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หนาที่ของนักดับเพลิงสหรัฐฯและแคนาดา
อีกอยางหนึง่ ทีก่ าํ หนดไวไวในขอบังคับตามมาตรฐาน
และกฎหมายคือระงับเหตุบนทองถนน ไมวาจะ
เปนถนนทั่วไป ทางหลวง ทางพิเศษ หรือแมแต
ทางด ว น โดยเหตุ ที่ เกิ ด ขึ้ นบนถนนจะรวมถึ ง
อุบัติเหตุทางรถยนต รถบรรทุกน้ํามัน/แกส/สาร
เคมี (วัตถุอันตราย) พลิกคว่าํ ยานพาหนะตางๆ
เกิดไฟไหม/ระเบิด เกิดภัยธรรมชาติ ทําใหการ
จราจรเปนอัมพาต หรือผูใ ชถนนไดรบั ความเสียหาย
หรือบาดเจ็บ/เสียชีวิต
งานตอบโต เหตุ ฉุ กเฉิ นบนถนนหลวงที่ มี
ยานพาหนะวิ่ งไปมาอยู ตลอดเวลาเป น งานที่
อันตรายอยางสุดขีด ไมวา จะเปนการกอบกูอ บุ ตั เิ หตุ
ทางรถยนตทั่ วไปหรืออุบัติภัยรถบรรทุกน้ํามัน /
แกส/สารเคมีพลิกคว่าํ ซึง่ มีแนวโนมจะเกิดไฟไหม/
การระเบิด
อันตรายและความรุนแรงของอุบิตเหตุจะ
เพิม่ ขึน้ หากเกิดจากการใชความเร็วสูงเกิดบนถนน
มีพื้นผิวจราจรจํากัด หรือเกิดบนถนนสองเลนที่วิ่ง
สวนกันตามชนบท ดังนัน้ นักดับเพลิงทีเ่ ขาระงับเหตุ
ฉุกเฉินบนถนนตองดูแลตัวเองเพือ่ ไมใหไดรบั อันตราย
จากยวดยานพาหนะที่วิ่งผานจุดเกิดเหตุในขณะที่
นําตัวผูไ ดรบั บาดเจ็บออกมาจากซากรถ เคลือ่ นยาย
ยานพาหนะที่เกิดเหตุ ทําการดับไฟ หรือชําระลาง
การปนเปอ นบนผิวถนน ฯลฯ
และที่ จะนําเสนอต อไปนี้ คื อแนวทางการ
ระงับเหตุฉุกเฉินบนถนนของหนวยดับเพลิงสหรัฐ
อเมริกาและแคนาดา เพือ่ ใชเปนกรณีศกึ ษาสําหรับ
การปฏิบตั งิ านกอบกูอ บุ ตั เิ หตุและอุบตั ภิ ยั ทีเ่ กิดบน
ทางหลวง ทางดวน หรือถนนสายตางๆ ในบานเรา
ซึง่ ไมจาํ เปนทีเ่ ราจะตองทําตามแบบเขาทุกประการ
แคนาํ สาระสําคัญมาปรับใชเพือ่ ใหงานมีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยสูงขึ้นก็ดีมากแลว

การเตรียมพรอมเผชิญเหตุ
จุดเกิดอุบตั เิ หตุทางรถยนตอาจจะทําใหเกิด
อันตรายอืน่ ตามมาอีกหลายอยาง รวมถึงสายไฟฟา
ทีท่ าํ ใหไฟฟาดูด/การอารก โครงสรางอาคารไดรบั
ความเสียหาย/รถยนตทะลุเขาไปในตัวอาคาร แกส
ธรรมชาติ /แก สแอลพี จี รั่ วไหล น้ํามั นเชื้ อเพลิ ง
หกลนหรือของเหลวไวไฟอืน่ ๆ รั่วออกมา อันตราย
จากวัตถุอนั ตรายตางๆ ฯลฯ หนวยงานทีจ่ ะตองเขา
ไปในที่เกิดเหตุดวยคือหนวยบริการแพทยฉุกเฉิน
(EMS; Emergency Medical Services) และหนวย
กูภ ยั หรือหนวยรถบันได ซึ่งหนวยรถบันไดจะไดรบั
มอบหมายใหทาํ การปดกัน้ การจราจรหากเหตุเกิด
บนถนนทีม่ หี ลายเลน หรือทําหนาทีช่ ว ยผูต ดิ อยูใ น
อุบตั เิ หตุใหออกมาอยางปลอดภัย นอกจากนีย้ งั อาจ
ตองระดมหนวยงานที่อุปกรณพิเศษที่ใชเฉพาะใน
กรณีเกิดอุบตั เิ หต เุ ชน หนวยเครือ่ งตัดถาง เนือ่ งจาก
นักดับเพลิงหลายรายไมไดรับการฝกการใชเครื่อง
ตัดถางเพื่อเอาตัวผูบาดเจ็บออกมาจากซากรถ แต
พวกเขาก็ยังมีบทบาทสําคัญเพื่อสรางความมั่นใจ
วาจะมีการจัดการอุบัติเหตุที่เหมาะสมและการนํา
ตัวคนเจ็บออกมาประสบความสําเร็จดวยดี
ณ จุดเกิดเหตุ หนวยดับเพลิงหนวยแรกที่
เขาถึงมีงานตองทําหลายอยาง บุคลากรในหนวย
ตองเขาตรวจสอบเพือ่ ระบุอนั ตรายทีพ่ บและเฝาระวัง
เหตุเพลิงไหมตามความจําเปน เมื่อพบวามีคนติด
อยูในซากรถ การทํางานตองเพิม่ ความระมัดระวัง

และรอบคอบ หากมีไฟไหมเกิดขึน้ ตองเตรียมปองกัน
ผู ติ ดอยู ในซากรถ ใช เครื่ องดั บเพลิ งผงเคมี แห ง
สารสะอาด หรือคารบอนไดออกไซดขนาด 15 ปอนด
1 เครื่องใชดับไฟได แตถาไดสายฉีดน้าํ ขนาด 1 ½
นิว้ หรือ 1 ¾ นิว้ จะดีกวา โดยเฉพาะหากมีการหก
รัว่ ไหลของน้าํ มันเชือ้ เพลิง
เพือ่ ใหงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ หนวยแรก
ทีเ่ ขาถึงทีเ่ กิดเหตุตอ งแบงงานกันทําตามหนาทีข่ อง
บุคลากรทีอ่ ยูบ นรถดับเพลิง แมวา หนวยดับเพลิงที่
เขาถึงที่เกิดเหตุจะเรียกวา หนวยรถดับเพลิง แตก็
มีงานหลายอยางทีต่ อ งแบงยอยออกไปตามภารกิจ
ทีไ่ ดรบั มอบหมายหรือตามอุปกรณทรี่ บั ผิดชอบอยู
ความรับผิดชอบของคนขับรถดับเพลิง
พลขับรถดับเพลิงที่เขาถึงที่เกิดเหตุเปนคัน
แรกมีงานสําคัญหลายประการตองทําใหเสร็จสิน้ ตอง
มัน่ ใจวา รถดับเพลิงเขาถึงทีเ่ กิดเหตุอยางปลอดภัย
รวมไปถึ งดู แ ลความปลอดภั ย ของผู ประสบเหตุ
เจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ ที่เขามาปฏิบัติงาน
รวมทั้งผูเห็นเหตุการณ ผูสังเกตการณ สื่อมวลชน
ถาเปนไปได รถดับเพลิงควรจอดบนทางขึน้
เนิน และอยูใ นตําแหนงเหนือลมจากทีเ่ กิดเหตุ โดย
อาจจะเปนเรื่องทําไดยาก ขึ้นอยูกับวารถดับเพลิง
เขาถึงที่ เกิดเหตุทางทิศไหน แตนักดับเพลิงและ
คนขับจะตองพิจารณาเรื่องนี้ทั้งกอนและระหวาง
การตอบโตเหตุ ตําแหนงของรถดับเพลิงที่ดีที่สุด
ตองมีระยะหางจากจุดเกิดเหตุทเี่ หมาะสม สามารถ
ใหการปองกันอันตรายแกผูปฏิบัติงานและเขาออก
ง ายสําหรั บนักดั บเพลิงและเจ าหน าที่ กู ภั ย โดย
ตําแหนงของรถดับเพลิงตองปกปองเจาหนาทีก่ ภู ัย
เจาหนาที่พยาบาล และนักดับเพลิง เพื่อใหมีความ
ปลอดภัยขณะปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ ตองใหมที างเขาออก
จุดเกิดเหตุที่สะดวกแกเจาหนาทีท่ ุกฝายดวย
พลขับรถดับเพลิงตองพิจารณาเรือ่ งน้าํ สํารอง
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ดวย ตองคิดลวงหนาไววา จะมีหนวยที่ใชนา้ํ และจะ
หาไดจากที่ไหน รวมทั้งวิธีดีที่สุดในการจายน้าํ ใน
กรณีอบุ ตั เิ หตุมคี วามรุนแรงมากขึน้ หากจําเปน ตอง
มีการสํารองโฟมดับเพลิงไวใช โดยเฉพาะหากเปน
อุบัติเหตุที่มีของเหลวไวไฟรัว่ ไหล พลขับตองคิดไว
เสมอวา ตองพยายามหลีกเลีย่ งไมใหนา้ํ ในถังบรรจุ
เกิดความรอนจัดหรือเย็นจัด ควรมีการหมุนเวียนน้าํ
ในถังระหวางการปฏิบัติงานหากมีการจายน้ําแลว
น้าํ ไมไหลออกจากสายสูบ
ความรั บผิ ดชอบของหั ว หน าหน ว ยรถ
ดับเพลิง
หัวหนาหนวยรถดับเพลิงมีความรับผิดชอบ
หลายประการ อาทิ ตองระบุอนั ตรายทีม่ อี ยูใ นทีเ่ กิด
เหตุทงั้ หมด รวมถึงน้าํ มันเชือ้ เพลิงของยานพาหนะ
และระบบไฟฟา ตรวจสอบทอหรือสายของระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ ซึง่ อาจไดรบั ความเสียหายจาก
อุบัติเหตุ ควบคุมอันตรายจากการจราจร ดูแลผู
ประสบอุบัติเหตุและครอบครัว ของพวกเขาทีก่ าํ ลัง
เปนกังวล ตลอดจนตรวจสอบวัตถุอนั ตรายทีอ่ าจมีอยู
ในที่เกิดเหตุ หัวหนาหนวยรถดับเพลิงจําเปนตอง
แจงขาวและขอการสนับสนุน ยกเวน กระบวนการ
ดังกลาวไดมกี ารดําเนินการและเปนไปตามสายงาน
บัญชาการแลว นอกจากนีห้ วั หนาหนวยรถดับเพลิง
ต องตรวจสอบและประเมิ นการทํางานของผู ใต
บังคับบัญชาเพือ่ ใหเสร็จสิน้ ไปดวยดี
ความรับผิดชอบของนักดับเพลิงหนวย
รถดับเพลิง
นักดับเพลิงหนวยรถดับเพลิงตองสวมอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะเพือ่ ปกปอง
ดวงตาและมือ แวนตานิรภัยหรือที่ครอบตาซึ่งให
ระดับการปองกันที่สูงขึ้นคือสิ่งจําเปน สําหรับมือ
ใหสวมถุงมือทีส่ ามารถปองกันการติดเชือ้ ทางเลือด
(Bloodborne Pathogen) ไดเปนอยางนอย รวมดวย
ถุงมือทีป่ กปองมือจากวัตถุแหลมคมและเศษกระจก
ทีม่ อี ยูใ นทีเ่ กิดเหตุ มีถงุ มือทีว่ างขายในทองตลาดให
การปองกันอันตรายทัง้ สองอยาง ภายใตสถานการณ
มีความเสีย่ ง นักดับเพลิงประจํารถดับเพลิงจะตองสวม
เครือ่ งชวยหายใจ SCBA สํารองไวในกรณีตองระงับ
เหตุเพลิงไหมเกิดขึน้ กับรถทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ เนือ่ งจาก
มีน้ํามั นรั่ วไหล และหากเกิดเหตุ การณดั งกลาว
(ไฟไหม) นักดับเพลิงตองมีปฏิกิริยาโตตอบอยาง
รวดเร็วเพื่ อทําการดับไฟและนําตัวผู ประสบเหตุ
ออกไปยังทีป่ ลอดภัยซึง่ เครือ่ งชวยหายใจ SCBA จะ
มีสว นชวยไดมาก
งานหลักอยางหนึง่ ของนักดับเพลิงประจํารถ
ดับเพลิงคือ ทําใหรถดับเพลิงจอดอยางมัน่ คงไมให
เลื่ อนไปข างหน า และเป ดช องว างให รถบริ การ
แพทยฉุกเฉินเขาไปชวยเหลือผู บาดเจ็บไดอยาง
สะดวกและปลอดภั ย นั กดั บเพลิ งประจํารถตอง
คุนเคยกับเทคนิคการกั้นที่เกิดเหตุและรูวาจะเอา
อุปกรณเขาออกตรงไหนจึงจะสะดวก และปลอดภัย
หากมีของเหลวไวไฟรั่วไหล ใหพิจารณาใชสายฉีด
โฟมระงับเหตุ พรอมกันนั้น พยายามควบคุมหรือ
ยับยัง้ การรัว่ ไหลเพือ่ ปองกันไมใหวตั ถุอนั ตรายไหล
ไปยังระบบระบายน้าํ เสียหรือแหลงน้าํ ตางๆ ใหใช

วัสดุดดู ซับในการลดอันตรายของของเหลวไวไฟ แม
แต ดิ นหรื อทรายก็ สามารถหยุ ดการรั่ ว ไหลของ
น้าํ มันเชือ้ เพลิงได หากไมมสี งิ่ อืน่ ใดในบริเวณนัน้
สิ่ งสําคั ญอี กประการหนึ่ งคื อต องถอดขั้ ว
แบตเตอรีของรถที่ เกิ ดอุบั ติเหตุ ออกเพื่ อปองกัน
การสปาร กกั บน้ํามั นหรื อการรั่ วไหลของกระแส
ไฟฟาที่อาจทําอันตรายกับผูประสบเหตุและตัวนัก
ดับเพลิงเอง แตกอ นจะถอดขัว้ แบตเตอรีอาจจะตอง
ใชประโยชนโดยการเลือ่ นเบาะทีค่ วบคุมดวยไฟฟา
เพือ่ ชวยในการนําตัวผูป ระสบเหตุออกจากตัวรถ
โทรศัพทมอื ถือหลายรุน อาจชวยในเรือ่ งของ
การระบุตาํ แหนงของแบตเตอรีและสิง่ อํานวยความ
ปลอดภัยของรถรุนตางๆ ได หากรถชนเสาไฟฟา
หรืออุปกรณอื่น จะตองตรวจสอบใหแนใจวาไมมี
กระแสไฟฟาไหลในตัวรถ สังเกตสายไฟฟาที่ตกลง
มาหรือสายที่อยูใตเสา ในกรณีเสาไฟฟาโคนหรือ
หักลงมา ตองแนใจวาพนักงานไฟฟาไดเขามาใน
พื้นที่แลวและประกาศใหเปนเขตฉุกเฉินจํากัดการ
เขาออก หากทอแกสหรือโพรเพน (แอลพีจ)ี อยูใ น
บริเวณนัน้ เกิดการรัว่ ไหล ใหยบั ยัง้ การแพรกระจาย
ออกมา ทัง้ นี้ นักดับเพลิงตองเขาตรวจสอบโครงสราง
ที่อยูใกลเคียงวามีกระแสไฟฟาหรือแกสไหลเขาไป
ขางในหรือไม เมื่ออุบัติเหตุทําใหสาธารณูปโภค
เสียหาย นักดับเพลิงหนวยรถดับเพลิงจําเปนตอง
ชวยเหลือหนวยบริการแพทยฉกุ เฉินหรือหนวยกูภ ยั
ในการนําทางเขาไปหาตัวผูประสบเหตุ พยุงตัวผู
บาดเจ็บ สงเครื่องมือ ชวยสองสวางที่เกิดเหตุ และ
งานอืน่ ๆ
การจัดกําลังเพือ่ เผชิญเหตุ
อุบัติเหตุทางรถยนตเปนโอกาสดีที่หนวย
ดับเพลิงจะไดเขาไปกอบกูค วามเสียหาย มีสงิ่ ตองทํา
หลายอยางในที่เกิดเหตุซึ่งแตกตางจากงานประจํา
นักดับเพลิงประจํารถดับเพลิงคันแรกที่เขาถึงที่เกิด
เหตุตองจัดคนและเครื่องมือเขาไปปฏิบัติงานเพื่อ
ใหเกิดผลสําเร็จในการบรรเทาเหตุ
การจัดทีมเขาระงับเหตุอาจสับสนหากมีเพียง
หนวยเดียวทีเ่ ขาถึงทีเ่ กิดเหตุ เนือ่ งจากมีงานตองทํา
มากมายขณะที่บุคลากรมีจาํ กัด และรถที่เขาไปใน
ที่เกิดเหตุสวนใหญสามารถทําไดเฉพาะการกูภัย
และดับเพลิงขณะทีม่ งี านอืน่ อีกหลายอยางทีต่ อ งทํา
ประเด็นสําคัญ หนวยทีเ่ ขาระงับเหตุตอ งทําสิง่ จําเปน
เรงดวนเสียกอนนัน่ คือ นําตัวผูต ดิ อยูใ นซากรถออก
มาอยางปลอดภัย ซึง่ ตองใชนกั ดับเพลิงอยางนอย 4
นาย แตถาได 6 นายจะยิ่งดี
ในฐานะหัวหนาสถานีหรือหัวหนาหนวยดับ
เพลิง ตองแนใจวานักดับเพลิงใตบังคับบัญชาของ
คุณไดเรียนรูส งิ่ ทีไ่ ดคาดหวังจะไดเผชิญกับอุบตั เิ หตุ
บนทองถนนซึง่ จะทําใหพวกเขาสามารถระงับเหตุได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามทีห่ วังไว
หลักการตอบโตเหตุฉุกเฉินบนถนน
สําหรับหนวยงานที่รับผิดชอบการตอบโต
อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินบนทองถนนโดยตรง มี
หนาที่บริหารจัดการใน 2 ประเด็นไดแก
 จัดหาอุปกรณเหมาะสมใหกับเจาหนาที่
ผู ปฏิ บั ติ งานสําหรั บใช ในจุ ดเกิ ดเหตุ ได อย า งมี

ประสิ ท ธิ ภ าพและทั นการณ เ พื่ อการตรวจสอบ
รักษาพยาบาล กูภัย ดับเพลิง เก็บกูวัตถุอันตราย
และปกปองสิง่ แวดลอม
 จัดตั้งและดูแลมาตรการความปลอดภัย
ในที่เกิดเหตุฉุกเฉินสําหรับผู ปฏิบัติงาน ผู ไดรับ
ความเสียหายและสาธารณะทัง้ หมด
ปลอดภัยไวกอน : การสรางสิ่งแวดลอม
การทํางานที่ปลอดภัย
เราจําเป นต องตั้ งองค กรเพื่ อจั ดการยาน
พาหนะในทีเ่ กิดเหตุฉกุ เฉินและใชเครือ่ งมือควบคุม
การจราจรบนถนน เพื่อสรางสภาพการทํางานที่
ปลอดภัยสําหรับผูป ฏิบตั ิงานตอบโตเหตุ เนือ่ งจาก
เราไมสามารถมัน่ ใจไดวาผูข ับขีท่ วั่ ไปจะระมัดระวัง
โดยอัตโนมัติเมื่อขับผานจุดเกิดเหตุ แมวาจะไดมี
การรณรงคแนะนําวิธปี ฏิบัตทิ ี่ถกู ตองสําหรับผูข ับขี่
ยวดยานเมือ่ ผานบริเวณเกิดอุบตั เิ หตุตลอดมาก็ตาม
มีรายงานระบุวามีผูบาดเจ็บจากเหตุการณ
“เกือบเปนอุบัติเหตุ” (Nearmiss) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
และผูข บั ขีม่ กั ใชความเร็วสูงเมือ่ ผานจุดเกิดเหตุ ทัง้ นี้
ทัว่ ภูมภิ าคอเมริกาเหนือมีเจาหนาที่ทั้งตํารวจและ
นักดับเพลิงเสียชีวิตระหวางปฏิบัติหนาที่ จัดการ
อุบตั เิ หตุบนทองถนนในอัตราสูงมาก
ความเสี่ยงสูงสําหรับเจาหนาที่ตอบโตเหตุ
ฉุกเฉินบนถนนจะเกิดขึ้นระหวางปฎิบัติหนาที่ 2
ชวงคือ ชวงเริ่มติดตั้งอุปกรณควบคุมการจราจร
(Set-up) และชวงถอนกําลังออกจากจุดเกิดเหตุ
(Takedown)
ชวงเริ่ มติดตั้ งอุปกรณ ฯ เพื่ อควบคุมการ
จราจรบริเวณเกิดเหตุฉุกเฉินเปนชวงที่ยังไมมีการ
เตือนอยางสมบูรณเพราะงานยังไมเสร็จสิ้น ผูขับขี่
ยวดยานจะยังไมรวู า มีเจาหนาทีต่ อบโตเหตุฉกุ เฉิน
และเครื่ องมือของพวกเขาอยู ขางหนา จึงอาจไม
ระมั ดระวั งและขาดความรอบคอบในการสั ญจร
ผานจุดเกิดเหตุ
ระหวางการถอนกําลัง งานทีท่ าํ จะเปนไปใน
ลักษณะ “ไมฉุกเฉิน” แตการถอนทั้งกําลังคนและ
อุปกรณออกจากจุดเกิดเหตุก็มีความเสี่ยงเหมือน
กับชวงเริ่มติดตั้งอุปกรณ ผูบัญชาการสถานการณ
(Incident Commander) ตองวางแผนในการเปด
การจราจรใหเปนปกติหลังจากจัดการเหตุฉุกเฉิน
เสร็จสิน้ และตองสือ่ สารใหผปู ฏิบตั งิ านทุกคนในจุด
เกิดเหตุไดรับรู รถฉุกเฉินตองถูกใชเปนโลกาํ บังให
กับผูป ฏิบตั งิ านเคลือ่ นยายอุปกรณออกไปจากถนน
เจาหนาที่ตาํ รวจตองประจําการอยูในที่เกิดเหตุจน
กวานักดับเพลิงทั้งหมดเดินทางกลับสถานี
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นยายเครือ่ งมือ
ตอบโตเหตุฉกุ เฉินออกไปและเปลีย่ นสภาพพืน้ ทีจ่ าก
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ที่เปนเหตุฉุกเฉินกลับมาเปนปกติ สามารถทําให
ลดลงได ดวยความตระหนั ก การฝกอบรม การ
ทํางานเปนทีม และการสือ่ สาร ในแตละสถานการณ
ตองมีการประเมินตางหาก เพือ่ วางแผนตอบโตเหตุ
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพเพือ่ ใหแตละเหตุการณ
มีความปลอดภัยเทาทีจ่ ะเปนไปได
การขับรถเขาที่เกิดเหตุ
สิ่ งสําคัญประการแรกของการตอบโตเหตุ
ฉุกเฉินคือ การเขาถึงที่เกิดเหตุอยางปลอดภัยทั้ง
ยานพาหนะและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ดังนั้นตอง
ปฏิบตั ติ ามขอบังคับการขับขีป่ ลอดภัยอยางเครงครัด
พรอมกับใชความระมัดระวังเปนพิเศษ จําไวเสมอ
วา เราไปเพือ่ ชวยเหลือผูป ระสบอุบตั เิ หตุ อยาทํา ให
ตัวเองเปนเหยือ่ อุบตั เิ หตุไปดวย
กฎการขั บขี่ ปลอดภั ยสําหรั บรถดั บเพลิ ง
และยานพาหนะฉุกเฉินชนิดตางๆ กําหนดไวเปน
มาตรฐานและกฎหมายของแตละประเทศ เพื่อให
ผูขับขี่ปฏิบัติตาม แตมีขอแนะนําที่เปนประโยชน
อยางหนึ่งคือ พยายามขับรถไปยังที่เกิดเหตุโดยใช
เสนทางทีจ่ ะไปไดเร็วและปลอดภัยทีส่ ดุ ตนขับตอง
ชํานาญและรูเสนทางเปนอยางดี และเมื่อไปถึงจะ
ไดกั้นจุดเกิดเหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ
การเขาถึงที่เกิดเหตุและการปฏิบัติงาน
ไมวาจะเปนการจัดการอุบัติเหตุ การเขาที่
เกิ ดเหตุ การคุ มกั นที่ เ กิ ดเหตุ การช วยเหลื อผู
บาดเจ็บ ฯลฯ ตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนปจจัย
สําคัญสูงสุด โดยตองกูภ ยั และทําทุกอยางใหปลอดภัย
เปนลําดับแรกกอนจะทํางานอยางอืน่
นอกเหนือจากการจัดการอุบัติเหตุรถยนต
ชนกัน การกูภ ยั /ชวยชีวติ การดับไฟ การเก็บกูว ตั ถุ
อันตราย หรือการใหการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ
เจาหนาทีต่ อบโตเหตุตอ งจัดการจราจรในทีเ่ กิดเหตุ
ฉุกเฉินดวย
ปองกันจุดเกิดเหตุ
เพือ่ ทําใหจดุ เกิดเหตุมคี วามปลอดภัยสําหรับ
ผูป ฏิบตั ิตอบโตเหตุ ใหปฏิบตั ดิ ังตอไปนี้
1. ทําใหจุดเกิดเหตุมีความปลอดภัยเพื่อ
ปองกันบุคลากรตอบโตเหตุ อุปกรณ และสาธารณะ
จากสภาพอันตรายตางๆ ในที่เกิดเหตุและบริเวณ
ที่ มี การควบคุ มการจราจร (เริ่ มจากจุ ดที่ มี การ
จราจรปกติเขาทางเบี่ยงผานจุดเกิดเหตุไปสิ้นสุด
ตรงบริเวณที่มีการจราจรปกติอีกครั้ง )
2. จั ดตั้ งเขตควบคุ ม การจราจรเพื่ อให ผู
ขับขี่ยวดยานผานจุดเกิดเหตุไดรับการเตือนและมี
เวลาในการปรับตัวอยางเพียงพอ
3. แยกคนเดินเทาออกจากบริเวณที่มียาน
พาหนะสัญจรไปมา
4. จํากัดการเขาที่ เกิดเหตุเฉพาะผู ไดรับ
อนุญาตเทานั้น
การทําใหจดุ เกิดเหตุมคี วามปลอดภัยหมายถึง
การทําใหจุดเกิดเหตุอยูในการควบคุม ทําใหเปน
จุดสนใจแกผูขับขี่และคนเดินเทาและรับรูวากําลัง
เกิดอะไรขึน้ ทําใหไมสบั สน
การจัดตั้งเขตควบคุมการจราจรในบริเวณ
ทีเ่ กิดเหตุฉุกเฉินเปนเรือ่ งทีย่ ากมาก โดยเฉพาะใน

เวลาเขามาถึงจุดเกิดเหตุ การปองกันจุดเกิดเหตุ
ตองใชเวลา และเปนไปตามความตองการของผู
บัญชาการสถานการณ (ผู บั งคับบัญชาในที่ เกิด
เหตุ) ขึ้นอยูก ับบุคลากร เครือ่ งมือ และเงื่อนไขของ
เหตุการณ
การยุติสถานการณ
ผูบ ญ
ั ชาการสถานการณตอ งวางแผนปฏิบตั ิ
งานเพื่ อการยุ ติสถานการณ ในพื้ นที่ ควบคุ มการ
จราจรในเหตุฉุกเฉินอยางเปนระบบ ทุกหนวยงาน
ที่มีสวนรวมในการตอบโตเหตุฉุกเฉินบนถนนตอง
อยู ในแผนปฏิ บั ติ ง านนี้ โดยการเคลื่ อนบ า ย
บุคลากรและเครือ่ งมือออกไปตองอยูบนพืน้ ฐาน
ของความปลอดภัยเหนือสิ่งอื่ นใด
การตอบโตเหตุ
การตอบโตเหตุไมฉุกเฉิน
แสงสวางและการเฝาระวังบนทองถนน
การตอบโตเหตุไมฉุกเฉิน หมายถึง การ
ตอบโตเหตุการณซงึ่ ไมเปนอันตรายตอชีวติ ทรัพยสนิ
และสิง่ แวดลอมโดยตรง
ยานพาหนะทีเ่ ขาตอบโตเหตุไมฉกุ เฉินตอง
ไมใชไฟสีแดงและไมเปดไซเรน รถทุกคันทีเ่ ขามายัง
จุดเกิดเหตุตองจํากัดความเร็วและปฏิบัติตามกฎ
จราจรและการเตือนตางๆ อยางเครงครัด
เมือ่ เขาทําการตอบโตเหตุไมฉุกเฉินและไม
สามารถจอดรถในทีม่ ปี า ยอนุญาตใหจอดได หรือรถ
ฉุกเฉินตองจอดในบริเวณทีม่ อี นั ตราย ผูบ ญ
ั ชาการ
สถานการณตอ งพิจารณาใหมกี ารปฏิบตั ิ ดังตอไปนี้
 เฝาระวังเพื่อใหแนใจวาบุคลากรตอบโต
เหตุฉุกเฉินและประชาชนทีอ่ ยูในพืน้ ที่ซงึ่ หนวยดับ
เพลิงกําลังปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
 เป ด ไฟฉุ กเฉิ นเพื่ อ กั้ นยานพาหนะที่ วิ่ ง
ผานจุดเกิดเหตุ
 ลดแสงจาจากไฟหนารถดับเพลิงในการ
ปฏิบตั ิงานตอนกลางคืน (เมื่อจอดรถและหลังจาก
เปดไฟฉุกเฉินกัน้ ทางแลว) ไฟหนาของรถดับเพลิง
ตองอยูใ นตําแหนงปด/ใหเปดไฟหรี่ (ไฟจอด) ไว
 เป ดไฟบอกทางสําหรั บรถฉุ กเฉิ นใช วิ่ ง
ผาน หรือเปดไฟเตือนอันตราย
 ถ าเป นไปได ให ผู ปฏิ บั ติ งานลงจากรถ
ทางดานทีต่ ิดขอบทางหรือดานทีไ่ มมรี ถวิง่ ผาน
 วางกรวยจราจรบริเวณทีใ่ กลถง
ึ รถฉุกเฉิน
เร็วที่สุดเทาที่จะทําได กรวยเหลานี้จะทําใหผูขับขี่
ไดรับการเตือนที่เพียงพอที่จะหยุดรถ หรือวิ่งหลบ
รถดับเพลิง แตใหเก็บกรวยทันทีเมื่อการปองกัน
ยานพาหนะฉุกเฉินสิน้ สุดลง
 ปดไฟฉุกเฉินตางๆ หลังจากเสร็จสิน
้ การ
ปฏิบตั งิ าน หรือเมือ่ ความจําเปนในการเตือนผูข บั ขี่
รายอืน่ ใหทราบถึงตําแหนงของรถฉุกเฉินลดลง
 อาจใชไฟฉุกเฉินเมื่อเดินทางกลับสถานี
การตอบโตเหตุฉุกเฉิน
แสงสวางฉุกเฉินและการเฝาระวังอันตราย
บนถนน
การตอบโตเหตุฉกุ เฉิน หมายถึง สถานการณ
ที่ชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม ไดรับอันตรายโดยตรง
เมื่อทําการตอบโตเหตุ ระหวางการเตรียม

อุปกรณ หรือขณะปฏิบัติงานบนถนน ผูบัญชาการ
สถานการณตอ งพิจารณาใหมกี ารปฏิบตั กิ ารดังตอไปนี้
หากสามารถทําได โดยการปฏิบัติตางๆ ดังกลาว
ขึ้นอยูสภาพหรือเงื่อนไขของเหตุการณในขณะนั้น
ซึง่ ผูบ ญ
ั ชาการสามารถใชทางเลือกอืน่ ไดตามความ
เหมาะสม
 เฝาระวังเพื่อใหแนใจวาบุคลากรตอบโต
เหตุฉุกเฉินและประชาชนทีอ่ ยูในพืน้ ที่ซงึ่ หนวยดับ
เพลิงกําลังปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
 แนใจวาอุปกรณเตือนเหตุฉก
ุ เฉิน (แสงสวางและไซเรน) ทั้งหมดยังทํางานอยูขณะทําการ
ตอบโตเหตุ แตรลมสามารถใชรวมกับไซเรน ไฟ
สองสวางฉุกเฉินตองยังคงทํางานตอเนื่องจนกวา
จะเสร็จสิ้นภารกิจ
 ต องใช ความระมั ดระวั งเมื่ อถึ งทางแยก
แมจะอยูในชวงไฟเขียว รถฉุกเฉินที่มาถึงทางแยก
ทีม่ กี ารควบคุมการจราจรซึง่ มีปา ยหยุดหรือไฟแดง
ตองหยุดรถใหสนิท คนขับรถสามารถใชความเร็วได
ถามีความปลอดภัยหรือเมือ่ ชองทางจราจรทัง้ หมด
เปดใหวิ่งหรือการจราจรที่จะเขามาถึงแยกอนุญาต
ใหรถวิง่ ผานได
 ก อนจะถึ ง จุ ด เกิ ดเหตุ (Incident site)
ตองทําเขตกันชน (Buffer Zone) (อางอิงรูป 2.1)
เปนระยะ 4 เมตรตอความเร็วทีก่ าํ หนดไวทกุ ๆ 10
ก.ม./ชม. (หากกําหนดใหรถวิง่ ผานดวยความเร็ว 60
กม./ชม. จะเปนระยะ 24 เมตร เปนตน) วัดจาก
จุดเกิดเหตุถงึ รถดับเพลิง
 เมื่ อ เข าถึ งบริ เ วณเกิ ดเหตุ ให ป ระเมิ น
สถานการณ (size-up) เพือ่ ทีจ่ ะไดตาํ แหนงจอดรถ
ฉุกเฉินทีเ่ หมาะสมซึง่ สามารถจะปองกันจุดเกิดเหตุ
ไดดี ที่ สุด ทําใหสามารถปฏิ บัติงานได ปลอดภัย
ตําแหนงจอดรถใหเปนลักษณะจอดขวาง (Fend-off
Position) โดยหักหัวรถไปทางขวาหรือซายใหมากที่
สุดเทาที่จะทําได จากนัน้ ถอยกลับและขยับใหตวั รถ
ทํามุม 20 ถึง 30 องศากับเสนขอบถนน (อางอิงรูป
2.1) ตําแหนงนีจ้ ะทําใหผขู บั ขีข่ องรถทีว่ งิ่ เขามามอง
เห็นรถฉุกเฉินที่จอดขวางไดชัดเจนทําใหสามารถ
หลีกเลี่ยงการวิ่งเขามาในพื้นที่ปฏิบัติงานตอบโต
เหตุได แตอาจจะมีปญ
 หาสําหรับรถทีใ่ ชความเร็วสูง
ทําใหหยุดรถไมทนั และเกิดการชนรถทีจ่ อดขวาง
 สําหรั บรถดั บเพลิ งที่ จ อดขวางดั งกล าว
ขอบนอกสุดของตัวรถตองหางจากเสนแบงครึง่ ถนน
อยางนอย 0.6 เมตร เรียกวา “เขตกันชนดานขาง”
(Lateral Buffer) เพื่อหลีกเลีย่ งการเฉีย่ วชนจากรถ
ทีว่ งิ่ บนเลนติดกัน โดยชองวางนีค้ วรเสริมดวยกรวย
จราจรหรือไฟวาบเตือนเพือ่ ใหมคี วามปลอดภัยยิง่ ขึน้
(อางอิงรูป 2.1)
 ระหวางการปฏิบัติตอนกลางคืน ใหปด
ไฟหนารถดับเพลิงและใหเปดไฟจอด (ไฟหรี)่ ทิง้ ไว
 ตองมีสัญญาณไฟบอกใหเลี้ยวเขาเลนที่
รถวิง่ ไดหลังผานรถฉุกเฉินไปแลว หรือใชสญ
ั ญาณ
ไฟวาบเตือนกอนเขาเลนรถวิง่ ผานได
 บุคลากรทีป
่ ฏิบตั ิงานในหรือรอบๆ พืน้ ที่
ทีม่ ยี านพาหนะแลนผานตองตระหนักถึงความเสีย่ ง
สูงทีจ่ ะไดรบั อันตราย หากเปนไปไดใหออกจากพืน้ ที่
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รูปที่ 2.1

รูปที่ 1.1
ไปยังบริเวณที่ไมมีรถแลนผาน ทั้งนี้ใหสวมเสื้อผา
ปองกันตามความจําเปนเพือ่ ปองกันอันตรายทีม่ อง
ไมเห็นหรือมองขามไป
 แนใจวาไดวางเครื่องมือปองกัน (กรวย
จราจร) บนเสนทางทีจ่ ะเขาถึงรถดับเพลิงและจุดทีม่ ี
การปฏิบตั งิ านฉุกเฉินโดยกรวยดังกลาวตองสามารถ
เตือนผูขับขีย่ านพาหนะที่วิ่งผานจุดเกิดเหตุใหรบั รู
วามีการปฏิบตั งิ านเหตุฉกุ เฉินเพือ่ ทีจ่ ะสามารถหยุด
รถหรือหลบหลีกจุดเกิดเหตุได และตองเคลือ่ นยาย
กรวยเหลานี้ออกไปหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ
 ตองเตรียมไมหนุนลอรถฉุกเฉินหลายๆ
ขนาดไวสาํ หรับใชหนุนลอรถเมือ่ จอดบนทางลาดชัน
หรือในกรณีจาํ เปนอืน่ ๆ
 ต อ งยกเลิ กการใช สั ญญาณเตื อนต างๆ
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ หรือเมื่อความจําเปนใน
การเตื อนยานพาหนะให รั บรู ถึ งตําแหน งของรถ
ฉุกเฉิน นอยลงหรือหมดไป
ความรับผิดชอบ
การเดินทางมายังจุดเกิด
ความรับผิดชอบของผูบ ัญชาการสถานการณ
ผูบ ญ
ั ชาการสถานการณรบั ผิดชอบโดยตรงใน
การกํากับการปฏิบัติงานใหดีที่สุด (ตามทัศนคติ
และความสามารถของเขา) การปฏิบตั งิ านของยาน
พาหนะฉุกเฉินชนิดตางๆ ตองเปนไปตามกฎหมาย
และขอบังคับทองถิน่ รวมถึงขอแนะนําของหนวยงาน
ตอบโตเหตุ ผูบัญชาการสถานการณรับผิดชอบใน
การแก ไขการกระทําที่ ไม ปลอดภั ยของบุ คลากร
ตอบโตเหตุ และตองไมสั่งการบุคลาการเหลานั้น

กระทําสิ่ งที่ อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิต
ของบุคคลอืน่
ความรับผิดชอบของคนขับยานพาหนะฉุกเฉิน
คนขั บรถรั บผิ ดชอบในเรื่ องการขั บขี่ และ
ควบคุมรถ สิ่งที่บรรทุกมากับรถ รวมถึงการเขาจุด
เกิดเหตุ งานของคนขับรถผสมผสานระหวางความ
ปลอดภัยและการตอบโตเหตุทที่ นั เวลา ตองเนนย้าํ
ความปลอดภัยตองมากอนในทุกปฏิบตั ิการ ดังนัน้
ไมวาจะเปนการขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชา คนขับ
รถฉุ กเฉิ นต องไม ทําในสิ่ งที่ เชื่ อว า จะทําให เ กิ ด
อั นตรายต อสุ ขภาพและความปลอดภั ย ของใคร
บางคน
หมายเหตุ เมือ่ สถานการณลดความรายแรง
ลง ผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุจะลดระดับการทํางาน
ลงและยกเลิกการใชอปุ กรณเตือนอันตรายเมือ่ เห็น
วามีความปลอดภัยเมือ่ ทําเชนนัน้
ณ จุดเกิดเหตุ
ความรับผิดชอบของผูบ ัญชาการสถานการณ
ผูบ ญ
ั ชาการสถานการณรบั ผิด ชอบโดยตรง
ในการกํากับการปฏิบตั งิ านใหดที สี่ ดุ (ตามทัศนคติ
และความสามารถของเขา) ในการปฏิบัติงาน ณ
จุดเกิดตองเปนไปตามขอบังคับตามกฎหมายและ
หลั กการตอบโต เหตุ ฉุ กเฉิ นที่ กําหนดไว ในคู มื อ
ผูบ ญ
ั ชาการสถานการณรบั ผิดชอบในการแกไขการ
กระทําที่ไมปลอดภัยของบุคลากรตอบโตเหตุ และ
ตองไมสงั่ การบุคลาการเหลานัน้ กระทําสิง่ ทีอ่ าจเปน
อันตรายตอสุขภาพและชีวติ ของบุคคลอืน่
ความรับผิดชอบของคนขับยานพาหนะฉุกเฉิน

คนขั บรถรั บผิ ดชอบในเรื่ องการขั บขี่ และ
ควบคุมรถ สิ่งที่บรรทุกมากับรถ และการจอดรถ
บริเวณทีเ่ กิดเหตุ ทัง้ นี้ ตองปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ข อบั งคั บอย า งเคร งครั ด และต องเน นย้ํา ความ
ปลอดภัยตองมากอนในทุกปฏิบัตกิ าร ดังนั้นแมวา
จะเปนการขัดคําสั่ งของผู บังคับบัญชา คนขับรถ
ฉุกเฉินตองไมทาํ ในสิง่ ทีเ่ ชือ่ วาจะทําใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพและความปลอดของใครบางคน
แนวทางการจัดการจราจร
จุดประสงคในการเสนอแนะแนวทางการ
จัดการจราจรก็เพือ่ ใหขอ มูลในการสรางความปลอดภัย
ให กั บจุ ดเกิ ดเหตุ แ ละเพื่ อจั ดตั้ งเขตควบคุ มการ
จราจรที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการจัดการจราจร
ตองใชเวลา แตควรมีการเรงปฏิบัติงานตามความ
ประสงคของผูบัญชาการสถานการณ ทั้งนี้ขึ้นอยู
ทรัพยากร อุปกรณ และความจําเปนของสถานการณ
แนวทางการจัดการจราจร มีรายละเอียด
ดังตอไป
1. ต อ งแน ใ จว า มี ก ารเป ด ไฟส อ งสว า ง
ฉุกเฉินกอนจะเขาถึงจุดเกิดเหตุ
2. ทําการสํารวจจุดเกิดเหตุเบื้ องตนเพื่ อ
ระบุอันตรายและประเมินสถานการณ
3. ติ ด ต อ สื่ อสารทางวิ ท ยุ เ พื่ อรายงาน
เหตุการณตามทีร่ ะบุไวในขัน้ ตอนของการบัญชาการ
สถานการณ (Incident Command procedures)
4. เริ่มตนการจัดตั้งเขตควบคุมการจราจร
ในสถานการณฉุกเฉิน (อางอิงรูป 1.1) เพื่อรถที่
วิ่งเขามาจะไดลดความเร็วลงและหยุด แนใจวา รถ
ฉุกเฉินจอดในตําแหนงทีใ่ หความปลอดภัยเบือ้ งตน
แกจุดเกิดเหตุได (การจอดรถขวาง เขตกันชน และ
เขตกันชนดานขาง อางอิงรูป 2.1)
5. ถาทําได ใหรายงานศูนยบัญชาการเมื่อ
เขาถึงทีเ่ กิดเหตุ ถาเปนหนวยแรกทีเ่ ขาถึงใหทาํ การ
ประเมิ นสถานการณ (Size-up) และวางแผน
เริ้มตนปฏิบัติงาน (Initial Action Plan)
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6. ให คําแนะนําแก ผู ปฏิ บั ติ งานตอบโต
บุ คลากรทั้ งหมดที่ ออกจากยานพาหนะฉุ กเฉิ น
ตองสวมอุปกรณปอ งกันสวนบุคคลทีเ่ หมาะสม
7. พิจารณาใชกระบวนการจัดการจราจร
เพื่อทําใหการจัดตั้ งเขตควบคุมการจราจรเร็วขึ้น
หากจําเปน ใหขอการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติม
เขามาในทีเ่ กิดเหตุ (เชน รถสนับสุนนความปลอดภัย
กรวยจราจร ฯลฯ)
8. ผูบัญชาการสถานการณจะตองประเมิน
สถานการณตามผลทีไ่ ดจากการสํารวจตรวจสอบจุด
เกิดเหตุเบือ้ งตนเพือ่ ใชเปนขอมูลในการวางอุปกรณ
การเตือนทีเ่ หมาะสมตามเสนทางกอนจะมาถึงยาน
พาหนะฉุกเฉินโดยเร็วทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได ความเร็ว
ของยานพาหนะที่วิ่งบนถนน สภาพพื้นผิวจราจร
สิง่ กีดขวางทีม่ องเห็นได ทัศนวิสยั ทีล่ ดลงและแสงจา
เปนปจจัยทีต่ อ งพิจารณาในการวางกรวยกัน้ เสนทาง
9. ในบางกรณี ตํารวจจะเปนผูกาํ หนดใหมี
การควบคุมการจราจร
10. หากมีการประมาณเวลาทีจ่ ะใชในพืน้ ที่
เกิดเหตุเกิน 1 ชั่วโมง ใหถอื วาสถานการณนนั้ เปน
สถานการณทใี่ ชเวลานานดังนัน้ จึงตองมีการควบคุม
การจราจรภายใตการดูแลของหนวยตํารวจ
11. กระบวนการความปลอดภั ยจะต อง
ดําเนินการตอไปในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุจนกวาสถานการณ
จะสิ้นสุด (บุคลากร อันตราย ยานพาหนะ หรือ
อุปกรณใชระงับเหตุฉุกเฉินและที่เกีย่ วของทั้งหมด
ถูกนําออกไปจากเสนทางเดินรถ) หรือหนวยงานที่
ไดรบั การแตงตัง้ เขามาถึงทีเ่ กิดเหตุและไดจดั ตัง้ เขต
ควบคุมการจราจรอยางสมบูรณและ/หรือประกาศ
เปนผูร ับผิดชอบสถานการณ
พื้นทีซ่ งึ่ เปนสวนประกอบของเขตควบคุม
การจราจร
เขตควบคุมการจราจรฉุกเฉิน (Emergency
Traffic Control Zone) ตองประกอบดวยพื้นที่ที่มี
ลักษณะเดน 5 สวนซึ่งจะไดอธิบายรายละเอียดดัง
ตอไปนี้ โดยจะเปนพื้นที่ซึ่งผูขับขี่จะตองสัญจรผาน
(อางอิงรูป 1.1)
 พื้นที่เตือนลวงหนา (Advance Warning
Area)
พืน้ ทีเ่ ตือนลวงหนาจะกระตุน ใหผขู บั ขีย่ วดยาน
พาหนะทีผ่ า นเขามารับรูว า มีอบุ ตั เิ หตุหรือปญหาการ
จราจรขางหนาซึง่ จะมีการกระทําบางอยางตามมา
 พืน
้ ทีเ่ ขาใกลจดุ เกิดเหตุ (Approach Area)

พื้นที่เขาใกลจุดเกิดเหตุจะแสดงใหเห็นถึง
เครือ่ งมือหรือยานพาหนะทีผ่ ขู บั ขีย่ วดยานตองพบโดย
จะใหพวกเขาวิเคราะหสถานการณวา ควรทําอยางไร
 พื้นที่การเปลี่ยนเลน (Transition Area)
พืน้ ทีก่ ารเปลีย่ นเลนคือจุดทีจ่ ะมีการเปลีย่ น
เลน (ทางเบีย่ ง) กอนผานจุดเกิดเหตุ ซึง่ จะตองระบุ
ใหผขู บั ขีย่ วดยานทําในสิง่ ตองทําเพือ่ ความปลอดภัย
โดยจะตองมีการขับขีอ่ ยางระมัดระวังกอนจะเขาเลน
ทีผ่ านจุดเกิดเหตุที่มกี ารปฏิบตั ิงาน (มีการปดเลน
ที่เกิดเหตุ โดยตองวิ่งบนเลนที่อยูติดกันเลนเดียว)
 พืน
้ ทีเ่ กิดเหตุทมี่ กี ารปฏิบตั งิ าน (Activity
Area)
พื้ นที่ เ กิ ดเหตุ ที่ มี การปฏิ บั ติ งานจั ดการ
อุบตั เิ หตุหรือเหตุฉกุ เฉิน ตองประกอบดวยสิง่ ตางๆ
ตอไปนี้
 จุดขวางรถ (Fend Off Position) หมายถึง
ตําแหนงของรถฉุกเฉินทีจ่ อดอยู
 เขตกันชน (Buffer Zone) หมายถึง พืน
้ ที่
ปองกันระหวางรถฉุกเฉินคันแรกกับจุดเกิดเหตุ
 จุ ด เกิ ดเหตุ (Incident Site) หมายถึ ง
พืน้ ทีท่ เี่ กิดอุบตั เิ หตุหรือเหตุฉกุ เฉินซึง่ เจาหนาทีก่ าํ ลัง
ปฏิบตั งิ านอยู สงวนไวสาํ หรับผูไ ดรบั อนุญาตเทานัน้
 ช องเดิ นรถ (Traffic Space) หมายถึ ง
เสนทางทีอ่ นุญาตใหมกี ารเดินรถผานจุดเกิดเหตุได
 พื้ นที่ พั กรถ (Staging Area) หมายถึ ง
พืน้ ทีจ่ อดพักรถฉุกเฉินทีย่ งั ไมถกู เรียกใชงานหรือนํา
ไปขวางการจราจรโดยทันที อยูใ นบริเวณทีเ่ ปนเลน
เดียวกับจุดเกิดเหตุ (Upstream) และคนละเลน
(Downstream) แตตอ งไมเปนอันตรายหรือขัดขวาง
การเดินรถ
 พื้ นที่ สิ้ นสุ ด การควบคุ ม (Termination
Area) พืน้ ทีส่ นิ้ สุดการควบคุมคือพืน้ ทีท่ กี่ ารจราจร
กลั บมาเป นปกติ โดยจะเป นส ว นขยายของเลน
Downstream (เลนทีไ่ มใชเลนทีเ่ กิดเหตุแตเปนเลน

ทีอ่ นุญาตใหรถวิง่ ผานจุดเกิดเหตุ) นับจากปลายสุด
ของพื้ นที่ จุ ดพั กรถ (Staging Area) ไปถึงจุ ดที่
สามารถเปดการเดินรถปกติไดอีกครั้ง
ทั้งนี้ บริเวณที่มีกระทบตอความปลอดภัย
ของผูข บั ขีย่ วดยานในพืน้ ทีน่ ี้ เชน เนิน หรือทางลาด
อาจจะตองมีการควบคุมการจราจรบริเวณดังกลาว
การวางตําแหนงรถฉุกเฉิน (Emergency
Vehicle Position)
ตําแหนงการขวางการเดินรถ (Fend-off
Position)
การวางตําแหนงยานพาหนะฉุกเฉินในทีเ่ กิด
เหตุตอ งทําตามวิธกี ารทีถ่ กู ตองเพือ่ ปองกันอันตราย
จากการจราจรในบริเวณนั้น โดยตําแหนงของรถ
ฉุกเฉิน (รถดับเพลิง) ตองทําใหผขู บั ขีย่ วดยานทีเ่ ขา
ใกลจุดเกิดเหตุมองเห็นดานขางของรถฉุกเฉินได
ชัดเจนทีส่ ดุ พรอมกับทําใหเขาตระหนักวามีอบุ ตั เิ หตุ
อยูข า งหนา การจอดรถในตําแหนงขวางการเดินรถ
ใหขบั รถพุง ไปดานซายหรือขวาใหลกึ ทาสุดเทาทีจ่ ะ
ทําไดจากนั้นหักหัวออกมาใหตัวรถทํามุม 20-30
องศากับขอบถนนหรือเสนแบงเลน ตําแหนงนี้จะ
ทําใหรถทีว่ งิ่ มาดวยความเร็วขับชาลงปองกันการพุง
ชนจุดเกิดเหตุได (อางอิงรูป 2.1)
อนุญาตใหรถฉุกเฉินจอดเลนตรงขามกับจุด
เกิดเหตุไดในกรณีเดียวเทานัน้ คือ เมือ่ ผูบ ญ
ั ชาการ
สถานการณพิจารณาแลววาคุมคากับความเสี่ยง
รถฉุกเฉินทีไ่ มไดทาํ หนาปองกันจุดเกิดเหตุ
หรือผูป ฏิบัตติ อบโตเหตุ ใหนาํ ไปจอดไวที่จดุ พักรถ
(Staging Area) ทีป่ ลอดภัยและไมทาํ ใหเกิดอันตราย
แกการจราจรหรือกีดขวางทางเดินรถหรือปดทาง
เขาออกของรถฉุกเฉินอื่นๆ
เขตกันชน (Buffer Zone)
ตามขอกําหนด เขตกันชนจะอยูระหวางจุด
เกิดเหตุกับรถดับเพลิงทีข่ วางทางเดินรถ ระยะทาง
ของเขตกันชนใหคิดตามสูตร 4 เมตร ตอทุกความ
เร็ว 10 กม./ชม. ทีใ่ หรถวิง่ ผานจุดเกิดเหตุ (สมมุต
ใหรถวิ่งผาน 60 กม./ชม. ระยะเขตกันชนจะเปน
24 เมตร เปนตน) เหตุผลคือ
 หากรถดั บ เพลิ ง ที่ ข วางทางถู ก ชนจาก
ดานทาย รถดับเพลิงจะเคลื่อนไปไมถึงจุดเกิดเหตุ
 เครื่ องมื อ ต างๆ ในการปฏิ บั ติ ง านของ
นักดับเพลิงในที่เกิดเหตุจะยังใชงานได
 จุดเกิดเหตุจะไดรับการสงวนไว (ผูขับขี่
ยวดยานจะขับเขามาในจุดเกิดเหตุไมไดซงึ่ หลักฐาน
ตางๆ ในที่เกิดเหตุจะไมถูกทําลายไป)
สามารถใชกรวยจราจรกั้นเขตกันชนไมให
ยานพาหนะอืน่ ขับเขามา โดยวางตามแนวเสนแบง
เลน (อางอิงรูป 2.1) โดยทัว่ ไปจะเปนเสนประสีขาว
หรือสีเหลือง ซึ่งแบงชองทางเดินรถของถนนออก
เปนสวน (เลน) ถาเปนถนนสองเลนรถวิง่ สวนกันจะ
เรียกวาเสนแบงกลางถนน (Center Line)
เขตกันชนดานขาง (Lateral Buffer Zone)
ระหวางการวางตําแหนงรถฉุกเฉินขัน้ สุดทาย
ขณะพิจารณาตําแหนงขวางรถและเขตกันชน ใหเวน
ระยะจากขอบกันชนหนาของรถดับเพลิงมาถึงเสนแบง
เลน 60 ซ.ม. เพือ่ ใหเปนเขตกันชนดานขาง ปองกัน
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ไมใหสวนของยานพาหนะฉุกเฉินล้ําเขาไปในเขต
เดินรถขณะเดียวกันก็กนั ไมใหรถทีว่ งิ่ บนเลนทีอ่ นุญาต
ล้ําเขาในพื้นที่ที่มีนรถดับเพลิงจอดอยู โดยใหวาง
กรวยจราจรบนเสนแบงเลน และใหบุคลากรเขา
ออกตรงมุมขอบกันชนรถดับเพลิง
อางอิง มาตรฐาน NFPA 1451: Standard
for a Fire and Emergency Service Vehicle
Operations Training Program
 ในทุกกรณีที่เปนไปได ใหใชรถดับเพลิง
เปนเครื่องกั้นการจราจรที่เขามายังจุดเกิดเหตุ
 เมือ
่ ถูกใชเปนเครือ่ งกัน้ การจราจร ไฟเตือน
ของรถดับเพลิงตองยังคงเปดไว หลอดฟลูออเรสเซนต
และอุปกรณเตือนติดแถบสะทอนแสงตางๆ เชน
กรวยจราจร อุปกรณสองสวางสําหรับเตือน อาทิ
คบไฟทางหลวง และอุปกรณเตือนทีเ่ หมาะสมตอง
นํามาใชเพือ่ เตือนผูขบั ขี่ยานพาหนะที่ตรงมายังจุด
เกิดเหตุซึ่งกําลังมีการปฏิบัติงานกูภัยเหตุฉุกเฉิน
ซึ่งจะเปนอันตรายตอบุคลากรที่กาํ ลังทํางานอยู
ยานพาหนะสนั บ สนุ น ความปลอดภั ย
(Safety Support Vehicle)
ถนนทีม่ รี ถวิง่ ผานดวยความเร็ว 70 กม/ชม.
หรือมากกวา จะมีความเสีย่ งสูงขึ้น ดังนัน้ บนถนน
ที่มีรถวิ่งดวยความเร็ว 70 กม/ชม. หรือมากกวา
ตองมียานพาหนะสนับสนุนความปลอดภัยจอดรวม
กับยานพาหนะตอบโตเหตุทเี่ ปนหลัก (รถขวางการ
จราจรคันแรก) รถสนับสนุนความปลอดภัยจะเปน
รถฉุกเฉินชนิดใดก็ได แตรถฉุกเฉินมีอปุ กรณควบคุม
การจราจรควรไดรับการพิจารณาเปนอันดับแรก
รถสนับสนุนความปลอดภัยจะใชเปนเครือ่ ง
เตือนใหผูขับขี่ยานพาหนะที่เขามาในเขตพื้นที่เกิด
เหตุโดยจอดขวางเลนหรือไหลทางและใชอุปกรณ
เตือน เชน กรวยจราจรรวมดวย (อางอิงรูป 3.1)
บุคลากรทีป่ ระจําการอยูก บั รถสนับสนุนความ
ปลอดภัย มีหนาทีต่ อ ไปนี้
 ชวยเหลือบุคลากรในที่เกิดเหตุ
 เฝ า ระวั ง รอบนอกจุ ด เกิ ด เหตุ เ พื่ อ เพิ่ ม
ความปลอดภัย
 จัดเตรียมอุปกรณความปลอดภัยเพิม
่ เติม
ใหกบั ผูป ฏิบตั ิงานตอบโตเหตุ
 เป ดช องเดิ นรถและเฝ าระวั งการจราจร
แลวรายงานแกผูบัญชาการสถานการณ
 กัน
้ ถนนเพิ่มตามความจําเปน
 ปฏิ บั ติ ง านตามคํา สั่ ง ของผู บั ญชาการ
สถานการณ
อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
หมายเหตุ เมือ่ กลาวถึงอุปกรณความปลอดภัย
และอุปกรณปอ งกันสวนบุคคลจะมีปจ จัยเรือ่ งราคา
มาเกีย่ วของ ทําใหหนวยงานตอบโตเหตุฉกุ เฉินบาง
หนวยไมสามารถซือ้ มาใชงานไดทงั้ หมดตามทีร่ ะบุไว
ขอแนะนํานี้มีจุดประสงคใหหนวยงานตอบโตเหตุ
ฉุกเฉินซือ้ อุปกรณทรี่ ะบุไวเม อื่ เปนการซือ้ ของใหม
ทดแทนของเกา
 เสือ
้ ผาทีส่ ามารถมองเห็นไดชดั เจน (High
Visibility Warning Clothing)
ผู ปฏิ บั ติ งานตอบโตเหตุ ฉุ กเฉิ นทางถนน

รูปที่ 3.1
ทัง้ หมดทีท่ าํ หนาทีว่ างอุปกรณเตือนและกรวยจราจร
ตองสวมเสื้อที่ผูขับขี่ยานพาหนะทั่วไปและคนขับ
รถฉุกเฉินสามารถมองเห็นไดชัดเจนและลดความ
สับสน โดยผูที่มีคุณสมบัติไดรับการรับรองเทานั้น
ที่จะมาทําหนาที่ควบคุมการจราจรระหวางมีการ
ปฏิบตั งิ านตอบโตเหตุฉกุ เฉินตอนกลางวันและกลางคืน
เสือ้ ผาทีส่ ามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ตอง
มีมาตรฐานดังตอไปนี้
 เสือ
้ กัก๊ ตองมีคณ
ุ สมบัตติ รงกับหรือเหนือ
กวามาตรฐาน CSA Z96-02
 ปลอกแขนจราจร (Traffic arm cuffs)
ตองยาวอยางนอย 7 นิ้ว และติดแถบสะทอนแสง
(ฟลูออเรสเซนต) ดังนี้
 เริม
่ ทีข่ อ มือ เปนแถบสะทอนแสงบนวัสดุ
พื้นฐานกวาง 1 นิ้ว (25 ม.ม.) ถัดขึ้นมาเปนแถบ
สะทอนกวาง 2 นิว้ (50 ม.ม.) ตามดวยแถบ สะทอน
แสงกวาง 1 นิ้ว ตอดวยแถบกวาง 2 นิว้ แลวจบดวย
แถบกวาง 1 นิ้ว ดานบนสุด
 กรวยจราจร (Traffic Cones)
ใช กรวยจราจรวางเป นแนวเส นตรงหรื อ
เสนโค งเพื่ อกั้ นการจราจรแยกเขตระหว างพื้ นที่
กันชนกับเลนที่เปดใหรถผาน กรวยจราจรจะบอก
ใหผขู บั ขีย่ านพาหนะทัว่ ไปรับรูว า จะวิง่ ไปทางใดเพือ่
ไมใหเขาไปในเขตที่มีการทํางานของนักดับเพลิง
โดยกรวยจะแยกใหเห็นชัดเจน นอกจากนี้ยังใชกั้น
เขตทางเบี่ ยง (Taper) และทางตรงต อจากทาง
เบี่ยง (Tangent) สําหรับนําทางหรือบังคับใหรถ
ทัว่ ไปวิง่ ไปตามเสนทางทีก่ าํ หนด
นอกจากนี้ กรวยจราจรยังถูกใชเปนเครือ่ งมือ
เตือนสําหรับรถฉุกเฉินทีว่ งิ่ ในเลนจราจรสําหรับรถ
ทัว่ ไป เมือ่ ใดก็ตามทีรถฉุกเฉินจอดอยูห รือวิง่ ในเลน
จราจรอาจเกิดอันตรายได เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ผู
ปฏิบัติงานตองแนใจวาไดวางกรวยจราจรตรงจุดที่

เขาใกลรถฉุกเฉิน (รถดับเพลิง) ที่จอดขวางทาง
ยาวไปถึงพื้นทีซ่ งึ่ กําลังมีการปฏิบตั ิงานตอบโตเหตุ
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ กรวยจราจรเหลานีส้ ามารถ
เตือนผูขับขี่ทั่วไปใหรับรูวามีการทํางานกูภัยและ
สามารถจอดรถหรือขับรถออมจุดเกิดเหตุไปไดอยาง
ปลอดภัย ทั้งนี้ ตองนํากรวยออกไปเมื่อไมจําเปน
ตองมีการปองกันจุดเกิดเหตุอีกตอไป
สําหรับกรวยจราจรทีน่ าํ มาใชงานตองมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ตอไปนี้
 กรวยจราจรตองเปนสีสมสะทอนแสง สูง
700 ม.ม. (28 นิว้ ) เมือ่ ใชงานตอนกลางคืนตองมี
แถบสะทอนแสงสีขาวสูง 100 ม.ม. (4 นิว้ ) ทีต่ าํ แหนง
ต่าํ ลงมาจากดานบนสุดของกรวย 100 ม.ม. (4 นิว้ )
โดยแถบสะทอนแสงสีขาวดังกลาวตองเปนวัสดุมี
คุ ณสมบั ติ ตรงตามข อกําหนดมาตรฐาน ASTM
Type III (high intensity)
ปายเตือนกอนถึงจุดเกิดเหตุ (Advance
Warning Signs)
เปนปายเตือนทีต่ ดิ ตัง้ กอนถึงจุดเกิดเหตุเพือ่
เตือนใหผูขับขี่ทั่วไปรูวามีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
อยูขางหนา โดยปายเขียนคําวา “เหตุฉุกเฉินอยู
ขางหนา” (EMERGENCY SCENE AHEAD)
ปายดังกลาวใหตั้งไวบนไหลทางกอนจะถัง
พืน้ ทีเ่ ตือนใหรถู งึ เขตการจราจรฉุกเฉิน (อางอิงรูป
1.1) โดยปายตองเปนสีชมพูเรืองแสงและทําดวย
วัสดุสะทอนแสง
ปจจัยทีม่ ีผลตอการวางกรวยจราจร
เมือ่ ใดก็ตามทีม่ เี งือ่ นไขหรือปจจัยซึง่ จะมีผล
กระทบเกิดขึน้ ขณะวางกรวยจราจรบนผิวถนน หรือ
ขณะตรวจสอบการเคลือ่ นตัวของการจราจรดังตอไปนี้
ใหตรวจสอบและทบทวนเพื่อใหผูขับขี่ยานพาหนะ
ทัว่ ไปไดรบั การเตือนใหรบั รูถ งึ เหตุฉกุ เฉินอยางเพียงพอ
วิธกี ารทีท่ าํ กันมากทีส่ ดุ คือวางกรวยจราจรไกลออก
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รูปที่ 4.1

รูปที่ 4.2
Poor sight distance

Good sight distance

Poor sight distance

Good sight distance

ไปจากดานหลังของรถดับเพลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่การ
เตือนลวงหนา ระยะที่ยืดออกไปจะทําใหผูขับขี่มี
ปฏิกริ ยิ าตอบโตทเี่ หมาะสมและขับขีผ่ า นเขตควบคุม
การจราจรไปอยางปลอดภัย
 ความเร็ ว สู ง สุ ด ของรถที่ วิ่ งผ า นเขต
ควบคุมการจราจร
ความเร็ วของรถที่ วิ่ งผ านเขตควบคุ มการ
จราจรมีผลตอการวางอุปกรณเตือน เนื่องจาก
 ระยะการเคลื่ อ นที่ ขณะตอบสนองเหตุ
อันตรายที่รับรู รถที่วิ่งดวยความเร็ว 100 ก.ม. รถ
จะเคลื่อนที่เปนระยะ 28 เมตร (91 ฟุต) ในเวลา
1 วินาที ระยะเวลาในการตอบสนองการเตือนทีเ่ กิน
1 วินาที หมายถึง รถจะเคลือ่ นทีไ่ ปเปนระยะทางที่
มากกวา 28 เมตร ซึ่งอาจไมเพียงพอจะทําใหเกิด
ความปลอดภัย
 ระยะที่ตองใชในการหยุดรถ เมื่อเหยียบ
เบรก รถจะเคลือ่ นทีไ่ ปอีกระยะหนึง่ กอนรถจะหยุด
สนิท ยิง่ รถใชความเร็วสูง ระยะหยุดรถก็จะยาวขึน้
 สิง
่ บดบังสายตา (ทัศนวิสยั )
 สิ่ งบดบั งสายตาทําใหผู ขับขี่ มองไม เห็ น
กรวยจราจร อุปกรณเตือน และอันตรายตางๆ ทีมี
อยูข า งหนา
 สิ่งบดบังสายตาแนวราบ: คันดิน พุมไม
ตนไม อาคาร ยานพาหนะ ฯลฯ (อางอิงรูป 4.1
ระยะสายตาแนวราบ)
 สิ่ ง บดบั ง สายตาแนวตั้ ง : ยอดเนิ นเขา
สะพาน ทางขามเหนือศีรษะ มีผลกระทบตอระยะ
สายตา (อางอิงรูป 4.2 ระยะสายตาแนวตั้ง)
สิง่ บดบังสายตาไมเหมือนกับสิง่ ทีท่ าํ ใหการ
มองเห็นสิง่ ตางๆ ลดลง คือทําใหเรามองไมเห็นวัตถุ
ในชวงหนึง่ แตจะกลับมาเห็นไดเมือ่ ผานจุดนัน้ ไป
 การมองเห็นที่ลดลง
สภาพอากาศและความมืดไมไดบดบังการ
มองเห็นเหมือนกับวัตถุทบี่ ดบังสายตา แตมนั ทําให
ความสามารถในการมองเห็นลดลงไป นั่นคือ เรา
จะเห็นวัตถุกต็ อเมื่อเขาใกลเทานั้น ตัวอยางเชน
 ความมื ด : การขาดแสงสว าง หรื อ ไฟ
หนาสองผานเลยไป
 สภาพอากาศเลวราย : หมอก ควัน ฝน
หิมะหรือหลายอยางๆ อยางรวมกัน ความมืดและ
สภาพอากาศเลวรายเขามาอยูดว ยกัน ทําใหความ
สามารถในการมองเห็นของผูข บั ขีล่ ดลงอยางมากซึง่

ผูขบั ขี่มักใชความเร็วสูงในสภาพดังกลาวนี้
 แสงจา
แสงจาทําใหผขู บั ขีม่ องไมเห็นชัว่ คราว
 แสงจ า จากไฟหน า รถ เกิ ด ขึ้ น ในตอน
กลางคืนจากรถที่วิ่งเขามา
 แสงจาจากหลอดไฟติดตั้งประจําที่ เปน
แสงจากหลอดไฟหลัก ปาย รถที่จอดไว
 แสงจ า จากดวงอาทิ ต ย เกิ ดขึ้ นในตอน
กลางวัน ทําใหผขู บั ขีม่ องไมเห็นสิง่ ที่อยูข างหนา
 ปจจัยอืน
่ ๆ
ปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหความสามานรถในการ
มองเห็นของผูขับขี่ลดลง เชน
 ความสั บ สนของผู ขั บ ขี่ ร ะหว างอุ ปกรณ
การเตือนที่มีอยูเดิมกับของใหมที่เพิ่มเขามากรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน
 การเปลีย
่ นแนวถนนจากทางราบไปเปน
ทางขึน้ เนิน ทางยกระดับ หรือทางโคง หรือถนนมี
ความกวางลดลงอยางฉับพลันทําใหขอบถนนบัง
สายตา
 สิง
่ บดบังสายตาแนวราบและแนวตัง้
 สิง
่ บดบังสายตาแนวราบบนทางโคง
รูป 4.1 คือตัวอยางสิง่ บดบังสายแนวราบบน
ทางโคงซึง่ เปนไดทงั้ โคงซายและโคงขวา สถานการณ
นีจ้ ะมีตนไมหรืออาคารบดบังสายตาไมใหมองเห็น
สวนที่อยูภายในทางโคง ดังนั้นเราตองกะระยะให
ผูข บั ขีม่ องเห็นสัญญาณหรืออุปกรณเตือนกอนจะถึง
ทางโคง นัน่ คือเราตองวางกรวยในตําแหนงกอนถึง
ทางโคงเพือ่ ใหผขู บั ขีส่ งั เกตเห็นกอนจะเขาโคง จะได
มีเวลาเตรียมรับสถานการณเมือ่ วิง่ เขาไปในทางโคง

Sight Distance Triangle

Traffic Cone

เพราะหากวางกรวยหลังโคงจะทําใหผขู บั ขีเ่ ห็นกรวย
หลังจากเขาโคงซึง่ ทําใหไมมเี วลาหรือมีเวลานอยใน
การตอบสนองการเตือน
 สิง
่ บดบังสายตาแนวตัง้ บนทางขึน้ เนิน
รูป 4.2 แสดงถึงสิง่ บดบังสายตาแนวตัง้ บน
ทางขึน้ เนินทําใหผขู บขีม่ องไมเห็นการเตือนเนือ่ งจาก
ตัวเนินเองบดบังสายตาผูข บั ขี่ ดังนัน้ จึงตองพิจารณา
การวางตําแหนงการเตือน โดยเฉพาะกรวยจราจร
ที่จะทําใหผูขับขี่ตระหนักวามีอันตรายอยูขาง หนา
โดยหากวางกรวยบริเวณยอดเนินหรื อใกลเคี ยง
ตัวเนินจะบังสายตาผูขับขี่ขณะขับขึ้นเนิน ดังนั้นจึง
ตองวางกรวยในตําแหนงต่าํ ลงมา เชน บริเวณกลาง
เนินซึง่ ผูข บั ขีจ่ ะมองเห็นกรวยไดขณะขับขึน้ เนนและ
เขาจะไดรับการเตือนทันทีวามีอุบัติเหตุหรือเหตุ
ฉุกเฉิน ทําใหสามารถตอบสนองสถานการณได
ลวงหนาและทันเวลา
หมายเหตุ ในแตละสถานการณตองอาศัย
การประเมินของแตละบุคคล ในการพิจารณาตอง
ขึ้นกับเงื่อนไขหรือปจจัยทีม่ ีอยูหรือเกิดขึ้นขณะนั้น
ใหประมวลขอมูลทีไ่ ดจากการประเมินมาใชในการ
จัดตัง้ การเตือน โดยเฉพาะในประเด็นระยะทางและ
ตําแหนงของอุปกรณการเตือนตองเหมาะสมและ
เพียงพอ
การจัดการจราจรในตอนกลางคืนตองคํานึงวา
ทัศนวิสยั ของผูข บั ขีจ่ ะลดลงจากความเร็วรถรวมกับ
ประสิทธิภาพของไฟหนา ในแตละสถานการณตอ ง
มีการประเมินเฉพาะบุคคล
ทางเบี่ยงและสวนทางตรง (Taper and
Tangent)
 การจัดทางเบีย
่ งและสวนทางตรง (อางอิง
รูป 5.1)
ทางเบีย่ ง (Taper) คือแนวเสนเอียงสําหรับ
วางกรวยเพื่อบอกผูขับขี่ยานพาหนะทั่วไปเปลี่ยน
เสนทางเดินรถใหไปใชเลนทีอ่ ยูต ดิ กันแทนเลนเดิม
ที่วิ่งมา เนื่องจากเลนเดิมเปนพื้นที่เกิดเหตุและถูก
ปดการเดินรถ ตามขอกําหนด ตองวางกรวยจราจร
เปนแนวเฉียง 45 องศา จากจุดเริม่ ตนจนถึงสิน้ สุด
ยาว 15 เมตร (50 ฟุต) โดยเปนการวัดระยะแนว
ตัง้ ฉาก (ระยะเดินรถ) ไมใชวัดตามแนว เสนทแยง
ทางตรงตอจากทางเบี่ยง (Tangent)
เมื่อรถวิ่งทางเบี่ยง (ซายหรือขวา) จนสุด
แลวก็จะเขาทางตรงซึง่ สังเกตไดจากแนวการวางกรวย
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Use this Vehicle
in this configuration
only if equipped
with a flashing
arrow board

รูปที่ 5.1
จราจรที่ขนานกับแนวเดินรถ โดยทางตรงตอจาก
ทางเบี่ยงนี้จะบอกใหผูขบั ขี่วาใกลถึงรถที่จอดขวาง
จุดเกิดเหตุ และขางหนาจะมีทางเบี่ยงเปลี่ยนเลน
อีกครั้ ง ดังนั้ น ทางตรงดั งกลาวนี้ จะอยู ระหวาง
ทางเบีย่ งสองจุด
ระยะของทางตรงระหวางทางเบีย่ งขึน้ อยูก บั
ความเร็วรถที่วิ่งผาน บนทางหลวงหรือทางดวนที่
จํากัดความเร็วไวที่ 100 กม./ชม. ระยะทางตรง
ระหวางทางเบี่ยงตองยาวกวาถนนในเมืองทีจํากัด
ความเร็วไวที่ 50 กม./ชม. ระยะทางเบีย่ งและทาง
ตรงระหวางทางเบีย่ งทีย่ าวขึน้ จะทําใหผขู บั ขีม่ เี วลา
เตรียมตัวในการตอบสนองการเตือนและการเปลีย่ น
เลนมากขึน้ หากอุบตั เิ หตุหรือเหตุฉกุ เฉินกระทบผิว
จราจรมากกวาหนึง่ ชองทาง (เลน) ใหปด การจราจร
แยกสวนกันในแตละชองทางโดยอาศัยทางเบีย่ งและ
ทางตรงเปนตัวกําหนด
ทางเบี่ยงและทางตรงบนทางโคง
รูป 5.2 เปนตัวอยาง มีทางเบี่ยงและทาง
ตรงเปนชวงๆ พอถึงทางโคงก็ปลอยใหการจราจร
ไหลไปตามโคงบนเลนที่กําหนดใหวิ่งโดยใชกรวย
กั้นเลนที่ปดไวจนกระทั่งสุดปลายโคงก็กําหนดให
เปนทางตรงชวงหนึ่งกอนจะถึงรถดับเพลิงที่ขวาง
จุดเกิดเหตุ
การกําหนดระยะ
ตาราง A ระบุระยะของสวนตางๆ ในเขต
ควบคุมการจราจรทีส่ ัมพันธกับความเร็วทีอ่ นุญาต
ใหวิ่งผานทั้งเขตกันชน (Buffer Zone) ทางเบี่ยง
(Tapers) ชองวางระหวางกรวยทีว่ างยาวไปตามพืน้
ถนน (Spacing of Cones) และทางตรงระหวาง
ทางเบี่ยง (Tangent)
ยกตัวอยาง เมื่อพิจารณาสิ่งบดบังสายตา
ทัศนวิสัย แสงจา สภาพพืน้ ผิวถนน และปจจัยอื่นๆ
ความเร็วที่ใหวิ่ง 100 กม./ชม. บนพื้นถนนแหง
ความยาวทางตรงระหวางทางเบีย่ งทีต่ อ งวางกรวย

รูปที่ 5.2

คือ 100 เมตร (ประมาณ 11 ชวงตัวรถดับเพลิง)
และทีค่ วามเร็วเดียวกัน หากถนนปกคลุมดวยหิมะ

9.2 เมตร (30 ฟุต) เปนวิธีคาํ นวณระยะทางโดย
ประมาณ เชน 10P เปนระยะทางที่รถดับเพลิง

ตองเพิ่มระยะทางตรงระหวางทางเบี่ยงเปน 200
เมตร (ประมาณ 22 ชวงตัวรถเพลิง) กรวยทีจ่ ะวาง
เพิม่ ขึน้ อยูก บั เงือ่ นไขทีม่ อี ยู โดยตองวางเปนแนวตรง
บนเสนแบงเลน มีระยะหางระหวางกรวยแตละอัน
ตามทีแ่ นะนําในตาราง แตในชวงเริม่ ตนเขตควบคุม
การจราจรอาจจะเพิม่ จํานวนมากขึน้ (ลดระยะหาง
ระหวางกรวยลง) โดยเฉพาะเมื่อรถดับเพลิงและ
บุคลากรที่เปนกําลังเสริมเขามาถึง
ผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุฉุกเฉินควรจํา การ
วางกรวยจํานวนมากดีกวาการวางกรวยจํานวนนอย
ตารางกําหนดระยะของสวนตางๆ ในเขต
ควบคุมการจราจรที่ความเร็วของรถระดับตางๆ
หมายเหตุตาราง
* เป น ระยะห า งระหว า งกรวยแต ล ะตั ว
(Cone Spacing) ในเขตทางตรงระหวางทางเบี่ยง
(Tangent) แตหากเปนกรวยที่วางในชวงทางเบี่ยง
(Taper) ระยะ หางระหวางกรวยจะสั้นลง (จํานวน
กรวยที่วางจะมากขึ้น) เพื่อใหผูขับขี่สังเกตเห็นได
งายและชัดขึ้น ปองกันการเขาเลนผิด
P หมายถึ ง ช วงตั วของรถดั บเพลิ ง เป น
ความยาวของรถดับเพลิงหนึง่ คันซึง่ มีระยะประมาณ

เรียงตอกัน 10 คัน ซึ่งก็คือ 92 เมตร (300 ฟุต)
โดยประมาณ
อีกวิธหี นึง่ ในการกะระยะทางคือ ใหนบั เสน
ประแบงเลน (เสนขาวหรือเหลือง) ความยาวของ
เสนประแตละเสนประมาณ 3 เมตร และชองวาง
ระหวางเสนประคือ 3 เมตร รวมแลวเปน 6 เมตร
บวกเสนประไปอีกหนึ่งเสนก็เทากับ 9 เมตร ระยะ
ใกลเคียงกับความยาวรถดับเพลิงหนึ่งคัน นั่นคือ
ระยะหนึง่ ชวงตัวรถดับเพลิง (P) เทากับระยะเสนประ
แบงเลนสองเสนรวมชองวางระหวางเสนประนัน้ ดวย
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Additional
Support
VIhicle

Support
VIhicle

(Recommended)

(Recommended)

5 x Speed Limit (m)

5 x Speed Limit (m)

Taper

Buffer
Incident
Site

Incident
Site

Buffer

Buffer

Taper

Taper

5 x Speed Limit (m)

รูปที่ 6.1
Two Lane-Two way
Highway-Road Closed
รูปแบบการจัดการจราจรในเหตุฉุกเฉิน
 ป ด การจราจรบนทางหลวงสองช อ ง
ทางเดินรถ วิ่งสวนทางกัน (Two Lane-Two way
Highway-Road Closed)
ตามรูป 6.1 เปนการควบคุมการจราจรใน
สถานการณฉกุ เฉินบนทางหลวงสองชองทางเดินรถ
(รถวิ่งสวนทางกัน) ในลักษณะปดการจราจรไมให
รถผาน ประกอบดวยเขตกันชน (Buffer Zone)
ตําแหนงของรถฉุกเฉิน และพื้นที่สําหรับการวาง
กรวยจราจรซึง่ มีเงือ่ นไขคือ ความเร็วรถสูงสุดจํากัด
ไวที่ 80 กม./ชม. ผิวถนนแหง มีการติดตั้งอุปกรณ
เตือนรวมกับกรวยจราจรในเปนสวนของทางเบี่ยง
และทางตรง เพื่อเตือนผูขับขี่ใหลดความเร็วและ
หยุดรถ มีรถดับเพลิงจอดเพิม่ อีกหนึง่ คันในบริเวณ
เริ่มปดการจราจร เปนการเตือนรถที่วิ่งเขามารับรู
วา “ไปตอไมได” โดยควรมีบุคลากรควบคุมการ
จราจรยืนอยู ทายรถที่ หยุดคันสุดทายเพื่ อบอกผู
ขับขี่รถคันที่เพิ่งเขามาเตรียมหยุดและจอดรอตาม
ลําดับ การจัดการจราจรในลักษณะนี้ คือการปด
ถนน ไมใหรถผานจุดเกิดเหตุทงั้ ขาขึน้ ขาลอง จนกวา
สถานการณจะคลี่คลายจึงจะมีการเปดการจราจร
ใหเดินรถปกติ
 ป ด การจราจรหนึ่ งช อ งทางบนทาง
หลวงสองชองทาง วิ่งสวนทางกัน (Two LaneTwo way Highway- 1 Lane Closed)
ตามรูป 6.2 เปนการควบคุมการจราจร
ในสถานการณ ฉุกเฉินบนทางหลวงสองชองทาง
เดินรถ (รถวิ่งสวนทางกัน) ลักษณะปดการจราจร
หนึ่ งช องทาง ประกอบด ว ยเขตกั นชน (Buffer
Zone) ตําแหนงของรถฉุกเฉิน และพืน้ ทีส่ าํ หรับการ
วางกรวยจราจรซึ่งมีเงื่อนไขคือ ความเร็วรถสูงสุด

Support
VIhicle
(Recommended)

5 x Speed Limit (m)
Additional
Support
VIhicle

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

(Recommended)

รูปที่ 6.3

Multi Lane Highway1 Lanes Closed

Incident
Site

Buffer Zone

Taper Length

Use this Vehicle
in this configuration
only if equipped
with a flashing
arrow board

จํากัดไวที่ 50 กม./ชม. ผิวถนนแหง มีการติดตั้ง
อุปกรณเตือนรวมกับกรวยจราจรในสวนของทางเบีย่ ง
และทางตรงเพื่อนําทางใหผูขับขี่วิ่งรถรอบจุดเกิด
เหตุ ทั้งนี้ ใหมีบุคลากรควบคุมการจราจรหนึ่งคน
เปนผูช ที้ างและควบคุมการเดินรถในชองทางทีอ่ นุญาต
สําหรับตําแหนงของรถดับเพลิงและอุปกรณ
ใหพิจารณาตามสถานการณและเงื่อนไขที่มีอยูใน
ขณะนัน้

5 x Speed Limit (m)

 ทางหลวงหลายชองทาง ปดการจราจร
หนึ่ งชองทาง (Multi Lane Highway-1 Lanes
Closed)
ตามรูป 6.3 เปนการควบคุมการจราจรใน
สถานการณฉกุ เฉินบนทางหลวงหลายชองทางเดิน
รถในลักษณะปดการจราจรหนึ่งชองทาง ประกอบ
ดวยเขตกันชน (Buffer Zone) ตําแหน งของรถ
ฉุกเฉินและพืน้ ทีส่ าํ หรับการวางกรวยจราจร เงือ่ นไข
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รูปที่ 6.4 Multi Lane Highway-2 Lanes Closed

รูปที่ 6.5
Two Lane-Two Highway-Detour Traffic
5 x Speed Limit (m)

Incident
Site

Incident
Site

Buffer Zone

Buffer Zone

Taper Length
Taper Length
Tangent Length

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

Tangent Length

Taper Length
Taper Length

5 x Speed Limit (m)

5 x Speed Limit (m)

5 x Speed Limit (m)

(a)

(b)

คือ ความเร็วรถสูงสุดจํากัดไวที่ 110 กม./ชม. ผิว
ถนนแหง มีการติดตั้งอุปกรณเตือนรวมกับกรวย
จราจรในเปนสวนของทางเบีย่ งและทางตรงเพือ่ ชีท้ าง
ใหผูขับขี่เดินรถรอบจุดเกิดเหตุ
สําหรับตําแหนงของรถดับเพลิงและอุปกรณ
ใหพิจารณาตามสถานการณและเงื่อนไขที่มีอยูใน
ขณะนัน้
 ทางหลวงหลายชองทาง ปดการจราจร
สองช องทาง (Multi Lane Highway-2 Lanes
Closed)
ตามรูป 6.4 เปนการควบคุมการจราจรใน
สถานการณฉกุ เฉินบนทางหลวงหลายชองทางเดิน
รถในลักษณะปดการจราจรสองชองทาง ประกอบ
ดวยเขตกันชน (Buffer Zone) ตําแหน งของรถ
ฉุกเฉิน และพื้นที่สําหรับการวางกรวยจราจรซึ่งมี
เงือ่ นไข ความเร็วรถสูงสุดจํากัดไวที่ 110 กม./ชม.
ผิวถนนแหง มีการติดตัง้ อุปกรณเตือนรวมกับกรวย
จราจรในเปนสวนของทางเบี่ยงและท างตรงเพื่อชี้
ทางใหผูขับขี่เดินรถรอบจุดเกิดเหตุ
สําหรับตําแหนงของรถดับเพลิงและอุปกรณ
ใหพิจารณาตามสถานการณและเงื่อนไขที่มีอยูใน
ขณะนัน้
 ทางหลวงเส น ทางคู เ ดิ นรถสวนทาง
กัน เปดการจราจรเสนทางออม (Two Lane-Two
Highway-Detour Traffic)
ตามรูป 6.5 เปนการควบคุมการจราจรใน
สถานการณฉุกเฉินบนทางหลวงทางคูเดินรถสวน
ทางกันโดยปดการจราจรบริเวณทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุแลว
ใหมีการเดินรถในลักษณะออมจุดเกิดเหตุ ซึ่ งผู
บัญชาการเหตุการณตอ งขอความชวยเหลือจากตํารวจ
ในการควบคุมการจราจร

เมื่อตองจัดใหมีการเดินรถออมจุดเกิดเหตุ
เพือ่ ปองกันบุคลากรตอบโตเหตุฉกุ เฉินหรือผูป ระสบ
เหตุ ใหกั้นถนนสองชองทางจนสุดความกวางดวย
รถดับเพลิง ตามที่แสดงไวในรูป 6.5 แลวบังคับ
ใหมีการเดินรถออมไปยังแยกถัดไปแลวขับวนรอบ
จุดเกิดเหตุแลวมาออกปลายถนนทีถ่ กู ปดนัน้ ใชรถ
ดับเพลิงขวางไมใหรถเขาไปในทีเ่ กิดเหตุ วางกรวย
บริเวณกอนถึงตัวรถจากไหลทางดานหนึง่ ไปจรดอีก
ดาน (ถาเปนถนนในเมืองใหวางชิดขอบทางเทา
จากดานหนึง่ ไปอีกดานตรงขาม) ใหเกิดไฟฉุกเฉิน
ไวตลอดขณะทีม่ กี ารบังคับรถวิง่ ออมจุดเกิดเหตุเพือ่
ใหเปนทีส่ งั เกตของผูข บั ขีว่ า มีเหตุฉกุ เฉินและตองขับ
ออมบริเวณทีเ่ กิดอุบตั ิเหตุ

 ทางหลวงที่ มี ก ารควบคุ ม ทางเข า -รถวิ่ ง
อ อม (Controlled Access Highway-Detour Traffic)
เมือ่ สถานการณฉกุ เฉินเกิดในบริเวณทีม่ กี าร
เปลีย่ นเสนทางไปยังทางดวนใชความเร็วสูง หรือจุด
ทีม่ กี ารควบคุมทางเขาทางดวน จึงอาจตองใหมกี าร
ขับออมบนฝงตรงกันขาม ใชรถดับเพลิงขวางทาง
ตามรูป 6.6 บังคับใหรถวิ่งบนเลนฝงตรงขาม โดย
แบงจากทีใ่ ชปกติของทางออกทางดวน
รถดับเพลิงคันแรกจอดขวางหนึง่ ชองทางของ
ขาเขาทางดวนเพือ่ ทําเปนทางเบีย่ งใหรถวิง่ เลนเดียว
จนไปถึงจุดทีส่ องบริเวณปากทางเขาทางดวน รถดับ
เพลิงขวางทางเลนทีส่ องของฝง ขาเขาทําเปนทางเบีย่ ง
ใหรถวิ่งเขาไปในเลนขาออกหนึ่งเลน จากนั้นวิ่ง
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Taper Length

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

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

5 x Speed Limit (m)

.

รูปที่ 6.6 Controlled Access Highway-Detour Traffic
ตอไปจนถึงทางเขาทางดวนอีกจุดหนึงที
่ พ่ นจากจุด
เกิดเหตุไปแลว ในลักษณะนี้คือการเดินรถออมจุด
เกิดเหตุโดยใชชองทางฝงตรงขามหนึง่ เลน การจัด
การจราจรลักษณะนี้ ผูบัญชาการสถานการณตอง
ขอความชวยเหลือจากตํารวจ
การขวางถนน ใชรถดับเพลิงสองคัน การ
วางกรวยเพื่อกําหนดระยะทางเบี่ยง (Taper) และ
ทางตรง (Tangent) ใหทาํ ตามขอแนะนําในตาราง
A ระยะจากป า ยเตื อ นสี ช มพู ถึ งตํา แหน งกรวย
อันแรกที่วางกอนถึงรถดับเพลิงขวางถนนคันแรก
คือ 5 เทาของความเร็วที่กาํ หนดใหวิ่งบนถนน เชน
ความเร็วกําหนดไวที่ 100 ก.ม. ระยะจากปายเตือน
ถึงกรวยอันแรกคือ 500 เมตร เปนตน
ทัง้ นี้ ไฟฉุกเฉินทุกดวงใหเปดไวขณะทีม่ กี าร
ใชงานอุปกรณเตือนสําหรับการควบคุมการจราจร
ทัง้ หมด
สถานการณที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษ
สถานการณมีแนวโนมเกี่ยวของกับวัตถุ
อันตราย
การพิจารณาการเขาไประงับเหตุ
การเขาไประงับเหตุควรเปนไปในลักษณะ
ดังตอไปนี้
 เข า ที่ เ กิ ดเหตุ จากที่ สู งและอยู เ หนื อ ลม

เมื่อเหตุฉุกเฉินเกี่ยวของกับวัตถุอนั ตราย
 ระบุ อันตรายจากปาย สัญลักษณ หรือ
รูปรางของที่บรรจุจากระยะไกลกอนจะเขาไปใกล
 หลีกเลีย
่ งการสัมผัสโดยตรงกับผงละเอียด
ของเหลวหรือไอสารของวัตถุจนกวาจะสามารถยืนยัน
ความปลอดภัยได
 ทันทีที่ระบุชนิดของวัตถุได ผูปฏิบัติงาน
ตอบโตเหตุตอ งทําตามขอแนะนําวิธกี ารปฏิบตั สิ าํ หรับ
วัตถุอนั ตรายชนิดนัน้
การควบคุมการจราจรบริ เวณทางข าม
ทางรถไฟ
กําหนดใหทางขามทางรถไฟทั้ งหมดเปน
พืน้ ทีห่ วงหาม
การควบคุมจราจรบริเวณทางขามทางรถไฟ
ทําไดดว ยการทําตามสัญลักษณ/สัญญาณเตือน นัน่
หมายถึง เราไมสามารถหยุดรถไฟหรือเปลีย่ นแปลง
ปายเตือนของรถไฟดวยตัวเองได
หากจุดเกิดเหตุอยูในบริเวณทางขามรถไฟ
หรือจุดทีม่ ผี ลกระทบหรือเปนอันตรายตอการเดินรถไฟ
หรือขนานไปกับรางรถไฟ ใหติดตอศูนยวิทยุหรือ
หนวยงาน การรถไฟหรือตํารวจรถไฟเพื่อทําการ
หยุดขบวนเดินรถจนกวาอันตรายจะหมดไปหรือ
สถานการณเขาสูภาวะปกติ

 การควบคุ มจราจรต องเป นการป องกั น
ไมใหยานพาหนะหยุดบนรางรถไฟ
 ห า มหยุ ด หรื อ จอดรถบนรางรถไฟที่ จ ะ
ใชเดินรถในขณะนัน้
 หามติดตัง
้ อุปกรณควบคุมจราจรบนราง
รถไฟทีจ่ ะใชเดินรถในขณะนัน้
หมายเหตุ หนวยตอบโตเหตุฉุกเฉินแตละ
หนวยตองคุน เคยกับการประสานงานกับหนวยงาน
รถไฟในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของตัวเอง
การควบคุ ม จราจรบนทางหลวงที่ ใช
ความเร็วสูง (ทางดวน)
ทางหลวงทีใ่ ชความสูงหรือทางดวนมีปญ
 หา
ในการควบคุมการจราจรในสถานการณฉกุ เฉินหลาย
ประการ สาเหตุเกิดจากรถใชความเร็วสูงและการ
จราจรคอนขางคับคั่ง ใหตระหนักไวตลอดเวลา รถ
ที่เคลื่อนที่บนถนนมีผลกระทบตอความปลอดภัย
เมื่อทํางานบนผิวการจราจรที่มีการใชความเร็วสูง
ต องระมั ดระวั งเป นพิ เ ศษ ความปลอดภั ย เป น
ปจจัยที่มคี วามสําคัญสูงสุด จงคิดไวเสมอวา ผูขบั ขี่
อาจมองไมเห็นผูป ฏิบตั งิ านบนถนน
บุคลากรผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุตองไมยืน
ขางยานพาหนะทีอ่ ยูก บั ชองทางเดินรถ หลังจากจอด
รถตรงตําแหนงทีต่ อ งการแลว ใหรายงานผูบ ญ
ั ชาการ
สถานการณเพือ่ รับคําสัง่ ใหดาํ เนินงานตอไป
ปดชองทางเดินรถเริม่ จากจุดใกลทเี่ กิดเหตุ
มากที่สุดและขยายออกไปตามตองการ แตใหปด
แยกกันแตละชวงโดยใชทางเบีย่ งและทางตรงระหวาง
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ทางเบี่ยงเปนตัวกําหนด (หลีกเลี่ยงการปดหลาย
ชองทางเดินรถเปนแนวเดียวกัน)
จุดเกิดเหตุทอี่ ยูตรงสุดทางโคงหรือสวนบน
สุดของเนิน ใหปด ชองทางเดินรถกอนจะถึงทีเ่ กิดเหตุ
และเตือนผูขับขี่อยางเพียงพอและไรสิ่งบดบัง บน
ทางดวนทีม่ กี ารใชความเร็วสูง ใหเพิม่ อุปกรณเตือน
ผูขับขี่ขณะเขาใกลชองทางเดินรถที่ถูกปด [ดูหัวขอ
ปายเตือนลวงหนา (Advance Warning Signs)]
การบัญชาการสถานการณฉุกเฉินที่ศูนย
สั่งการ
การเฝาระวังจุดเกิดเหตุ
เมือ่ มาถึงจุดเกิดเหตุ ผูบ ญ
ั ชาการสถานการณ
ตองทําการประเมินเหตุการณโดยตรวจสอบปจจัย
สําคัญหลายประการ อาทิ ความเร็วของรถทีว่ งิ่ ผาน
สิง่ บดบังสายตาของผูขบั ขี่ (เนินเขา มุมถนน ฯลฯ)
ตัวแปรทีท่ าํ ใหการมองเห็นของผูขบั ขี่ลดลง รวมถึง
สภาพพื้ นผิวถนน การประเมิน/ตรวจสอบปจจัย
ตางๆ ทําขึน้ เพือ่ คนหาความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ าน
ซึง่ อาจตองเสริมอุปกรณปลอดภัยนอกเหนือจากไฟ
กระพริบและกรวยจราจรเพิ่มเขามาสําหรับสราง
ความมั่นใจใหกับผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุฉุกเฉิน
ตํารวจ นักดับเพลิง ผูใหบริการแพทยฉุกเฉิน และ
หนวยฟน ฟูซงึ่ ทํางานอยูใ นพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ การประเมิน
สถานการณใหครอบคลุมถึงขณะทําการถอนกําลัง
และอุปกรณออกจากทีเ่ กิดเหตุเพือ่ ใหการดําเนินงาน
มีความปลอดภัยจนกระทัง่ เสร็จสิ้นภารกิจ

สั่งการ หรือศูนยสั่งการเคลื่อนที่) ตองพยายามไป
จอดบริเวณทีเ่ ตรียมไวซงึ่ อยูด า นทีร่ ถวิง่ ผานจุดเกิด
เหตุ (เลนทีไ่ มใชจดุ เกิดเหตุ) ดูหวั ขอ “พืน้ ทีพ่ กั รถ”
(Staging Area)
หมายเหตุ ตามขอแนะนําในคู มือการจัด
องคกรจัดการเหตุฉุกเฉิน ใหใชไฟวาบสีเขียวหรือ
ธงสีเขียวเปนสัญลักษณของศูนยสั่งการอยางเปน
ทางการ
ระยะเวลาของสถานการณ
สถานการณ ร ะยะยาว : หากคาดว า
สถานการณจะตองใชเวลาจัดการมากกวา 1 ชัว่ โมง
จึงจะกลับมาเปดการจราจรตามปกติ ผูบัญชาการ
สถานการณตอ งแจงใหหนวยตํารวจ หนวยตํารวจก็
จะรายงานไปยังตัวแทนกระทรวงคมนาคมของจังหวัด
หรือหนวยงานควบคุมการจราจรทางบกทองถิน่ เพือ่
ขอการสนับสนุนในการควบคุมการจราจรชั่วคราว
หากได การตอบรั บ หั วหนาหนวยงานคมนาคม
จังหวัดจะอนุญาตใหผบู ญ
ั ชาการสถานการณจดั การ
สถานการณระยะยาวได ศูนยควบคุมงานควบคุม
การจราจรทีต่ งั้ ขึน้ ไมวา ชัว่ คราวหรือถาวรตองคงอยู
จนกวาสถานการณจะกลับสูปกติ
หมายเหตุ ระยะเวลาของสถานการณ
พิจารณาจากขนาดของสถานการณ ซึง่ ผูบ ญ
ั ชาการ
สถานการณจะเปนผูป ระเมินใน 15 นาทีแรกในการ
การติ ดตามตรวจสอบการจั ดตั้ งความ ภาคผนวก 1 การพิจารณากรณีพิเศษ (Appendix เขาตอบโตเหตุ ดังนี้
ปลอดภัย ณ จุดเกิดเหตุ
A, “Special Considerations”)]
 สถานการณขนาดเล็ก (Minor) ใชเวลา
ระหวางทําการจัดตั้งความปลอดภัย ณ จุด
การเตรียมการจัดตัง้ ความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน 30 นาทีหรือนอยกวา
เกิดเหตุ ผูบ ญ
ั ชาการสถานการณตอ งรับผิดชอบใน
เมือ่ ผูบ ญ
ั ชาการสถานการณทาํ การประเมิน
 สถานการณปานกลาง (Intermediate)
การสังเกตสภาพการจราจรโดยรอบและที่ผานจุด เหตุการณเรียบรอยแลว รถฉุกเฉินที่เพิ่งมาถึงยัง ใชเวลาปฏิบัติงาน 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง
เกิดเหตุ หากเปนไปไดหรือสามารถทําได ให ผู ไมไดรบั มอบหมายงาน (รอรับคําสัง่ มอบหมายงาน)
 สถานการณขนาดใหญ (Major) ใชเวลา
บัญชาการสถานการณแตงติง้ บุคคลรายหนึ่งเปนผู ใหจอดรถไวในบริเวณทีจ่ ดั ไวใหเปนทีพ่ กั รถ (Staging ปฏิบัติงาน 2 ชั่วโมงขึ้นไป
ติดตามตรวจสอบสภาพการจราจรซึง่ มีหนาทีค่ วาม Area) ระหวางนั้นคนขับตองแนใจวาสามารถมอง
สถานการณปานกลาง (Intermediate) และ
รับผิดชอบในการรายงานใหผบู ญ
ั ชาการสถานการณ เห็นรถของเขาได ไฟสองสวางและอุปกรณการเตือน สถานการณขนาดใหญ (Major) ถือเปนสถานการณ
ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
สําหรับกั้ นทางเดินรถที่ ผ านไปได ยังคงมี อยู และ ระยะยาวตองจัดการตามวิธีการที่ระบุขางตน
เป นความรั บ ผิ ด ชอบของผู บั ญ ชาการ ทํางานไดดี
มาตรการปองกันเพิ่มเติม
สถานการณ ในการทําใหสภาพการปฏิบัติงานมี
 ที่ตั้งศูนยสั่งการอยางเปนทางการ
ในการจัดการสถานการณฉกุ เฉินซึง่ มีการยืด
ความปลอดภัยอยูตลอดเวลา [ขอมูลเพิ่มเติม ดู
รถฉุกเฉินทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนศูนยสงั่ การ (รถตู ระยะการปฏิบตั งิ านออกไป หรือเมือ่ สภาพการขับขี่

SAFET Y LIFE 12

หรือทางหลวงเอือ้ อํานวยอาจมีการใชมาตรการปองกัน
เพิ่มเติม มาตรการดังกลาวชวยเพิ่มทัศนวิสัยและ
ความปลอดภัยในพื้นที่ทํางาน มาตรการปองกัน
เพิ่ มเติ มดั งต อไปนี้ อาจเสริ ม สิ่ งที่ ทําไปแล ว ซึ่ ง
สามารถเลือกปฏิบัติบางขอหรือทั้งหมด ไดแก
1. เพิ่มรถฉุกเฉินจอดไวเพื่อเตือนลวงหนา
ก อนจะถึ งยานพาหนะสนั บสนุ นความปลอดภั ย
(Safety Support Vehicle) เมื่อ
 มีการปดชองทางเดินรถตัง้ แตสองชองทาง
 จุดเกิดเหตุฉก
ุ เฉินอยูบ ริเวณทางโคงหรือ
ทางขึ้นเนิน (อางอิงหัวขอ “สิ่งบดบังสายตา”)
 ความเร็ วรถที่ กําหนด สิ่ งบดบั งสายตา
ทัศนวิสยั แสงจา พืน้ ผิวถนน และปจจัยอืน่ ๆ บังคับ
ใหใชมาตรการนี้
2. หากสามารถทําไดอยางปลอดภัย ใหเพิม่
กรายจราจรในเขตควบคุมการจราจร เลือกปฏิบัติ
หนึง่ หรือสองขอตอไปนี้
 ตั้ ง กรวยเพิ่ ม ตามแนวเส นแบ ง เลนกั้ น
รถที่ วิ่งบนเลนที่อนุญาตซึ่งจะชวยปองกันไมใหผู
ขับขี่เปลี่ยนเลนเขามายังเขตควบคุม
 วางกรวยกัน
้ เลนทีป่ ด การเดินรถเพิม่ โดย
วางขางตัวรถดับเพลิงทีร่ ถขวางทางไปจนถึงไหลทาง
เพื่อใหผูขับขี่รับรูวามีการปดการจราจรขางหนา
3. ไฟวาบกระพริบ (Strobe lights) และ
ทอนแสงไฟจา (Flare) สามารถนํามาวางขางกรวย
จราจรเพื่อใหเตือนผูขับขี่ไดดีขึ้น
4. ระหว า งปฏิ บั ติ งานตอนกลางคื น ใช
สปอตไลทดวงหนึง่ สองชีต้ าํ แหนงกรวยจราจรทีว่ าง
ไวดา นหนาและดานหลังรถดับเพลิง แตระวังอยาให
สองเขาตาผูขับขี่ที่เขาใกลรถดับเพลิง
5. เปดไฟแผงควบคุมเครือ่ งสูบน้าํ
6. ขอการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
มาตรการปองกันเสริมอาจหาไดจากหนวยงานภายนอก
ในการติดตอกับศูนยวทิ ยุเพือ่ ขอการสนับสนุนจาก
หนวยภายนอก ใหระบุสิ่งทีต่ องการ เชน
 อุปกรณควบคุมจราจรแบบครบสวนหรือ
บางสวน
 ทรายสําหรับโรยพื้นที่ลื่นในเขตควบคุม
การจราจร
 ปายลูกศรชีท
้ างเหนือศีรษะสําหรับเตือน
ผูขบั ขี่

งานทีไ่ ดรบั การฝกอบรมการตอบโตเหตุฉกุ เฉินบน
ถนนและมีคมู อื บนรถ ตองจัดการพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ ดังนี้
1. จัดตั้งเขตกันชน (Buffer Zone) ระหวาง
จุดเกิดเหตุกับรถดับเพลิง โดยใหรถดับเพลิงอยูใน
ตําแหนงจอดขวางทาง (Fend off) เพือ่ ความปลอดภัย
ในชวงเริ่มตนการจัดตั้งเขตกันชนอาจตองปดการ
จราจรทั้งหมดเปนการชั่วคราว
2. กั้นเขตกันชนดานขาง (Lateral Buffer
Zone) เพื่อไมใหรถที่วิ่งผานล้าํ เขามาในเขตกันชน
และเปนชองวางทําใหคนขับหรือผูค วบคุมรถสามารถ
เขาไปในหองคนขับไดสะดวก
3. ใชกรวยจราจรกัน้ รอบพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของ
เจาหนาทีต่ อบโตเหตุฉกุ เฉินซึง่ ทัง้ หมดตองสวมเสือ้ กัก๊
จราจรที่มองเห็นไดชัดเจนตามมาตรฐานกําหนด
และเมื่ อเห็นวาปลอดภัยที่ จะดําเนิ นการ ใหวาง
กรวยจราจรบนทางหลวงในพื้นที่เหลานี้
 พืน
้ ทีเ่ ตือนลวงหนา (Advanced Warning
Area) เป นพื้ นที่ ที่ ทําขึ้ นเพื่ อ กระตุ นให ผู ขั บ ขี่
ยวดยานทัว่ ไปรับรูว า มีอบุ ตั เิ หตุทางจารจรหรือความ
ไมสะดวกขางหนาซึ่งตองใหผูขับขี่ตอบสนองอยาง
ใดอยางหนึง่ โดยบริเวณนีใ้ หตดิ ตัง้ ปายเตือน “เหตุ
ฉุกเฉินขางหนา” (“Emergency Scene Ahead”)
 พื้นที่การเปลี่ยนเลน (Transition Area)
เปนพื้นที่ซึ่งมีการเริ่มวางกรวยกั้นทางเพื่อบังคับ

ปายเตือนติดทายรถ
ปายลูกศรติดทายรถ
หมายเหตุ หนวยงานตํารวจสามารถจัดหา
อุปกรณเตือนเพิ่มเติมใหไดซึ่งสามารถจะใชเสริม
ประสิทธิภาพในการควบคุมจราจร ปดการจราจร
หรือเพิม่ ทัศนวิสยั ของจุดปฏิบตั งิ าน
ระหวางการถอนกําลัง สามารถใชอุปกรณ
เสริมเหลานี้ เพื่ อเพิ่ มความปลอดภัยใหแกหนวย
ตอบโตเหตุฉุ กเฉินในการเคลื่ อนยายเครื่ องจักร
อุปกรณ และรถดับเพลิงออกจากพื้นที่ทางหลวง
การจัดตัง้ เขตควบคุมจราจรฉุกเฉิน
รถตอบโตเหตุฉกุ เฉินหลัก (รถดับเพลิง) โดย
ปกติจะมาถึงพืน้ ทีเ่ กิดเหตุเปนคันแรก ซึง่ ผูป ฏิบตั -ิ



ไมใหผขู บั ขีร่ ถทัว่ ไปเขามาในเลนทีเ่ กิดเหตุ ซึง่ ผูข บั ขี่
ตองเปลีย่ นทิศทางไปตามแนวการวางกรวยเพือ่ วิง่
เขาเลนทีก่ าํ หนด วิธวี างกรวยทีป่ ลอดภัยคือเริม่ วาง
ตัง้ แตไหลทางของเลนหามวิง่ ทแยงไปถึงเสนแบงเลน
กรวยจราจรและไฟวาบกระพริบ (Strobe
lights) ใหยายออกจากรถฉุกเฉินแลวนําไปวางบน
ไหลทางโดยหันเขาหารถทีว่ งิ่ เขามาและใหอยูต าํ แหนง
นั้ นหรื อย า ยเข า มาวางบนเลนที่ ป ดการเดิ นรถ
สําหรับจํานวนกรวยที่จะใชวาง อันแรกใหชิดหรือ
อยูบ นไหลทางแลววางเปนแนวทแยงมาถึงเสนแบง
กึง่ กลางถนน หากมีความปลอดภัยทีจ่ ะดําเนินการ
ใหวางกรวยอันแรกทีบ่ นเสนแบงเลนแลววางไลเขา
มาที่ไหลถนน ทําจนกวาจะวางกรวยครบจํานวน

สําหรับไฟวาบกระพริบใชเพือ่ ความปลอดภัยใหกบั
พืน้ ทีเ่ ปลีย่ นและเพิม่ การมองเห็น (ทัศนวิสยั ) สําหรับ
ผูขับขี่ยานพาหนะที่วิ่งเขามาใกล
 พื้ นที่ กันชนด านข าง (Lateral Buffer)
เปนพืน้ ทีเ่ วนชองวางไวระหวางขอบกันชนหนาของ
รถดับเพลิงทีข่ วางถนนกับเสนแบงกึง่ กลางถนน ใช
กรวยวางขวางไวซงึ่ สามารถเพิม่ ความปลอดภัยดวย
การวางไฟวาบกระพริบหรือทอนไฟแสงจาไวทกี่ รวย
 เขตกั นชน (Buffer Zone) เป นพื้ นที่
ระหวางรถที่จอดขวางกับจุดเกิดเหตุ ใหวางกรวย
จราจรบนเสนแบงกึ่งกลางถนนจากตัวรถไปจนสุด
เขตพืน้ ทีจ่ ดุ เกิดเหตุเพือ่ แบงเลนชัดเจนและกัน้ ไมให
รถวิง่ เขามาในจุดเกิดเหตุซงึ่ จะทําใหเกิดอันตรายแก
ผูป ฏิบตั แิ ละผูป ระสบเหตุได
4. ใหรถดับเพลิงสนับสนุนความปลอดภัย
(Safety Support Vehicle) คันแรกที่มาถึงปดเลน

นอกสุดเพื่อเพิม่ ความปลอดภัยใหกบั พื้นที่ควบคุม
การกราจร หัวหนาหนวยรถดับเพลิงใหพิจารณา
ตัดสินเรือ่ งตอไปนี้
 ตําแหน ง จอดรถโดยคํานึ ง ถึ ง ระยะของ
ทางตรงระหวางทางเบีย่ ง (Tangent) ทีม่ ผี ลตอการ
ตั้งกรวยจราจรและการชี้ทาง (ปายลูกศร)
 พื้ นที่ กันชนด า นข า ง ป องกั นการรุ กล้ํา
เขามาในเขตกันชนของรถที่วิ่งบนชองทางอนุญาต
และทําใหคนขับหรือผูควบคุมรถดับเพลิงสามารถ
เขาออกหองคนขับไดปลอดภัยขึน้
 แตงตั้งบุคลากรทําการตั้งกรวยจราจร ผู
มีหนาทีต่ งั้ กรวยจราจรบนถนนตองสวมชุดทีม่ องเห็น
ไดงา ยและชัดเจน และเมือ่ ปลอดภัยทีจ่ ะดําเนินการ
ใหวางกรายกัน้ พืน้ ทีต่ า งๆ ดังทีก่ ลาวไปขางตนและ
เสริมดวยอุปกรณเตือนอืน่ ๆ เพือ่ ใหมคี วามปลอดภัย
ยิง่ ขึน้
5. สําหรับทางหลวงสองเลนทีว่ งิ่ สวนทางกัน
(two way-two lane highways) ถาทําได ใหรถสนับสนุน
ความปลอดภัยทีเ่ ขามาเปนคันทีส่ องวิง่ ผานจุดเกิดเหตุ
อยางปลอดภัยแลวไปตัง้ พืน้ ทีเ่ ตือนลวงหนา (Advance
Warning Area) ซึง่ ตองมีการประสานงานกับหัวหนา
หนวยที่ รับผิดชอบการตั้ งเขตควบคุมการจราจร
หากปฏิบตั กิ ารนีต้ อ งมีการควบคุมการจราจรทัง้ หมด
ใหอางอิงภาคผนวก A (Appendix “A”)
การยุ ติ เ ขตควบคุ มหารจราจรฉุ กเฉิ น
(Take down - Emergency Traffic Control Zone)
การยุ ติ การขั ดตั้ งเขตควบคุ ม การจราจร
จําเปนตองมีการจัดการที่ดีและประสานงานกับผู
บัญชาการสถานการณ การยายรถดับเพลิงและ
อุปกรณตา งๆ ออกจากทางหลวง ตองทําตามคําสัง่

ทีค่ าํ นึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก ขอแนะนํา
ดังตอไปนีใ้ หผบู ญ
ั ชาการสถานการณนาํ ไปพิจารณา
ในการเตรียมการยุติสถานการณ
1. ผูบัญชาการสถานการณตองพบกับทุก
หนวยงานที่ เขารวมระงับเหตุ เพื่ อรวมกันจัดทํา
กระบวนการยุติสถานการณ และเปดการจราจร
ตามปกติ
2. รถฉุกเฉินทุกคันตองอยูประจําที่จนกวา
ผูบ ญ
ั ชาการสถานการณจะมีคาํ สัง่ ใหเริม่ ดําเนินการ
ยุติสถานการณ สิ่งนี้จะเปนการยินยันวาบุคลากร
ทัง้ หมดในสถานการณรบั รูจ ะมีการยุตสิ ถานการณ
และเปดการจราจรใหม
3. ใหมีการเปดเลนเดินรถทีละเลน เริม่ ตน
ทีเ่ ลนซึง่ อยูใ กลกบั จุดกึง่ กลางของทางหลวงมากทีส่ ดุ
หมายเหตุ เนื่องจากการยุติสถานการณอยู
ในสถานะที่ไมใชเหตุฉุกเฉินแลว มาตรการความ
ปลอดภัยตางๆ ถูกยกเลิกไป ทําใหพนื้ ทีอ่ าจกลับมา
เปนอันตราย ผูบ ญ
ั ชาการสถานการณจงึ ตองสัง่ การ
ใหรถดับเพลิงทัง้ หมดจอดขวางเปนโลปอ งกันผูป ฏิบตั ิ
งานขณะเคลื่อนยายอุปกรณออกจากถนน
ภาคผนวก A ขอพิจารณาพิเศษ (Appendix A
- Special Considerations)
A1. การกํากับจราจร (Traffic Direction)
ในสถานการณทมี่ คี วามจําเปนตองควบคุม
การจราจรในพื้ นที่ เกิดเหตุฉุ กเฉิ น ผู บัญชาการ
สถานการณตอ งแตงตัง้ เจาหนาทีต่ าํ รวจ/เจาหนาที่
ดูแลพืน้ ที่เหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมดูแลงานสวนนี้
บุคลากรที่ตองการ
 เจาหนาทีค
่ วบคุมการจราจร (หัวหนาทีม)
1 นาย

 เจาหนาทีผ
่ มู ีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม 2 นาย
หรือมากกวา (ทําหนาที่ผชู ว ย)
ผูป ฏิบตั งิ านระงับเหตุฉกุ เฉินทีไ่ ดรบั มอบหมาย
งานกํากับจราจรตองผานการฝกอบรมการควบคุม
จราจรจากหนวยงานตอบโตเหตุฉุกเฉินที่ ไดการ
ยอมรับและรูม าตรฐานและขอยบังคับการปฏิบตั งิ าน
การจัดการจราจรในสถานการณฉกุ เฉินเปนอยางดี
A1.1 ภารกิ จของเจาหน าควบคุ มจราจร
(หัวหนาทีม)
 ดู แ ลให บุ ค ลากรในที ม สวมใส อุ ป กรณ
ปองกันทีเหมาะสม รวมถึงเสื้อกั๊กสะทอนแสงและ
ปลอกแขนสะทอนแสง
 ควบคุ ม การจราจรตามคํ า สั่ งของผู บัญชาการสถานการณ
 ประสานงานการเคลือ
่ นยายยานพาหนะ
ฉุกตามคําสั่งของผูบัญชาการสถานการณ
 ดูแลใหบค
ุ ลากรในทีมใชวทิ ยุสอื่ สารอยาง
ถูกตองตามความถีท่ ผี่ บู ญั ชาการสถานการณกาํ หนดขึน้
 ดูแลใหปายเตือนลวงบอกเหตุฉุกเฉินอยู
ประจําทีใ่ นตําแหนงทีถ่ กู ตอง
 ดู แลให บุคลากรควบคุ มจราจรยู ประจํา
ตําแหนงทีป่ ลอดภัย และวางแผนเสนทางหนีไวกรณี
เกิดเหตุสุดวิสยั
 เปลี่ยนปายเตือนตางๆ ถาจําเปน
 ติดตอสือ
่ สารกับผูบ ญ
ั ชาการสถานการณ
อยูต ลอดเวลาเพือ่ ใหไดขอ มูลที่เปนปจจุบัน
A1.2 ภารกิจของบุคลากรควบคุมจราจร
 แนใจวาสวมใสอป
ุ กรณปอ งกันทีเ่ หมาะสม
รวมถึงเสือ้ กัก๊ สะทอนแสงและปลอกแขนสะทอนแสง
 ดู แ ลให ป า ย “หยุ ด ” (“STOP”) และ
“ขับชาๆ” (“SLOW”) อยูในฐานเสียบและมีการ
ใชงานอยู
 ดูแลวิทยุสื่ อสารใหใชคลื่ นที่ ถูกตองและ
ใชการไดดี
 ดู แลไฟบอกทางจราจรให ใชการไดดี ใน
ตอนกลางคืน
 ปฏิ บั ติ ง านตรงจุ ด ที่ ปลอดภั ย ได แ ก
บนไหลทางฝงที่รถวิง่ เขาหาจุดเกิดเหตุ

รั บรู ตําแหน งที่ ตั้ งของพื้ นที่ หนี ภั ยเมื่ อ
มีเหตุสดุ วิสยั
A1.3 อุปกรณที่ตองใช
 วิทยุสอ
ื่ สารทีจ่ นู ความถีท่ ใี่ ชตดิ ตอในการ
ปฏิบัตงานตอบโตเหตุฉุกเฉิน
 อุปกรณปองกันสวนบุคคลแบบเต็มตาม
ทีก่ าํ หนดในคูม อื การปฏิบตั งิ านและคูม อื การจัดการ
จราจรในเหตุฉุกเฉินของหนวยงานรัฐบาล
 นกหวีด (ชนิดเสียงดัง Type 40)
 ปายบอกหยุด (STOP)/ขับชาๆ (SLOW)
ทําจากแผนวัสดุความเหนียวแนนสูงตามมาตรฐาน
ASTM-Type III
 ไฟฉายทีก
่ รวยสีสม สวมดานหนา
A1.4 สัญญาณมือ
ผูท ไี่ ดรบั มอบหมายใหควบคุมจราจรตองยืน
หันหนาไปทางรถทีว่ งิ่ เขามาจากนัน้ ใหยนื่ มือออกไป
ดานขางตัวเพื่อใหผูขับขี่มองเห็นสัญญาณมือที่เขา
แสดง หมายถึง ใหวงิ่ รถๆ ไปตามทิศทางมือ หามพุง
เขามาหาตัวคน
A.2 เหตุฉุกเฉินระหวางการปฏิบัติงาน
ควบคุมจราจร
หากเปนไปได บุคลากรทําหนาทีช่ ี้ทางเดิน
รถตองไดรบั การฝกอบรมการปฏิบตั งิ านนอกพืน้ ผิว
ถนนหลวง และพวกเขามีเสนทางหลบภัยตามแผน
ที่วางไวเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่วิ่งเขามาในพื้นที่
ปฏิบัติงาน เมือ่ เห็นวาปลอดภัย พวกเขาจะกลับไป
ทํางานเดิมทีไ่ ดรบั มอบหมายอีกครัง้ โดยใหผปู ฏิบตั ิ
งานรายอืน่ ไปทําการจัดการอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ แทน
A2.1 การเปลีย่ นสัญญาณไฟจราจรทีม่ ใี ชอยู
ถาเปนไปไดใหควบคุมจราจรดวยไฟจราจร
ที่มีใชอยูเดิม แตหากจําเปนตองใชไฟสัญญาณอื่น
ควบคุมการจราจรแทน ใหตดิ ตอผูค วบคุมไฟจราจร
เพื่อขออนุญาต หากไดรับอนุญาต ใหเปลี่ ยนไฟ
จราจรเปนไฟวาบโดยการยินยอมของเจาหนาทีต่ าํ รวจ
เมือ่ ใชบคุ ลากรมากกวาหนึง่ คนควบคุมจราจร
ที่ทางแยก การจราจรตองเคลื่อนตัวผานแยกทีละ
เสนทาง โดยใชระบบหมุนเวียนตามเข็มนาฬิกา
(เลีย้ วขวาไปกอน)
หมายเหตุ เมือ่ ใดก็ตามที่สามารถทําได ให
ตํารวจเปนผูควบคุมการจราจรตามปกติ ในกรณี
ผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุฉุกเฉินตองการกํากับการ
จราจรเอง จะตองทําตามคูมอื การจัดการจราจรใน
สถานการณฉกุ เฉินอยางเครงครัดและใหคงมาตรการ
ความปลอดภัยตางๆ ไว โดยเฉพาะในบริเวณทีใ่ กล


เลนที่มีการเดินรถตามปกติ
การตอบโต เหตุ ฉุ กเฉิ นบนถนนด วยรถ
ฉุกเฉินเอกชน
ในบางกรณี การตอบโตเหตุฉกุ เฉินบนถนน
จําเปนตองใชหนวยดับเพลิงเอกชนหรือหนวยอาสาสมัครที่ ใชรถฉุกเฉินเอกชน (POVs; Personally
Owned Vehicles) เชน ในสถานการณที่รายแรง
สถานการณทถี่ กู ประเทศเปนเหตุฉกุ เฉินระดับชาติ
สภาพอากาศที่ เ ลวร าย ไฟดั บเป นบริ เวณกว าง
สถานการณการถู กโจมตี ดวยเคมี ชีวภาพ และ
นิวเคลียร (CBRN) ภัยธรรมชาติขนาดใหญ ฯลฯ
ซึง่ ผูบ ญ
ั ชาการเห็นวาจําเปนตองระดมหนวยดับเพลิง
เอกชนและอาสาสมัครเขามาชวย โดยหัวหนาสถานี
ดับเพลิงจะเปนผูเ รียกระดมหนวยเอกชนเขารวมใน
ปฏิบัติการ โดยหนวยเอกชน/อาสาสมัครดังกลาว
จะตองปฏิบัตติ ามขอกําหนดภายใตการบัญชาการ
ของผูบ ญ
ั ชาการสถานการณ รถฉุกเฉินเอกชนทีเ่ ขา
ถึงจุดเกิดเหตุจะตองรายงานตัวกับหัวหนาหนวยที่
รับผิดชอบเพือ่ รับคําสัง่ ใหปฏิบตั งิ าน
ในสหรั ฐอเมริ กาและแคนาดา หน วยดั บ
เพลิงเอกชน/อาสาสมัคร ตองลงทะเบียนกับสถานี
ดับเพลิงในทองถิน่ มีการติดตอประสานงานกันและ
ฝกซอมรวมกัน เมื่อหนวยดับเพลิงทองถิ่นของรัฐ
เห็นวาบางสถานการณจาํ เปนตองใชกาํ ลังเสริมจาก
เอกชน/อาสาสมัคร หัวหนาสถานีดบั เพลิงหรือรอง
หัวนาสถานี สามารถขอการสนับสนุนไดโดยใหถือ
เสมือนวาหนวยเอกชน/อาสาสมัครเปนหนวยงาน
ในสังกัดหนวยงานหนึง่
บทสรุป
ในการตอบโตเหตุฉุกเฉินบนถนน ทั้งถนน
ในเมืองและทางหลวงนอกเมืองหรือทางดวน ใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดามีรูปแบบการปฏิบัติที่
เปนมาตรฐานอางอิงขอบังคับ/กฎหมายการขนสง
ทางบกและการบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบตั กิ ารโดย
นักดับเพลิงในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุประสานงานกับตํารวจ
และเจาหนาทีห่ นวยงานควบคุมงานจราจรทางถนน
ไมวาเหตุฉุกเฉินจะเปนอุบัติเหตุรถชนกัน
อุบตั เิ หตุรถบรรทุกพลิกคว่าํ ทําใหเกิดความเสียหาย
บนพื้นผิวจราจร แกสหรือน้าํ มันรั่วไหล อุบัติเหตุที่
ทําใหเกิดไฟไหมหรือการระเบิด ฯลฯ เมือ่ ไดรบั แจง
เหตุ หนวยดับเพลิงในทองที่ตอ งออกไปปฏิบัตกิ าร
ทัง้ กูภ ยั ปฐมพยาบาลชวยชีวิต เคลียรพนื้ ผิวจราจร
จัดการสาธารณูปโภคที่เสียหาย ประสานงานกับ
เจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของ ดับเพลิง หยุดการรั่วไหลของ

น้าํ มันหรือแกส และอืน่ ๆ เพือ่ ใหสถานการณกลับคืน
สู ภาวะปกติ ยานพาหนะสามารถสัญจรไปมาได
เหมือนเดิม
อยางไรก็ตาม ในการปฏิบตั กิ ารกอบกูภ าวะ
ฉุกเฉินบนถนน นักดับเพลิงมีความเสี่ยงสูงมาก
เนือ่ งจากบริเวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านเปนถนนทีแ่ มจะเกิด
อุบัตเิ หตุแตก็ยงั มียานพาหนะวิง่ ไปมาซึ่งผูข ับขี่อาจ
มองไมเห็นผูป ฏิบตั งิ านจึงมีโอกาสทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุ
ซอนอุบัติเหตุ นั่นคือ ยานพาหนะที่สัญจรผานจุด
เกิดเหตุพุงชนรถที่พลิกคว่าํ อยูหรือเจาหนาที่กูภัย
ทีก่ าํ ลังชวยเหลือผูบ าดเจ็บ ดังนัน้ สิง่ สําคัญทีส่ ุดใน
การปฏิบัติงานกอบกูเหตุฉุกเฉินบนถนนคือ การ
สรางความปลอดภัยแกเจาหนาทีฝ่ า ยตางๆ ทีเ่ ขามา
ในที่เกิดเหตุ โดยการกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความ
ปลอดภัย ไมใหรถที่สัญจรไปมาพุงเขาชนไมวาจะ
เป นรถที่ เ กิ ดอุ บั ติ เ หตุ รถฉุ กเฉิ น รถพยาบาล
หรือแมตวั ของผูป ฏิบตั งิ าน
ทัง้ นี้ การกัน้ พืน้ ทีจ่ ดุ เกิดเหตุฉกุ เฉินบนถนน
ตองทําเปนสิง่ แรก หนวยดับเพลิงทีเ่ ขาถึงทีเ่ กิดเหตุ
หนวยแรกจะตองจัดการเรือ่ งนีใ้ หเสร็จสิน้ โดยเร็วซึง่ มี
วัตถุประสงคหลักคือ
1) เพื่อความปลอดภัยของพื้นที่ไมใหเกิด
อุบตั เิ หตุซา้ํ ซอน
2) เพื่อสรางความมั่นใจในความปลอดภัย
ของผูป ฏิบตั งิ านทัง้ หมดในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ ซึง่ หากไมมี
มาตรการปองกัน้ พืน้ ที่ เจาหนาทีอ่ าจไดรบั อันตราย
รายแรง อีกทัง้ จะปฏิบัติงานดวยความหวาดระแวง
การปฏิบัติงานตอบโตเหตุฉุกเฉินบนถนน
แตกตางจากการตอบโตเหตุในสถานทีอ่ นื่ ๆ เฉพาะ
เรือ่ งสภาพแวดลอมการทํางานมีความเสีย่ งสูงมาก
เทานัน้ ทีเ่ หลือก็คลายกันไมวาจะเปนการดับเพลิง
หยุดการรั่ วไหลของแกส /น้ํามัน กู ภัย /ชวยชีวิต
พยาบาลผูบ าดเจ็บและนําสงโรงพยาบาล (ผูป ฏิบตั ิ
งานตอบโตเหตุฝา ยตางๆ ทํางานดวยวิธปี กติภายใน
ขอบเขตที่ไดรับการปองกัน)
การกัน้ พืน้ ทีเ่ กิดเหตุซงึ่ เปนจุดปฏิบตั งิ านของ
นักดับเพลิงและเจาหนาทีก่ ภู ยั เพือ่ ตอบโตเหตุฉกุ เฉิน
บนถนนเปนเรือ่ งทีจ่ าํ เปนตองทํา และตองทํากอนจะ
ทําการระงับเหตุดว ย เพราะหากไมทาํ ผูป ฏิบตั งิ าน
จะไมสามารถทํางานไดอยางปลอดภัย ซึง่ ทัง้ หมดที่
เราเขียนมาตัง้ แตตน เปนวิธกี ารกัน้ พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ตามมาตรฐานและขอบังคับของสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา
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