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การประปาสวนภูมิภาค สาขาแมขะจาน 



คํานํา 
 
ความปลอดภัยในอาคารและสถานท่ีทํางานเปนสิ่งท่ีการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)             

ใหความสําคัญเปนอันดับตน   กปภ. จึงสนับสนุนใหมีการดําเนินการเพื่อปองกันภัยอันตราย
ท่ี  อาจเกิดขึ้นตอชีวิต  และทรัพยสินของพนักงาน หรือบุคคลท่ีมาติดตองานกับ กปภ. อยาง
จริงจังและเปนระบบ 
           แผนฉุกเฉินปองกันสารเคมีร่ัวไหลฉบับน้ี  จัดทําขึ้นมาเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีของ 
กปภ.สาขาแมขะจาน  โดยมีเน้ือหาครอบคลุมระบบความปลอดภัยของสารเคมีท่ีอาจเกิดขึ้นแก 
กปภ.สาขา  แผนฉุกเฉินฯ จะเปนแผนแมบท สําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันภัยของ
พนักงาน  ทุกคนจะตองศึกษาและทําความเขาใจในหนาท่ีของตนเอง และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินฯ 
อยางเครงครัดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น  พนักงานทุกคน   มีสวนสําคัญในการรวมกันดูแลความ
ปลอดภัย และมีหนาท่ีในการปองกันสิ่งท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายท้ังแกตนเองและผูอื่นเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินเกิดขึ้น      
  จึงขอใหพนักงาน กปภ.สาขาแมขะจาน  ทุกคน ทําการศึกษาแผนฉุกเฉินปองกัน
และระงับสารเคมีร่ัวไหลใหเขาใจ เพื่อจะไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตอไป 
 
 
 
                                                                             ( นายนิสิต  ใจอินทร ) 
                                                                         ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค 
        สาขาแมขะจาน 
                                                                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ปจจุบัน การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) มีการนําแกสคลอรีนมาใชในขบวนการผลิตนํ้าประปา

อยางแพรหลาย  ถึงแมวาคลอรีนจะมีประโยชนมากมายเพียงใดก็ตาม  แตก็ยังมีความเปนอันตรายหรือความเปน
พิษตามคุณสมบัติเฉพาะตัวของคลอรีน  ดังนั้น การนําคลอรีนมาใชประโยชนจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรู
เก่ียวกับอันตรายและมาตรการปองกันอันตรายของคลอรีนน้ันเปนอยางดีดวย    เพ่ือจะไดมีความรูและมีความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับคลอรีนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ   
1.2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหพนักงาน กปภ. ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัวไหล  
จัดการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกตนเอง , บุคคลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณ
ใกลเคียง   

2. เพ่ือใหการปฏบิัติงานเปนแนวทางเดียวกัน 
3. เปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นโดยใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน 
1.3 เปาหมาย 
  พนักงานทราบขั้นตอนการปฏิบัตทิี่ถูกตอง ตั้งแตขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ขั้นตอนการปฏิบัตขิณะเกิดเหตุฉุกเฉิน  และขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ สํานักงานการประปา 
และสถานีผลิตน้ํา ทุกๆ แหง ของ กปภ. 
1.3 กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) 

เมื่อมีคําสั่งการอพยพคนออกจากอาคาร  ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉนิใหเจาหนาที่อพยพประจําแตละอาคาร        
นําพนักงานที่อยูในโซนไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล   เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อาจติดอยูในอาคาร   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 

            
            
            
            
       
 

โรงกรองนํ้า 

สํานักงาน  
   และ 
ศูนยบัญชาการ 
เหตุฉุกเฉิน 

 โรงพัสดุ 
ประชาชน 

จุดรวมพล 

โรงจาย
สารเคมี 



1.4 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง   054-279145 
หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน  
หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน   054-279145 
หมายเลขโทรสาร 054-279145 

1.5 หนาที่ของผูรับผิดชอบภายในสํานักงานประปา 
1. ฝายบริหาร ใหผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการดังน้ี 

1.1  ทําหนาที่เปนผูอํานวยการเหตุฉุกเฉนิ  
1.2  กําหนดผูรับผิดชอบในพื้นที่ตาง ๆ ของสํานักงาน โดยแตละพ้ืนที่ปดประกาศให

ทราบเปนลายลักษณอักษร 
1.3  กําหนดพื้นที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล)   และหากสถานีผลิตอยูใกลบานพักของ

ประชาชนก็ตองเตรียมพ้ืนที่ที่จะอพยพ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินดวย 
1.4  จัดใหมีมาตรการการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันเหตุฉุกเฉิน 
1.5  ใหการสนับสนุนและประสานงานใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

2. พนักงานและลูกจาง 
  2.1  ในกรณีพบเห็นเหตุฉุกเฉินใหแจงศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินทันท ี
  2.2  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
3. ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
  3.1  อานและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉินปองกันสารแกสคลอรีนร่ัว 
  3.2  เปนผูนําควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาที่อพยพในแตละอาคาร 
4. เจาหนาที่อพยพ หมายถึง พนักงานที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่เปนเจาหนาที่อพยพประจํา

แตละอาคาร 
  4.1  เตรียมรายชื่อพนักงานในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือใหไดรูวามีจํานวนพนักงานอยูเทาไหร 

เพราะเมื่อตองอพยพจะไดควบคุมจํานวนพนักงานไดอยางถูกตองครบถวน 
  4.2  เม่ือถึงเวลาอพยพตองพาพนักงาน และผูเขามาติดตอออกทางออกที่ใกลที่สุด และ

ไปยังจุดรวมพล 
  4.3  ทําการตรวจสอบคร้ังสุดทายกอนออกจากอาคารวาไมมีผูใดคางอยูในสํานักงาน 
  4.4  เม่ือไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบ  
5. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
  5.1  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มีหนาทีดู่แลปองกันไมใหบุคคลภายนอกที่ไม

เก่ียวของเขามาในอาคารสํานักงานประปา 
  5.2  รวบรวมรายชื่อผูที่เขามาติดตอ และนําสงเจาหนาที่ประสานงานที่จุดรวมพล 
  5.3  อํานวยความสะดวก เพื่อใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 
  5.4  ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
สารเคมีที่ใชใน กปภ.สาขาแมขะจาน 
                สารเคมีที่สถานีฯใชอยูในปจจุบันมี 3 ชนิด  คือ 1. แกสคลอรีน 2.สารสม 3.ปูนขาว 
1. แกสคลอรีน สูตรทางเคมี Cl2   เปนสารเคมีที่ใชในการฆาเชื้อโรคที่ปนอยูในน้ํา  การที่เลือกคลอรีนแบบแกส
แทนแบบผงปูนคลอรีน  เนื่องจากแบบแกสมีปริมาณความเขมขนสูงกวาและเก็บรักษางายกวา  แตมีอันตรายสูง  
ตองมีระบบถายเทอากาศที่ดี  ขั้นตอนการปฏิบัติขั้นตอนน้ี  จึงตองระมัดระวังเปนอยางมาก กลาวคืออาจเปน
อันตรายถึงชีวิต   

2. สารพอลิลูมิเนียมคลอไรดชนิดเหลว สูตรทางเคมี Al2(OH)m Cl(3n-m) : Pacl (Polyaluminium Chloride) 
เปนสารเคมีที่ใชกําจัดสารแขวนลอยในนํ้า มีลักษณะเปนผงสีนํ้าตาล 
3. ปูนขาว สูตรทางเคมี Ca(OH)2ชื่อทางเคมีแคลเซียมไฮดรอกไซด เปนสารเคมีที่ใชปรับสภาพความเปนกรด-ดาง
ของน้ํา 
 
ข้ันตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจายแกสคลอรีนและตรวจสอบการรั่วไหล  
                      การจะเร่ิมตนการใชงานเคร่ืองจายแก็สคลอรีน ผูปฏิบัติตองคํานึงถึงอันตรายและความ
ปลอดภัยตอชีวิตของตนเองและผูอื่นดังนั้นจึงจําเปนตอง ยึดถือขอปฏิบัติดังน้ี 
1.ตรวจสอบการร่ัวไหลของ แก็สคลอรีนไวเสมอ(โดยใชแอมโมเนียชุบสําลีไปไวใกลๆจุดที่สงสัยหากมคีวันเกิดขึ้น
แสดงวามีการร่ัวไหล) 
.ขอปฏิบัติเร่ิมตนเปดใชงานเคร่ืองจายคลอรีน 
- เปดนํ้าจากแหลงจายใหผานเขาอีเจคเตอร เพื่อตรวจสอบวามีการสราง สุญญากาศหรือไม และตรวจสอบวา 
Check Valve ของอีเจคเตอรปองกันการยอนกลับของนํ้า  ไปเขาเคร่ืองจายแก็สได  
 เปดประตูนํ้าใหนํ้าไหลผานอีเจคเตอร  
-  เปดวาลวที่ที่ชุดปรับอัตราจายทวนเข็มนาฬิกาประมาณ 2-3 รอบ 
- ลูกบอลในหลอดแสดงอัตราจายคงที่อยูทีกนหลอดแกว ถาลูกบอลไมอยู  ที่กนหรือขึ้นลงไปมาแสดงวามี
สุญญากาศร่ัวไหลตามขอตอประเก็น ตองแกไขทันท ี
- เปดวาลวถงัแก็สประมาณ ¼ รอบ แลวปดวาลวทันท ี
-ใชปลายน้ิวแตะไปที่ขอตอดานบนของอีเจคเตอร ถามีสุญญากาศจะมีการดูด นิ้วมือ หากไมมีสุญญากาศเกิดขึ้น 
 -เอาผานุมเล็ก ๆ หรือสําลีชุบแอมโมเนียเขมขนแลวลนตามขอตอตางๆของระบบ  ถามีแก็สร่ัวเกิดขึ้นจนปรากฏ
ควันขาวคลายควันบุหร่ีเกิดขึ้น รีบขันขอตอที่มีการร่ัวใหแนนหรืออาจตองเปลี่ยนประเก็นตัวใหมเพ่ืออุด การ
ร่ัวไหล ( อยาเทแอมโมเนียลงตามเคร่ืองจายแก็สหรือวาลวถังแก็ส เด็ดขาด ) 
- เม่ือทุกอยางทํางานถูกตอง ตอทอสุญญากาศเขาอีเจคเตอร ปรับอัตราการจายแก็สคลอรีนตามที ่
ตองการที่ชุดปรับอัตราการจายแก็ส 
 
อุปกรณตรวจจับแก็สคลอรีนและพัดลมระบายอากาศออก ( Chlorin Gas Leak and Extract Fan ) 
แก็สคลอรีนหนักกวาอากาศ หากร่ัวออกมา จะสะสมในบริเวณที่ต่ํา เชน ใกล  ๆ กับพ้ืนอาคาร พัดลม ระบาย
อากาศจะมีติดตั้งไว 1 ชุด ไดติดตั้งไวที่ผนงัหองสูง จากพ้ืนเล็กนอย อุปกรณตรวจจับแก็สคลอรีนมีทฤษฎีการ
ทํางานคือชุด SENSOR ของเคร่ืองตรวจจับ แก็สคลอรีน จะทํางานเม่ือมีแก็สคลอรีนร่ัวและแปลง สัญญาณ 4-20 
MA DC. สงไปยังเคร่ืองตรวจจับ และเคร่ืองตรวจจะแปลงสัญญาณใหทราบ บารกราฟ ตามความเขมขนของ
คลอรีนจนถึง 10 PPM. และสัญญาณเตือนภัยจะเตือนดังขึ้น เพ่ือผูปฏิบัติทราบ และเขามาทําการแกไขไดทันท ี
เม่ือกดปุม RESET ที่หนาเคร่ืองเพ่ือตัดเสียงเตือนภัย แตระบบตรวจจับอื่นจะทํางานตอไปจนกวาแก็สคลอรีนจะ
ลดลง จนสูสภาวะปกต ิ
 
 
 



ข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดแกสรั่ว 
1. สวมชุดและหนากากนิรภัยใหเรียบรอย  กอนเขาไป ณ จุดที่ติดตั้งถังแกส 
2. เขาไปที่ถังและรีบปดวาลวหัวถังใหสนิท 
3. หากวาลวหัวถังชํารุด  ไมสามารถปดได  ใหใชหัวแคปล็อค(อุปกรณเสริม)ครอบวาลวที่ร่ัว  แลวขันหัว

แคปล็อคใหแนน 
4. หากไมมีหัวแคปล็อค  ใหนําถังแกสที่ร่ัว  ลงไปในหีบนิรภัย แลวปดฝาหีบใหแนน 
5. หากไมมีทั้งแคปล็อคและหีบนิรภัย ใหขุดหลุมแลวใสถังแกสที่ร่ัวลงไป  พรอมทั้งนําปูนขาวมากลบถังแกส

น้ัน 
6. หลังจากดําเนินการกับถังแกสที่ร่ัวแลว  ใหมาชําระลางเสื้อผาและลางตัว โดยอยาใหสวนใดของรางกาย  

สัมผัสกับวัตถุหรือสิ่งของตางๆ  
การปฐมพยาบาล(FIRST AID) เม่ือเกิดแกสรั่ว 
การชวยเหลือ  สิ่งแรกตองรีบดําเนินการคือ  เคลื่อนยายผูประสบภัยซ่ึงอาจติดอยูในบริเวณที่มีแกสคลอรีนร่ัว ฟุง 
กระจาย ออกมาเสียกอน และนําไปยังที่มีอากาศบริสุทธ์ิ โดยนําผูประสบภัยออกไปทางเหนือลม  หรือเคลื่อนไว
ในที่สูง  ขึ้นอยูกับสถานที่ของแตละแหง วิธีการเคลื่อนยายน้ันจะตองคํานึงวา ผูที่จะชวยเหลือไปกี่คน    และ
ผูประสบภัยน้ันมีกี่คน           มีสภาพเปนอยางไร  เชน หมดสติ  ชวยเหลือตัวเองไมได    หรือพอชวยเหลือ
ตัวเองไดบาง    เปนตน 

สัมผัสคลอรีนที่ผิวหนัง 
กรณี  คลอรีนสัมผัสผิวหนังบางสวนใหรีบถอดเสื้อผาและรองเทาออกทันที  และใหอาบน้ําชําระลางดวยนํ้า
สะอาดจํานวนมากๆ ตอเน่ือง(ควรมีที่อาบนํ้าฉุกเฉินอยูในโรงงานหรือสถานที่จายแกสคลอรีนทุกแหง)  สําหรับ
บริเวณผิวหนังที่สัมผัสคลอรีนก็ใหฟอกสบูและลางน้ําหลายๆ คร้ัง 

หามมิใหนําสารเคมีใดๆ มาทาเพื่อฆาฤทธ์ิคลอรีนที่ผิวหนังหรือการใชครีม หรือข้ีผึ้งใดๆ ทา นอกจากแพทย
เปนผูสั่ง 
คลอรีนเขาตา 
ลางตาดวยน้ําสะอาดจํานวนมากไมนอยกวา 15 นาที ในขณะที่ลางตา พยายามใชน้ิวมือ ถางเปลือกตาออกให
กวางเพื่อใหลูกนัยนตา และเนื้อเยื้อเปลือกตาทุกสวนสัมผัสกับนํ้าใหมากที่สุด เสร็จแลวรีบนําผูประสบภัยพบจักษุ
แพทย  ถึงแมจะลางนํ้าแลว  อาการระคายเคืองตา  จะมีตอไปประมาณ 15 นาท ี

ขอหาม  หามใชยาทา หรือนํ้ายาหยอดตา เวนแตแพทยจะสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเตรียมและจายสารเคมีในการตกตะกอน ( PACl ) และปูนขาว (LIME ) 
                     องคประกอบหลักของสารละลายชวยในการตกตะกอน ( PACl ) และปูน ขาว (LIME )  สารที่
ชวยในการตกตะกอนมีชื่อเคมีเรียกวา POLY ALUMINIUM CHLORIDE เรียกสั้น ๆ วาPACl  เปนตัว  
Coagulant  ซ่ึงเม่ือรวมกับน้ําจะทําใหอนุภาคของความขุนในน้ํา มีประจุไฟฟาเปนกลาง ซ่ึงจะทําใหอนุภาค
ดังกลาวจับตัวกัน ( ไมผลักกัน ) และรวมตัวเปนตะกอนเล็ก ๆ กรรมวิธีนี้เรียกวา Coagulation เม่ือนํ้าดิบ
ดังกลาวถูกบังคับใหไหลวกไปวนมา อนุภาคที่จับตัวกันเล็ก ๆ เม่ือเร่ิมแรก  ก็จะจับตัวกันเปนตะกอนใหญขึ้น
กรรมวิธีนี้เรียกวา Flocculation การที่ตะกอนมีขนาดใหญขึ้นจะทําใหตกตะกอนไดงายขึ้น  
                       ปูนขาวเปนสารเคมีที่มีคุณสมบัติเปนดางใชสําหรับปรับคา pH ของน้ําใหอยูชวง 6.0 – 7.0 ซึง
เปนคาทีเหมาะสม 
อาคารเตรียมสารละลายสารชวยในการตกตะกอน (PACl) และปูนขาว (LIME) เปนอาคารที่อยูติดกันกับหองจาย
แกสคลอรีน ประกอบดวยอุปกรณตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
- ถังเตรียมสารละลายชวยในการตกตะกอน(PACl) จํานวน 2 ถังแตละถัง  ถังเตรียมสารละลายปูนขาว 
(LIME)จํานวน 2 ถังแตละถัง 
- อุปกรณเคร่ืองสูบจายสารละลายชวยในการตกตะกอน DiaphragmPump  จํานวน 2 ชุด 
- อุปกรณเคร่ืองสูบจายสารละลายปูนขาวDiaphragm Pump จํานวน 2 ชุด 
- เคร่ือง BLOWERS ใชสําหรับเปาลมกวนสารละลาย จํานวน 2 ชุด 
- พ้ืนที่เก็บสารชวยในการตกตะกอน (PACL) และปูนขาว ( LIME ) ขนาด 7.00 ม.* 14.00 ม. 
                          อุปกรณเคร่ืองสูบจายสารละลายชวยในการตกตะกอน  ประกอบดวยเคร่ืองสูบจาย
สารละลายชวยในการตกตะกอน  จํานวน 2 ชุด ตามปรกติจะทํางานเพียงหนึ่งชุด และสํารอง 1 ชุด ตัวเคร่ืองแต
ละตัวมีอัตราการจายสูงสุด  640 ลิตร/ชม. ขบัเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา   0.25 KW. โดยควบคุมการทํางานที่
แผงควบคุมไฟฟาที่อยูภายในอาคาร ทางออกของสารละลายชวยในการตกตะกอนทั้ง 2 ถังจะตอรวมเขาดวยกัน 
จากนั้นจะแยกเขาตัวกรอง Strainer ของแตละ เคร่ืองของเคร่ืองสูบจายสารละลายชวยในการตกตะกอน การตอ
ลักษณะน้ีจะทําใหเคร่ืองสูบแตละเคร่ืองสามารถสูบสารละลายจากถังผสมใดก็ได นอกจากน้ียังตอทอนํ้าประปา
จากถังสูงเขากับทอจาย สารละลายดังกลาวดวย ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถอัดนํ้าประปาแรงดันสูงมาลางเสนทอตาง ๆ 
ไดสะดวก ทอ ทางดานออกของเคร่ืองสูบจายสารแตละตัวจะมีหมอพัก  เพ่ือลดแรงดันอันเกิดเปนชวง ๆ ตาม
จังหวะการทํางานของเคร่ืองสูบและมีประตูน้ําควบคุมแรงดันเกิน ซึ่งเรียกวา Pressure ReliefValve ติดตั้งอยูที่
ปากถังผสม เม่ือแรงดันเกินกําหนด ประตูนํ้าตัวน้ีจะปลอยสารละลายออกกลับลงถังผสมเพ่ือลดแรงดัน 
สารละลายทีถูกสูบออกมาจากเคร่ืองสูบแตละเคร่ืองจะถูกตอออกมา ดวยทอ PVC. Ø 50 mm. เพื่อมาผานเขา 
Rota Meter อัตราวัดสูงสุด 400 ลิตร/ชม. เพ่ือวัดอัตราการสูบจายของสารละลาย เขาขบวนการผลิตตอไป  
เคร่ืองจายสารละลายปูนขาว ประกอบดวยเคร่ืองสูบจายสารละลายปูนขาว จํานวน 2 ชุด ตามปรกติจะทํางาน 
และมีอุปกรณติดตั้งเหมือนเคร่ืองจาย Pacl 
 เครื่อง Blowersใชสําหรับเปาลมกวนสารละลาย  ในระบบการกวนสารละลายของสถานีฯ จะใชระบบลมเปา
เพ่ือกวนสารละลาย โดยจะเปนเคร่ือง BLOWERS ขับเคลื่อนดวยมอเตอร ไฟฟา 4  KW. จํานวน 2 ชุด โดย
ควบคุมการทํางานที่แผงควบคมุไฟฟาที่อยูภายในอาคาร  จากทางลมออกของเคร่ือง BLOWERS จะตอทอ S/S 
Ø 50 mm. มาที่ถังเตรียม    สารละลายแตละถัง โดยมีประตูนํ้าเปนตัวควบคุม การปด – เปด ลมในแตละถัง 
และภายในถัง เตรียมสารละลายแตละถัง จะตอทอ S/S Ø 50 mm. โดยรอบและเจาะรูขนาด Ø 3 รปที ่65 
เคร่ืองเปาลมกวนสารละลาย(Blowers) mm. ๑ 0.15 เมตร ที่กนถังเพ่ือใหลมเปากวน สารละลาย 
 

 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว 
1.  จัดทําแผนฉุกเฉินปองกันสารเคมี แกสคลอรีนร่ัว 
2.  ตรวจตราสภาพถังบรรจุแกสและอุปกรณจายแกสใหอยูในสภาพดีและปลอดภัย 
3.  เก็บถังไวในที่รม อยาวางตากแดดหรือไวกลางแจง 
4.  พยายามใชถังแกสตามลําดับการจัดสง เพ่ือใหมีการเก็บไวเพ่ือใชงานในระยะเวลาที่สั้นที่สุดสงพนักงานที่
ทํางานเก่ียวของกับสารเคมีเขารับการอบรมในหลักสูตรการปองกันและระงับสารเคมีอันตราย 
5   ควรทําปายหมายเลขที่ถัง  เพ่ือปองกันการหลงลืม 
6.  อยาใชวิธีการจายแกสที่ไมถูกตองและไมปลอดภัย  เชน  การจายโดยตรงโดยไมผานเคร่ืองจายแกสคลอรีน 
7.  จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและเคร่ืองมือตาง ๆ ที่จําเปนไว และตองอยูในสภาพที่พรอมจะใชงาน 
ไดทนัท ี

7.1  อุปกรณเตือนภัย - เคร่ืองตรวจแกสคลอรีนร่ัว 
7.2  อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

 -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบสารเคมีกรองอากาศ 
 -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบถังบรรจุอากาศ 

7.3   อุปกรณควบคุมและระงับภัย 
   -  ฝาครอบนิรภัย 
   -  หีบนิรภัย 
8.   ออกแบบติดตั้งและใชเคร่ืองจายแกสคลอรีนที่มีคุณภาพดี  ใชงานไดทนทาน  บํารุงรักษาไมยาก 
9.   มีระบบการบํารุงรักษาเคร่ืองจายแกสที่มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 
10. ติดตั้งเคร่ืองทําลายแกสคลอรีนทุกแหงที่มีเคร่ืองจายแกสคลอรีนใชงาน  เมื่อแกสคลอรีนร่ัวเคร่ืองก็จะทําลาย 
คลอรีนไดหมด โดยไมฟุงกระจายออกไป 
11. กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับแกคลอรีน และถือปฏิบัติอยางเขมงวด จริงจัง และ
ตอเน่ือง 
12. ใหความรูโดยการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานไดทราบถึงอันตราย และการปองกัน ควบคุม และระงับอันตราย
จากแกสคลอรีน 
13. จัดหาเคร่ืองเตือนภัย เชน เคร่ืองตรวจจับคลอรีนร่ัว  เคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หนากากปองกัน
คลอรีน  ถุงมือ  รองเทา  หมวก  เคร่ืองมือ  อุปกรณควบคุมและระงับอันตราย  เชน  ฝาครอบนิรภัย  หีบนิรภัย
14. มีการฝกซอมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน และระบบบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณปองกันและระงับอันตรายจาก
แกสคลอรีน และลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง ตอเน่ือง 
15. ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอของศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินและหนวยงานตาง ๆที่เก่ียวของที่จะตองขอ
ความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3  ขั้นตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตแุกสคลอรีนรั่ว 
1  ตองมีผูปฏิบัติงานอยางนอย 2 คนพรอมกัน 
2. เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นตองรีบมาตรวจสอบโดยเร็ว 
3. ถาไดกลิ่นคลอรีนตองสวมหนากากทันท ี
4. ตรวจสอบหารอยร่ัวใหพบวาร่ัวทีใ่ด 
5. ร่ัวที่เคร่ืองจายแกสคลอรีน ใหปดวาลวใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
6. ร่ัวที่วาลว หรือเกลียววาลว ใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
7. ร่ัวที่หลอดคลอรีนใหลากทิ้งลงในหีบนิรภัย ปดฝาขันใหแนน 
8. ระบายแกสทิ้ง หรือตอเขากับเคร่ืองจายแกสนําไปใชตามปกต ิ
9. ใหสังเกตที่เกจวัดความดันของแกสวาตกศูนย แนใจวาแกสระบายออกไปหมดแลวไมนอยกวา 15 วัน  จึงนํา

หลอดร่ัวขึ้นมาจากหีบนิรภัย 
 หากดําเนินการแลวไมสําเร็จก็ใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชาตอไป  

 หากประเมินสถานการณแลวพบวาการร่ัวไหลของสารเคมีมีปริมาณร่ัวมาก ตองรีบออกมาจากจุดที่เกิดเหตุ 
รายงานไปยังผูบังคับบัญชาทราบทันท ี

 ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย และพนักงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งหมดรวมกันวางแผนที่จะ   
ดําเนินการระงับเหตุดังกลาวโดยเร็วที่สุด 

 ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายอพยพบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณ
ใกลเคียงไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัย(จุดรวมพล) ที่กําหนดไวในแผน 

การอพยพบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 
1. กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) ตามแผนที่วางไวกอน 
2. กอนที่จะอพยพไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัยควรดูทิศทางลมดวยวาทิศทางที่สารเคมีฟุงกระจายน้ัน 

ไมควรที่จะเปนจุดที่รวมพล ถาสารเคมีที่ฟุงกระจายมาทางเดียวกัน ผูดูแลการอพยพจะตอง 
ดําเนินการเปลี่ยนจุดรวมพลทันท ี

3. อํานวยความสะดวกใหแกผูอพยพโดยการหาอาหาร,นํ้า และสิ่งที่จําเปนอ่ืน ๆ  
4. ตองสํารวจใหแนใจวาสารเคมีที่ฟุงกระจายดังกลาว ไดสลายตัวไปแลว จึงจะนําผูอพยพกลับ 
 ไปยังที่พัก 
 หากไมสามารถควบคุมไดจะตองดําเนินการติดตอผูขายสารเคมีดังกลาวเพ่ือขอคําแนะนําหรือเพ่ือใหเขา
มาดําเนินการระงับเหต ุ
 หลังจากควบคุมสถานการณไดแลว ตรวจสอบอุปกรณทุกชิ้นหลังการใชและนําไปเก็บใหถูกที่เพื่อรอใชใน
คร้ังตอไป 

 
 



แผนผัง ข้ันตอนการปฏิบัติการ เม่ือเกิดเหตุการณแกสคลอรีนรั่ว 

 
 

เตรียมอุปกรณใหพรอม 

เขาไปตรวจสอบ 

ไดกลิ่นคลอรีน 
หรือไม 

สัญญาณเตือนภัยดัง 

ไมไดกล่ิน

ตรวจเช็คเครื่องตรวจจับ 

ไดกลิ่นคลอรีน 

สวมหนากากปองกันไอพิษ 

ตรวจสอบหา
รอยร่ัว 

ร่ัวที่ถัง ร่ัวที่วาลว 
ใชเซฟต้ี 

ไซลินเดอร ใชเชฟต้ีแค็ป 

ใชแอมโมเนีย 
ตรวจเช็ครอยร่ัว 

ยังรั่วอยู 

แกไขหยุดรั่ว 

ตอเขาเครื่องจายเพ่ือนําไปใชอีกหรือระบายทั้ง 



บทที่ 4 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัว 
1. สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆของพนักงาน หรือประชาชนที่ไดรับความเสียหาย 
2. จัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือใหมมาซอมแซม หรือเพ่ิมเติมแทนที่เสียหายเพ่ือกลับสูสภาพพรอมใชงานใหเร็วที่สุด 
3. จัดใหมีการบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ จากเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัว 
4.  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือของ กปภ.        
ตอผูประสบเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัวอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 

1. รายช่ือผูรับผิดชอบในพ้ืนที่ตาง ๆ ของสถานีผลิต 
 

1. อาคารกรองน้ําและตกตะกอน 1. นายเพ่ิม  เกิดมูล…………….. 
2. นาย…………………………………. 

2. อาคารเก็บสารเคมีและจายสารเคม ี 1. นายกระจาง   มาคุณ………….. 
2. นาย…………………………………. 

3. อาคารสํานักงาน…………………………….. 1. นายธนวัฒน  เรือนทิพย…………….. 
2. นาย…………………………………. 

4. อาคารพัสด…ุ………………………….. 1. นายณรงคศักดิ์  ปารมี………………………………….. 
2. นาย…………………………………. 

 
 

3. หมายเลขโทรศัพทที่สําคัญที่ตองทราบ 
1. โรงพยาบาลวังเหนือ054-279013      
2. สถานีตํารวจ  054-279078       
3. ที่วาการอําเภอ 054-279000       
4. ผูบังคับบัญชา ผูจัดการ 081-2800908        
5. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 054-279145     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


