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อยางตอเน่ืองมีการสนับสนุนใหมีการดําเนินการเพ่ือปองกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสิน
ของพนักงานหรือบุคคลภายนอกอยางจริงจังและเปนระบบ 
           แผนบรรเทาภัยพิบัต ิ  ฉบับนี้จัดทําขึ ้นโดยมีเนื ้อหาครอบคลุมระบบความปลอดภัยที่
เก่ียวของกับสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณทาง
ธรรมชาต ิหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษยรวมทั้งเหตุฉุกเฉินอ่ืนที่อาจเกิดขึ้น แผนบรรเทาภัยพิบัติ
ฉบับน้ีจึงใชเปนแผนแมบทสําหรับการปฏิบัติงานของผูมีหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งหมายถึงพนักงาน กปภ. ทุกคนที่
จะตองศ ึกษาและทําความเขาใจในหนาที ่ของตนเองและปฏิบ ัติตามแผนบรรเทาภัยพิบัติโดยเครงครัด  
เน่ืองจากพนักงานทุกคนมีสวนสําคัญในการรวมดูแลความปลอดภัยและมีหนาที่ในการปองกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น ทั้งแกตนเองและผูอ่ืนไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมา 
สถานการณที่เปล่ียนแปลง 

จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ความไมสมดุลของระบบ
นิเวศน ทําใหภัยพิบัติมีแนวโนมที่จะทวีจํานวนความถี่และความรุนแรงเพ่ิมขึ้น  ไมวาจะเปนภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้น
จากปรากฏการณทางธรรมชาติ หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย สารเคมีอันตรายขณะเดียวกัน
การที่มีการพัฒนาและเจริญกาวหนาทางดานอุตสาหกรรมไดสงผลใหภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายและ
ความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือปองกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนเพื่อใหการ
จัดการดานภัยพิบัติเกิดความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูตลอดเวลา การจัดทําแผนบรรเทาภัยพิบัติ   
จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียมความพรอมไวรองรับสถานการณตั้งแตยามปกติ  ทั้งน้ี   
เพ่ือเปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินสามารถดําเนินไปไดอยางมีเปนระบบประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
1.2 นิยามศัพท 

ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง สาธารณภัย อันไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง  ภาวะฝน
แลง ฝนทิ้งชวง ฟาผา ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยจากโรค  หรือการระบาดของแมลง  หรือศัตรูพืช
ทุกชนิดอากาศหนาวจัดจนสัตวตองสูญเสียชีวิต ภัยสงครามและภัยอันเน่ืองมาจากการกระทําของผูกอการราย 
ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ ไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดขึ้นซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต  รางกายของ
ประชาชนหรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ 
1.3 ประเภทของภัยพิบัติ 

ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ  (Natural  Disaster) 
-  ภัยธรรมชาติที่มีลักษณะการเกิดฉับพลัน เชน  นํ้าทวม ลมพายุ  แผนดินไหว / แผนดินถลมโรค

ระบาดรุนแรง   
-  ภัยธรรมชาติที่มีลักษณะการเกิดแบบคอยเปนคอยไป  เชน ภาวะแหงแลง  ภาวะหนาว 
ภัยที่เกิดจากมนุษย  (Man-made  Disaster) 
-  ภัยที่เกิดขึ้นอยางจงใจ  เชน การกอการรายในรูปแบบตาง ๆ สงคราม อาวุธชีวภาพ 
-  ภัยที่เกิดขึ้นอยางไมจงใจ   เชน  ไฟไหม  ตึกถลม อุบัติภัยจากการขนสงดานตาง ๆ  

1.4 วัตถุประสงค 
-  เพื่อจัดระบบการดําเนินงานและเตรียมความพรอมในดานตางๆไวรองรับสถานการณภัยพิบัติตาม

ลักษณะความเสี่ยงภัยในทุกขั้นตอนของการบรรเทาภัยพิบัติทั้งในชวง กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย  และ
ภายหลังที่ภัยไดผานพนไปแลว 

-  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถบรรเทา และการฟนฟูบูรณะเมื่อเกิดภัยใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในทุกสถานการณ 

-  เพื่อใหพนักงาน กปภ. ทุกคน  ไดทราบและเขาใจหลักการ  ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน  อยาง
ชัดเจน 

-  เพื่อใหพนักงาน กปภ.ทุกคน ไดมีสวนรวมในแผนบรรเทาภัยพิบัต ิ
 
 



1.5 ผลกระทบของภัยพิบัติ 
ภัยพิบัติกอใหเกิดผลกระทบในหลายดาน  เชน 
-  ชีวิตและการบาดเจ็บของพนักงาน พนักงานสูญหายและเสียชีวิต 
-  ทรัพยสินของพนักงาน และทรัพสินของ กปภ.  เชน บานเรือนพัง สถานประกอบการ สํานักงาน

สถานีผลิตนํ้า  โครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภคเสียหาย 
-  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศวิทยา  แหลงนํ้าดิบ เสียหาย 
-  ไมสามารถผลิตนํ้าได ทําใหสูญเสียรายได และชาวบานขาดน้ําอุปโภคบริโภค 
-  จิตใจ  มีความรูสึกกลัว เศรา ตระหนกตกใจ  สับสน หวาดหวั่น นอนไมหลับ 
-  ขาดแคลนนํ้า อาหาร ยา  

1.6 การเผยแพร 
แผนบรรเทาภัยพิบัติจะแจกใหแกบุคคลตามหนวยงานเพ่ือใชเปนคูมือปฏิบัติงาน เมื่อมีเหตุฉุกเฉินฯ 

เกิดขึ้น 
1.7 จุดรวมพล 

ตองมีการกําหนดจุดรวมพลโดยพิจารณาวาเปนสถานที่ที่มีความปลอดภัย เมื่อมีคําสั่งการอพยพ
คนออกจากอาคาร  ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล   เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อาจติด
อยูในอาคาร   
1.8 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และมีคําสั่งใหอพยพคนออกจากอาคาร  ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ
หมายถึง ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูที่ไดมอบหมาย จะตองรีบไปที่เกิดเหตุรีบไปที่ศูนยบัญชาการเหตุ
ฉุกเฉิน โดยทันทีเพ่ือบัญชาการ                                                             
1.9 หนาที่ของผูรับผิดชอบในการบรรเทาภัยพิบัติ 

1.9.1  ฝายบริหาร 
1.9.2  พนักงานและลูกจางทุกคน 
1.9.3  ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัต ิ
1.9.4  ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน  
1.9.5  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

1.9.1 ฝายบริหาร 
-   ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของ กปภ. อยางสมํ่าเสมอ และสนับสนุนการดําเนินการ ดาน

ความปลอดภัยของสํานักงานใหญ กปภ. 
-   พิจารณาอนุมัติแผนบรรเทาภัยพิบัต ิ
-   ปฏิบัติตามขอปฏิบัติ (เม่ือเกิดเหตุการฉุกเฉินในพ้ืนที่ของตนเอง) 
-   ทําหนาที่เปนผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติโดยตองไปบัญชาการ ณ ศูนยบัญชาการฯ เมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน 
1.9.2 พนักงานและลูกจางทุกคน 

-   อานและทําความเขาใจในแผนบรรเทาภัยพิบัต ิ
-  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติและผูบังคับบัญชาอยาง

เครงครัด 
 
 
 



1.9.3 ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติมีหนาทีด่ังนึ ้
-   อานและทําความเขาใจในแผนบรรเทาภัยพิบัต ิ
-   เปนผูนําและควบคุมดูแลพนักงานใหสามารถปฏิบัติหนาที่ตามแผนบรรเทาภัยพิบัติ  เมื่อเกิด

เหตุการณฉุกเฉิน 
-   สํารวจพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ หากพบเห็นอุปกรณที่เก่ียวกับการปองกัน และแกไข 
    ปญหาภัยพิบัติ  เชน  เคร่ืองมือ อุปกรณแจงเตือนภัย  วิทยุสื่อสาร มีสภาพผิดปกติ เพ่ือทําการแกไข 
    ใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติโดยเร็วที่สุด    
-   สํารวจเสนทางอพยพอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือไมใหมีสิ่งใดที่วางกีดขวางเสนทางอพยพ และหากมีสิ่งใด  

สภาพใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายตอผูอพยพใหรีบแกไขทันที  
1.9.4 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน  

เมื่อไดรับแจงเหตุฉุกเฉินหรือไดรับสัญญาณจากเครื่องแจงเหตุฉุกเฉิน 
-   รายงานผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ พรอมแจงเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  และ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  (รปภ.) 
- แจงหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ เพ่ือประสานงานและขอความชวยเหลือ       
-  ปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ หรือผูชวยผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ 

1.9.5 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
-   ดูแลปองกัน มิใหบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของเขามาในสถานประกอบการ 
-   รวบรวมรายชื่อผูมาติดตอ  และนําสงเจาหนาที่ประสานงานที่จุดรวมพล          
-   อํานวยความสะดวก  เพ่ือใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 
-   ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาจาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 2  
แผนฉุกเฉินปองกันแกสคลอรีนรั่ว 

2.1 หลักการและเหตุผล 
ปจจุบัน การประปาสวนภูมิภาค   มีการนําแกสคลอรีนมาใชในขบวนการผลิตนํ้าประปา   อยาง

แพรหลาย  ถึงแมวาคลอรีนจะมีประโยชนมากมายเพียงใดก็ตาม  แตก็ยังมีความเปนอันตรายหรือความเปนพิษ
ตามคุณสมบัติเฉพาะตัวของคลอรีน  ดังน้ัน การนําคลอรีนมาใชประโยชนจึงจําเปนอยางยิ่ง  ที่จะตองมีความรู
เก่ียวกับอันตรายและมาตรการปองกันอันตรายของคลอรีนนั้นเปนอยางดีดวย  เพ่ือจะ  ไดมีความรูและมี
ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับคลอรีนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ   
2.2 วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหพนักงาน การประปาสวนภูมิภาค ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแกส
คลอรีนร่ัวไหล  จัดการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกตนเอง บุคคลอื่น ๆ  ที่เ กี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่
อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง   

2. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน 
3. เปนการเพ่ิมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นโดยใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน 
2.3 เปาหมาย 

พนักงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตอง ตั้งแตขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ขั้นตอนการปฏิบัตขิณะเกิดเหตุฉุกเฉิน  และขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ สํานักงานการ
ประปา และสถานีผลิตน้ํา ทุกๆ แหง ของ การประปาสวนภูมิภาค 
2.4 กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) 

เมื่อมคีําสั่งการอพยพคนออกจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหเจาหนาที่อพยพประจําแตละ
อาคาร  นําพนักงานที่อยูในโซนไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล  เพื่อตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อาจติดอยูในอาคาร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงกรองนํ้า 

 
สํานักงาน  

 
ศูนยบัญชาการ

เหตุฉุกเฉิน 

 
 โรงพัสด ุ

จายนํ้า  
ประชาชน 

จุดรวมพล 

โรงจายสารเคมี 



2.5 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง    
หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน  
หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน (เฉพาะเวลาทําการ) และ (ปอมยาม 24 ชั่วโมง) 
หมายเลขโทรสาร  

2.6 หนาที่ของผูรับผิดชอบภายในสํานักงานประปา 
1. ฝายบริหาร ใหผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการดังน้ี 

1.1  ทําหนาที่เปนผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน  
1.2  กําหนดผูรับผิดชอบในพ้ืนที่ตาง ๆ ของสํานักงาน โดยแตละพ้ืนที่ปดประกาศใหทราบ

เปนลายลักษณอักษร 
1.3  กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล)   และหากสถานีผลิตอยูใกลบานพักของ 

ประชาชนก็ตองเตรียมพ้ืนที่ที่จะอพยพ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินดวย 
1.4  จัดใหมีมาตรการการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันเหตุฉุกเฉิน 
1.5  ใหการสนับสนุนและประสานงานใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

2. พนักงานและลูกจาง 
2.1  ในกรณีพบเห็นเหตุฉุกเฉินใหแจงศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินทันท ี

 2.2  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
3. ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

 3.1  อานและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉินปองกันสารแกสคลอรีนร่ัว 
 3.2  เปนผูนําควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาที่อพยพในแตละอาคาร 

4. เจาหนาที่อพยพ หมายถึง พนักงานที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่เปนเจาหนาที่อพยพประจําแต
ละอาคาร 

 4.1  เตรียมรายชื่อพนักงานในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือใหไดรูวามีจํานวนพนักงานอยูเทาไหร 
เพราะเมื่อตองอพยพจะไดควบคุมจํานวนพนักงานไดอยางถูกตองครบถวน 

 4.2  เม่ือถึงเวลาอพยพตองพาพนักงาน และผูเขามาติดตอออกทางออกที่ใกลที่สุด และไป
ยังจุดรวมพล 

 4.3  ทําการตรวจสอบคร้ังสุดทายกอนออกจากอาคารวาไมมีผูใดคางอยูในสํานักงาน 
 4.4  เม่ือไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบ  

5. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
 5.1  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มีหนาที่ดูแลปองกันไมใหบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของ

เขามาในอาคารสํานักงานประปา 
 5.2  รวบรวมรายชื่อผูที่เขามาติดตอ และนําสงเจาหนาที่ประสานงานที่จุดรวมพล  

5.3  อํานวยความสะดวก เพื่อใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 
5.4  ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาจาง 

2.7 ข้ันตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยแกสคลอรีนร่ัว 
2.7.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว 

1.  จัดทําแผนฉุกเฉินปองกันสารเคมี แกสคลอรีนร่ัว 
2.  ตรวจตราสภาพถังบรรจุแกสและอุปกรณจายแกสใหอยูในสภาพดีและปลอดภัย 
3.  เก็บถังไวในที่รม อยาวางตากแดดหรือไวกลางแจง 



4.  พยายามใชถังแกสตามลําดับการจัดสง เพ่ือใหมีการเก็บไวเพ่ือใชงานในระยะเวลาที่สั้น
ที่สุดสงพนักงานที่ทํางานเก่ียวของกับสารเคมีเขารับการอบรมในหลักสูตรการปองกัน
และระงับสารเคมีอันตราย 

5   ควรทําปายหมายเลขที่ถัง  เพ่ือปองกันการหลงลืม 
6.  อยาใชวิธีการจายแกสที่ไมถูกตองและไมปลอดภัย  เชน  การจายโดยตรงโดยไมผาน

เคร่ืองจายแกสคลอรีน 
7.  จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและเคร่ืองมือตาง ๆ ที่จําเปนไว และตองอยูใน

สภาพที่พรอมจะใชงาน ไดทันท ี
7.1  อุปกรณเตือนภัย - เคร่ืองตรวจแกสคลอรีนร่ัว 
7.2  อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

       -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบสารเคมีกรองอากาศ 
    -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบถังบรรจุอากาศ 
7.3   อุปกรณควบคุมและระงับภัย 
  -  ฝาครอบนิรภัย 
  -  หีบนิรภัย 

               8.   ออกแบบติดตั้งและใชเคร่ืองจายแกสคลอรีนที่มีคุณภาพดี  ใชงานไดทนทาน  
บํารุงรักษาไมยาก 

9.   มีระบบการบํารุงรักษาเคร่ืองจายแกสที่มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 
10.  ติดตั้งเคร่ืองทําลายแกสคลอรีนทุกแหงที่มีเคร่ืองจายแกสคลอรีนใชงาน  เมื่อแกส

คลอรีนร่ัวเคร่ืองก็จะทําลายคลอรีนไดหมด โดยไมฟุงกระจายออกไป 
11.  กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแกคลอรีน และถือปฏิบัติ

อยางเขมงวด จริงจัง และตอเน่ือง 
12.  ใหความรูโดยการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานไดทราบถึงอันตราย และการปองกัน ควบคุม 

และระงับอันตรายจากแกสคลอรีน 
13.  จัดหาเคร่ืองเตือนภัย เชน เคร่ืองตรวจจับคลอรีนร่ัว  เคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคล 

เชน หนากากปองกันคลอรีน  ถุงมือ  รองเทา  หมวก  เคร่ืองมือ  อุปกรณควบคุมและ
ระงับอันตราย เชน  ฝาครอบนิรภัย  หีบนิรภัย 

14.  มีการฝกซอมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน และระบบบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณปองกัน
และระงับอันตรายจากแกสคลอรีน และลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง ตอเน่ือง 

15.  ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอของศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินและหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของที่จะตองขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2.7.2  ข้ันตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว 
1  ตองมีผูปฏิบัติงานอยางนอย 2 คนพรอมกัน 
2. เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นตองรีบมาตรวจสอบโดยเร็ว 
3. ถาไดกลิ่นคลอรีนตองสวมหนากากทันท ี
4. ตรวจสอบหารอยร่ัวใหพบวาร่ัวที่ใด 
5. ร่ัวที่เคร่ืองจายแกสคลอรีน ใหปดวาลวใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
6. ร่ัวที่วาลว หรือเกลียววาลว ใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
7. ร่ัวที่หลอดคลอรีนใหลากทิ้งลงในหีบนิรภัย ปดฝาขันใหแนน 
8. ระบายแกสทิ้ง หรือตอเขากบัเคร่ืองจายแกสนําไปใชตามปกต ิ



9. ใหสังเกตที่เกจวัดความดันของแกสวาตกศูนย แนใจวาแกสระบายออกไปหมดแลวไม
นอยกวา 15 วัน จึงนําหลอดร่ัวขึ้นมาจากหีบนิรภัย 

10. หากดําเนินการแลวไมสําเร็จก็ใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชาตอไป  
11. หากประเมินสถานการณแลวพบวาการร่ัวไหลของสารเคมีมีปริมาณร่ัวมาก ตองรีบ

ออกมาจากจุดที่เกิดเหตุ รายงานไปยังผูบังคับบัญชาทราบทันท ี
12. ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย และพนักงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งหมดรวมกัน

วางแผนที่จะดําเนินการระงับเหตุดังกลาวโดยเร็วที่สุด 
13. ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายอพยพบุคคลอ่ืน  ๆที่เก่ียวของ รวมถึงประชาชนที่

อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัย(จุดรวมพล) ที่กําหนดไวในแผน 
การอพยพบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 

1. กําหนดพื้นที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) ตามแผนที่วางไวกอน 
2. กอนที่จะอพยพไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัยควรดูทิศทางลมดวยวาทิศทางที่สารเคมีฟุงกระจาย

นั้นไมควรที่จะเปนจุดที่รวมพล ถาสารเคมีที่ฟุงกระจายมาทางเดียวกัน ผูดูแลการอพยพ
จะตองดําเนินการเปลี่ยนจุดรวมพลทันท ี

3. อํานวยความสะดวกใหแกผูอพยพโดยการหาอาหาร น้ํา และสิง่ที่จําเปนอื่น ๆ  
4. ตองสํารวจใหแนใจวาสารเคมีที่ฟุงกระจายดังกลาว ไดสลายตัวไปแลว จึงจะนําผูอพยพ

กลับไปยังที่พักหากไมสามารถควบคุมไดจะตองดําเนินการติดตอผูขายสารเคมีดังกลาว
เพื่อขอคําแนะนําหรือเพื่อใหเขามาดําเนินการระงับเหตหุลังจากควบคุมสถานการณได
แลว ตรวจสอบอุปกรณทุกชิ้นหลังการใชและนําไปเก็บใหถูกที่เพื่อรอใชในคร้ังตอไป 

 
 



 

แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติการ เม่ือเกิดเหตุการณแกสคลอรีนรั่ว 
 
 

 
 

เตรียมอุปกรณใหพรอม 

เขาไปตรวจสอบ 

ไดกล่ินคลอรีน 

หรือไม 

สัญญาณเตือนภัยดัง 

ไมไดกลิ่นคลอรีน 

ตรวจเช็คเครื่องตรวจจับ 

ไดกล่ินคลอรีน 

สวมหนากากปองกันไอพิษ 

ตรวจสอบหา
รอยรั่ว 

ร่ัวที่ถัง 

รั่วที่วาลว 

ใชเซฟตี ้
ไซลินเดอร 

ใชเชฟตี้แค็ป 

ใชแอมโมเนีย 

ตรวจเช็ครอยรั่ว 

ยังรั่วอยู 
แกไขหยุดรั่ว 

ตอเขาเครื่องจายเพ่ือนําไปใชอีกหรือระบายทั้ง 



2.7.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนรั่ว 
1. สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆของพนักงาน หรือประชาชนที่ไดรับความ

เสียหาย 
2. จัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือใหมมาซอมแซม หรือเพิ่มเติมแทนที่เสียหายเพื่อกลับสูสภาพ

พรอมใชงานใหเร็วที่สุด 
3. จัดใหมีการบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ จากเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัว 
4.  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อมั่นในการใหความ

ชวยเหลือของ การประปาสวนภูมิภาคตอผูประสบเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัวอยางเต็มที่และ
เทาเทียมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 

1. รายชื่อผูรับผิดชอบในพ้ืนที่ตาง ๆ ของสถานีผลิต 
 

1. อาคารกรองนํ้าและตกตะกอน 1. นายสุรพงษ  เปยอุด 
2. นายไสว  สุทธหลวง 

2. อาคารเก็บสารเคมีและจายสารเคมี 1. นาย 
2. นาย…………………………………. 

3. อาคาร…………………………….. 1. นาย………………………………….. 
2. นาย…………………………………. 

4. อาคาร…………………………….. 1. นาย………………………………….. 
2. นาย…………………………………. 

 
 

3. หมายเลขโทรศัพทท่ีสําคัญท่ีตองทราบ 
1. โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด 054-791104       
2. สถานีตํารวจ 054-789074        
3. บริษัทผูขายสารเคม ี -        
4. ผูบังคับบัญชา 085-7085916        
5. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน -       

 
 
 
 

 
 
 
 
 


