกระจายในอากาศ 

2.5 Respirable Fraction (RF) คือ เศษส่วนของวสัดท่ีุเป็นอนภุาคขนาดเล็กท่ี

สามารถหายใจเข้าไปในร่างกายได้ (Aerodynamic Diameter (AD), ≤ 10 microns) 

2.6 Respirable Release Fraction คือ เศษส่วนของ MAR ที่ฟุ้ งกระจายใน

อากาศซึง่มีคา่ AD ≤ 10 microns (Respirable Release Fraction = AF x RF) 

2.7 Non- Respirable Release Fraction คือ เศษส่วนของ MAR ท่ีฟุ้ งกระจายใน

อากาศซึง่มีคา่ AD มากกวา่ 10 microns (Non-respirable release fraction = AF x (1-RF)  

2.8 Deposition Velocity คือ อตัราส่วนของการไหลท่ีสะสมท่ีสามารถหายใจได้

และความเข้มข้นในอากาศใกล้ผวิดนิท่ีสามารถหายใจได้ 

 3. Meteorology  

  เป็นส่วนของข้อมูลที่ต้องใส่ข้อมูลของทิศทางลม ความเร็วลมและข้อมูลสภาพ

ของแสงอาทิตย์ หรือสามารถเลือกชนิดของเสถียรภาพในบรรยายกาศ เชน่ A-G ได้ 

  3.1 10-meter Wind Speed คือ ความเร็วลมท่ีเป็นคา่อ้างอิงท่ีความสงู 10 เมตร  
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  3.2 Wind Direction (ทิศทางลมท่ีมาจากทิศไหน) โดยกําหนดให้ท่ี 0 องศา มา

จากทิศเหนือ, 90 องศา มาจากทิศตะวนัออก, 180 องศา มาจากทิศใต้, 270 องศา มาจากทิศ

ตะวนัตก 

 4. Receptor  

  ลักษณะของที่ตัง้ที่เฉพาะเจาะจงที่ทิศทางลมผ่าน โดยในโปรแกรมจะกําหนด

ระยะทางเป็นกิโลเมตรจากวสัดกุมัมนัตรังสี โดยสามารถเปลี่ยนคา่ระยะทางได้ โดยสามารถใส่คา่

ระยะทางตามแนวแกน x และแนวแกน y ได้ นอกจากนีย้งัสามารถใส่ชื่อสถานที่สําคญั เช่น 

โรงเรียน หรือ โรงพยาบาลได้ 

  4.1 Receptor Height คือ ระดบัความสงูท่ีสามารถหายใจใกล้กบัพืน้ดนิ 

 5. Setup 

  จะเป็นส่วนของการปรับค่าต่างๆ ตามที่เราต้องการ ซึง่ครัง้แรกนัน้ค่าที่แสดงนัน้

จะเป็นคา่อตัโนมตัซิึง่เป็นคา่เฉพาะเจาะจงในการแพร่กระจายของสถานการณ์ท่ีได้กําหนดขึน้ 

 6. Output 

  โปรแกรม Hotspot จะให้ผลของการจําลองสถานการณ์ตามที่ต้องการในหลาย

รูปแบบ ดงันี ้

  6.1 Table Output เป็นการสรุปผลของสถานการณ์ร่วมกบันิวไคลด์กมัมนัตรังสี 

ซึง่ให้ผลออกมาในรูปของตารางซึง่ผลท่ีได้จะแสดงผลในคา่ Total Effective Dose Equivalent   

  6.2 Plume Centerline จะแสดงผลออกมาเป็นในรูปแบบของรัศมีตามระยะจาก

จดุเกิดเหต ุโดยจะแสดงทัง้แนวแกน x และแนวแกน y 
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Hotspot Algorithm 

แบบจําลอง Gaussian เป็นแบบจําลองท่ีใช้อย่างกว้างขวางในทางวิทยาศาสตร์และเป็น

พืน้ฐานขัน้ต้นในการคํานวณผลการแพร่กระจายในอากาศ ซึ่งเป็นแบบจําลองท่ีให้ผลการทดลอง

เป็นท่ียอมรับสําหรับข้อมลูในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

 
ภาพท่ี ข-1 Hotspot Coordinate System [12] 

ในโปรแกรม Hotspot จดุพิกดัเร่ิมต้นจะอยู่ในระดบัพืน้ ซึ่งเป็นจดุตํ่าสดุท่ีสารกมัมนัตรังสี

จะแพร่กระจาย (x=0, y=0, z=0) โดยแกน x คือ แกนตามทิศทางลม ซึ่งขยายออกไปตาม

แนวนอนกับพืน้ตามทิศทางลมเฉลี่ย ส่วนแกน y คือ แกนลมตามขวาง ซึ่งตัง้ฉากกับแกนตาม

ทิศทางลม ซึ่งมีการขยายออกไปตามแนวนอนด้วย ส่วนแกน x ขยายออกไปเป็นแนวเส้นตรงจาก

พืน้ กลุม่ควนัจะเดนิทางไปทางด้านข้างหรือขนานหรือแกนตามทิศทางลม  

Gaussian Equation 

สมการตามแบบจําลองของ Gaussian จะพิจารณาตามความเข้มข้นในอากาศ

ของแก๊สหรือละอองท่ีจดุใดในบรรยายกาศ 

𝐶(𝑥,𝑦, 𝑧,𝐻) =
𝑄
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If the inversion layer option is in effect, and σz exceeds in incertion 

height (L), the following equation is used 
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𝐶(𝑥,𝑦, 𝑧,𝐻) =
𝑄

√2𝜋𝜎𝑦𝐿𝑢
𝑒𝑥𝑝 �−1

2�
𝑦
𝜎𝑦
�
2

� 𝑒𝑥𝑝 �−
𝜆𝑥
𝑢
� 𝐷𝐹(𝑥) 

To avoid the sharp transition between the two above equation, the 

transition into the inversion layer equation begin when σz equals 70 % of L, and is 

complete when σz equal L. Between these two values, the equations are linearly 

interpolated. 

 คําอธิบายของแตล่ะสมการ 

 C  =  Time-integrated atmospheric concentration (Ci-s)/m3 

 Q  =  Source term (Ci) 

 H  =  Effective release height (m) 

 λ  =  Radioactive decay constant (s-1) 

 X =  Downwind distance (m) 

 y  =  Crosswind distance (m) 

 z      =  Vertical axis distance (m) 

 σy   =  Standard deviation of the integrated concentration distribution in the  

         crosswind direction  (m) 

 σz  =  Standard deviation of the integrated concentration distribution in the  

         vertical direction  (m) 

 u  =  Average wind speed at the effective release height (m/s) 

 L  =  Inversion layer height (m) 

 DF(x) =  Plume Depletion Factor 

Atmospheric Stability Classification 

  ในโปรแกรม Hotspot ได้ให้ผู้ ใช้สามารถเลือก Atmospheric Stability 

Classification ตามข้อมลูที่สงัเกตเห็นในพืน้ที่ร่วมกบัความเร็วลมหรือเลือกชนิดของ  Stability 

Class ตามท่ีต้องการ โดยวิธีการในเลือกจะพิจารณาจากปัจจยัของความร้อนจากแสงอาทิตย์และ

ความเร็วลมบนพืน้ (ท่ีระดบัความสงู 2 เมตร) โปรแกรม Hotspot จะพิจารณาชนิดของ Stability 

Class จากตารางท่ี 1 ซึ่งตารางนีจ้ะประกอบไปด้วยเกณฑ์สําหรับ Stability Class 6 ชนิด ซึ่ง

พจิารณาจากความเร็วลมรวมกบัประเภทของสภาพอากาศในขณะนัน้ 
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ตารางท่ี ข-1 สภาวะทางอากาศท่ีใช้กําหนดชนิดของ Atmospheric Stability Categories, A-F, 

ท่ีใช้ในโปรแกรม Hotspot [12] 

Ground wind speed 

(m/s) 

Sun high in sky Sun low in sky or 

cloudy 

Night time 

< 2 A B F 

2 – 3 A C E 

3 – 4 B C D 

4 – 6 C D D 

> 6 C D D 

Pasquill Stability Types : 

A : Extremely Unstable  (σθ 25 degrees) 

B : Moderately Unstable (σθ 20 degrees)  

C : Slightly Unstable  (σθ 15 degrees) 

D : Neutral   (σθ 10 degrees) 

E : Slightly Stable  (σθ 5 degrees) 

F : Moderately Stable  (σθ 2.5 degrees) 

Worst-Case Stability 

สําหรับการแพร่กระจายท่ีท่ีมีความสงู ระดบัความเข้มข้นสงูสดุของพืน้ท่ีจะขึน้อยู่

กบัชนิดของ Stability Class ที่เลือก สําหรับวสัดทีุ่มี Deposition velocity เท่ากบั 0 และมีจดุที่ฟุ้ ง

กระจายท่ีระดบัหรือใกล้เคียงกบัระดบัพืน้ดิน ระดบัความเข้มข้นสงูสดุจะเท่ากบั Stability Class F  

อยา่งไรก็ตามถ้าระดบัความเร็วสะสมมากกว่า 0  Worst-Case Stability ท่ีระดบัตามทิศทางลมจะ

มีขนาดใหญ่ซึง่จะไมใ่ช ่Stability Class  F เน่ืองจากผลกระทบของ Plume depletion  

Special G stability 

  เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะยอมถึงความแตกตา่งระหว่างผลสรุปของแบบจําลองการ

แพร่กระจายหลายแบบ เช่น The National Atmospheric Release Advisory Center’s 

(NARAC), LODI (Leone et al, 2001) Model, และแบบจําลอง Gaussian Plume ดงัใน

โปรแกรม Hotspot  ความแตกต่างที่สําคัญที่อาจจะเป็นสาเหตุให้มีการตัง้สมมติฐานความ

แตกต่างของแบบจําลองเกี่ยวกับการแพร่กระจายในบรรยากาศเวลากลางคืน ซึง่เป็นสภาวะที่

เสถียร สําหรับสภาวะในบรรยากาศท่ีเสถียรของ Stability Class F นัน้จะมีความเร็วลม 1 เมตร/

วินาที  
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  Atmospheric stability class  F จะมีความเร็ว 1 เมตร/วินาที ท่ีระดบัความสงู 10 

เมตร ซึ่งจะมีระดบัใกล้เคียงมากกับสภาวะลมสงบ ซึ่งเป็นธรรมดาสําหรับทิศทางลมต่อความผนั

ผวนที่สําคัญที่ความเร็วลมตํ่า อย่างไรก็ตามแบบจําลอง Gaussian Plumes จะมีการ

ตัง้สมมติฐานทนัทีถึงความผนัผวนน้อยสดุในทิศทางลมสําหรับ Stability Class F  ซึ่งผลนีจ้ะอยู่

ในการฟุ้ งกระจายแคบและมีความเข้มข้นสงู  โดยวิธีการนีจ้ะเป็นสมมติฐานในโปรแกรม Hotspot 

ในการระดมความคิดเห็นกับเอกสารเผยแพร่ของรัฐบาลหลายฉบับ อย่างไรก็ตามโปรแกรม 

Hotspot ยงัมี Stability Class G ซึ่งเป็นตวัเลือกท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับสภาวะท่ีมีความเร็วลมตํ่า

และมีเสถียรภาพอย่างมาก โดยตวัเลือกนีจ้ะใช้ในกรณีที่มีทิศทางลมที่มีความผนัผวนขนาดใหญ่ 

ซึง่จะใช้ความเจือจางของการฟุ้ งกระจายเร็วมากและมีความเข้มข้นต่ํา 

  การทดลองการแพร่กระจายภายใต้สภาวะท้องฟ้าโปร่ง, สภาวะกลางคืนที่ลมสงบ 

ถกูแนะนําวา่การฟุ้ งกระจายในแนวนอนจะมีขนาดใหญ่กว้างกว่าแบบจําลองแบบ Stability Class 

F เน่ืองจากการฟุ้ งกระจายมีสภาพไหลวนเพิ่มขึน้  ซึ่งคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของความผนัผวนของ

ลมในทิศทางแนวนอน (σ-theta) สามารถมีขนาดใหญ่มาก การสงัเกตคา่  σ-theta ระหว่างสภาวะ

ของ Stability Class G จะสอดคล้องกบัสิง่ตา่งๆ ระหว่าง Class A-F   การแพร่กระจายสามารถ

ให้ผลคาดคะเนท่ีดีท่ีสดุโดยใช้คา่การวดัคา่จริงของ σ-theta  

การพจิารณาของ σy และ σz 

  เมื่อพิจารณาถึง Atmospheric stability class โปรแกรม Hotspot จะใช้สมการท่ี

ให้ในตารางท่ี 2 - 3 ต่อการคาดคะเนของ σy และ σz สําหรับสภาพของพืน้ที่แบบมาตรฐานและ

ชุมชน โดยสภาพพืน้ที่ในชุมชนจะใช้สําหรับการฟุ้ งกระจายที่เพิม่ขึน้จากโครงสร้างที่แออัดและ

ลกัษณะการเก็บความร้อนของพืน้ผิวในเขตชมุชน โดย The city terrain factor จะถกูคาดคะเนให้

มีความเข้มข้นตํ่ากว่า The standard factor เน่ืองจากการฟุ้ งกระจายท่ีเพิ่มขึน้จากโครงสร้างและ

วสัดใุนชมุชนมีขนาดใหญ่ 

ตารางท่ี ข-2 สมการท่ีใช้ตอ่การพจิารณา σy และ σz ของ Standard Terrain [12] 

Passquill Type σy (meter) σz (meter) 

A 0.22𝑥
√1 + 0.0001𝑥

 
0.20𝑥 

B 0.16𝑥
√1 + 0.0001𝑥

 0.12𝑥 

C 0.11𝑥
√1 + 0.0001𝑥

 
0.080𝑥

√1 + 0.0002𝑥
 

D 0.08𝑥
√1 + 0.0001𝑥

 
0.060𝑥

√1 + 0.0015𝑥
 

E 0.06𝑥
√1 + 0.0001𝑥

 
0.030𝑥

√1 + 0.0003𝑥
 

F 0.04𝑥
√1 + 0.0001𝑥

 
0.016𝑥

1 + 0.0003𝑥
 



 

 

 

180 

 

 
ภาพท่ี ข-2 กราฟจากสมการในตารางท่ี ก-2 สําหรับ σy (Standard Terrain) [12] 

 

 
ภาพท่ี ข-3 กราฟจากสมการในตารางท่ี ก-2 สําหรับ σz (Standard Terrain) [12] 
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ตารางท่ี ข-3 สมการท่ีใช้ตอ่การพจิารณา σy และ σz ของ City Terrain [12] 

Passquill 

Type 

σy (meter) σz (meter) 

A-B 0.32𝑥
√1 + 0.0004𝑥

 0.24𝑥√1 + 0.001𝑥 

C 0.22𝑥
√1 + 0.0004𝑥

 0.20𝑥 

D 0.16𝑥
√1 + 0.0004𝑥

 
0.14𝑥

√1 + 0.0003𝑥
 

E-F 0.11𝑥
√1 + 0.0004𝑥

 
0.08𝑥

√1 + 0.0015𝑥
 

Sample Time 

  สมการสําหรับค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของ The Gaussian Concentration 

Distribution ในทิศทางลมตามแนวขวาง (σy) ซึ่งเป็นคา่ของลกัษณะของการฟุ้ งกระจายมากกว่า

ในช่วงเวลา 10 นาที ซึ่งในโปรแกรม Hotspot ค่าเวลาเฉลี่ยนีจ้ะอ้างถึงเวลาทีเ่ก็บตวัอย่าง โดย

ความเข้มข้นตามทิศทางลมจากวัสดุกัมมันตรังสีจะลดลงเมื่อเวลาในการเก็บตวัอย่างครัง้แรก

เพิ่มขึน้ เพราะว่า σy มีขนาดใหญ่กว่าเพราะทิศทางลมมีการไหลเวียนมากขึน้ ซึง่ในโปรแกรม 

Hotspot คา่ท่ีใช้ระหว่างการฟุ้ งกระจายของวสัดกุมัมนัตรังสีคือ 10 นาที ซึง่ผู้ ใช้สามารถปรับได้

ตามความต้องการหากสนใจในช่วงเวลาอ่ืนๆ เช่น 30 นาที, 60 นาที เป็นต้น ซึ่งสมการท่ีใช้การ

ปรับเปลี่ยนสําหรับเวลาท่ีใช้ในการเก็บตวัอย่างท่ีแตกตา่งจากระยะเวลา 10 นาที โดยใช้สมการ

ดงันี ้

𝜎𝑦′ = 𝜎𝑦 �
𝑡

10�
0.2

 

 โดย 

σy = 10 min standard deviation of the concentration distribution. 

σ'y = Standard deviation for averaging time, t. 

Wind Speed Variation with Height 

  สมการ Gaussian Plum จะต้องการความเร็วลมที่ระดบัความสูง H (The 

effective release height) ข้อมลูความเร็วลมเป็นคา่อ้างอิงที่ระดบัความสงู 10 เมตร แตข้่อมลูจริง

อาจจะวดัท่ีระดบัความสงูท่ีแตกตา่งออกไป โดยโปรแกรม Hotspot จะใช้สมการ power-low ใน

การปรับระดบัความเร็วลมสําหรับความสงูท่ีมากกวา่ 2 เมตร ดงัสมการ 

𝑢 (𝐻) = 𝑢(𝑧) �
𝐻
𝑧
�
𝑝
 

โดย U(z) =  Wind speed (m/s), at reference height z (m) 

 H = Effective release height (m) 

 P = Factor from the following table 
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ตารางท่ี ข-4 คา่ Exponential factor, P ท่ีใช้ในโปรแกรม Hotspot สําหรับคํานวณการ

เปล่ียนแปลงความเร็วลมท่ีระดบัความสงู  [12] 

Standard Terrain 

Stability Class 

A B C D E F 

0.07 0.07 0.10 0.15 0.35 0.55 

City Terrain 

Stability Class 

A B C D E F 

0.15 0.15 0.20 0.25 0.40 0.60 
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ภาคผนวก ค 

ผลการจําลองสถานการณ์ 

1. 

HotSpot  Version 2.07.1  General Fire 

สารกมัมนัตรังสีชนิด อะเมริเซียม-241 (Americium-241, Am-241) ทิศทางลมมาจากทิศใต้ 

Source Material            : Am-241       432.2y            

Material-at-Risk   (MAR)   : 3.5150E+11 Bq 

Damage Ratio        (DR)   : 1.000 

Airborne Fraction  (ARF)   : 1.00E-02 

Respirable Fraction (RF)   : 5.00E-02 

Leakpath Factor    (LPF)   : 1.000 

Respirable Source Term     : 1.76E+08 Bq 

Non-respirable Source Term : 3.34E+09 Bq 

Release Radius             : 2.00E+01 m 

Cloud Top                  : 20 m 

Physical Height of Fire    : 0 m 

Effective Release Height   : 14 m 

Wind Speed (h=16 m)        : 2.53 m/s 

Wind Direction             : 180.0 degrees  Wind from the South 

Distance Coordinates       : All distances are on the Plume Centerline 

Avg Wind Speed (h=H-eff)   : 2.36 m/s 

Stability Class            : F 

Respirable Dep. Vel.       : 0.30 cm/s 

Non-respirable Dep. Vel.   : 8.00 cm/s 

Receptor Height            : 1.5 m 

Inversion Layer Height     : None 

Sample Time                : 10.000 min 

Breathing Rate             : 3.33E-04 m3/sec 

Maximum Dose Distance      : 0.010 km    

Maximum  TED               : 4.60E-04 Sv 

Inner  Contour Dose        : 1.00E-04 Sv 
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Middle Contour Dose        : 5.00E-05 Sv 

Outer  Contour Dose        : 1.00E-05 Sv 

Exceeds Inner  Dose Out To : 1.05 km    

Exceeds Middle Dose Out To : 2.01 km    

Exceeds Outer  Dose Out To : 7.78 km    

FGR-13 Dose Conversion Data - Total Effective Dose (TED) 

ตารางท่ี ค-1 ผลการทํานายสารกมัมนัตรังสี Am-241 ทิศทางลมมาจากทิศใต้ 

DISTANCE 

(km) 

TEDE 

(Sv) 

RESPIRABLE 

TIME-INTEGRATED 

AIR CONCENTRATION 

(Bq-sec)/m3 

GROUND 

SURFACE 

DEPOSITION 

(kBq/m2) 

GROUND 

SHINE    

DOSE RATE     

(Sv/hr) 

TIME 

(hour:min) 

0.030 4.4E-04          8.2E+04           1.3E+02           9.9E-09        <00:01 

0.100 3.7E-04          6.9E+04           1.0E+02           8.2E-09        <00:01 

0.200 3.0E-04          5.6E+04           8.4E+01           6.6E-09         00:01 

0.300 2.5E-04          4.7E+04           7.0E+01           5.5E-09         00:02 

0.400 2.1E-04          4.0E+04           5.2E+01           4.0E-09         00:02 

0.500 1.8E-04          3.5E+04           4.0E+01           3.1E-09         00:03 

0.600 1.6E-04          3.0E+04           3.2E+01           2.5E-09         00:04 

0.700 1.4E-04          2.7E+04           2.6E+01           2.0E-09         00:04 

0.800 1.3E-04          2.4E+04           2.2E+01           1.7E-09         00:05 

0.900 1.2E-04          2.2E+04           1.9E+01           1.5E-09         00:06 

1.000 1.1E-04          2.0E+04           1.6E+01           1.3E-09         00:07 

2.000 5.0E-05          9.5E+03           2.3E+00           1.8E-10         00:14 

4.000 2.2E-05          4.2E+03           1.7E-01           1.4E-11         00:28 

6.000 1.4E-05          2.5E+03           2.8E-02           2.2E-12         00:42 

8.000 9.8E-06          1.8E+03           1.0E-02           7.9E-13         00:56 

10.000 7.6E-06          1.4E+03           5.8E-03           4.5E-13         01:10 

20.000 3.3E-06          6.1E+02           1.8E-03           1.4E-13         02:21 

40.000 1.2E-06          2.3E+02           7.0E-04           5.5E-14         04:42 

60.000 6.1E-07          1.1E+02           3.4E-04           2.7E-14         07:03 

80.000 3.7E-07          7.0E+01           2.1E-04           1.6E-14         09:25 
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2. 

HotSpot  Version 2.07.1  General Fire 

สารกัมมนัตรังสีชนิด อะเมริเซียม-241 (Americium-241, Am-241) ทิศทางลมมาจากทิศ

ตะวนัตกเฉียงใต้ 

Source Material            : Am-241       432.2y            

Material-at-Risk   (MAR)   : 3.5150E+11 Bq 

Damage Ratio        (DR)   : 1.000 

Airborne Fraction  (ARF)   : 1.00E-02 

Respirable Fraction (RF)   : 5.00E-02 

Leakpath Factor    (LPF)   : 1.000 

Respirable Source Term     : 1.76E+08 Bq 

Non-respirable Source Term : 3.34E+09 Bq 

Release Radius             : 2.00E+01 m 

Cloud Top                  : 20 m 

Physical Height of Fire    : 0 m 

Effective Release Height   : 14 m 

Wind Speed (h=16 m)        : 2.64 m/s 

Wind Direction             : 225.0 degrees  Wind from the SW 

Distance Coordinates       : All distances are on the Plume Centerline 

Avg Wind Speed (h=H-eff)   : 2.46 m/s 

Stability Class            : F 

Respirable Dep. Vel.       : 0.30 cm/s 

Non-respirable Dep. Vel.   : 8.00 cm/s 

Receptor Height            : 1.5 m 

Inversion Layer Height     : None 

Sample Time                : 10.000 min 

Breathing Rate             : 3.33E-04 m3/sec 

Maximum Dose Distance      : 0.010 km    

Maximum  TED               : 4.41E-04 Sv 

Inner  Contour Dose        : 1.00E-04 Sv 

Middle Contour Dose        : 5.00E-05 Sv 

Outer  Contour Dose        : 1.00E-05 Sv 
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Exceeds Inner  Dose Out To : 1.00 km    

Exceeds Middle Dose Out To : 1.93 km    

Exceeds Outer  Dose Out To : 7.55 km    

FGR-13 Dose Conversion Data - Total Effective Dose (TED) 

ตารางท่ี ค-2 ผลการทํานายสารกมัมนัตรังสี Am-241 ทิศทางลมมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 

DISTANCE 

(km) 

TEDE 

(Sv) 

RESPIRABLE 

TIME-INTEGRATED 

AIR CONCENTRATION 

(Bq-sec)/m3 

GROUND 

SURFACE 

DEPOSITION 

(kBq/m2) 

GROUND 

SHINE    

DOSE RATE     

(Sv/hr) 

TIME 

(hour:min) 

0.030 4.2E-04          7.8E+04           1.2E+02           9.5E-09        <00:01 

0.100 3.5E-04          6.6E+04           1.0E+02           7.9E-09        <00:01 

0.200 2.9E-04          5.4E+04           8.1E+01           6.3E-09         00:01 

0.300 2.4E-04          4.5E+04           6.7E+01           5.3E-09         00:02 

0.400 2.0E-04          3.8E+04           5.0E+01           3.9E-09         00:02 

0.500 1.8E-04          3.3E+04           3.9E+01           3.0E-09         00:03 

0.600 1.6E-04          2.9E+04           3.1E+01           2.4E-09         00:04 

0.700 1.4E-04          2.6E+04           2.5E+01           2.0E-09         00:04 

0.800 1.2E-04          2.3E+04           2.1E+01           1.7E-09         00:05 

0.900 1.1E-04          2.1E+04           1.8E+01           1.4E-09         00:06 

1.000 1.0E-04          1.9E+04           1.6E+01           1.2E-09         00:06 

2.000 4.8E-05          9.1E+03           2.4E+00           1.9E-10         00:13 

4.000 2.1E-05          4.0E+03           1.9E-01           1.5E-11         00:27 

6.000 1.3E-05          2.5E+03           3.1E-02           2.5E-12         00:40 

8.000 9.4E-06          1.8E+03           1.1E-02           8.7E-13         00:54 

10.000 7.4E-06          1.4E+03           6.1E-03           4.8E-13         01:07 

20.000 3.2E-06          6.0E+02           1.8E-03           1.4E-13         02:15 

40.000 1.2E-06          2.3E+02           7.0E-04           5.5E-14         04:30 

60.000 6.2E-07          1.2E+02           3.5E-04           2.7E-14         06:46 

80.000 3.8E-07          7.2E+01           2.2E-04           1.7E-14         09:01 

 

 



 

 

 

187 

3. 

HotSpot  Version 2.07.1  General Fire 

สารกมัมนัตรังสีชนิด อะเมริเซียม-241 (Americium-241, Am-241) ทิศทางลมมาจากทิศเหนือ 

Source Material            : Am-241       432.2y            

Material-at-Risk   (MAR)   : 3.5150E+11 Bq 

Damage Ratio        (DR)   : 1.000 

Airborne Fraction  (ARF)   : 1.00E-02 

Respirable Fraction (RF)   : 5.00E-02 

Leakpath Factor    (LPF)   : 1.000 

Respirable Source Term     : 1.76E+08 Bq 

Non-respirable Source Term : 3.34E+09 Bq 

Release Radius             : 2.00E+01 m 

Cloud Top                  : 20 m 

Physical Height of Fire    : 0 m 

Effective Release Height   : 14 m 

Wind Speed (h=16 m)        : 2.15 m/s 

Wind Direction             : 0.0 degrees  Wind from the North 

Distance Coordinates       : All distances are on the Plume Centerline 

Avg Wind Speed (h=H-eff)   : 2.00 m/s 

Stability Class            : F 

Respirable Dep. Vel.       : 0.30 cm/s 

Non-respirable Dep. Vel.   : 8.00 cm/s 

Receptor Height            : 1.5 m 

Inversion Layer Height     : None 

Sample Time                : 10.000 min 

Breathing Rate             : 3.33E-04 m3/sec 

Maximum Dose Distance      : 0.010 km    

Maximum  TED               : 5.42E-04 Sv 

Inner  Contour Dose        : 1.00E-04 Sv 

Middle Contour Dose        : 5.00E-05 Sv 

Outer  Contour Dose        : 1.00E-05 Sv 

Exceeds Inner  Dose Out To : 1.22 km    
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Exceeds Middle Dose Out To : 2.29 km    

Exceeds Outer  Dose Out To : 8.68 km    

FGR-13 Dose Conversion Data - Total Effective Dose (TED) 

ตารางท่ี ค-3 ผลการทํานายสารกมัมนัตรังสี Am-241 ทิศทางลมมาจากทิศเหนือ 

DISTANCE 

(km) 

TEDE 

(Sv) 

RESPIRABLE 

TIME-INTEGRATED 

AIR CONCENTRATION 

(Bq-sec)/m3 

GROUND 

SURFACE 

DEPOSITION 

(kBq/m2) 

GROUND 

SHINE    

DOSE RATE     

(Sv/hr) 

TIME 

(hour:min) 

0.030 5.1E-04          9.6E+04           1.5E+02           1.2E-08        <00:01 

0.100 4.3E-04          8.1E+04           1.2E+02           9.6E-09        <00:01 

0.200 3.5E-04          6.6E+04           9.9E+01           7.8E-09         00:01 

0.300 3.0E-04          5.5E+04           8.2E+01           6.5E-09         00:02 

0.400 2.5E-04          4.7E+04           5.9E+01           4.6E-09         00:03 

0.500 2.2E-04          4.1E+04           4.5E+01           3.5E-09         00:04 

0.600 1.9E-04          3.6E+04           3.5E+01           2.7E-09         00:04 

0.700 1.7E-04          3.2E+04           2.8E+01           2.2E-09         00:05 

0.800 1.5E-04          2.8E+04           2.3E+01           1.8E-09         00:06 

0.900 1.4E-04          2.6E+04           2.0E+01           1.5E-09         00:07 

1.000 1.2E-04          2.3E+04           1.7E+01           1.3E-09         00:08 

2.000 5.9E-05          1.1E+04           2.0E+00           1.6E-10         00:16 

4.000 2.5E-05          4.8E+03           1.1E-01           8.8E-12         00:33 

6.000 1.5E-05          2.9E+03           1.8E-02           1.4E-12         00:49 

8.000 1.1E-05          2.1E+03           7.9E-03           6.2E-13         01:06 

10.000 8.5E-06          1.6E+03           5.3E-03           4.1E-13         01:23 

20.000 3.5E-06          6.5E+02           2.0E-03           1.5E-13         02:46 

40.000 1.2E-06          2.3E+02           6.8E-04           5.4E-14         05:32 

60.000 5.5E-07          1.0E+02           3.1E-04           2.4E-14         08:18 

80.000 3.2E-07          6.0E+01           1.8E-04           1.4E-14         11:05 
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4. 

HotSpot  Version 2.07.1  General Fire 

สารกมัมนัตรังสีชนิด ซีเซียม-137 (Caesium-137, Cs-137) ทศิทางลมมาจากทิศใต้ 

Source Material            : Cs-137        30.0y            

Material-at-Risk   (MAR)   : 1.0952E+12 Bq 

Damage Ratio        (DR)   : 1.000 

Airborne Fraction  (ARF)   : 1.00E-02 

Respirable Fraction (RF)   : 5.00E-02 

Leakpath Factor    (LPF)   : 1.000 

Respirable Source Term     : 5.48E+08 Bq 

Non-respirable Source Term : 1.04E+10 Bq 

Release Radius             : 2.00E+01 m 

Cloud Top                  : 20 m 

Physical Height of Fire    : 0 m 

Effective Release Height   : 14 m 

Wind Speed (h=16 m)        : 2.53 m/s 

Wind Direction             : 180.0 degrees  Wind from the South 

Distance Coordinates       : All distances are on the Plume Centerline 

Avg Wind Speed (h=H-eff)   : 2.36 m/s 

Stability Class            : F 

Respirable Dep. Vel.       : 0.30 cm/s 

Non-respirable Dep. Vel.   : 8.00 cm/s 

Receptor Height            : 1.5 m 

Inversion Layer Height     : None 

Sample Time                : 10.000 min 

Breathing Rate             : 3.33E-04 m3/sec 

Maximum Dose Distance      : 0.010 km    

Maximum  TED               : 3.66E-06 Sv 

Inner  Contour Dose        : 1.00E-06 Sv 

Middle Contour Dose        : 1.00E-07 Sv 

Outer  Contour Dose        : 1.00E-08 Sv 

Exceeds Inner  Dose Out To : 0.80 km    
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Exceeds Middle Dose Out To : 6.19 km    

Exceeds Outer  Dose Out To : 38.61 km    

FGR-13 Dose Conversion Data - Total Effective Dose (TED) 

ตารางท่ี ค-4 ผลการทํานายสารกมัมนัตรังสี Cs-137 ทศิทางลมมาจากทิศใต้ 

DISTANCE 

(km) 

TEDE 

(Sv) 

RESPIRABLE 

TIME-INTEGRATED 

AIR CONCENTRATION 

(Bq-sec)/m3 

GROUND 

SURFACE 

DEPOSITION 

(kBq/m2) 

GROUND 

SHINE    

DOSE RATE     

(Sv/hr) 

TIME 

(hour:min) 

0.030 3.5E-06          2.5E+05           3.9E+02           7.8E-07        <00:01 

0.100 2.9E-06          2.1E+05           3.3E+02           6.4E-07        <00:01 

0.200 2.4E-06          1.7E+05           2.6E+02           5.2E-07         00:01 

0.300 2.0E-06          1.5E+05           2.2E+02           4.3E-07         00:02 

0.400 1.7E-06          1.2E+05           1.6E+02           3.2E-07         00:02 

0.500 1.5E-06          1.1E+05           1.2E+02           2.5E-07         00:03 

0.600 1.3E-06          9.5E+04           9.9E+01           2.0E-07         00:04 

0.700 1.1E-06          8.4E+04           8.1E+01           1.6E-07         00:04 

0.800 1.0E-06          7.5E+04           6.8E+01           1.3E-07         00:05 

0.900 9.1E-07          6.8E+04           5.8E+01           1.1E-07         00:06 

1.000 8.2E-07          6.2E+04           5.0E+01           9.8E-08         00:07 

2.000 3.9E-07                    2.9E+04 7.3E+00           1.4E-08         00:14 

4.000 1.7E-07          1.3E+04           5.4E-01           1.1E-09         00:28 

6.000 1.0E-07          7.9E+03           8.6E-02           1.7E-10         00:42 

8.000 7.5E-08          5.7E+03           3.1E-02           6.2E-11         00:56 

10.000 5.8E-08          4.5E+03           1.8E-02           3.6E-11         01:10 

20.000 2.5E-08          1.9E+03           5.7E-03           1.1E-11         02:21 

40.000 9.5E-09          7.2E+02           2.2E-03           4.3E-12         04:42 

60.000 4.7E-09          3.6E+02           1.1E-03           2.1E-12         07:03 

80.000 2.8E-09          2.2E+02           6.5E-04           1.3E-12         09:25 
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5. 

HotSpot  Version 2.07.1  General Fire 

สารกมัมนัตรังสีชนิด ซีเซียม-137 (Caesium-137, Cs-137) ทศิทางลมมาจากทิศตะวนัตกเฉียง

ใต้ 

Source Material            : Cs-137        30.0y            

Material-at-Risk   (MAR)   : 1.0952E+12 Bq 

Damage Ratio        (DR)   : 1.000 

Airborne Fraction  (ARF)   : 1.00E-02 

Respirable Fraction (RF)   : 5.00E-02 

Leakpath Factor    (LPF)   : 1.000 

Respirable Source Term     : 5.48E+08 Bq 

Non-respirable Source Term : 1.04E+10 Bq 

Release Radius             : 2.00E+01 m 

Cloud Top                  : 20 m 

Physical Height of Fire    : 0 m 

Effective Release Height   : 14 m 

Wind Speed (h=16 m)        : 2.64 m/s 

Wind Direction             : 225.0 degrees  Wind from the SW 

Distance Coordinates       : All distances are on the Plume Centerline 

Avg Wind Speed (h=H-eff)   : 2.46 m/s 

Stability Class            : F 

Respirable Dep. Vel.       : 0.30 cm/s 

Non-respirable Dep. Vel.   : 8.00 cm/s 

Receptor Height            : 1.5 m 

Inversion Layer Height     : None 

Sample Time                : 10.000 min 

Breathing Rate             : 3.33E-04 m3/sec 

Maximum Dose Distance      : 0.010 km    

Maximum  TED               : 3.50E-06 Sv 

Inner  Contour Dose        : 1.00E-06 Sv 

Middle Contour Dose        : 1.00E-07 Sv 

Outer  Contour Dose        : 1.00E-08 Sv 
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Exceeds Inner  Dose Out To : 0.77 km    

Exceeds Middle Dose Out To : 6.01 km    

Exceeds Outer  Dose Out To : 38.61 km    

FGR-13 Dose Conversion Data - Total Effective Dose (TED) 

ตารางท่ี ค-5 ผลการทํานายสารกมัมนัตรังสี Cs-137 ทศิทางลมมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 

DISTANCE 

(km) 

TEDE 

(Sv) 

RESPIRABLE 

TIME-INTEGRATED 

AIR CONCENTRATION 

(Bq-sec)/m3 

GROUND 

SURFACE 

DEPOSITION 

(kBq/m2) 

GROUND 

SHINE    

DOSE RATE     

(Sv/hr) 

TIME 

(hour:min) 

0.030 3.3E-06          2.4E+05           3.8E+02           7.4E-07        <00:01 

0.100 2.8E-06          2.1E+05           3.1E+02           6.2E-07        <00:01 

0.200 2.3E-06          1.7E+05           2.5E+02           5.0E-07         00:01 

0.300 1.9E-06          1.4E+05           2.1E+02           4.1E-07         00:02 

0.400 1.6E-06          1.2E+05           1.6E+02           3.1E-07         00:02 

0.500 1.4E-06                    1.0E+05 1.2E+02           2.4E-07         00:03 

0.600 1.2E-06          9.1E+04           9.7E+01           1.9E-07         00:04 

0.700 1.1E-06          8.1E+04           7.9E+01           1.6E-07         00:04 

0.800 9.6E-07          7.2E+04           6.7E+01           1.3E-07         00:05 

0.900 8.7E-07          6.5E+04           5.7E+01           1.1E-07         00:06 

1.000 7.9E-07          5.9E+04           4.9E+01           9.7E-08         00:06 

2.000 3.7E-07          2.8E+04           7.6E+00           1.5E-08         00:13 

4.000 1.6E-07          1.2E+04           6.1E-01           1.2E-09         00:27 

6.000 1.0E-07          7.7E+03           9.8E-02           1.9E-10         00:40 

8.000 7.2E-08          5.5E+03           3.5E-02           6.9E-11         00:54 

10.000 5.7E-08          4.3E+03           1.9E-02           3.8E-11         01:07 

20.000 2.4E-08          1.9E+03           5.6E-03           1.1E-11         02:15 

40.000 9.5E-09          7.2E+02           2.2E-03           4.3E-12         04:30 

60.000 4.7E-09          3.6E+02           1.1E-03           2.2E-12         06:46 

80.000 2.9E-09          2.2E+02           6.7E-04           1.3E-12         09:01 
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6. 

HotSpot  Version 2.07.1  General Fire 

สารกมัมนัตรังสีชนิด ซีเซียม-137 (Caesium-137, Cs-137) ทศิทางลมมาจากทิศเหนือ 

Source Material            : Cs-137        30.0y            

Material-at-Risk   (MAR)   : 1.0952E+12 Bq 

Damage Ratio        (DR)   : 1.000 

Airborne Fraction  (ARF)   : 1.00E-02 

Respirable Fraction (RF)   : 5.00E-02 

Leakpath Factor    (LPF)   : 1.000 

Respirable Source Term     : 5.48E+08 Bq 

Non-respirable Source Term : 1.04E+10 Bq 

Release Radius             : 2.00E+01 m 

Cloud Top                  : 20 m 

Physical Height of Fire    : 0 m 

Effective Release Height   : 14 m 

Wind Speed (h=10 m)        : 2.15 m/s 

Wind Direction             : 0.0 degrees  Wind from the North 

Distance Coordinates       : All distances are on the Plume Centerline 

Avg Wind Speed (h=H-eff)   : 2.60 m/s 

Stability Class            : F 

Respirable Dep. Vel.       : 0.30 cm/s 

Non-respirable Dep. Vel.   : 8.00 cm/s 

Receptor Height            : 1.5 m 

Inversion Layer Height     : None 

Sample Time                : 10.000 min 

Breathing Rate             : 3.33E-04 m3/sec 

Maximum Dose Distance      : 0.010 km    

Maximum  TED               : 3.32E-06 Sv 

Inner  Contour Dose        : 1.00E-06 Sv 

Middle Contour Dose        : 1.00E-07 Sv 

Outer  Contour Dose        : 1.00E-08 Sv 

Exceeds Inner  Dose Out To : 0.72 km    
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Exceeds Middle Dose Out To : 5.77 km    

Exceeds Outer  Dose Out To : 38.61 km    

FGR-13 Dose Conversion Data - Total Effective Dose (TED) 

ตารางท่ี ค-6 ผลการทํานายสารกมัมนัตรังสี Cs-137 ทิศทางลมมาจากทิศเหนือ 

DISTANCE 

(km) 

TEDE 

(Sv) 

RESPIRABLE 

TIME-INTEGRATED 

AIR CONCENTRATION 

(Bq-sec)/m3 

GROUND 

SURFACE 

DEPOSITION 

(kBq/m2) 

GROUND 

SHINE    

DOSE RATE     

(Sv/hr) 

TIME 

(hour:min) 

0.030 4.1E-06 3.0E+05 4.7E+02 9.2E-07 <00:01 

0.100 3.4E-06 2.5E+05 3.8E+02 7.6E-07 <00:01 

0.200 2.8E-06 2.1E+05 3.1E+02 6.1E-07 00:01 

0.300 2.3E-06          1.7E+05 2.6E+02 5.1E-07 00:02 

0.400 2.0E-06          1.5E+05 1.8E+02 3.6E-07 00:03 

0.500 1.7E-06          1.3E+05 1.4E+02 2.7E-07 00:04 

0.600 1.5E-06          1.1E+05 1.1E+02 2.2E-07 00:04 

0.700 1.3E-06          9.9E+04 8.8E+01 1.7E-07 00:05 

0.800 1.2E-06          8.8E+04 7.3E+01 1.4E-07 00:06 

0.900 1.1E-06          8.0E+04 6.1E+01 1.2E-07 00:07 

1.000 9.6E-07          7.2E+04 5.2E+01 1.0E-07 00:08 

2.000 4.5E-07          3.4E+04 6.2E+00 1.2E-08 00:16 

4.000 1.9E-07          1.5E+04 3.5E-01 6.9E-10 00:33 

6.000 1.2E-07          9.0E+03 5.5E-02 1.1E-10 00:49 

8.000 8.4E-08          6.4E+03 2.4E-02 4.8E-11 01:06 

10.000 6.5E-08          5.0E+03 1.6E-02 3.2E-11 01:23 

20.000 2.7E-08          2.0E+03 6.1E-03 1.2E-11 02:46 

40.000 9.3E-09          7.1E+02 2.1E-03 4.2E-12 05:32 

60.000 4.2E-09          3.2E+02 9.7E-04 1.9E-12 08:18 

80.000 2.4E-09          1.9E+02 5.6E-04 1.1E-12 11:05 
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ประวัตผู้ิเขียนวทิยานิพนธ์ 

 

ช่ือ – สกุล  นายภาคภมู ิ อรามรุญ 

วัน/เดือน/ปี เกิด วนัท่ี 9 มีนาคม 2526 

สถานท่ีเกดิ  กรุงเทพมหานคร 

ประวัตกิารศึกษา  

 ปี 2547 สําเร็จการศกึษาปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

 ปี 2551 เข้าศกึษาในสาขานวิเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

วิทยาลยั 

 ปี 2552 สําเร็จการศกึษาประกาศนียบตัร ด้าน Radiation Protection and Safety of 

Radiation Sources, University Science of Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงาน 

 นกัฟิสกิส์รังสีปฏิบตักิาร สํานกักํากบัดแูลความปลอดภยัทางรังสี สํานกังานปรมาณเูพ่ือ

สนัต ิกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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