
1SAFET Y LIFE

หนาที่ของนักดับเพลิงสหรัฐฯและแคนาดา
อีกอยางหน่ึงทีกํ่าหนดไวไวในขอบังคบัตามมาตรฐาน
และกฎหมายคือระงับเหตุบนทองถนน ไมวาจะ
เปนถนนทั่วไป ทางหลวง ทางพิเศษ หรือแมแต
ทางดวน โดยเหตุที่ เกิดข้ึ นบนถนนจะรวมถึ ง
อุบัติเหตุทางรถยนต รถบรรทุกนํ้ามัน/แกส/สาร
เคมี (วัตถุอันตราย) พลิกคว่าํ ยานพาหนะตางๆ
เกิดไฟไหม/ระเบิด เกิดภัยธรรมชาติ ทําใหการ
จราจรเปนอัมพาต หรอืผูใชถนนไดรบัความเสยีหาย
หรอืบาดเจ็บ/เสียชวีิต

งานตอบโตเหตุฉุกเฉินบนถนนหลวงที่มี
ยานพาหนะวิ่ งไปมาอยู ตลอดเวลาเปนงานที่
อันตรายอยางสดุขีด ไมวาจะเปนการกอบกูอุบัตเิหตุ
ทางรถยนตทั่วไปหรืออุบัติภัยรถบรรทุกนํ้ามัน/
แกส/สารเคมพีลกิคว่าํซึง่มแีนวโนมจะเกิดไฟไหม/
การระเบิด

อันตรายและความรุนแรงของอุบิตเหตุจะ
เพิม่ข้ึนหากเกิดจากการใชความเร็วสงูเกิดบนถนน
มีพื้นผิวจราจรจาํกัด หรือเกิดบนถนนสองเลนที่วิ่ง
สวนกันตามชนบท ดงัน้ันนักดบัเพลงิทีเ่ขาระงับเหตุ
ฉกุเฉนิบนถนนตองดแูลตวัเองเพือ่ไมใหไดรบัอันตราย
จากยวดยานพาหนะที่วิ่งผานจุดเกิดเหตุในขณะที่
นําตวัผูไดรบับาดเจบ็ออกมาจากซากรถ เคลือ่นยาย
ยานพาหนะที่เกิดเหตุ ทาํการดับไฟ หรือชาํระลาง
การปนเปอนบนผิวถนน ฯลฯ

และที่จะนําเสนอตอไปน้ีคือแนวทางการ
ระงับเหตุฉุกเฉินบนถนนของหนวยดับเพลิงสหรัฐ
อเมรกิาและแคนาดา เพือ่ใชเปนกรณีศกึษาสาํหรบั
การปฏบัิตงิานกอบกูอุบัตเิหตแุละอุบัตภิยัทีเ่กิดบน
ทางหลวง ทางดวน หรอืถนนสายตางๆ ในบานเรา
ซึง่ไมจาํเปนทีเ่ราจะตองทาํตามแบบเขาทกุประการ
แคนําสาระสาํคญัมาปรบัใชเพือ่ใหงานมปีระสทิธภิาพ
และความปลอดภัยสงูข้ึนก็ดีมากแลว

การเตรียมพรอมเผชิญเหตุ
จดุเกิดอุบัตเิหตทุางรถยนตอาจจะทาํใหเกิด

อันตรายอ่ืนตามมาอีกหลายอยาง รวมถงึสายไฟฟา
ทีท่าํใหไฟฟาดดู/การอารก โครงสรางอาคารไดรบั
ความเสยีหาย/รถยนตทะลเุขาไปในตวัอาคาร แกส
ธรรมชาติ/แกสแอลพีจีรั่ วไหล นํ้ามันเชื้อเพลิง
หกลนหรือของเหลวไวไฟอ่ืนๆ รั่วออกมา อันตราย
จากวตัถอัุนตรายตางๆ ฯลฯ หนวยงานทีจ่ะตองเขา
ไปในที่เกิดเหตุดวยคือหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน
(EMS; Emergency Medical Services) และหนวย
กูภยัหรอืหนวยรถบันได ซึ่งหนวยรถบันไดจะไดรบั
มอบหมายใหทาํการปดก้ันการจราจรหากเหตเุกิด
บนถนนทีม่หีลายเลน หรอืทาํหนาทีช่วยผูตดิอยูใน
อุบัตเิหตใุหออกมาอยางปลอดภยั นอกจากน้ียงัอาจ
ตองระดมหนวยงานที่อุปกรณพิเศษที่ใชเฉพาะใน
กรณีเกิดอุบัตเิหต  เุชน หนวยเครือ่งตดัถาง เน่ืองจาก
นักดับเพลิงหลายรายไมไดรับการฝกการใชเครื่อง
ตัดถางเพื่อเอาตัวผูบาดเจ็บออกมาจากซากรถ แต
พวกเขาก็ยังมีบทบาทสําคัญเพื่อสรางความมั่นใจ
วาจะมีการจัดการอุบัติเหตุที่เหมาะสมและการนํา
ตวัคนเจบ็ออกมาประสบความสาํเรจ็ดวยดี

ณ จุดเกิดเหตุ หนวยดับเพลิงหนวยแรกที่
เขาถึงมีงานตองทําหลายอยาง บุคลากรในหนวย
ตองเขาตรวจสอบเพือ่ระบุอันตรายทีพ่บและเฝาระวงั
เหตุเพลิงไหมตามความจาํเปน เมื่อพบวามีคนติด
อยูในซากรถ การทาํงานตองเพิม่ความระมดัระวงั

และรอบคอบ หากมไีฟไหมเกิดข้ึนตองเตรยีมปองกัน
ผูติดอยูในซากรถ ใชเครื่องดับเพลิงผงเคมีแหง
สารสะอาด หรอืคารบอนไดออกไซดขนาด 15 ปอนด
1 เครื่องใชดับไฟได แตถาไดสายฉีดนํ้าขนาด 1 ½
น้ิว หรือ 1 ¾ น้ิว จะดกีวา โดยเฉพาะหากมกีารหก
รัว่ไหลของนํ้ามันเชือ้เพลิง

เพือ่ใหงานมปีระสทิธภิาพมากข้ึน หนวยแรก
ทีเ่ขาถงึทีเ่กิดเหตตุองแบงงานกันทาํตามหนาทีข่อง
บุคลากรทีอ่ยูบนรถดบัเพลงิ แมวาหนวยดบัเพลงิที่
เขาถึงที่เกิดเหตุจะเรียกวา หนวยรถดับเพลิง แตก็
มงีานหลายอยางทีต่องแบงยอยออกไปตามภารกิจ
ทีไ่ดรบัมอบหมายหรอืตามอุปกรณทีร่บัผิดชอบอยู

ความรับผิดชอบของคนขับรถดับเพลิง
พลขับรถดับเพลงิที่เขาถึงที่เกิดเหตุเปนคัน

แรกมงีานสาํคญัหลายประการตองทาํใหเสรจ็สิน้ ตอง
มัน่ใจวา รถดบัเพลงิเขาถงึทีเ่กิดเหตอุยางปลอดภยั
รวมไปถึงดูแลความปลอดภัยของผูประสบเหตุ
เจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ ที่เขามาปฏิบัติงาน
รวมทั้งผูเห็นเหตุการณ ผูสังเกตการณ สื่อมวลชน

ถาเปนไปได รถดบัเพลงิควรจอดบนทางข้ึน
เนิน และอยูในตาํแหนงเหนือลมจากทีเ่กิดเหต ุโดย
อาจจะเปนเรื่องทาํไดยาก ข้ึนอยูกับวารถดับเพลิง
เขาถึงที่เกิดเหตุทางทิศไหน แตนักดับเพลิงและ
คนขับจะตองพิจารณาเรื่องน้ีทั้งกอนและระหวาง
การตอบโตเหตุ ตําแหนงของรถดับเพลิงที่ดีที่สุด
ตองมรีะยะหางจากจดุเกิดเหตทุีเ่หมาะสม สามารถ
ใหการปองกันอันตรายแกผูปฏิบัติงานและเขาออก
งายสําหรับนักดับเพลิงและเจาหนาที่ กูภัย โดย
ตาํแหนงของรถดับเพลงิตองปกปองเจาหนาทีกู่ภัย
เจาหนาที่พยาบาล และนักดับเพลิง เพื่อใหมีความ
ปลอดภยัขณะปฏบัิตงิาน อีกทัง้ตองใหมทีางเขาออก
จุดเกิดเหตทุี่สะดวกแกเจาหนาทีทุ่กฝายดวย

พลขับรถดบัเพลงิตองพจิารณาเรือ่งนํ้าสาํรอง
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ดวย ตองคิดลวงหนาไววาจะมีหนวยที่ใชนํ้าและจะ
หาไดจากที่ไหน รวมทั้งวิธีดีที่สุดในการจายนํ้าใน
กรณีอุบัตเิหตมุคีวามรนุแรงมากข้ึน หากจาํเปน ตอง
มีการสาํรองโฟมดับเพลิงไวใช โดยเฉพาะหากเปน
อุบัติเหตุที่มีของเหลวไวไฟรัว่ไหล พลขับตองคดิไว
เสมอวา ตองพยายามหลกีเลีย่งไมใหนํ้าในถงับรรจุ
เกิดความรอนจดัหรอืเยน็จดั ควรมกีารหมนุเวยีนนํ้า
ในถงัระหวางการปฏิบัติงานหากมีการจายนํ้าแลว
นํ้าไมไหลออกจากสายสบู

ความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยรถ
ดับเพลิง

หวัหนาหนวยรถดบัเพลงิมคีวามรบัผิดชอบ
หลายประการ อาท ิตองระบุอันตรายทีม่อียูในทีเ่กิด
เหตทุัง้หมด รวมถงึนํ้ามนัเชือ้เพลงิของยานพาหนะ
และระบบไฟฟา ตรวจสอบทอหรือสายของระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ ซึง่อาจไดรบัความเสยีหายจาก
อุบัติเหตุ ควบคุมอันตรายจากการจราจร ดูแลผู
ประสบอุบัติเหตุและครอบครัวของพวกเขาทีกํ่าลงั
เปนกังวล ตลอดจนตรวจสอบวตัถอัุนตรายทีอ่าจมอียู
ในที่เกิดเหตุ หัวหนาหนวยรถดับเพลิงจําเปนตอง
แจงขาวและขอการสนับสนุน ยกเวน กระบวนการ
ดงักลาวไดมกีารดาํเนินการและเปนไปตามสายงาน
บัญชาการแลว นอกจากน้ีหวัหนาหนวยรถดบัเพลงิ
ตองตรวจสอบและประเมินการทํางานของผู ใต
บังคบับัญชาเพือ่ใหเสรจ็สิน้ไปดวยดี

ความรับผิดชอบของนักดับเพลิงหนวย
รถดับเพลิง

นักดบัเพลงิหนวยรถดบัเพลงิตองสวมอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะเพือ่ปกปอง
ดวงตาและมือ แวนตานิรภัยหรือที่ครอบตาซึ่งให
ระดับการปองกันที่สูงข้ึนคือสิ่งจําเปน สําหรับมือ
ใหสวมถงุมอืทีส่ามารถปองกันการตดิเชือ้ทางเลอืด
(Bloodborne Pathogen) ไดเปนอยางนอย รวมดวย
ถงุมอืทีป่กปองมอืจากวตัถแุหลมคมและเศษกระจก
ทีม่อียูในทีเ่กิดเหต ุมถีงุมอืทีว่างขายในทองตลาดให
การปองกันอันตรายทัง้สองอยาง ภายใตสถานการณ
มคีวามเสีย่ง นักดบัเพลงิประจาํรถดบัเพลงิจะตองสวม
เครือ่งชวยหายใจ SCBA สาํรองไวในกรณีตองระงับ
เหตเุพลงิไหมเกิดข้ึนกับรถทีเ่กิดอุบัตเิหต ุเน่ืองจาก
มีนํ้ามันรั่วไหล และหากเกิดเหตุการณดังกลาว
(ไฟไหม) นักดับเพลิงตองมีปฏิกิริยาโตตอบอยาง
รวดเร็วเพื่อทําการดับไฟและนําตัวผูประสบเหตุ
ออกไปยงัทีป่ลอดภยัซึง่เครือ่งชวยหายใจ SCBA จะ
มสีวนชวยไดมาก

งานหลกัอยางหน่ึงของนักดบัเพลงิประจาํรถ
ดบัเพลิงคอื ทาํใหรถดับเพลงิจอดอยางมัน่คงไมให
เลื่อนไปขางหนา และเปดชองวางใหรถบริการ
แพทยฉุกเฉินเขาไปชวยเหลือผูบาดเจ็บไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย นักดับเพลิงประจํารถตอง
คุนเคยกับเทคนิคการก้ันที่เกิดเหตุและรูวาจะเอา
อุปกรณเขาออกตรงไหนจงึจะสะดวก และปลอดภยั
หากมีของเหลวไวไฟรั่วไหล ใหพิจารณาใชสายฉีด
โฟมระงับเหตุ พรอมกันน้ัน พยายามควบคุมหรือ
ยบัยัง้การรัว่ไหลเพือ่ปองกันไมใหวตัถอัุนตรายไหล
ไปยังระบบระบายนํ้าเสียหรือแหลงนํ้าตางๆ ใหใช

วสัดดุดูซบัในการลดอันตรายของของเหลวไวไฟ แม
แตดินหรือทรายก็สามารถหยุดการรั่ วไหลของ
นํ้ามนัเชือ้เพลงิได หากไมมสีิง่อ่ืนใดในบรเิวณน้ัน

สิ่ งสําคัญอีกประการหน่ึงคือตองถอดข้ัว
แบตเตอรีของรถที่เกิดอุบัติเหตุออกเพื่อปองกัน
การสปารกกับนํ้ามันหรือการรั่วไหลของกระแส
ไฟฟาที่อาจทาํอันตรายกับผูประสบเหตุและตัวนัก
ดบัเพลงิเอง แตกอนจะถอดข้ัวแบตเตอรอีาจจะตอง
ใชประโยชนโดยการเลือ่นเบาะทีค่วบคมุดวยไฟฟา
เพือ่ชวยในการนําตวัผูประสบเหตอุอกจากตัวรถ

โทรศพัทมอืถอืหลายรุนอาจชวยในเรือ่งของ
การระบุตาํแหนงของแบตเตอรแีละสิง่อํานวยความ
ปลอดภัยของรถรุนตางๆ ได หากรถชนเสาไฟฟา
หรืออุปกรณอ่ืน จะตองตรวจสอบใหแนใจวาไมมี
กระแสไฟฟาไหลในตัวรถ สังเกตสายไฟฟาที่ตกลง
มาหรือสายที่อยูใตเสา ในกรณีเสาไฟฟาโคนหรือ
หักลงมา ตองแนใจวาพนักงานไฟฟาไดเขามาใน
พื้นที่แลวและประกาศใหเปนเขตฉุกเฉินจาํกัดการ
เขาออก หากทอแกสหรอืโพรเพน (แอลพีจ)ี อยูใน
บรเิวณน้ันเกิดการรัว่ไหล ใหยบัยัง้การแพรกระจาย
ออกมา ทัง้น้ี นักดบัเพลงิตองเขาตรวจสอบโครงสราง
ที่อยูใกลเคียงวามกีระแสไฟฟาหรือแกสไหลเขาไป
ขางในหรือไม เมื่ออุบัติเหตุทําใหสาธารณูปโภค
เสียหาย นักดับเพลิงหนวยรถดับเพลิงจาํเปนตอง
ชวยเหลอืหนวยบรกิารแพทยฉกุเฉนิหรอืหนวยกูภยั
ในการนําทางเขาไปหาตัวผูประสบเหตุ พยุงตัวผู
บาดเจ็บ สงเครื่องมือ ชวยสองสวางที่เกิดเหตุ และ
งานอ่ืนๆ

การจัดกําลังเพ่ือเผชญิเหตุ
อุบัติเหตุทางรถยนตเปนโอกาสดีที่หนวย

ดบัเพลงิจะไดเขาไปกอบกูความเสยีหาย มสีิง่ตองทาํ
หลายอยางในที่เกิดเหตุซึ่งแตกตางจากงานประจาํ
นักดบัเพลงิประจาํรถดบัเพลงิคนัแรกที่เขาถึงที่เกิด
เหตุตองจัดคนและเครื่องมือเขาไปปฏิบัติงานเพื่อ
ใหเกิดผลสําเร็จในการบรรเทาเหตุ

การจดัทมีเขาระงับเหตอุาจสบัสนหากมเีพยีง
หนวยเดยีวทีเ่ขาถงึทีเ่กิดเหต ุเน่ืองจากมงีานตองทาํ
มากมายขณะที่บุคลากรมีจาํกัด และรถที่เขาไปใน
ที่เกิดเหตุสวนใหญสามารถทําไดเฉพาะการกูภัย
และดบัเพลงิขณะทีม่งีานอ่ืนอีกหลายอยางทีต่องทาํ
ประเดน็สาํคญั หนวยทีเ่ขาระงับเหตตุองทาํสิง่จาํเปน
เรงดวนเสยีกอนน่ันคอื นําตวัผูตดิอยูในซากรถออก
มาอยางปลอดภยั ซึง่ตองใชนักดบัเพลงิอยางนอย 4
นาย แตถาได 6 นายจะยิ่งดี

ในฐานะหวัหนาสถานีหรอืหวัหนาหนวยดบั
เพลิง ตองแนใจวานักดับเพลิงใตบังคับบัญชาของ
คณุไดเรยีนรูสิง่ทีไ่ดคาดหวงัจะไดเผชญิกับอุบัตเิหตุ
บนทองถนนซึง่จะทาํใหพวกเขาสามารถระงับเหตไุด
อยางรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพตามทีห่วงัไว

หลักการตอบโตเหตุฉุกเฉินบนถนน
สําหรับหนวยงานที่รับผิดชอบการตอบโต

อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินบนทองถนนโดยตรง มี
หนาที่บริหารจัดการใน 2 ประเด็นไดแก

 จัดหาอุปกรณเหมาะสมใหกับเจาหนาที่
ผู ปฏิบัติงานสําหรับใชในจุดเกิดเหตุไดอยางมี

ประสิทธิภาพและทันการณเพื่ อการตรวจสอบ
รักษาพยาบาล กูภัย ดับเพลิง เก็บกูวัตถุอันตราย
และปกปองสิง่แวดลอม

 จัดตั้งและดูแลมาตรการความปลอดภัย
ในที่เกิดเหตุฉุกเฉินสําหรับผูปฏิบัติงาน ผูไดรับ
ความเสยีหายและสาธารณะทัง้หมด

ปลอดภัยไวกอน : การสรางสิ่งแวดลอม
การทํางานท่ีปลอดภัย

เราจําเปนตองตั้งองคกรเพื่อจัดการยาน
พาหนะในทีเ่กิดเหตฉุกุเฉนิและใชเครือ่งมอืควบคมุ
การจราจรบนถนน เพื่อสรางสภาพการทํางานที่
ปลอดภยัสาํหรบัผูปฏบัิติงานตอบโตเหตุ เน่ืองจาก
เราไมสามารถมัน่ใจไดวาผูขับข่ีทัว่ไปจะระมดัระวงั
โดยอัตโนมัติเมื่อขับผานจุดเกิดเหตุ แมวาจะไดมี
การรณรงคแนะนําวิธปีฏบัิตทิี่ถกูตองสาํหรบัผูขับข่ี
ยวดยานเมือ่ผานบรเิวณเกิดอุบัตเิหตตุลอดมาก็ตาม

มีรายงานระบุวามผูีบาดเจ็บจากเหตุการณ
“เกือบเปนอุบัติเหตุ” (Nearmiss) เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ
และผูขับข่ีมกัใชความเรว็สงูเมือ่ผานจดุเกิดเหต ุทัง้น้ี
ทัว่ภมูภิาคอเมริกาเหนือมีเจาหนาที่ทั้งตํารวจและ
นักดับเพลิงเสียชีวิตระหวางปฏิบัติหนาที่จัดการ
อุบัตเิหตบุนทองถนนในอัตราสงูมาก

ความเสี่ยงสูงสําหรับเจาหนาที่ตอบโตเหตุ
ฉุกเฉินบนถนนจะเกิดข้ึนระหวางปฎิบัติหนาที่ 2
ชวงคือ ชวงเริ่มติดตั้งอุปกรณควบคุมการจราจร
(Set-up) และชวงถอนกําลังออกจากจุดเกิดเหตุ
(Takedown)

ชวงเริ่มติดตั้งอุปกรณฯ เพื่อควบคุมการ
จราจรบริเวณเกิดเหตุฉุกเฉนิเปนชวงที่ยังไมมีการ
เตือนอยางสมบูรณเพราะงานยังไมเสร็จสิ้น ผูขับข่ี
ยวดยานจะยงัไมรูวามเีจาหนาทีต่อบโตเหตฉุกุเฉนิ
และเครื่องมือของพวกเขาอยูขางหนา จึงอาจไม
ระมัดระวังและขาดความรอบคอบในการสัญจร
ผานจุดเกิดเหตุ

ระหวางการถอนกําลงั งานทีท่าํจะเปนไปใน
ลักษณะ “ไมฉุกเฉิน” แตการถอนทั้งกําลังคนและ
อุปกรณออกจากจุดเกิดเหตุก็มีความเสี่ยงเหมือน
กับชวงเริ่มติดตั้งอุปกรณ ผูบัญชาการสถานการณ
(Incident Commander) ตองวางแผนในการเปด
การจราจรใหเปนปกติหลังจากจัดการเหตุฉุกเฉิน
เสรจ็สิน้และตองสือ่สารใหผูปฏบัิตงิานทกุคนในจดุ
เกิดเหตุไดรับรู รถฉุกเฉินตองถูกใชเปนโลกําบังให
กับผูปฏบัิตงิานเคลือ่นยายอุปกรณออกไปจากถนน
เจาหนาที่ตาํรวจตองประจาํการอยูในที่เกิดเหตจุน
กวานักดับเพลิงทั้งหมดเดินทางกลับสถานี

ความเสีย่งทีเ่กิดจากการเคลือ่นยายเครือ่งมอื
ตอบโตเหตฉุกุเฉนิออกไปและเปลีย่นสภาพพืน้ทีจ่าก
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ที่เปนเหตุฉุกเฉินกลับมาเปนปกติ สามารถทาํให
ลดลงไดดวยความตระหนัก การฝกอบรม การ
ทาํงานเปนทมี และการสือ่สาร ในแตละสถานการณ
ตองมกีารประเมนิตางหาก เพือ่วางแผนตอบโตเหตุ
ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพเพือ่ใหแตละเหตกุารณ
มคีวามปลอดภยัเทาทีจ่ะเปนไปได

การขับรถเขาท่ีเกิดเหตุ
สิ่งสําคัญประการแรกของการตอบโตเหตุ

ฉุกเฉินคือ การเขาถึงที่เกิดเหตุอยางปลอดภัยทั้ง
ยานพาหนะและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ดังน้ันตอง
ปฏบัิตติามขอบังคบัการขับข่ีปลอดภยัอยางเครงครดั
พรอมกับใชความระมัดระวังเปนพิเศษ จาํไวเสมอ
วา เราไปเพือ่ชวยเหลอืผูประสบอุบัตเิหต ุอยาทาํ ให
ตวัเองเปนเหยือ่อุบัตเิหตไุปดวย

กฎการขับข่ีปลอดภัยสําหรับรถดับเพลิง
และยานพาหนะฉุกเฉินชนิดตางๆ กําหนดไวเปน
มาตรฐานและกฎหมายของแตละประเทศ เพื่อให
ผูขับข่ีปฏิบัติตาม แตมีขอแนะนําที่เปนประโยชน
อยางหน่ึงคือ พยายามขับรถไปยังที่เกิดเหตุโดยใช
เสนทางทีจ่ะไปไดเรว็และปลอดภยัทีส่ดุ ตนขับตอง
ชาํนาญและรูเสนทางเปนอยางดี และเมื่อไปถึงจะ
ไดก้ันจดุเกิดเหตไุดอยางมปีระสิทธภิาพ

การเขาถึงท่ีเกิดเหตุและการปฏิบัติงาน
ไมวาจะเปนการจัดการอุบัติเหตุ การเขาที่

เกิดเหตุ การคุมกันที่ เกิดเหตุ การชวยเหลือผู
บาดเจบ็ ฯลฯ ตองคาํนึงถงึความปลอดภยัเปนปจจยั
สาํคญัสงูสดุ โดยตองกูภยัและทาํทกุอยางใหปลอดภยั
เปนลาํดบัแรกกอนจะทาํงานอยางอ่ืน

นอกเหนือจากการจัดการอุบัติเหตุรถยนต
ชนกัน การกูภยั/ชวยชวีติ การดบัไฟ การเก็บกูวตัถุ
อันตราย หรือการใหการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ
เจาหนาทีต่อบโตเหตตุองจดัการจราจรในทีเ่กิดเหตุ
ฉุกเฉินดวย

ปองกันจุดเกิดเหตุ
เพือ่ทาํใหจดุเกิดเหตมุคีวามปลอดภยัสาํหรบั

ผูปฏบัิติตอบโตเหต ุใหปฏบัิตดิังตอไปน้ี
1. ทําใหจุดเกิดเหตุมีความปลอดภัยเพื่อ

ปองกันบุคลากรตอบโตเหต ุอุปกรณ และสาธารณะ
จากสภาพอันตรายตางๆ ในที่เกิดเหตุและบริเวณ
ที่มีการควบคุมการจราจร (เริ่มจากจุดที่มีการ
จราจรปกติเขาทางเบ่ียงผานจุดเกิดเหตุไปสิ้นสุด
ตรงบริเวณที่มีการจราจรปกติอีกครั้ง)

2. จัดตั้ งเขตควบคุมการจราจรเพื่อใหผู
ขับข่ียวดยานผานจุดเกิดเหตุไดรับการเตือนและมี
เวลาในการปรับตัวอยางเพียงพอ

3. แยกคนเดินเทาออกจากบริเวณที่มียาน
พาหนะสัญจรไปมา

4. จํากัดการเขาที่เกิดเหตุเฉพาะผูไดรับ
อนุญาตเทาน้ัน

การทาํใหจดุเกิดเหตมุคีวามปลอดภยัหมายถงึ
การทําใหจุดเกิดเหตุอยูในการควบคุม ทําใหเปน
จุดสนใจแกผูขับข่ีและคนเดินเทาและรับรูวากําลัง
เกิดอะไรข้ึน ทาํใหไมสบัสน

การจัดตั้งเขตควบคุมการจราจรในบริเวณ
ทีเ่กิดเหตฉุุกเฉนิเปนเรือ่งทีย่ากมาก โดยเฉพาะใน

เวลาเขามาถึงจุดเกิดเหตุ การปองกันจุดเกิดเหตุ
ตองใชเวลา และเปนไปตามความตองการของผู
บัญชาการสถานการณ (ผูบังคับบัญชาในที่เกิด
เหตุ) ข้ึนอยูกับบุคลากร เครือ่งมอื และเง่ือนไขของ
เหตุการณ

การยุติสถานการณ
ผูบัญชาการสถานการณตองวางแผนปฏบัิติ

งานเพื่อการยุติสถานการณในพื้นที่ควบคุมการ
จราจรในเหตฉุุกเฉินอยางเปนระบบ ทุกหนวยงาน
ที่มีสวนรวมในการตอบโตเหตุฉุกเฉินบนถนนตอง
อยู ในแผนปฏิ บัติ งานน้ี  โดยการเคลื่ อนบาย
บุคลากรและเครือ่งมือออกไปตองอยูบนพืน้ฐาน
ของความปลอดภัยเหนือส่ิงอื่นใด

การตอบโตเหตุ
การตอบโตเหตุไมฉุกเฉิน
แสงสวางและการเฝาระวงับนทองถนน
การตอบโตเหตุไมฉุกเฉิน หมายถึง การ

ตอบโตเหตกุารณซึง่ไมเปนอันตรายตอชวีติ ทรพัยสนิ
และสิง่แวดลอมโดยตรง

ยานพาหนะทีเ่ขาตอบโตเหตไุมฉกุเฉนิตอง
ไมใชไฟสแีดงและไมเปดไซเรน รถทกุคนัทีเ่ขามายงั
จุดเกิดเหตุตองจํากัดความเร็วและปฏิบัติตามกฎ
จราจรและการเตือนตางๆ อยางเครงครัด

เมือ่เขาทาํการตอบโตเหตไุมฉุกเฉินและไม
สามารถจอดรถในทีม่ปีายอนุญาตใหจอดได หรอืรถ
ฉกุเฉินตองจอดในบรเิวณทีม่อัีนตราย ผูบัญชาการ
สถานการณตองพจิารณาใหมกีารปฏบัิต ิดงัตอไปน้ี

 เฝาระวังเพื่อใหแนใจวาบุคลากรตอบโต
เหตฉุุกเฉินและประชาชนทีอ่ยูในพืน้ที่ซึง่หนวยดับ
เพลิงกําลังปฏิบัติงานมีความปลอดภัย

 เปดไฟฉุกเฉินเพื่อก้ันยานพาหนะที่วิ่ง
ผานจุดเกิดเหตุ

 ลดแสงจาจากไฟหนารถดับเพลิงในการ
ปฏิบัติงานตอนกลางคืน (เมื่อจอดรถและหลงัจาก
เปดไฟฉุกเฉินก้ันทางแลว) ไฟหนาของรถดับเพลิง
ตองอยูในตาํแหนงปด/ใหเปดไฟหรี ่(ไฟจอด) ไว

 เปดไฟบอกทางสําหรับรถฉุกเฉินใชวิ่ง
ผาน หรือเปดไฟเตือนอันตราย

 ถาเปนไปได ใหผูปฏิบัติงานลงจากรถ
ทางดานทีต่ิดขอบทางหรอืดานทีไ่มมรีถวิง่ผาน

 วางกรวยจราจรบรเิวณทีใ่กลถงึรถฉกุเฉนิ
เร็วที่สุดเทาที่จะทําได กรวยเหลาน้ีจะทาํใหผูขับข่ี
ไดรับการเตือนที่เพียงพอที่จะหยุดรถ หรือวิ่งหลบ
รถดับเพลิง แตใหเก็บกรวยทันทีเมื่อการปองกัน
ยานพาหนะฉุกเฉินสิน้สดุลง

 ปดไฟฉกุเฉนิตางๆ หลงัจากเสรจ็สิน้การ
ปฏบัิตงิาน หรอืเมือ่ความจาํเปนในการเตอืนผูขับข่ี
รายอ่ืนใหทราบถึงตาํแหนงของรถฉกุเฉินลดลง

 อาจใชไฟฉกุเฉินเมื่อเดินทางกลับสถานี
การตอบโตเหตุฉุกเฉิน
แสงสวางฉุกเฉินและการเฝาระวังอันตราย

บนถนน
การตอบโตเหตฉุกุเฉนิ หมายถงึ สถานการณ

ที่ชีวิต ทรัพยสิน และส่ิงแวดลอม ไดรับอันตรายโดยตรง
เมื่อทาํการตอบโตเหตุ ระหวางการเตรียม

อุปกรณ หรือขณะปฏิบัติงานบนถนน ผูบัญชาการ
สถานการณตองพจิารณาใหมกีารปฏบัิตกิารดงัตอไปน้ี
หากสามารถทาํได โดยการปฏิบัติตางๆ ดังกลาว
ข้ึนอยูสภาพหรือเง่ือนไขของเหตุการณในขณะน้ัน
ซึง่ผูบัญชาการสามารถใชทางเลอืกอ่ืนไดตามความ
เหมาะสม

 เฝาระวังเพื่อใหแนใจวาบุคลากรตอบโต
เหตฉุุกเฉินและประชาชนทีอ่ยูในพืน้ที่ซึง่หนวยดับ
เพลิงกําลังปฏิบัติงานมีความปลอดภัย

 แนใจวาอุปกรณเตอืนเหตฉุกุเฉนิ (แสง-
สวางและไซเรน) ทั้งหมดยังทาํงานอยูขณะทาํการ
ตอบโตเหตุ แตรลมสามารถใชรวมกับไซเรน ไฟ
สองสวางฉุกเฉินตองยังคงทํางานตอเน่ืองจนกวา
จะเสร็จสิ้นภารกิจ

 ตองใชความระมัดระวังเมื่อถึงทางแยก
แมจะอยูในชวงไฟเขียว รถฉุกเฉินที่มาถึงทางแยก
ทีม่กีารควบคมุการจราจรซึง่มปีายหยดุหรอืไฟแดง
ตองหยดุรถใหสนิท คนขับรถสามารถใชความเรว็ได
ถามคีวามปลอดภยัหรอืเมือ่ชองทางจราจรทัง้หมด
เปดใหวิ่งหรือการจราจรที่จะเขามาถงึแยกอนุญาต
ใหรถวิง่ผานได

 กอนจะถึงจุดเกิดเหตุ (Incident site)
ตองทาํเขตกันชน (Buffer Zone) (อางอิงรปู 2.1)
เปนระยะ 4 เมตรตอความเรว็ทีกํ่าหนดไวทกุๆ 10
ก.ม./ชม.  (หากกําหนดใหรถวิง่ผานดวยความเรว็ 60
กม./ชม. จะเปนระยะ 24 เมตร เปนตน) วดัจาก
จดุเกิดเหตถุงึรถดบัเพลงิ

 เมื่อเขาถึงบริเวณเกิดเหตุ ใหประเมิน
สถานการณ (size-up) เพือ่ทีจ่ะไดตาํแหนงจอดรถ
ฉกุเฉนิทีเ่หมาะสมซึง่สามารถจะปองกันจดุเกิดเหตุ
ไดดีที่สุด ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดปลอดภัย
ตาํแหนงจอดรถใหเปนลกัษณะจอดขวาง (Fend-off
Position) โดยหกัหวัรถไปทางขวาหรอืซายใหมากที่
สุดเทาที่จะทาํได จากน้ันถอยกลบัและขยบัใหตวัรถ
ทาํมมุ 20 ถงึ 30 องศากับเสนขอบถนน (อางอิงรปู
2.1) ตาํแหนงน้ีจะทาํใหผูขับข่ีของรถทีว่ิง่เขามามอง
เห็นรถฉุกเฉินที่จอดขวางไดชัดเจนทําใหสามารถ
หลีกเลี่ยงการวิ่งเขามาในพื้นที่ปฏิบัติงานตอบโต
เหตไุด แตอาจจะมปีญหาสาํหรบัรถทีใ่ชความเรว็สงู
ทาํใหหยุดรถไมทนัและเกิดการชนรถทีจ่อดขวาง

 สําหรับรถดับเพลิงที่จอดขวางดังกลาว
ขอบนอกสดุของตวัรถตองหางจากเสนแบงครึง่ถนน
อยางนอย 0.6 เมตร เรยีกวา “เขตกันชนดานขาง”
(Lateral Buffer) เพื่อหลีกเลีย่งการเฉีย่วชนจากรถ
ทีว่ิง่บนเลนตดิกัน โดยชองวางน้ีควรเสรมิดวยกรวย
จราจรหรอืไฟวาบเตอืนเพือ่ใหมคีวามปลอดภยัยิง่ข้ึน
(อางอิงรูป 2.1)

 ระหวางการปฏิบัติตอนกลางคืน ใหปด
ไฟหนารถดบัเพลงิและใหเปดไฟจอด (ไฟหรี)่ทิง้ไว

 ตองมีสัญญาณไฟบอกใหเลี้ยวเขาเลนที่
รถวิง่ไดหลงัผานรถฉุกเฉินไปแลว หรือใชสญัญาณ
ไฟวาบเตือนกอนเขาเลนรถวิง่ผานได

 บุคลากรทีป่ฏบัิติงานในหรือรอบๆ พืน้ที่
ทีม่ยีานพาหนะแลนผานตองตระหนักถงึความเสีย่ง
สงูทีจ่ะไดรบัอันตราย หากเปนไปไดใหออกจากพืน้ที่
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ไปยังบริเวณที่ไมมีรถแลนผาน ทั้งน้ีใหสวมเสื้อผา
ปองกันตามความจาํเปนเพือ่ปองกันอันตรายทีม่อง
ไมเหน็หรอืมองขามไป

 แนใจวาไดวางเครื่องมือปองกัน (กรวย
จราจร) บนเสนทางทีจ่ะเขาถงึรถดบัเพลงิและจดุทีม่ ี
การปฏบัิตงิานฉกุเฉนิโดยกรวยดงักลาวตองสามารถ
เตือนผูขับข่ียานพาหนะที่วิ่งผานจุดเกิดเหตุใหรบัรู
วามกีารปฏบัิตงิานเหตฉุกุเฉนิเพือ่ทีจ่ะสามารถหยดุ
รถหรอืหลบหลกีจดุเกิดเหตไุด และตองเคลือ่นยาย
กรวยเหลาน้ีออกไปหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ

 ตองเตรียมไมหนุนลอรถฉุกเฉินหลายๆ
ขนาดไวสาํหรบัใชหนุนลอรถเมือ่จอดบนทางลาดชนั
หรอืในกรณีจาํเปนอ่ืนๆ

 ตองยกเลิกการใชสัญญาณเตือนตางๆ
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ หรือเมื่อความจําเปนใน
การเตือนยานพาหนะใหรับรูถึงตําแหนงของรถ
ฉุกเฉิน นอยลงหรือหมดไป

ความรบัผิดชอบ
การเดินทางมายังจุดเกิด
ความรับผิดชอบของผูบัญชาการสถานการณ
ผูบัญชาการสถานการณรบัผิดชอบโดยตรงใน

การกํากับการปฏิบัติงานใหดีที่สุด (ตามทัศนคติ
และความสามารถของเขา) การปฏบัิตงิานของยาน
พาหนะฉกุเฉนิชนิดตางๆ ตองเปนไปตามกฎหมาย
และขอบังคบัทองถิน่ รวมถงึขอแนะนําของหนวยงาน
ตอบโตเหตุ ผูบัญชาการสถานการณรับผิดชอบใน
การแกไขการกระทําที่ไมปลอดภัยของบุคลากร
ตอบโตเหตุ และตองไมสั่งการบุคลาการเหลาน้ัน

กระทําสิ่งที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิต
ของบุคคลอ่ืน

ความรบัผิดชอบของคนขับยานพาหนะฉกุเฉนิ
คนขับรถรับผิดชอบในเรื่องการขับข่ีและ

ควบคุมรถ สิ่งที่บรรทุกมากับรถ รวมถึงการเขาจุด
เกิดเหตุ งานของคนขับรถผสมผสานระหวางความ
ปลอดภยัและการตอบโตเหตทุีท่นัเวลา ตองเนนย้าํ
ความปลอดภยัตองมากอนในทุกปฏบัิติการ ดงัน้ัน
ไมวาจะเปนการขัดคาํสั่งของผูบังคับบัญชา คนขับ
รถฉุกเฉินตองไมทําในสิ่ งที่ เชื่ อวาจะทําใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของใคร
บางคน

หมายเหต ุเมือ่สถานการณลดความรายแรง
ลง ผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุจะลดระดับการทาํงาน
ลงและยกเลกิการใชอุปกรณเตอืนอันตรายเมือ่เหน็
วามคีวามปลอดภยัเมือ่ทาํเชนน้ัน

ณ จุดเกิดเหตุ
ความรับผิดชอบของผูบัญชาการสถานการณ
ผูบัญชาการสถานการณรบัผิด ชอบโดยตรง

ในการกํากับการปฏบัิตงิานใหดทีีส่ดุ (ตามทศันคติ
และความสามารถของเขา) ในการปฏิบัติงาน ณ
จุดเกิดตองเปนไปตามขอบังคับตามกฎหมายและ
หลักการตอบโตเหตุฉุกเฉินที่ กําหนดไวในคูมือ
ผูบัญชาการสถานการณรบัผิดชอบในการแกไขการ
กระทาํที่ไมปลอดภัยของบุคลากรตอบโตเหตุ และ
ตองไมสัง่การบุคลาการเหลาน้ันกระทาํสิง่ทีอ่าจเปน
อันตรายตอสุขภาพและชีวติของบุคคลอ่ืน

ความรบัผิดชอบของคนขับยานพาหนะฉกุเฉนิ

คนขับรถรับผิดชอบในเรื่องการขับข่ีและ
ควบคุมรถ สิ่งที่บรรทุกมากับรถ และการจอดรถ
บรเิวณทีเ่กิดเหต ุทัง้น้ี ตองปฏบัิตติามกฎหมายและ
ขอบังคับอยางเครงครัด และตองเนนย้ําความ
ปลอดภยัตองมากอนในทกุปฏบัิตกิาร ดังน้ันแมวา
จะเปนการขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชา คนขับรถ
ฉกุเฉนิตองไมทาํในสิง่ทีเ่ชือ่วาจะทาํใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพและความปลอดของใครบางคน

แนวทางการจัดการจราจร
จุดประสงคในการเสนอแนะแนวทางการ

จดัการจราจรก็เพือ่ใหขอมลูในการสรางความปลอดภยั
ใหกับจุดเกิดเหตุและเพื่อจัดตั้งเขตควบคุมการ
จราจรที่มีประสิทธิภาพ ข้ันตอนการจัดการจราจร
ตองใชเวลา แตควรมีการเรงปฏิบัติงานตามความ
ประสงคของผูบัญชาการสถานการณ ทั้งน้ีข้ึนอยู
ทรพัยากร อุปกรณ และความจาํเปนของสถานการณ

แนวทางการจัดการจราจร มรีายละเอียด
ดังตอไป

1. ตองแน ใจวามีการเปดไฟสองสวาง
ฉุกเฉินกอนจะเขาถึงจุดเกิดเหตุ

2. ทําการสํารวจจุดเกิดเหตุเบ้ืองตนเพื่อ
ระบุอันตรายและประเมนิสถานการณ

3. ติดตอสื่ อสารทางวิทยุ เพื่ อรายงาน
เหตกุารณตามทีร่ะบุไวในข้ันตอนของการบัญชาการ
สถานการณ (Incident Command procedures)

4. เริ่มตนการจัดตั้งเขตควบคุมการจราจร
ในสถานการณฉุกเฉิน (อางอิงรูป 1.1) เพื่อรถที่
วิ่งเขามาจะไดลดความเรว็ลงและหยดุ แนใจวา รถ
ฉกุเฉนิจอดในตาํแหนงทีใ่หความปลอดภยัเบ้ืองตน
แกจุดเกิดเหตไุด (การจอดรถขวาง เขตกันชน และ
เขตกันชนดานขาง อางอิงรูป 2.1)

5. ถาทาํได ใหรายงานศูนยบัญชาการเมื่อ
เขาถงึทีเ่กิดเหต ุถาเปนหนวยแรกทีเ่ขาถงึใหทาํการ
ประเมินสถานการณ (Size-up) และวางแผน
เริ้มตนปฏิบัติงาน (Initial Action Plan)

รูปที่ 1.1

รูปที่ 2.1
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6. ใหคําแนะนําแกผูปฏิบัติงานตอบโต
บุคลากรทั้ งหมดที่ ออกจากยานพาหนะฉุกเฉิน
ตองสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคลทีเ่หมาะสม

7. พิจารณาใชกระบวนการจัดการจราจร
เพื่อทําใหการจัดตั้งเขตควบคุมการจราจรเร็วข้ึน
หากจาํเปน ใหขอการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติม
เขามาในทีเ่กิดเหต ุ(เชน รถสนับสนุนความปลอดภยั
กรวยจราจร ฯลฯ)

8. ผูบัญชาการสถานการณจะตองประเมิน
สถานการณตามผลทีไ่ดจากการสาํรวจตรวจสอบจดุ
เกิดเหตเุบ้ืองตนเพือ่ใชเปนขอมลูในการวางอุปกรณ
การเตอืนทีเ่หมาะสมตามเสนทางกอนจะมาถงึยาน
พาหนะฉกุเฉนิโดยเรว็ทีส่ดุเทาทีจ่ะทาํได ความเรว็
ของยานพาหนะที่วิ่งบนถนน สภาพพื้นผิวจราจร
สิง่กีดขวางทีม่องเหน็ได ทศันวสิยัทีล่ดลงและแสงจา
เปนปจจยัทีต่องพจิารณาในการวางกรวยก้ันเสนทาง

9. ในบางกรณี ตาํรวจจะเปนผูกําหนดใหมี
การควบคุมการจราจร

10. หากมกีารประมาณเวลาทีจ่ะใชในพืน้ที่
เกิดเหตุเกิน 1 ชั่วโมง ใหถอืวาสถานการณน้ันเปน
สถานการณทีใ่ชเวลานานดงัน้ันจงึตองมกีารควบคมุ
การจราจรภายใตการดูแลของหนวยตาํรวจ

11. กระบวนการความปลอดภัยจะตอง
ดาํเนินการตอไปในพืน้ทีเ่กิดเหตจุนกวาสถานการณ
จะสิ้นสุด (บุคลากร อันตราย ยานพาหนะ หรือ
อุปกรณใชระงับเหตุฉุกเฉินและที่เก่ียวของทั้งหมด
ถกูนําออกไปจากเสนทางเดนิรถ) หรอืหนวยงานที่
ไดรบัการแตงตัง้เขามาถงึทีเ่กิดเหตแุละไดจดัตัง้เขต
ควบคมุการจราจรอยางสมบูรณและ/หรอืประกาศ
เปนผูรับผิดชอบสถานการณ

พ ื้นท่ีซ่ึงเปนสวนประกอบของเขตควบคุม
การจราจร

เขตควบคุมการจราจรฉุกเฉิน (Emergency
Traffic Control Zone) ตองประกอบดวยพื้นที่ที่มี
ลักษณะเดน 5 สวนซึ่งจะไดอธิบายรายละเอียดดัง
ตอไปน้ี โดยจะเปนพื้นที่ซึ่งผูขับข่ีจะตองสัญจรผาน
(อางอิงรูป 1.1)

 พื้นที่เตือนลวงหนา (Advance Warning
Area)

พืน้ทีเ่ตอืนลวงหนาจะกระตุนใหผูขับข่ียวดยาน
พาหนะทีผ่านเขามารบัรูวามอุีบัตเิหตหุรอืปญหาการ
จราจรขางหนาซึง่จะมีการกระทาํบางอยางตามมา

 พืน้ทีเ่ขาใกลจดุเกิดเหต ุ(Approach Area)

พื้นที่เขาใกลจุดเกิดเหตุจะแสดงใหเห็นถึง
เครือ่งมอืหรอืยานพาหนะทีผู่ขับข่ียวดยานตองพบโดย
จะใหพวกเขาวเิคราะหสถานการณวาควรทาํอยางไร

 พื้นที่การเปลี่ยนเลน (Transition Area)
พืน้ทีก่ารเปลีย่นเลนคอืจดุทีจ่ะมกีารเปลีย่น

เลน (ทางเบ่ียง) กอนผานจดุเกิดเหต ุซึง่จะตองระบุ
ใหผูขับข่ียวดยานทาํในสิง่ตองทาํเพือ่ความปลอดภยั
โดยจะตองมกีารขับข่ีอยางระมดัระวงักอนจะเขาเลน
ทีผ่านจุดเกิดเหตทุี่มกีารปฏิบัติงาน (มีการปดเลน
ที่เกิดเหตุ โดยตองวิ่งบนเลนที่อยูติดกันเลนเดียว)

 พืน้ทีเ่กิดเหตทุีม่กีารปฏบัิตงิาน (Activity
Area)

พื้นที่ เกิดเหตุที่ มีการปฏิบัติงานจัดการ
อุบัตเิหตหุรอืเหตฉุกุเฉนิ ตองประกอบดวยสิง่ตางๆ
ตอไปน้ี

 จดุขวางรถ (Fend Off Position) หมายถงึ
ตาํแหนงของรถฉกุเฉนิทีจ่อดอยู

 เขตกันชน (Buffer Zone) หมายถงึ พืน้ที่
ปองกันระหวางรถฉุกเฉินคันแรกกับจุดเกิดเหตุ

 จุดเกิดเหตุ (Incident Site) หมายถึง
พืน้ทีท่ีเ่กิดอุบัตเิหตหุรอืเหตฉุกุเฉนิซึง่เจาหนาทีกํ่าลงั
ปฏบัิตงิานอยู สงวนไวสาํหรบัผูไดรบัอนุญาตเทาน้ัน

 ชองเดินรถ (Traffic Space) หมายถึง
เสนทางทีอ่นุญาตใหมกีารเดนิรถผานจดุเกิดเหตไุด

 พื้นที่พักรถ (Staging Area) หมายถึง
พืน้ทีจ่อดพกัรถฉกุเฉนิทีย่งัไมถกูเรยีกใชงานหรอืนํา
ไปขวางการจราจรโดยทนัท ีอยูในบรเิวณทีเ่ปนเลน
เดียวกับจุดเกิดเหตุ (Upstream) และคนละเลน
(Downstream) แตตองไมเปนอันตรายหรอืขัดขวาง
การเดินรถ

 พื้นที่สิ้นสุดการควบคุม (Termination
Area) พืน้ทีส่ิน้สดุการควบคมุคือพืน้ทีท่ีก่ารจราจร
กลับมาเปนปกติ โดยจะเปนสวนขยายของเลน
Downstream (เลนทีไ่มใชเลนทีเ่กิดเหตแุตเปนเลน

ทีอ่นุญาตใหรถวิง่ผานจดุเกิดเหต)ุ นับจากปลายสดุ
ของพื้นที่จุดพักรถ (Staging Area) ไปถึงจุดที่
สามารถเปดการเดินรถปกติไดอีกครั้ง

ทั้งน้ี บริเวณที่มีกระทบตอความปลอดภัย
ของผูขับข่ียวดยานในพืน้ทีน้ี่ เชน เนิน หรอืทางลาด
อาจจะตองมกีารควบคมุการจราจรบรเิวณดงักลาว

การวางตําแหนงรถฉุกเฉิน (Emergency
Vehicle Position)

ตําแหนงการขวางการเดินรถ (Fend-off
Position)

การวางตาํแหนงยานพาหนะฉกุเฉนิในทีเ่กิด
เหตตุองทาํตามวธิกีารทีถ่กูตองเพือ่ปองกันอันตราย
จากการจราจรในบริเวณน้ัน โดยตําแหนงของรถ
ฉกุเฉนิ (รถดบัเพลงิ) ตองทาํใหผูขับข่ียวดยานทีเ่ขา
ใกลจุดเกิดเหตุมองเห็นดานขางของรถฉุกเฉินได
ชดัเจนทีส่ดุพรอมกับทาํใหเขาตระหนักวามอุีบัตเิหตุ
อยูขางหนา การจอดรถในตาํแหนงขวางการเดนิรถ
ใหขับรถพุงไปดานซายหรอืขวาใหลกึทาสดุเทาทีจ่ะ
ทาํไดจากน้ันหักหัวออกมาใหตัวรถทาํมุม 20-30
องศากับขอบถนนหรือเสนแบงเลน ตําแหนงน้ีจะ
ทาํใหรถทีว่ิง่มาดวยความเรว็ขับชาลงปองกันการพุง
ชนจุดเกิดเหตุได (อางอิงรูป 2.1)

อนุญาตใหรถฉกุเฉนิจอดเลนตรงขามกับจดุ
เกิดเหตุไดในกรณีเดยีวเทาน้ันคือ เมือ่ผูบัญชาการ
สถานการณพิจารณาแลววาคุมคากับความเสี่ยง

รถฉกุเฉนิทีไ่มไดทาํหนาปองกันจดุเกิดเหตุ
หรอืผูปฏบัิตติอบโตเหตุ ใหนําไปจอดไวที่จดุพกัรถ
(Staging Area) ทีป่ลอดภยัและไมทาํใหเกิดอันตราย
แกการจราจรหรือกีดขวางทางเดินรถหรือปดทาง
เขาออกของรถฉุกเฉินอ่ืนๆ

เขตกันชน (Buffer Zone)
ตามขอกําหนด เขตกันชนจะอยูระหวางจุด

เกิดเหตกัุบรถดบัเพลิงทีข่วางทางเดนิรถ ระยะทาง
ของเขตกันชนใหคิดตามสูตร 4 เมตร ตอทุกความ
เรว็ 10 กม./ชม. ทีใ่หรถวิง่ผานจดุเกิดเหต ุ(สมมตุ
ใหรถวิ่งผาน 60 กม./ชม. ระยะเขตกันชนจะเปน
24 เมตร เปนตน) เหตุผลคือ

 หากรถดับเพลิงที่ ขวางทางถูกชนจาก
ดานทาย รถดับเพลิงจะเคลื่อนไปไมถึงจุดเกิดเหตุ

 เครื่องมือตางๆ ในการปฏิบัติงานของ
นักดับเพลงิในที่เกิดเหตุจะยงัใชงานได

 จุดเกิดเหตุจะไดรับการสงวนไว (ผูขับข่ี
ยวดยานจะขับเขามาในจดุเกิดเหตไุมไดซึง่หลกัฐาน
ตางๆ ในที่เกิดเหตุจะไมถูกทาํลายไป)

สามารถใชกรวยจราจรก้ันเขตกันชนไมให
ยานพาหนะอ่ืนขับเขามา โดยวางตามแนวเสนแบง
เลน (อางอิงรปู 2.1) โดยทัว่ไปจะเปนเสนประสขีาว
หรือสีเหลือง ซึ่งแบงชองทางเดินรถของถนนออก
เปนสวน (เลน) ถาเปนถนนสองเลนรถวิง่สวนกันจะ
เรียกวาเสนแบงกลางถนน (Center Line)

เขตกนัชนดานขาง (Lateral Buffer Zone)
ระหวางการวางตาํแหนงรถฉกุเฉนิข้ันสดุทาย

ขณะพจิารณาตาํแหนงขวางรถและเขตกันชน ใหเวน
ระยะจากขอบกันชนหนาของรถดบัเพลงิมาถงึเสนแบง
เลน 60 ซ.ม. เพือ่ใหเปนเขตกันชนดานขาง  ปองกัน
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ไมใหสวนของยานพาหนะฉุกเฉินล้ําเขาไปในเขต
เดนิรถขณะเดยีวกันก็กันไมใหรถทีว่ิง่บนเลนทีอ่นุญาต
ล้ําเขาในพื้นที่ที่มีนรถดับเพลิงจอดอยู โดยใหวาง
กรวยจราจรบนเสนแบงเลน และใหบุคลากรเขา
ออกตรงมุมขอบกันชนรถดับเพลิง

อางอิง มาตรฐาน NFPA 1451: Standard
for a Fire and Emergency Service Vehicle
Operations Training Program

 ในทุกกรณีที่เปนไปได ใหใชรถดับเพลิง
เปนเครื่องก้ันการจราจรที่เขามายังจุดเกิดเหตุ

 เมือ่ถกูใชเปนเครือ่งก้ันการจราจร ไฟเตอืน
ของรถดบัเพลงิตองยงัคงเปดไว หลอดฟลอูอเรสเซนต
และอุปกรณเตือนติดแถบสะทอนแสงตางๆ เชน
กรวยจราจร อุปกรณสองสวางสาํหรับเตือน อาทิ
คบไฟทางหลวง และอุปกรณเตอืนทีเ่หมาะสมตอง
นํามาใชเพือ่เตอืนผูขับข่ียานพาหนะที่ตรงมายังจุด
เกิดเหตุซึ่งกําลังมีการปฏิบัติงานกูภัยเหตุฉุกเฉิน
ซึ่งจะเปนอันตรายตอบุคลากรที่กําลงัทาํงานอยู

ยานพาหนะสนับสนุนความปลอดภัย
(Safety Support Vehicle)

ถนนทีม่รีถวิง่ผานดวยความเรว็ 70 กม/ชม.
หรือมากกวา จะมีความเสีย่งสูงข้ึน ดังน้ัน บนถนน
ที่มีรถวิ่งดวยความเร็ว 70 กม/ชม. หรือมากกวา
ตองมยีานพาหนะสนับสนุนความปลอดภยัจอดรวม
กับยานพาหนะตอบโตเหตทุีเ่ปนหลกั (รถขวางการ
จราจรคนัแรก) รถสนับสนุนความปลอดภยัจะเปน
รถฉกุเฉนิชนิดใดก็ได แตรถฉกุเฉนิมอุีปกรณควบคมุ
การจราจรควรไดรับการพิจารณาเปนอันดับแรก

รถสนับสนุนความปลอดภยัจะใชเปนเครือ่ง
เตือนใหผูขับข่ียานพาหนะที่เขามาในเขตพื้นที่เกิด
เหตุโดยจอดขวางเลนหรือไหลทางและใชอุปกรณ
เตือน เชน กรวยจราจรรวมดวย  (อางอิงรูป 3.1)

บุคลากรทีป่ระจาํการอยูกับรถสนับสนุนความ
ปลอดภยั มหีนาทีต่อไปน้ี

 ชวยเหลือบุคลากรในที่เกิดเหตุ
 เฝาระวังรอบนอกจุดเกิดเหตุเพื่อเพิ่ม

ความปลอดภยั
 จดัเตรยีมอุปกรณความปลอดภยัเพิม่เตมิ

ใหกับผูปฏบัิติงานตอบโตเหตุ
 เปดชองเดินรถและเฝาระวังการจราจร

แลวรายงานแกผูบัญชาการสถานการณ
 ก้ันถนนเพิ่มตามความจาํเปน
 ปฏิบัติงานตามคําสั่ งของผู บัญชาการ

สถานการณ
อุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
หมายเหต ุเมือ่กลาวถงึอุปกรณความปลอดภยั

และอุปกรณปองกันสวนบุคคลจะมปีจจยัเรือ่งราคา
มาเก่ียวของ ทาํใหหนวยงานตอบโตเหตฉุกุเฉนิบาง
หนวยไมสามารถซือ้มาใชงานไดทัง้หมดตามทีร่ะบุไว
ขอแนะนําน้ีมีจุดประสงคใหหนวยงานตอบโตเหตุ
ฉกุเฉินซือ้อุปกรณทีร่ะบุไวเม  ือ่เปนการซือ้ของใหม
ทดแทนของเกา

 เสือ้ผาทีส่ามารถมองเหน็ไดชดัเจน (High
Visibility Warning Clothing)

ผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุฉุกเฉินทางถนน

ทัง้หมดทีท่าํหนาทีว่างอุปกรณเตอืนและกรวยจราจร
ตองสวมเสื้อที่ผูขับข่ียานพาหนะทั่วไปและคนขับ
รถฉุกเฉินสามารถมองเห็นไดชัดเจนและลดความ
สับสน โดยผูที่มีคุณสมบัติไดรับการรับรองเทาน้ัน
ที่จะมาทําหนาที่ควบคุมการจราจรระหวางมีการ
ปฏบัิติงานตอบโตเหตุฉุกเฉินตอนกลางวันและกลางคืน

เสือ้ผาทีส่ามารถมองเหน็ไดอยางชดัเจน ตอง
มีมาตรฐานดังตอไปน้ี

 เสือ้ก๊ักตองมีคณุสมบัตติรงกับหรอืเหนือ
กวามาตรฐาน CSA Z96-02

 ปลอกแขนจราจร (Traffic arm cuffs)
ตองยาวอยางนอย 7 น้ิว และติดแถบสะทอนแสง
(ฟลูออเรสเซนต) ดังน้ี

 เริม่ทีข่อมอื เปนแถบสะทอนแสงบนวสัดุ
พื้นฐานกวาง 1 น้ิว (25 ม.ม.) ถัดข้ึนมาเปนแถบ
สะทอนกวาง 2 น้ิว (50 ม.ม.) ตามดวยแถบ สะทอน
แสงกวาง 1 น้ิว ตอดวยแถบกวาง 2 น้ิวแลวจบดวย
แถบกวาง 1 น้ิว ดานบนสุด

 กรวยจราจร (Traffic Cones)
ใชกรวยจราจรวางเปนแนวเสนตรงหรือ

เสนโคงเพื่อก้ันการจราจรแยกเขตระหวางพื้นที่
กันชนกับเลนที่เปดใหรถผาน กรวยจราจรจะบอก
ใหผูขับข่ียานพาหนะทัว่ไปรบัรูวาจะวิง่ไปทางใดเพือ่
ไมใหเขาไปในเขตที่มีการทํางานของนักดับเพลิง
โดยกรวยจะแยกใหเห็นชัดเจน นอกจากน้ียังใชก้ัน
เขตทางเบ่ียง (Taper) และทางตรงตอจากทาง
เบ่ียง (Tangent) สําหรับนําทางหรือบังคับใหรถ
ทัว่ไปวิง่ไปตามเสนทางทีกํ่าหนด

นอกจากน้ี กรวยจราจรยงัถกูใชเปนเครือ่งมอื
เตอืนสาํหรบัรถฉกุเฉนิทีว่ิง่ในเลนจราจรสาํหรบัรถ
ทัว่ไป เมือ่ใดก็ตามทรีถฉกุเฉนิจอดอยูหรอืวิง่ในเลน
จราจรอาจเกิดอันตรายได เพื่อลดความเสี่ยงน้ี ผู
ปฏบัิติงานตองแนใจวาไดวางกรวยจราจรตรงจุดที่

เขาใกลรถฉุกเฉิน (รถดับเพลิง) ที่จอดขวางทาง
ยาวไปถึงพื้นทีซ่ึง่กําลังมีการปฏบัิติงานตอบโตเหตุ
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ กรวยจราจรเหลาน้ีสามารถ
เตือนผูขับข่ีทั่วไปใหรับรูวามีการทํางานกูภัยและ
สามารถจอดรถหรอืขับรถออมจดุเกิดเหตไุปไดอยาง
ปลอดภัย ทั้งน้ี ตองนํากรวยออกไปเมื่อไมจําเปน
ตองมีการปองกันจุดเกิดเหตุอีกตอไป

สาํหรบักรวยจราจรทีนํ่ามาใชงานตองมคีณุ-
สมบัตดิงัตอไปน้ี

 กรวยจราจรตองเปนสสีมสะทอนแสง สงู
700 ม.ม. (28 น้ิว) เมือ่ใชงานตอนกลางคืนตองมี
แถบสะทอนแสงสขีาวสงู 100 ม.ม. (4 น้ิว) ทีต่าํแหนง
ต่าํลงมาจากดานบนสดุของกรวย 100 ม.ม. (4 น้ิว)
โดยแถบสะทอนแสงสีขาวดังกลาวตองเปนวัสดุมี
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนดมาตรฐาน ASTM
Type III (high intensity)

ปายเตือนกอนถึงจุดเกิดเหตุ (Advance
Warning Signs)

เปนปายเตอืนทีต่ดิตัง้กอนถงึจดุเกิดเหตเุพือ่
เตือนใหผูขับข่ีทั่วไปรูวามีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
อยูขางหนา โดยปายเขียนคาํวา “เหตุฉุกเฉินอยู
ขางหนา” (EMERGENCY SCENE AHEAD)

ปายดังกลาวใหตั้งไวบนไหลทางกอนจะถัง
พืน้ทีเ่ตอืนใหรูถงึเขตการจราจรฉกุเฉนิ (อางอิงรปู
1.1) โดยปายตองเปนสีชมพูเรืองแสงและทาํดวย
วสัดสุะทอนแสง

ปจจัยท่ีมีผลตอการวางกรวยจราจร
เมือ่ใดก็ตามทีม่เีง่ือนไขหรอืปจจยัซึง่จะมผีล

กระทบเกิดข้ึนขณะวางกรวยจราจรบนผิวถนน หรอื
ขณะตรวจสอบการเคลือ่นตวัของการจราจรดงัตอไปน้ี
ใหตรวจสอบและทบทวนเพื่อใหผูขับข่ียานพาหนะ
ทัว่ไปไดรับการเตือนใหรับรูถงึเหตุฉุกเฉินอยางเพยีงพอ
วธิกีารทีท่าํกันมากทีส่ดุคอืวางกรวยจราจรไกลออก

รูปที่ 3.1
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ไปจากดานหลังของรถดับเพลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่การ
เตือนลวงหนา ระยะที่ยืดออกไปจะทําใหผูขับข่ีมี
ปฏกิิรยิาตอบโตทีเ่หมาะสมและขับข่ีผานเขตควบคมุ
การจราจรไปอยางปลอดภัย

 ความเร็ วสู งสุ ดของรถที่ วิ่ งผ านเขต
ควบคุมการจราจร

ความเร็วของรถที่วิ่งผานเขตควบคุมการ
จราจรมีผลตอการวางอุปกรณเตือน เน่ืองจาก

 ระยะการเคลื่อนที่ขณะตอบสนองเหตุ
อันตรายที่รับรู รถที่วิ่งดวยความเร็ว 100 ก.ม. รถ
จะเคลื่อนที่เปนระยะ 28 เมตร (91 ฟุต) ในเวลา
1 วนิาท ีระยะเวลาในการตอบสนองการเตอืนทีเ่กิน
1 วินาท ีหมายถึง รถจะเคลือ่นทีไ่ปเปนระยะทางที่
มากกวา 28 เมตร ซึ่งอาจไมเพียงพอจะทาํใหเกิด
ความปลอดภยั

 ระยะที่ตองใชในการหยุดรถ เมื่อเหยียบ
เบรก รถจะเคลือ่นทีไ่ปอีกระยะหน่ึงกอนรถจะหยดุ
สนิท ยิง่รถใชความเรว็สงู ระยะหยุดรถก็จะยาวข้ึน

 สิง่บดบังสายตา (ทศันวสิยั)
 สิ่งบดบังสายตาทําใหผูขับข่ีมองไมเห็น

กรวยจราจร อุปกรณเตือน และอันตรายตางๆ ทีมี
อยูขางหนา

 สิ่งบดบังสายตาแนวราบ: คันดิน พุมไม
ตนไม อาคาร ยานพาหนะ ฯลฯ (อางอิงรูป 4.1
ระยะสายตาแนวราบ)

 สิ่งบดบังสายตาแนวตั้ง: ยอดเนินเขา
สะพาน ทางขามเหนือศีรษะ มีผลกระทบตอระยะ
สายตา (อางอิงรูป 4.2 ระยะสายตาแนวตั้ง)

สิง่บดบังสายตาไมเหมอืนกับสิง่ทีท่าํใหการ
มองเหน็สิง่ตางๆ ลดลง คอืทาํใหเรามองไมเหน็วตัถุ
ในชวงหน่ึงแตจะกลบัมาเหน็ไดเมือ่ผานจดุน้ันไป

 การมองเห็นที่ลดลง
สภาพอากาศและความมืดไมไดบดบังการ

มองเหน็เหมอืนกับวตัถทุีบ่ดบังสายตา แตมนัทาํให
ความสามารถในการมองเห็นลดลงไป น่ันคือ เรา
จะเห็นวัตถุก็ตอเมื่อเขาใกลเทาน้ัน ตัวอยางเชน

 ความมืด : การขาดแสงสวาง หรือไฟ
หนาสองผานเลยไป

 สภาพอากาศเลวราย : หมอก ควัน ฝน
หิมะหรือหลายอยางๆ อยางรวมกัน ความมืดและ
สภาพอากาศเลวรายเขามาอยูดวยกัน ทาํใหความ
สามารถในการมองเหน็ของผูขับข่ีลดลงอยางมากซึง่

ผูขับข่ีมักใชความเรว็สูงในสภาพดังกลาวน้ี
 แสงจา
แสงจาทาํใหผูขับข่ีมองไมเหน็ชัว่คราว
 แสงจาจากไฟหนารถ เกิดข้ึนในตอน

กลางคืนจากรถที่วิ่งเขามา
 แสงจาจากหลอดไฟติดตั้งประจาํที่ เปน

แสงจากหลอดไฟหลัก ปาย รถที่จอดไว
 แสงจาจากดวงอาทิตย เกิดข้ึนในตอน

กลางวนั ทาํใหผูขับข่ีมองไมเหน็สิง่ที่อยูขางหนา
 ปจจยัอ่ืนๆ
ปจจัยอ่ืนๆ ที่ทําใหความสามานรถในการ

มองเห็นของผูขับข่ีลดลง เชน
 ความสับสนของผู ขับข่ีระหวางอุปกรณ

การเตือนที่มีอยูเดิมกับของใหมที่เพิ่มเขามากรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน

 การเปลีย่นแนวถนนจากทางราบไปเปน
ทางข้ึนเนิน ทางยกระดับ  หรือทางโคง หรือถนนมี
ความกวางลดลงอยางฉับพลันทําใหขอบถนนบัง
สายตา

 สิง่บดบังสายตาแนวราบและแนวตัง้
 สิง่บดบังสายตาแนวราบบนทางโคง
รปู 4.1 คอืตวัอยางสิง่บดบังสายแนวราบบน

ทางโคงซึง่เปนไดทัง้โคงซายและโคงขวา สถานการณ
น้ีจะมตีนไมหรอือาคารบดบังสายตาไมใหมองเหน็
สวนที่อยูภายในทางโคง ดังน้ันเราตองกะระยะให
ผูขับข่ีมองเหน็สญัญาณหรอือุปกรณเตอืนกอนจะถงึ
ทางโคง น่ันคอืเราตองวางกรวยในตาํแหนงกอนถงึ
ทางโคงเพือ่ใหผูขับข่ีสงัเกตเหน็กอนจะเขาโคง จะได
มเีวลาเตรยีมรบัสถานการณเมือ่วิง่เขาไปในทางโคง

เพราะหากวางกรวยหลงัโคงจะทาํใหผูขับข่ีเหน็กรวย
หลงัจากเขาโคงซึง่ทาํใหไมมเีวลาหรอืมเีวลานอยใน
การตอบสนองการเตือน

 สิง่บดบังสายตาแนวตัง้บนทางข้ึนเนิน
รูป 4.2 แสดงถึงสิง่บดบังสายตาแนวตัง้บน

ทางข้ึนเนินทาํใหผูขบข่ีมองไมเหน็การเตอืนเน่ืองจาก
ตวัเนินเองบดบังสายตาผูขับข่ี ดงัน้ันจงึตองพจิารณา
การวางตาํแหนงการเตือน โดยเฉพาะกรวยจราจร
ที่จะทาํใหผูขับข่ีตระหนักวามีอันตรายอยูขาง หนา
โดยหากวางกรวยบริเวณยอดเนินหรือใกลเคียง
ตัวเนินจะบังสายตาผูขับข่ีขณะขับข้ึนเนิน ดังน้ันจึง
ตองวางกรวยในตาํแหนงต่าํลงมา เชน บรเิวณกลาง
เนินซึง่ผูขับข่ีจะมองเหน็กรวยไดขณะขับข้ึนเนนและ
เขาจะไดรับการเตือนทันทีวามีอุบัติเหตุหรือเหตุ
ฉุกเฉิน ทําใหสามารถตอบสนองสถานการณได
ลวงหนาและทันเวลา

หมายเหตุ ในแตละสถานการณตองอาศัย
การประเมินของแตละบุคคล ในการพิจารณาตอง
ข้ึนกับเง่ือนไขหรือปจจัยทีม่ีอยูหรือเกิดข้ึนขณะน้ัน
ใหประมวลขอมลูทีไ่ดจากการประเมนิมาใชในการ
จดัตัง้การเตอืน โดยเฉพาะในประเดน็ระยะทางและ
ตําแหนงของอุปกรณการเตือนตองเหมาะสมและ
เพียงพอ

การจดัการจราจรในตอนกลางคนืตองคาํนึงวา
ทศันวสิยัของผูขับข่ีจะลดลงจากความเรว็รถรวมกับ
ประสทิธภิาพของไฟหนา ในแตละสถานการณตอง
มีการประเมินเฉพาะบุคคล

ทางเบ่ียงและสวนทางตรง (Taper and
Tangent)

 การจดัทางเบ่ียงและสวนทางตรง (อางอิง
รูป 5.1)

ทางเบ่ียง (Taper) คอืแนวเสนเอียงสาํหรับ
วางกรวยเพื่อบอกผูขับข่ียานพาหนะทั่วไปเปลี่ยน
เสนทางเดนิรถใหไปใชเลนทีอ่ยูตดิกันแทนเลนเดมิ
ที่วิ่งมา เน่ืองจากเลนเดิมเปนพื้นที่เกิดเหตุและถูก
ปดการเดนิรถ ตามขอกําหนด ตองวางกรวยจราจร
เปนแนวเฉยีง 45 องศา จากจดุเริม่ตนจนถึงสิน้สดุ
ยาว 15 เมตร (50 ฟุต) โดยเปนการวัดระยะแนว
ตัง้ฉาก (ระยะเดินรถ) ไมใชวัดตามแนว เสนทแยง

ทางตรงตอจากทางเบ่ียง (Tangent)
เมื่อรถวิ่งทางเบ่ียง (ซายหรือขวา) จนสุด

แลวกจ็ะเขาทางตรงซึง่สงัเกตไดจากแนวการวางกรวย

รูปที่ 4.1

Good sight distancePoor sight distance

รูปที่ 4.2

Poor sight distance

Good sight distance

Sight Distance Triangle Traffic Cone
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จราจรที่ขนานกับแนวเดินรถ โดยทางตรงตอจาก
ทางเบ่ียงน้ีจะบอกใหผูขับข่ีวาใกลถึงรถที่จอดขวาง
จุดเกิดเหตุ และขางหนาจะมีทางเบ่ียงเปลี่ยนเลน
อีกครั้ง ดังน้ัน ทางตรงดังกลาวน้ีจะอยูระหวาง
ทางเบ่ียงสองจดุ

ระยะของทางตรงระหวางทางเบ่ียงข้ึนอยูกับ
ความเร็วรถที่วิ่งผาน บนทางหลวงหรือทางดวนที่
จาํกัดความเร็วไวที่ 100 กม./ชม. ระยะทางตรง
ระหวางทางเบ่ียงตองยาวกวาถนนในเมืองทีจํากัด
ความเร็วไวที่ 50 กม./ชม. ระยะทางเบ่ียงและทาง
ตรงระหวางทางเบ่ียงทีย่าวข้ึนจะทาํใหผูขับข่ีมเีวลา
เตรยีมตวัในการตอบสนองการเตอืนและการเปลีย่น
เลนมากข้ึน หากอุบัตเิหตหุรอืเหตฉุกุเฉนิกระทบผิว
จราจรมากกวาหน่ึงชองทาง (เลน) ใหปดการจราจร
แยกสวนกันในแตละชองทางโดยอาศยัทางเบ่ียงและ
ทางตรงเปนตัวกําหนด

ทางเบ่ียงและทางตรงบนทางโคง
รูป 5.2 เปนตัวอยาง มีทางเบ่ียงและทาง

ตรงเปนชวงๆ พอถึงทางโคงก็ปลอยใหการจราจร
ไหลไปตามโคงบนเลนที่กําหนดใหวิ่งโดยใชกรวย
ก้ันเลนที่ปดไวจนกระทั่งสุดปลายโคงก็กําหนดให
เปนทางตรงชวงหน่ึงกอนจะถึงรถดับเพลิงที่ขวาง
จุดเกิดเหตุ

การกําหนดระยะ
ตาราง A ระบุระยะของสวนตางๆ ในเขต

ควบคมุการจราจรทีส่ัมพนัธกับความเรว็ทีอ่นุญาต
ใหวิ่งผานทั้งเขตกันชน (Buffer Zone) ทางเบ่ียง
(Tapers) ชองวางระหวางกรวยทีว่างยาวไปตามพืน้
ถนน (Spacing of Cones) และทางตรงระหวาง
ทางเบ่ียง (Tangent)

ยกตัวอยาง เมื่อพิจารณาสิ่งบดบังสายตา
ทัศนวสิัย แสงจา สภาพพืน้ผิวถนน และปจจัยอ่ืนๆ
ความเร็วที่ใหวิ่ง 100 กม./ชม. บนพื้นถนนแหง
ความยาวทางตรงระหวางทางเบ่ียงทีต่องวางกรวย

คือ 100 เมตร (ประมาณ 11 ชวงตัวรถดับเพลิง)
และทีค่วามเร็วเดยีวกัน หากถนนปกคลุมดวยหมิะ

ตองเพิ่มระยะทางตรงระหวางทางเบ่ียงเปน 200
เมตร (ประมาณ 22 ชวงตวัรถเพลงิ) กรวยทีจ่ะวาง
เพิม่ข้ึนอยูกับเง่ือนไขทีม่อียู โดยตองวางเปนแนวตรง
บนเสนแบงเลน มีระยะหางระหวางกรวยแตละอัน
ตามทีแ่นะนําในตาราง แตในชวงเริม่ตนเขตควบคมุ
การจราจรอาจจะเพิม่จาํนวนมากข้ึน (ลดระยะหาง
ระหวางกรวยลง) โดยเฉพาะเมื่อรถดับเพลิงและ
บุคลากรที่เปนกําลังเสริมเขามาถึง

ผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุฉุกเฉินควรจาํ การ
วางกรวยจาํนวนมากดกีวาการวางกรวยจาํนวนนอย

ตารางกําหนดระยะของสวนตางๆ ในเขต
ควบคุมการจราจรที่ความเร็วของรถระดับตางๆ

หมายเหตตุาราง
* เปนระยะหางระหวางกรวยแตละตัว

(Cone Spacing) ในเขตทางตรงระหวางทางเบ่ียง
(Tangent) แตหากเปนกรวยที่วางในชวงทางเบ่ียง
(Taper) ระยะ หางระหวางกรวยจะสั้นลง (จาํนวน
กรวยที่วางจะมากข้ึน) เพื่อใหผูขับข่ีสังเกตเห็นได
งายและชัดข้ึน ปองกันการเขาเลนผิด

P หมายถึง ชวงตัวของรถดับเพลิง เปน
ความยาวของรถดบัเพลงิหน่ึงคนัซึง่มรีะยะประมาณ

เรียงตอกัน 10 คัน ซึ่งก็คือ 92 เมตร (300 ฟุต)
โดยประมาณ

อีกวธิหีน่ึงในการกะระยะทางคอื ใหนับเสน
ประแบงเลน (เสนขาวหรือเหลือง) ความยาวของ
เสนประแตละเสนประมาณ 3 เมตร และชองวาง
ระหวางเสนประคือ 3 เมตร รวมแลวเปน 6 เมตร
บวกเสนประไปอีกหน่ึงเสนก็เทากับ 9 เมตร ระยะ
ใกลเคียงกับความยาวรถดับเพลิงหน่ึงคัน น่ันคือ
ระยะหน่ึงชวงตวัรถดบัเพลงิ (P) เทากับระยะเสนประ
แบงเลนสองเสนรวมชองวางระหวางเสนประน้ันดวย

รูปที่ 5.1

9.2 เมตร (30 ฟุต) เปนวิธีคาํนวณระยะทางโดย
ประมาณ เชน 10P เปนระยะทางที่รถดับเพลิง

รูปที่ 5.2

Use this Vehicle
in this configuration

only if equipped
with a flashing

arrow board
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รูปแบบการจัดการจราจรในเหตฉุุกเฉิน
 ปดการจราจรบนทางหลวงสองชอง

ทางเดินรถ วิ่งสวนทางกัน (Two Lane-Two way
Highway-Road Closed)

ตามรปู 6.1 เปนการควบคมุการจราจรใน
สถานการณฉกุเฉนิบนทางหลวงสองชองทางเดนิรถ
(รถวิ่งสวนทางกัน) ในลกัษณะปดการจราจรไมให
รถผาน ประกอบดวยเขตกันชน (Buffer Zone)
ตําแหนงของรถฉุกเฉิน และพื้นที่สําหรับการวาง
กรวยจราจรซึง่มเีง่ือนไขคอื ความเรว็รถสงูสดุจาํกัด
ไวที ่80 กม./ชม. ผิวถนนแหง มกีารติดตั้งอุปกรณ
เตือนรวมกับกรวยจราจรในเปนสวนของทางเบ่ียง
และทางตรง เพื่อเตือนผูขับข่ีใหลดความเร็วและ
หยดุรถ มีรถดบัเพลงิจอดเพิม่อีกหน่ึงคนัในบรเิวณ
เริ่มปดการจราจร เปนการเตือนรถที่วิ่งเขามารับรู
วา “ไปตอไมได” โดยควรมีบุคลากรควบคุมการ
จราจรยืนอยูทายรถที่หยุดคันสุดทายเพื่อบอกผู
ขับข่ีรถคันที่เพิ่งเขามาเตรียมหยุดและจอดรอตาม
ลําดับ การจัดการจราจรในลักษณะน้ีคือการปด
ถนน ไมใหรถผานจดุเกิดเหตทุัง้ขาข้ึนขาลอง จนกวา
สถานการณจะคลี่คลายจึงจะมีการเปดการจราจร
ใหเดินรถปกติ

 ปดการจราจรหน่ึ งชองทางบนทาง
หลวงสองชองทาง วิ่งสวนทางกัน (Two Lane-
Two way Highway- 1 Lane Closed)

ตามรูป 6.2 เปนการควบคุมการจราจร
ในสถานการณฉุกเฉินบนทางหลวงสองชองทาง
เดินรถ (รถวิ่งสวนทางกัน) ลักษณะปดการจราจร
หน่ึงชองทาง ประกอบดวยเขตกันชน (Buffer
Zone) ตาํแหนงของรถฉกุเฉนิ และพืน้ทีส่าํหรบัการ
วางกรวยจราจรซึ่งมีเง่ือนไขคือ ความเร็วรถสูงสุด

จาํกัดไวที่ 50 กม./ชม. ผิวถนนแหง มีการติดตั้ง
อุปกรณเตอืนรวมกับกรวยจราจรในสวนของทางเบ่ียง
และทางตรงเพื่อนําทางใหผูขับข่ีวิ่งรถรอบจุดเกิด
เหตุ ทั้งน้ี ใหมีบุคลากรควบคุมการจราจรหน่ึงคน
เปนผูชีท้างและควบคมุการเดนิรถในชองทางทีอ่นุญาต

สาํหรบัตาํแหนงของรถดบัเพลงิและอุปกรณ
ใหพิจารณาตามสถานการณและเง่ือนไขที่มีอยูใน
ขณะน้ัน

 ทางหลวงหลายชองทาง ปดการจราจร
หน่ึงชองทาง (Multi Lane Highway-1 Lanes
Closed)

ตามรปู 6.3 เปนการควบคมุการจราจรใน
สถานการณฉกุเฉนิบนทางหลวงหลายชองทางเดนิ
รถในลักษณะปดการจราจรหน่ึงชองทาง ประกอบ
ดวยเขตกันชน (Buffer Zone) ตําแหนงของรถ
ฉกุเฉนิและพืน้ทีส่าํหรบัการวางกรวยจราจร เง่ือนไข

รูปที่ 6.1
Two Lane-Two way
Highway-Road Closed

รูปที่ 6.2
Two Lane-Two way
Highway- 1 Lane Closed

รูปที่ 6.3
       Multi Lane Highway-

1 Lanes Closed

Incident
    Site

Buffer

Taper

5 x Speed Limit (m)

5 x Speed Limit (m) 5 x Speed Limit (m)

Taper

Buffer

Incident
    Site

Buffer

Taper

5 x Speed Limit (m)

Support
VIhicle

(Recommended)

Support
VIhicle

(Recommended)

Additional
Support
VIhicle

(Recommended)

Additional
Support
VIhicle

(Recommended)

Incident
    Site

Use this Vehicle
in this configuration

only if equipped
with a flashing

arrow board

Buffer Zone

Taper Length

5 x Speed Limit (m)
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คือ ความเร็วรถสูงสุดจาํกัดไวที่ 110 กม./ชม. ผิว
ถนนแหง มีการติดตั้งอุปกรณเตือนรวมกับกรวย
จราจรในเปนสวนของทางเบ่ียงและทางตรงเพือ่ชีท้าง
ใหผูขับข่ีเดินรถรอบจุดเกิดเหตุ

สาํหรบัตาํแหนงของรถดบัเพลงิและอุปกรณ
ใหพิจารณาตามสถานการณและเง่ือนไขที่มีอยูใน
ขณะน้ัน

 ทางหลวงหลายชองทาง ปดการจราจร
สองชองทาง (Multi Lane Highway-2 Lanes
Closed)

ตามรปู 6.4 เปนการควบคมุการจราจรใน
สถานการณฉกุเฉนิบนทางหลวงหลายชองทางเดนิ
รถในลักษณะปดการจราจรสองชองทาง ประกอบ
ดวยเขตกันชน (Buffer Zone) ตําแหนงของรถ
ฉุกเฉิน และพื้นที่สําหรับการวางกรวยจราจรซึ่งมี
เง่ือนไข ความเรว็รถสงูสดุจาํกัดไวที ่110 กม./ชม.
ผิวถนนแหง มกีารตดิตัง้อุปกรณเตอืนรวมกับกรวย
จราจรในเปนสวนของทางเบ่ียงและท างตรงเพื่อชี้
ทางใหผูขับข่ีเดินรถรอบจุดเกิดเหตุ

สาํหรบัตาํแหนงของรถดบัเพลงิและอุปกรณ
ใหพิจารณาตามสถานการณและเง่ือนไขที่มีอยูใน
ขณะน้ัน

 ทางหลวงเสนทางคู เดินรถสวนทาง
กัน เปดการจราจรเสนทางออม (Two Lane-Two
Highway-Detour Traffic)

ตามรปู 6.5 เปนการควบคมุการจราจรใน
สถานการณฉุกเฉินบนทางหลวงทางคูเดินรถสวน
ทางกันโดยปดการจราจรบรเิวณทีเ่กิดอุบัตเิหตแุลว
ใหมีการเดินรถในลักษณะออมจุดเกิดเหตุ ซึ่งผู
บัญชาการเหตกุารณตองขอความชวยเหลอืจากตาํรวจ
ในการควบคุมการจราจร

เมื่อตองจัดใหมีการเดินรถออมจุดเกิดเหตุ
เพือ่ปองกันบุคลากรตอบโตเหตฉุกุเฉนิหรอืผูประสบ
เหตุ ใหก้ันถนนสองชองทางจนสุดความกวางดวย
รถดับเพลิง ตามที่แสดงไวในรูป 6.5 แลวบังคับ
ใหมีการเดินรถออมไปยงัแยกถดัไปแลวขับวนรอบ
จดุเกิดเหตแุลวมาออกปลายถนนทีถ่กูปดน้ัน ใชรถ
ดับเพลิงขวางไมใหรถเขาไปในทีเ่กิดเหต ุวางกรวย
บรเิวณกอนถงึตวัรถจากไหลทางดานหน่ึงไปจรดอีก
ดาน (ถาเปนถนนในเมืองใหวางชิดขอบทางเทา
จากดานหน่ึงไปอีกดานตรงขาม) ใหเกิดไฟฉกุเฉนิ
ไวตลอดขณะทีม่กีารบังคบัรถวิง่ออมจดุเกิดเหตเุพือ่
ใหเปนทีส่งัเกตของผูขับข่ีวามเีหตฉุกุเฉนิและตองขับ
ออมบรเิวณทีเ่กิดอุบัติเหตุ

 ทางหลวงท่ีมีการควบคุมทางเขา-รถวิ่ง
ออม (Controlled Access Highway-Detour Traffic)

เมือ่สถานการณฉกุเฉนิเกิดในบรเิวณทีม่กีาร
เปลีย่นเสนทางไปยงัทางดวนใชความเรว็สงู หรอืจดุ
ทีม่กีารควบคมุทางเขาทางดวน จงึอาจตองใหมกีาร
ขับออมบนฝงตรงกันขาม ใชรถดับเพลิงขวางทาง
ตามรูป 6.6 บังคับใหรถวิ่งบนเลนฝงตรงขาม โดย
แบงจากทีใ่ชปกติของทางออกทางดวน

รถดบัเพลงิคนัแรกจอดขวางหน่ึงชองทางของ
ขาเขาทางดวนเพือ่ทาํเปนทางเบ่ียงใหรถวิง่เลนเดยีว
จนไปถงึจดุทีส่องบรเิวณปากทางเขาทางดวน รถดบั
เพลงิขวางทางเลนทีส่องของฝงขาเขาทาํเปนทางเบ่ียง
ใหรถวิ่งเขาไปในเลนขาออกหน่ึงเลน จากน้ันวิ่ง

รูปที่ 6.4 Multi Lane Highway-2 Lanes Closed รูปที่ 6.5
Two Lane-Two Highway-Detour Traffic

5 x Speed Limit (m)

5 x Speed Limit (m)

Incident
    Site

      (a)                          (b)

Buffer Zone

Taper Length

Tangent Length

Taper Length

5 x Speed Limit (m)

Taper Length

5 x Speed Limit (m)

Tangent Length

Taper Length

Buffer Zone

Incident
    Site

Incident
    Site

Use this Vehicle
in this configuration

only if not equipped
with a flashing

arrow board

Use this Vehicle
in this configuration

only if equipped
with a flashing

arrow board
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ตอไปจนถงึทางเขาทางดวนอีกจดุหน่ึงทีพ่นจากจดุ
เกิดเหตุไปแลว ในลักษณะน้ีคือการเดินรถออมจุด
เกิดเหตุโดยใชชองทางฝงตรงขามหน่ึงเลน การจัด
การจราจรลักษณะน้ี ผูบัญชาการสถานการณตอง
ขอความชวยเหลือจากตาํรวจ

การขวางถนน ใชรถดับเพลิงสองคัน การ
วางกรวยเพื่อกําหนดระยะทางเบ่ียง (Taper) และ
ทางตรง (Tangent) ใหทาํตามขอแนะนําในตาราง
A ระยะจากปายเตือนสีชมพูถึงตําแหนงกรวย
อันแรกที่วางกอนถึงรถดับเพลิงขวางถนนคันแรก
คือ 5 เทาของความเร็วที่กําหนดใหวิ่งบนถนน เชน
ความเรว็กําหนดไวที ่100 ก.ม. ระยะจากปายเตอืน
ถึงกรวยอันแรกคือ 500 เมตร เปนตน

ทัง้น้ี ไฟฉกุเฉนิทกุดวงใหเปดไวขณะทีม่กีาร
ใชงานอุปกรณเตือนสาํหรบัการควบคุมการจราจร
ทัง้หมด

สถานการณท่ีตองระมัดระวังเปนพิเศษ
สถานการณมีแนวโนมเกี่ยวของกับวัตถุ

อันตราย
การพิจารณาการเขาไประงับเหตุ
การเขาไประงับเหตุควรเปนไปในลักษณะ

ดงัตอไปน้ี
 เขาที่เกิดเหตุจากที่สูงและอยูเหนือลม

เมื่อเหตุฉุกเฉนิเก่ียวของกับวัตถุอันตราย
 ระบุอันตรายจากปาย สัญลักษณ หรือ

รูปรางของที่บรรจุจากระยะไกลกอนจะเขาไปใกล
 หลกีเลีย่งการสมัผัสโดยตรงกับผงละเอียด

ของเหลวหรอืไอสารของวตัถจุนกวาจะสามารถยนืยนั
ความปลอดภยัได

 ทันทีที่ระบุชนิดของวัตถุได ผูปฏิบัติงาน
ตอบโตเหตตุองทาํตามขอแนะนําวธิกีารปฏบัิตสิาํหรบั
วตัถอัุนตรายชนิดน้ัน

การควบคุมการจราจรบริเวณทางขาม
ทางรถไฟ

กําหนดใหทางขามทางรถไฟทั้งหมดเปน
พืน้ทีห่วงหาม

การควบคมุจราจรบรเิวณทางขามทางรถไฟ
ทาํไดดวยการทาํตามสญัลกัษณ/สญัญาณเตอืน น่ัน
หมายถงึ เราไมสามารถหยดุรถไฟหรอืเปลีย่นแปลง
ปายเตอืนของรถไฟดวยตวัเองได

หากจุดเกิดเหตุอยูในบริเวณทางขามรถไฟ
หรอืจดุทีม่ผีลกระทบหรอืเปนอันตรายตอการเดนิรถไฟ
หรือขนานไปกับรางรถไฟ ใหติดตอศูนยวิทยุหรือ
หนวยงาน การรถไฟหรือตํารวจรถไฟเพื่อทําการ
หยุดขบวนเดินรถจนกวาอันตรายจะหมดไปหรือ
สถานการณเขาสูภาวะปกติ

 การควบคุมจราจรตองเปนการปองกัน
ไมใหยานพาหนะหยดุบนรางรถไฟ

 หามหยุดหรือจอดรถบนรางรถไฟที่จะ
ใชเดนิรถในขณะน้ัน

 หามติดตัง้อุปกรณควบคุมจราจรบนราง
รถไฟทีจ่ะใชเดนิรถในขณะน้ัน

หมายเหตุ หนวยตอบโตเหตุฉุกเฉินแตละ
หนวยตองคุนเคยกับการประสานงานกับหนวยงาน
รถไฟในพืน้ทีร่บัผิดชอบของตวัเอง

การควบคุมจราจรบนทางหลวงท่ี ใช
ความเร็วสูง (ทางดวน)

ทางหลวงทีใ่ชความสงูหรอืทางดวนมปีญหา
ในการควบคมุการจราจรในสถานการณฉกุเฉนิหลาย
ประการ สาเหตุเกิดจากรถใชความเร็วสูงและการ
จราจรคอนขางคับคั่ง ใหตระหนักไวตลอดเวลา รถ
ที่เคลื่อนที่บนถนนมีผลกระทบตอความปลอดภัย
เมื่อทาํงานบนผิวการจราจรที่มีการใชความเร็วสูง
ตองระมัดระวังเปนพิเศษ ความปลอดภัยเปน
ปจจยัที่มคีวามสาํคัญสูงสุด จงคิดไวเสมอวา ผูขับข่ี
อาจมองไมเหน็ผูปฏบัิตงิานบนถนน

บุคลากรผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุตองไมยืน
ขางยานพาหนะทีอ่ยูกับชองทางเดนิรถ หลงัจากจอด
รถตรงตาํแหนงทีต่องการแลว ใหรายงานผูบัญชาการ
สถานการณเพือ่รับคาํสัง่ใหดาํเนินงานตอไป

ปดชองทางเดนิรถเริม่จากจุดใกลทีเ่กิดเหตุ
มากที่สุดและขยายออกไปตามตองการ แตใหปด
แยกกันแตละชวงโดยใชทางเบ่ียงและทางตรงระหวาง

รูปที่ 6.6 Controlled Access Highway-Detour Traffic

Taper Length

Tangent Length

Taper Length

5 x Speed Limit (m)

Use this Vehicle
in this configuration
only if not equipped
with a flashing
arrow board

See Figure 16.4 (a)
for support vehicle
position if a flashing
arrow board is available

.
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ทางเบ่ียงเปนตัวกําหนด  (หลีกเลี่ยงการปดหลาย
ชองทางเดนิรถเปนแนวเดยีวกัน)

จดุเกิดเหตุทีอ่ยูตรงสดุทางโคงหรือสวนบน
สดุของเนิน ใหปดชองทางเดนิรถกอนจะถงึทีเ่กิดเหตุ
และเตือนผูขับข่ีอยางเพียงพอและไรสิ่งบดบัง บน
ทางดวนทีม่กีารใชความเรว็สงู ใหเพิม่อุปกรณเตอืน
ผูขับข่ีขณะเขาใกลชองทางเดินรถที่ถูกปด [ดูหัวขอ
ปายเตือนลวงหนา (Advance Warning Signs)]

การบัญชาการสถานการณฉุกเฉินท่ีศูนย
สั่งการ

การเฝาระวงัจุดเกิดเหตุ
เมือ่มาถงึจดุเกิดเหต ุ ผูบัญชาการสถานการณ 

ตองทาํการประเมินเหตกุารณโดยตรวจสอบปจจัย
สาํคญัหลายประการ อาท ิความเรว็ของรถทีว่ิง่ผาน
สิง่บดบังสายตาของผูขับข่ี (เนินเขา มมุถนน ฯลฯ)
ตัวแปรทีท่าํใหการมองเห็นของผูขับข่ีลดลง รวมถึง
สภาพพื้นผิวถนน การประเมิน/ตรวจสอบปจจัย
ตางๆ ทาํข้ึนเพือ่คนหาความเสีย่งในการปฏบัิตงิาน
ซึง่อาจตองเสรมิอุปกรณปลอดภยันอกเหนือจากไฟ
กระพริบและกรวยจราจรเพิ่มเขามาสําหรับสราง
ความมั่นใจใหกับผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุฉุกเฉิน
ตาํรวจ นักดับเพลิง ผูใหบริการแพทยฉุกเฉิน และ
หนวยฟนฟูซึง่ทาํงานอยูในพืน้ทีเ่กิดเหต ุการประเมนิ
สถานการณใหครอบคลมุถึงขณะทาํการถอนกําลัง
และอุปกรณออกจากทีเ่กิดเหตเุพือ่ใหการดาํเนินงาน
มีความปลอดภัยจนกระทัง่เสร็จสิ้นภารกิจ

ภาคผนวก 1 การพิจารณากรณีพิเศษ (Appendix
A, “Special Considerations”)]

การเตรียมการจัดตัง้ความปลอดภัย
เมือ่ผูบัญชาการสถานการณทาํการประเมนิ

เหตุการณเรียบรอยแลว รถฉุกเฉินที่เพิ่งมาถึงยัง
ไมไดรบัมอบหมายงาน (รอรบัคาํสัง่มอบหมายงาน)
ใหจอดรถไวในบรเิวณทีจ่ดัไวใหเปนทีพ่กัรถ (Staging
Area) ระหวางน้ันคนขับตองแนใจวาสามารถมอง
เหน็รถของเขาได ไฟสองสวางและอุปกรณการเตอืน
สําหรับก้ันทางเดินรถที่ผานไปไดยังคงมีอยูและ
ทาํงานไดดี

 ที่ตั้งศูนยสั่งการอยางเปนทางการ
รถฉุกเฉนิทีท่าํหนาทีเ่ปนศนูยสัง่การ (รถตู

สั่งการ หรือศูนยสั่งการเคลื่อนที่) ตองพยายามไป
จอดบรเิวณทีเ่ตรยีมไวซึง่อยูดานทีร่ถวิง่ผานจดุเกิด
เหต ุ(เลนทีไ่มใชจดุเกิดเหต)ุ ดหูวัขอ “พ้ืนท่ีพักรถ”
(Staging Area)

หมายเหตุ ตามขอแนะนําในคูมือการจัด
องคกรจัดการเหตุฉุกเฉิน ใหใชไฟวาบสีเขียวหรือ
ธงสีเขียวเปนสัญลักษณของศูนยสั่งการอยางเปน
ทางการ

ระยะเวลาของสถานการณ
สถานการณ ระยะยาว  : หากคาดว า

สถานการณจะตองใชเวลาจดัการมากกวา 1 ชัว่โมง
จึงจะกลับมาเปดการจราจรตามปกติ ผูบัญชาการ
สถานการณตองแจงใหหนวยตาํรวจ หนวยตาํรวจก็
จะรายงานไปยงัตวัแทนกระทรวงคมนาคมของจงัหวดั
หรอืหนวยงานควบคมุการจราจรทางบกทองถิน่เพือ่
ขอการสนับสนุนในการควบคุมการจราจรชั่วคราว
หากไดการตอบรับ หัวหนาหนวยงานคมนาคม
จงัหวดัจะอนุญาตใหผูบัญชาการสถานการณจดัการ
สถานการณระยะยาวได ศูนยควบคุมงานควบคุม
การจราจรทีต่ัง้ข้ึนไมวาชัว่คราวหรอืถาวรตองคงอยู
จนกวาสถานการณจะกลับสูปกติ

หมายเหตุ  ระยะเวลาของสถานการณ
พจิารณาจากขนาดของสถานการณ ซึง่ผูบัญชาการ
สถานการณจะเปนผูประเมนิใน 15 นาทแีรกในการ
เขาตอบโตเหตุ ดังน้ี

 สถานการณขนาดเล็ก (Minor) ใชเวลา
ปฏิบัติงาน 30 นาทีหรือนอยกวา

 สถานการณปานกลาง (Intermediate)
ใชเวลาปฏิบัติงาน 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง

 สถานการณขนาดใหญ (Major) ใชเวลา
ปฏิบัติงาน 2 ชั่วโมงข้ึนไป

สถานการณปานกลาง (Intermediate) และ
สถานการณขนาดใหญ (Major) ถอืเปนสถานการณ 
ระยะยาวตองจัดการตามวิธีการที่ระบุขางตน

มาตรการปองกันเพ่ิมเติม
ในการจดัการสถานการณฉกุเฉนิซึง่มกีารยดื

ระยะการปฏบัิตงิานออกไป หรอืเมือ่สภาพการขับข่ี

การติดตามตรวจสอบการจัดตั้ งความ
ปลอดภัย ณ จุดเกิดเหตุ

ระหวางทาํการจัดตั้งความปลอดภัย ณ จุด
เกิดเหต ุผูบัญชาการสถานการณตองรับผิดชอบใน
การสังเกตสภาพการจราจรโดยรอบและที่ผานจุด
เกิดเหตุ หากเปนไปไดหรือสามารถทําได ใหผู
บัญชาการสถานการณแตงติง้บุคคลรายหน่ึงเปนผู
ตดิตามตรวจสอบสภาพการจราจรซึง่มหีนาทีค่วาม
รบัผิดชอบในการรายงานใหผูบัญชาการสถานการณ
ทราบถงึสิ่งที่เกิดข้ึน

เป นความรั บผิดชอบของผู บัญชาการ
สถานการณ ในการทําใหสภาพการปฏิบัติงานมี
ความปลอดภัยอยูตลอดเวลา [ขอมูลเพิ่มเติม ดู



หรอืทางหลวงเอ้ืออํานวยอาจมกีารใชมาตรการปองกัน
เพิ่มเติม มาตรการดังกลาวชวยเพิ่มทัศนวิสัยและ
ความปลอดภัยในพื้นที่ทํางาน มาตรการปองกัน
เพิ่มเติมดังตอไปน้ีอาจเสริมสิ่งที่ทําไปแลว ซึ่ ง
สามารถเลือกปฏิบัติบางขอหรือทั้งหมด ไดแก

1. เพิ่มรถฉุกเฉินจอดไวเพื่อเตือนลวงหนา
กอนจะถึงยานพาหนะสนับสนุนความปลอดภัย
(Safety Support Vehicle) เมื่อ

 มกีารปดชองทางเดนิรถตัง้แตสองชองทาง
 จดุเกิดเหตฉุกุเฉนิอยูบรเิวณทางโคงหรอื

ทางข้ึนเนิน (อางอิงหัวขอ “สิ่งบดบังสายตา”)
 ความเร็วรถที่กําหนด สิ่งบดบังสายตา

ทศันวสิยั แสงจา พืน้ผิวถนน และปจจยัอ่ืนๆ บังคบั
ใหใชมาตรการน้ี

2. หากสามารถทาํไดอยางปลอดภยั ใหเพิม่
กรายจราจรในเขตควบคุมการจราจร เลือกปฏิบัติ
หน่ึงหรอืสองขอตอไปน้ี

 ตั้ งกรวยเพิ่มตามแนวเสนแบงเลนก้ัน
รถที่วิ่งบนเลนที่อนุญาตซึ่งจะชวยปองกันไมใหผู
ขับข่ีเปลี่ยนเลนเขามายังเขตควบคุม

 วางกรวยก้ันเลนทีป่ดการเดนิรถเพิม่โดย
วางขางตวัรถดบัเพลงิทีร่ถขวางทางไปจนถงึไหลทาง
เพื่อใหผูขับข่ีรับรูวามีการปดการจราจรขางหนา

3. ไฟวาบกระพริบ (Strobe lights) และ
ทอนแสงไฟจา (Flare) สามารถนํามาวางขางกรวย
จราจรเพื่อใหเตือนผูขับข่ีไดดีข้ึน

4. ระหวางปฏิบัติงานตอนกลางคืน ใช
สปอตไลทดวงหน่ึงสองชีต้าํแหนงกรวยจราจรทีว่าง
ไวดานหนาและดานหลงัรถดบัเพลงิ แตระวงัอยาให
สองเขาตาผูขับข่ีที่เขาใกลรถดับเพลิง

5. เปดไฟแผงควบคุมเครือ่งสูบนํ้า
6. ขอการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก

มาตรการปองกันเสรมิอาจหาไดจากหนวยงานภายนอก
ในการตดิตอกับศูนยวทิยเุพือ่ขอการสนับสนุนจาก
หนวยภายนอก ใหระบุสิ่งทีต่องการ เชน

 อุปกรณควบคมุจราจรแบบครบสวนหรอื
บางสวน

 ทรายสําหรับโรยพื้นที่ลื่นในเขตควบคุม
การจราจร

 ปายลกูศรชีท้างเหนือศรีษะสาํหรบัเตอืน
ผูขับข่ี

  ปายเตือนติดทายรถ
 ปายลูกศรติดทายรถ
หมายเหตุ หนวยงานตาํรวจสามารถจัดหา

อุปกรณเตือนเพิ่มเติมใหไดซึ่งสามารถจะใชเสริม
ประสิทธิภาพในการควบคุมจราจร ปดการจราจร
หรอืเพิม่ทศันวสิยัของจุดปฏบัิตงิาน

ระหวางการถอนกําลัง สามารถใชอุปกรณ
เสริมเหลาน้ีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกหนวย
ตอบโตเหตุฉุกเฉินในการเคลื่อนยายเครื่องจักร
อุปกรณ และรถดับเพลิงออกจากพื้นที่ทางหลวง

การจัดตัง้เขตควบคุมจราจรฉุกเฉิน
รถตอบโตเหตฉุกุเฉนิหลกั (รถดบัเพลงิ) โดย

ปกตจิะมาถงึพืน้ทีเ่กิดเหตเุปนคนัแรก ซึง่ผูปฏบัิต-ิ

งานทีไ่ดรบัการฝกอบรมการตอบโตเหตฉุกุเฉนิบน
ถนนและมคีูมอืบนรถ ตองจดัการพืน้ทีเ่กิดเหต ุดงัน้ี

1. จัดตั้งเขตกันชน (Buffer Zone) ระหวาง
จุดเกิดเหตุกับรถดับเพลิง โดยใหรถดับเพลิงอยูใน
ตาํแหนงจอดขวางทาง (Fend off) เพือ่ความปลอดภยั
ในชวงเริ่มตนการจัดตั้งเขตกันชนอาจตองปดการ
จราจรทั้งหมดเปนการชั่วคราว

2. ก้ันเขตกันชนดานขาง (Lateral Buffer
Zone) เพื่อไมใหรถที่วิ่งผานล้าํเขามาในเขตกันชน
และเปนชองวางทาํใหคนขับหรอืผูควบคมุรถสามารถ
เขาไปในหองคนขับไดสะดวก

3. ใชกรวยจราจรก้ันรอบพืน้ทีป่ฏบัิตงิานของ
เจาหนาทีต่อบโตเหตฉุกุเฉนิซึง่ทัง้หมดตองสวมเสือ้ก๊ัก
จราจรที่มองเห็นไดชัดเจนตามมาตรฐานกําหนด
และเมื่อเห็นวาปลอดภัยที่จะดําเนินการ ใหวาง
กรวยจราจรบนทางหลวงในพื้นที่เหลาน้ี

 พืน้ทีเ่ตอืนลวงหนา (Advanced Warning
Area) เปนพื้ นที่ ที่ ทําข้ึนเพื่ อกระตุ นให ผู ขับข่ี
ยวดยานทัว่ไปรบัรูวามอุีบัตเิหตทุางจารจรหรอืความ
ไมสะดวกขางหนาซึ่งตองใหผูขับข่ีตอบสนองอยาง
ใดอยางหน่ึง โดยบรเิวณน้ีใหตดิตัง้ปายเตอืน “เหตุ
ฉุกเฉินขางหนา” (“Emergency Scene Ahead”)

 พื้นที่การเปลี่ยนเลน (Transition Area)
เปนพื้นที่ซึ่งมีการเริ่มวางกรวยก้ันทางเพื่อบังคับ

ไมใหผูขับข่ีรถทัว่ไปเขามาในเลนทีเ่กิดเหต ุซึง่ผูขับข่ี
ตองเปลีย่นทิศทางไปตามแนวการวางกรวยเพือ่วิง่
เขาเลนทีกํ่าหนด วธิวีางกรวยทีป่ลอดภยัคอืเริม่วาง
ตัง้แตไหลทางของเลนหามวิง่ทแยงไปถงึเสนแบงเลน

กรวยจราจรและไฟวาบกระพริบ (Strobe
lights) ใหยายออกจากรถฉุกเฉินแลวนําไปวางบน
ไหลทางโดยหนัเขาหารถทีว่ิง่เขามาและใหอยูตาํแหนง
น้ันหรือยายเขามาวางบนเลนที่ปดการเดินรถ
สําหรับจาํนวนกรวยที่จะใชวาง อันแรกใหชิดหรือ
อยูบนไหลทางแลววางเปนแนวทแยงมาถงึเสนแบง
ก่ึงกลางถนน หากมคีวามปลอดภยัทีจ่ะดาํเนินการ
ใหวางกรวยอันแรกทีบ่นเสนแบงเลนแลววางไลเขา
มาที่ไหลถนน ทําจนกวาจะวางกรวยครบจํานวน



สาํหรบัไฟวาบกระพรบิใชเพือ่ความปลอดภยัใหกับ
พืน้ทีเ่ปลีย่นและเพิม่การมองเหน็ (ทศันวสิยั) สาํหรบั
ผูขับข่ียานพาหนะที่วิ่งเขามาใกล

 พื้นที่กันชนดานขาง (Lateral Buffer)
เปนพืน้ทีเ่วนชองวางไวระหวางขอบกันชนหนาของ
รถดบัเพลิงทีข่วางถนนกับเสนแบงก่ึงกลางถนน ใช
กรวยวางขวางไวซึง่สามารถเพิม่ความปลอดภยัดวย
การวางไฟวาบกระพรบิหรอืทอนไฟแสงจาไวทีก่รวย

 เขตกันชน (Buffer Zone) เปนพื้นที่
ระหวางรถที่จอดขวางกับจุดเกิดเหตุ ใหวางกรวย
จราจรบนเสนแบงก่ึงกลางถนนจากตัวรถไปจนสุด
เขตพืน้ทีจ่ดุเกิดเหตเุพือ่แบงเลนชดัเจนและก้ันไมให
รถวิง่เขามาในจดุเกิดเหตซุึง่จะทาํใหเกิดอันตรายแก
ผูปฏบัิตแิละผูประสบเหตไุด

4. ใหรถดับเพลิงสนับสนุนความปลอดภัย
(Safety Support Vehicle) คันแรกที่มาถึงปดเลน

ทีค่าํนึงถงึความปลอดภยัเปนอันดบัแรก ขอแนะนํา
ดงัตอไปน้ีใหผูบัญชาการสถานการณนําไปพจิารณา
ในการเตรียมการยุติสถานการณ

1. ผูบัญชาการสถานการณตองพบกับทุก
หนวยงานที่เขารวมระงับเหตุ เพื่อรวมกันจัดทํา
กระบวนการยุติสถานการณ และเปดการจราจร
ตามปกติ

2. รถฉุกเฉินทุกคันตองอยูประจาํที่จนกวา
ผูบัญชาการสถานการณจะมคีาํสัง่ใหเริม่ดาํเนินการ
ยุติสถานการณ สิ่งน้ีจะเปนการยินยันวาบุคลากร
ทัง้หมดในสถานการณรบัรูจะมกีารยตุสิถานการณ
และเปดการจราจรใหม

3. ใหมีการเปดเลนเดนิรถทีละเลน เริม่ตน
ทีเ่ลนซึง่อยูใกลกับจดุก่ึงกลางของทางหลวงมากทีส่ดุ

หมายเหตุ เน่ืองจากการยตุิสถานการณอยู
ในสถานะที่ไมใชเหตุฉุกเฉินแลว มาตรการความ
ปลอดภยัตางๆ ถกูยกเลกิไป ทาํใหพืน้ทีอ่าจกลบัมา
เปนอันตราย ผูบัญชาการสถานการณจงึตองสัง่การ
ใหรถดบัเพลงิทัง้หมดจอดขวางเปนโลปองกันผูปฏบัิติ
งานขณะเคลื่อนยายอุปกรณออกจากถนน

ภาคผนวก A ขอพิจารณาพิเศษ (Appendix A
- Special Considerations)

 A1. การกํากับจราจร (Traffic Direction)
ในสถานการณทีม่คีวามจาํเปนตองควบคมุ

การจราจรในพื้นที่ เกิดเหตุฉุกเฉิน ผู บัญชาการ
สถานการณตองแตงตัง้เจาหนาทีต่าํรวจ/เจาหนาที่
ดูแลพืน้ที่เหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมดูแลงานสวนน้ี

บุคลากรที่ตองการ
 เจาหนาทีค่วบคมุการจราจร (หวัหนาทมี)

1 นาย

 เจาหนาทีผู่มีคณุสมบัตเิหมาะสม 2 นาย
หรอืมากกวา (ทาํหนาที่ผูชวย)

ผูปฏบัิตงิานระงับเหตฉุกุเฉนิทีไ่ดรบัมอบหมาย
งานกํากับจราจรตองผานการฝกอบรมการควบคมุ
จราจรจากหนวยงานตอบโตเหตุฉุกเฉินที่ไดการ
ยอมรบัและรูมาตรฐานและขอยบังคบัการปฏบัิตงิาน
การจดัการจราจรในสถานการณฉกุเฉนิเปนอยางดี

A1.1 ภารกิจของเจาหนาควบคุมจราจร
(หวัหนาทมี)

 ดูแลใหบุคลากรในทีมสวมใสอุปกรณ
ปองกันทีเหมาะสม รวมถึงเสื้อก๊ักสะทอนแสงและ
ปลอกแขนสะทอนแสง

 ควบคุมการจราจรตามคําสั่ งของผู -
บัญชาการสถานการณ

 ประสานงานการเคลือ่นยายยานพาหนะ
ฉุกตามคําสั่งของผูบัญชาการสถานการณ

 ดแูลใหบุคลากรในทมีใชวทิยสุือ่สารอยาง
ถกูตองตามความถีท่ีผู่บัญชาการสถานการณกําหนดข้ึน

 ดูแลใหปายเตือนลวงบอกเหตฉุุกเฉินอยู
ประจาํทีใ่นตาํแหนงทีถ่กูตอง

 ดูแลใหบุคลากรควบคุมจราจรยูประจํา
ตาํแหนงทีป่ลอดภยั และวางแผนเสนทางหนีไวกรณี
เกิดเหตสุุดวิสยั

 เปลี่ยนปายเตือนตางๆ ถาจาํเปน
 ตดิตอสือ่สารกับผูบัญชาการสถานการณ

อยูตลอดเวลาเพือ่ใหไดขอมลูที่เปนปจจบัุน
A1.2 ภารกิจของบุคลากรควบคุมจราจร
 แนใจวาสวมใสอุปกรณปองกันทีเ่หมาะสม

รวมถงึเสือ้ก๊ักสะทอนแสงและปลอกแขนสะทอนแสง
 ดูแลใหปาย “หยุด” (“STOP”) และ

“ขับชาๆ” (“SLOW”) อยูในฐานเสียบและมีการ
ใชงานอยู

 ดูแลวิทยุสื่อสารใหใชคลื่นที่ถูกตองและ
ใชการไดดี

 ดูแลไฟบอกทางจราจรใหใชการไดดีใน
ตอนกลางคืน

 ปฏิ บัติงานตรงจุดที่ ปลอดภัย ไดแก
บนไหลทางฝงที่รถวิง่เขาหาจุดเกิดเหตุ

นอกสดุเพื่อเพิม่ความปลอดภัยใหกับพื้นที่ควบคุม
การกราจร หัวหนาหนวยรถดับเพลิงใหพิจารณา
ตดัสนิเรือ่งตอไปน้ี

 ตําแหนงจอดรถโดยคํานึงถึงระยะของ
ทางตรงระหวางทางเบ่ียง (Tangent) ทีม่ผีลตอการ
ตั้งกรวยจราจรและการชี้ทาง (ปายลูกศร)

 พื้นที่กันชนดานขาง ปองกันการรุกล้ํา
เขามาในเขตกันชนของรถที่วิ่งบนชองทางอนุญาต
และทําใหคนขับหรือผูควบคุมรถดับเพลิงสามารถ
เขาออกหองคนขับไดปลอดภยัข้ึน

 แตงตั้งบุคลากรทาํการตั้งกรวยจราจร ผู
มหีนาทีต่ัง้กรวยจราจรบนถนนตองสวมชดุทีม่องเหน็
ไดงายและชดัเจน และเมือ่ปลอดภยัทีจ่ะดาํเนินการ
ใหวางกรายก้ันพืน้ทีต่างๆ ดงัทีก่ลาวไปขางตนและ
เสรมิดวยอุปกรณเตอืนอ่ืนๆ เพือ่ใหมคีวามปลอดภยั
ยิง่ข้ึน

5. สาํหรบัทางหลวงสองเลนทีว่ิง่สวนทางกัน
(two way-two lane highways) ถาทาํได ใหรถสนับสนุน
ความปลอดภยัทีเ่ขามาเปนคนัทีส่องวิง่ผานจดุเกิดเหตุ
อยางปลอดภยัแลวไปตัง้พืน้ทีเ่ตอืนลวงหนา (Advance
Warning Area) ซึง่ตองมกีารประสานงานกับหวัหนา
หนวยที่รับผิดชอบการตั้งเขตควบคุมการจราจร
หากปฏบัิตกิารน้ีตองมกีารควบคมุการจราจรทัง้หมด
ใหอางอิงภาคผนวก A (Appendix “A”)

การยุติเขตควบคุมหารจราจรฉุกเฉิน
(Take down - Emergency Traffic Control Zone)

การยุติการขัดตั้ งเขตควบคุมการจราจร
จําเปนตองมีการจัดการที่ดีและประสานงานกับผู
บัญชาการสถานการณ การยายรถดับเพลิงและ
อุปกรณตางๆ ออกจากทางหลวง ตองทาํตามคาํสัง่



 รับรูตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่หนีภัยเมื่อ
มเีหตสุดุวสิยั

A1.3 อุปกรณที่ตองใช
 วทิยสุือ่สารทีจ่นูความถีท่ีใ่ชตดิตอในการ

ปฏิบัตงานตอบโตเหตฉุุกเฉิน
 อุปกรณปองกันสวนบุคคลแบบเต็มตาม

ทีกํ่าหนดในคูมอืการปฏบัิตงิานและคูมอืการจดัการ
จราจรในเหตุฉุกเฉินของหนวยงานรัฐบาล

 นกหวีด (ชนิดเสียงดัง Type 40)
 ปายบอกหยดุ (STOP)/ขับชาๆ (SLOW)

ทาํจากแผนวสัดคุวามเหนียวแนนสงูตามมาตรฐาน
ASTM-Type III

 ไฟฉายทีก่รวยสสีมสวมดานหนา
A1.4 สัญญาณมือ
ผูทีไ่ดรบัมอบหมายใหควบคมุจราจรตองยนื

หนัหนาไปทางรถทีว่ิง่เขามาจากน้ันใหยืน่มอืออกไป
ดานขางตัวเพื่อใหผูขับข่ีมองเห็นสัญญาณมือที่เขา
แสดง หมายถงึ ใหวิง่รถๆ ไปตามทศิทางมอื หามพุง
เขามาหาตัวคน

A.2 เหตุฉุกเฉินระหวางการปฏิบัติงาน
ควบคุมจราจร

หากเปนไปได บุคลากรทาํหนาทีช่ี้ทางเดิน
รถตองไดรบัการฝกอบรมการปฏบัิตงิานนอกพืน้ผิว
ถนนหลวง และพวกเขามเีสนทางหลบภยัตามแผน
ที่วางไวเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่วิ่งเขามาในพื้นที่
ปฏบัิติงาน เมือ่เห็นวาปลอดภัย พวกเขาจะกลบัไป
ทาํงานเดมิทีไ่ดรบัมอบหมายอีกครัง้ โดยใหผูปฏบัิติ
งานรายอ่ืนไปทาํการจดัการอุบัตเิหตทุีเ่กิดข้ึนแทน

A2.1 การเปลีย่นสญัญาณไฟจราจรทีม่ใีชอยู
ถาเปนไปไดใหควบคุมจราจรดวยไฟจราจร

ที่มีใชอยูเดิม แตหากจาํเปนตองใชไฟสัญญาณอ่ืน
ควบคมุการจราจรแทน ใหตดิตอผูควบคมุไฟจราจร
เพื่อขออนุญาต หากไดรับอนุญาต ใหเปลี่ยนไฟ
จราจรเปนไฟวาบโดยการยนิยอมของเจาหนาทีต่าํรวจ

เมือ่ใชบุคลากรมากกวาหน่ึงคนควบคมุจราจร
ที่ทางแยก การจราจรตองเคลื่อนตัวผานแยกทีละ
เสนทาง โดยใชระบบหมุนเวียนตามเข็มนาฬิกา
(เลีย้วขวาไปกอน)

หมายเหตุ เมือ่ใดก็ตามที่สามารถทาํได ให
ตํารวจเปนผูควบคุมการจราจรตามปกติ ในกรณี
ผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุฉุกเฉินตองการกํากับการ
จราจรเอง จะตองทาํตามคูมอืการจัดการจราจรใน
สถานการณฉกุเฉนิอยางเครงครดัและใหคงมาตรการ
ความปลอดภยัตางๆ ไว โดยเฉพาะในบรเิวณทีใ่กล

เลนที่มีการเดินรถตามปกติ
การตอบโตเหตุฉุกเฉินบนถนนดวยรถ

ฉุกเฉินเอกชน
ในบางกรณี การตอบโตเหตฉุกุเฉนิบนถนน

จาํเปนตองใชหนวยดบัเพลงิเอกชนหรอืหนวยอาสา-
สมัครที่ใชรถฉุกเฉินเอกชน (POVs; Personally
Owned Vehicles) เชน ในสถานการณที่รายแรง
สถานการณทีถ่กูประเทศเปนเหตฉุกุเฉนิระดบัชาติ
สภาพอากาศที่ เลวราย ไฟดับเปนบริเวณกวาง
สถานการณการถูกโจมตีดวยเคมี ชีวภาพ และ
นิวเคลียร (CBRN) ภัยธรรมชาติขนาดใหญ ฯลฯ
ซึง่ผูบัญชาการเหน็วาจาํเปนตองระดมหนวยดบัเพลงิ
เอกชนและอาสาสมคัรเขามาชวย โดยหวัหนาสถานี
ดบัเพลงิจะเปนผูเรยีกระดมหนวยเอกชนเขารวมใน
ปฏิบัติการ โดยหนวยเอกชน/อาสาสมัครดังกลาว
จะตองปฏิบัตติามขอกําหนดภายใตการบัญชาการ
ของผูบัญชาการสถานการณ รถฉกุเฉนิเอกชนทีเ่ขา
ถึงจุดเกิดเหตจุะตองรายงานตัวกับหวัหนาหนวยที่
รบัผิดชอบเพือ่รบัคาํสัง่ใหปฏิบัตงิาน

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หนวยดับ
เพลงิเอกชน/อาสาสมคัร ตองลงทะเบียนกับสถานี
ดบัเพลงิในทองถิน่ มกีารตดิตอประสานงานกันและ
ฝกซอมรวมกัน เมื่อหนวยดับเพลิงทองถิ่นของรัฐ
เหน็วาบางสถานการณจาํเปนตองใชกําลงัเสรมิจาก
เอกชน/อาสาสมคัร หวัหนาสถานีดบัเพลงิหรอืรอง
หัวนาสถานี สามารถขอการสนับสนุนไดโดยใหถือ
เสมือนวาหนวยเอกชน/อาสาสมคัรเปนหนวยงาน
ในสงักัดหนวยงานหน่ึง

บทสรุป
ในการตอบโตเหตุฉุกเฉินบนถนน ทั้งถนน

ในเมืองและทางหลวงนอกเมืองหรือทางดวน ใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดามีรูปแบบการปฏิบัติที่
เปนมาตรฐานอางอิงขอบังคับ/กฎหมายการขนสง
ทางบกและการบรรเทาสาธารณภยั ปฏบัิตกิารโดย
นักดับเพลงิในพืน้ทีเ่กิดเหตุประสานงานกับตาํรวจ
และเจาหนาทีห่นวยงานควบคมุงานจราจรทางถนน

ไมวาเหตุฉุกเฉินจะเปนอุบัติเหตุรถชนกัน
อุบัตเิหตรุถบรรทกุพลกิคว่าํทาํใหเกิดความเสยีหาย
บนพื้นผิวจราจร แกสหรือนํ้ามันรั่วไหล อุบัติเหตุที่
ทาํใหเกิดไฟไหมหรอืการระเบิด ฯลฯ เมือ่ไดรบัแจง
เหต ุหนวยดับเพลิงในทองที่ตองออกไปปฏบัิตกิาร
ทัง้กูภยั ปฐมพยาบาลชวยชวีิต เคลยีรพืน้ผิวจราจร
จัดการสาธารณูปโภคที่เสียหาย ประสานงานกับ
เจาหนาที่ทีเ่ก่ียวของ ดับเพลิง หยุดการรั่วไหลของ

นํ้ามนัหรอืแกส และอ่ืนๆ เพือ่ใหสถานการณกลบัคนื
สูภาวะปกติ ยานพาหนะสามารถสัญจรไปมาได
เหมอืนเดมิ

อยางไรก็ตาม ในการปฏบัิตกิารกอบกูภาวะ
ฉุกเฉินบนถนน นักดับเพลิงมีความเสี่ยงสูงมาก
เน่ืองจากบรเิวณพืน้ทีป่ฏบัิตงิานเปนถนนทีแ่มจะเกิด
อุบัตเิหตแุตก็ยงัมยีานพาหนะวิง่ไปมาซึ่งผูขับข่ีอาจ
มองไมเหน็ผูปฏบัิตงิานจงึมโีอกาสทีจ่ะเกิดอุบัตเิหตุ
ซอนอุบัติเหตุ น่ันคือ ยานพาหนะที่สัญจรผานจุด
เกิดเหตุพุงชนรถที่พลิกคว่าํอยูหรือเจาหนาที่กูภัย
ทีกํ่าลังชวยเหลอืผูบาดเจบ็ ดังน้ัน สิง่สาํคัญทีสุ่ดใน
การปฏิบัติงานกอบกูเหตุฉุกเฉินบนถนนคือ การ
สรางความปลอดภยัแกเจาหนาทีฝ่ายตางๆ ทีเ่ขามา
ในที่เกิดเหตุ โดยการก้ันพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความ
ปลอดภัย ไมใหรถที่สัญจรไปมาพุงเขาชนไมวาจะ
เปนรถที่ เกิดอุบัติเหตุ รถฉุกเฉิน รถพยาบาล
หรอืแมตวัของผูปฏบัิตงิาน

ทัง้น้ี การก้ันพืน้ทีจ่ดุเกิดเหตฉุกุเฉนิบนถนน
ตองทาํเปนสิง่แรก หนวยดบัเพลงิทีเ่ขาถงึทีเ่กิดเหตุ
หนวยแรกจะตองจดัการเรือ่งน้ีใหเสรจ็สิน้โดยเรว็ซึง่มี
วตัถปุระสงคหลกัคอื

1) เพื่อความปลอดภัยของพื้นที่ไมใหเกิด
อุบัตเิหตซุ้าํซอน

2) เพื่อสรางความมั่นใจในความปลอดภัย
ของผูปฏบัิตงิานทัง้หมดในพืน้ทีเ่กิดเหต ุซึง่หากไมมี
มาตรการปองก้ันพืน้ที ่เจาหนาทีอ่าจไดรบัอันตราย
รายแรง อีกทัง้จะปฏบัิติงานดวยความหวาดระแวง

การปฏิบัติงานตอบโตเหตุฉุกเฉินบนถนน
แตกตางจากการตอบโตเหตใุนสถานทีอ่ื่นๆ เฉพาะ
เรือ่งสภาพแวดลอมการทาํงานมคีวามเสีย่งสงูมาก
เทาน้ัน ทีเ่หลือก็คลายกันไมวาจะเปนการดบัเพลงิ
หยุดการรั่วไหลของแกส/นํ้ามัน กูภัย/ชวยชีวิต
พยาบาลผูบาดเจบ็และนําสงโรงพยาบาล (ผูปฏบัิติ
งานตอบโตเหตฝุายตางๆ ทาํงานดวยวธิปีกตภิายใน
ขอบเขตที่ไดรับการปองกัน)

การก้ันพืน้ทีเ่กิดเหตซุึง่เปนจดุปฏบัิตงิานของ
นักดบัเพลงิและเจาหนาทีกู่ภยัเพือ่ตอบโตเหตฉุกุเฉนิ
บนถนนเปนเรือ่งทีจ่าํเปนตองทาํ และตองทาํกอนจะ
ทาํการระงับเหตดุวย เพราะหากไมทาํ ผูปฏบัิตงิาน
จะไมสามารถทาํงานไดอยางปลอดภยั ซึง่ทัง้หมดที่
เราเขียนมาตัง้แตตนเปนวธิกีารก้ันพืน้ทีป่ฏบัิตงิาน
ตามมาตรฐานและขอบังคบัของสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา
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