
โดย

นายประพัฒน์ เชื้อช่วยชู

หัวหน้าชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย เขต 14 อุดรธานี

ขั้นตอนการจัดการอุบตัิเหตุทางรังสี       

บนทางสาธารณะ



ความหมาย
อุบัติเหตุ

อุบัติภัย

ทางสาธารณะ



สาธารณภัย  หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย 

อุทกภัย    ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรค

ระบาดสัตว์น้้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ

อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มี

ผู้ท้าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิด

อันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน                             

หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ                   

และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อ

วินาศกรรมด้วย



ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง
ผู้บัญชาการเหตุการณ์

เจ้าพนักงาน
อาสาองค์กรการกุศล

ผู้ร่วมสังเกตการณ์ (ไทยมุง)

ผู้ประสบภัย



การจ าแนกประเภทวัตถุอันตราย
• ประเภทที่ 1     วตัถุระเบิด
• ประเภทที่ 2 ก๊าซ
• ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ
• ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ
• ประเภทที่ 5     สารออกซิไดซ์และออร์แกนนิคเปอร์ออกไซด์
• ประเภทที่ 6 วัตถุมีพิษ และวัตถุติดเชื้อ
• ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี
• ประเภทที่ 8 วัตถุกัดกร่อน
• ประเภทที่ 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด



ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี

• ค าจ ากัดความของวัสดุกัมมันตรังสี
วัตถุใดที่มีนิวเคลียส์ที่เปล่งรังสีได้

• อ านาจการทะลุทะลวงของวัสดุกัมมนัตรังสี
รังสี ALFA กระดาษสามารถหยุดการทะลุทะลวงได้

รังสี BETA แก้วสามารถหยุดการทะลุทะลวงได้
รังสี GAMMA ไม่สามารถหยุดการทะลุทะลวงได้



7 สารกัมมันตรังสี

ความเสี่ยง

• รังสีที่วัตถุเปล่งออกมา

ตัวอย่าง : โคบอล (Cobolt60) ไอโอดีน (iodine131)

ซีเซียม (caesium137)

ระยะความเสี่ยง

• ความเข้มของรังสีน้อยกว่า 100 µSv/h หรือวัดไม่ได(้มากกว่า 5 เมตร)



วิธีป้องกันอันตรายจากรังสี

• ระยะทาง: ความเข้มของรังสีแปรผกผันกับระยะทางยกก าลัง
สอง

• ระยะเวลา: ให้น้อยที่สุด 

• มีสิ่งก าบัง: โล่ ก าแพง





พระราชบัญญัติ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐



7.1 กรณีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ใด

(ม.21)

(1) ให้ผู้อ้านวยการท้องถิ่นของ อปท.แห่งพื้นที่นั้น มี

อ้านาจหน้าที่ ดังนี้

- สั่งข้าราชการพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานของรัฐ  เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ    

ในเขต อปท. แห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง

อย่างใดตามความจ้าเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ

ยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่อยู่ในเขต อปท. 

แห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย 

7. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ม.21-31)



- ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุก

ระบบท่ีอยู่ในเขต อปท. แห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่

เกี่ยวเนื่อง

- ขอความช่วยเหลือจาก อปท.อื่นในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

- สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่

ก้าหนด 

- จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยท่ัวถึงและรวดเร็ว

(2) ให้ผู้อ้านวยการอ้าเภอ และผู้อ้านวยการจังหวัด มีอ้านาจ

หน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ้านวยการท้องถิ่น ให้สั่งการได้ในเขต

อ้าเภอและในเขตจังหวัดของตน แล้วแต่กรณี (ม.22วรรค1)



(3) กรณีจ้าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีห่รือ

หน่วยงาน ของรัฐที่อยู่นอกเขต อปท.แห่งพื้นที่ตน (ม.22วรรคสอง)

- ให้ผู้อ้านวยการท้องถิ่นแจ้งให้ผู้อ้านวยการอ้าเภอ หรือ

ผู้อ้านวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อส่ังการโดยเร็ว

(4) กรณีจ้าเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ม.22)

- ผู้อ้านวยการจังหวัดจะสั่งการหน่วยงานของรัฐ อปท. เจ้าหน้าที่

ของรัฐ หรือบุคคลใด กระท้าการหรืองดเว้นกระท้าการใดที่มี

ผลกระทบต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได้ แต่ต้อง

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

- หากจ้าเป็นต้องให้มีผลบังคับเกิน 24 ชั่วโมง ให้เป็นอ้านาจของ

ผู้บัญชาการที่จะสั่งการได้ตามความจ้าเป็นแต่ไมเ่กิน 7 วัน



(5) กรณีพื้นที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในพื้นที่ความ

รับผิดชอบของผู้อ้านวยการท้องถิ่นหลายคน (ม.22วรรคท้าย)

- ให้ผู้อ้านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดปฏิบัติหน้าท่ีตาม 

ม.21 ไปพลางก่อน แล้วแจ้งให้ผู้อ้านวยการท้องถ่ินอื่นทราบ

โดยเร็ว

(6) กรณีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย 

(ม.23)

- ให้ผู้อ้านวยการในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าท่ี

สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อ้านวยการ

ซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

น้ัน



7.2 การด้าเนินการเมื่อเกิดสาธารณภัย

(1) เจ้าพนักงาน

- เป็นหน้าที่ของเจ้าพนกังานที่ประสบเหตตุ้องเข้าด้าเนินการ

เบื้องต้นเพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ้านวยการ

ท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นเพื่อสั่งการต่อไป และในกรณีจ้าเป็น

อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจด้าเนินการใด ๆ 

เพื่อคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้

(ม.24)

- กรณีเจ้าพนักงานจ้าเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่

ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย เพื่อท้าการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ให้กระท้าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้

ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไมม่ีเจ้าของหรือผู้

ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของ

ผู้อ้านวยการ (ม.26วรรคหนึ่ง)



- กรณีทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ

พื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย เป็นสิ่งที่ท้าให้เกิด สาธารณภัยได้ง่าย

ให้เจ้าพนักงานมีอ้านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้าย

ทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้ (ม.26

วรรคสอง)

- กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งให้เจ้า

พนักงานมีอ้านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจา้เป็นแก่

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย     เจ้าพนักงานไม่

ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระท้า

ดังกล่าว (ม.26วรรคท้าย)



(2) การสั่งดัดแปลง ท้าลาย (ม.25)

- ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจาก

สาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง ผู้อ้านวยการมีอ้านาจสั่งให้

เจ้าพนักงานดัดแปลง ท้าลาย หรือเคลื่อนย้าย

สิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดท่ีเป็น

อุปสรรคแก่การบ้าบัดปัดป้องภยันตรายเฉพาะเท่าที่

จ้าเป็น รวมถึงกรณีจ้าเป็นต้องด้าเนินการเพื่อป้องกัน

ภัยต่อส่วนรวมด้วย (ม.25 วรรคหนึ่งและวรรคสอง)

- กรณีการดัดแปลง ท้าลาย หรือเคลื่อนย้าย

สิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สิน จะมีผลท้าให้เกิดสา

ธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่อื่น หรือก่อให้เกิดความ

เสียหายเพิ่มขึ้นแก่เขตพื้นที่อื่น ผู้อ้านวยการท้องถิ่นจะ

สั่งได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ้านวยการจังหวัด 

(ม.25 วรรคท้าย)



(3) การสั่งอพยพ (ม.28)

- ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ้านวยการ และ

เจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย มีอ้านาจสั่งอพยพผู้

ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีที่เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัย และ

การอยู่อาศัยนั้นจะก่อให้เกิดภยันตราย หรือกีดขวาง

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ท้ังนี้เฉพาะเท่าที่

จ้าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



(4) การห้ามเข้าเขตพื้นที่ (ม.29)

- ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ้านวยการกลาง 

ผู้อ้านวยการจังหวัดผู้อ้านวยการอ้าเภอ และผู้อ้านวยการ

ท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ้านวยการอ้าเภอ จะ

ประกาศห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือด้าเนิน

กิจการใดในพื้นที่ที่เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัย และ  

การอยู่อาศัยหรือด้าเนินกิจการใดนั้นจะเป็นอันตรายอย่าง

ร้ายแรงก็ได้ โดยให้ก้าหนดระยะการห้ามและเขตพื้นที่ห้าม

ตามที่จ้าเป็น



(5) การบรรเทาสาธารณภัย (ม.27)  

- ผู้อ้านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจาก

ผู้อ้านวยการ  มีอ้านาจหน้าที่ 

(1) จัดให้มีสถานที่ชั่วคราว ให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัย หรือรับ

การปฐมพยาบาล และการรักษาทรัพย์สินของผู้ประสบภัย

(2) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ท่ีเกิดสาธารณภัย

และพื้นที่ใกล้เคียง

(3) ปิดกั้นไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดสา

ธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง

(4) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจร

ผู้ร้าย



ขั้นตอนการจัดการ



































ขั้นตอนการจัดการ































ขั้นตอนการจัดการ
รถบรรทุกน้้ามัน














