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เพียรมนก่ัล ก็ัได้ืให้ข้้อม่ลเกีั�ยวกัับัปัจำจัำยทีี่�สู่�รพิษจำะกั�อให้เกิัดื

อันตร�ยกัับับ่ัค่ค่ล โดืยขึ้�นอย่�กัับัปัจำจัำย 3 สู่�วน คื่อ (1) ค่ว�มเข้้มข้้น 

(2) ระยะเวล�ทีี่�สัู่มผัสู่ และ (3) สู่่ข้ภ�พข้องผ้่รับั ดัืงนั�นประช่�ช่น

ในพื�นทีี่� โดืยเฉพ�ะผ้่ทีี่�อย่�ในรัศัมี 5 กิัโลเมตร นั�นจำำ�เป็นทีี่�จำะต้อง

เฝ้�ระวังกั�รดืำ�เนินชี่วิตในช่�วงแรกัทีี่�จำะกัลับัเข้้�ม�ยังพื�นทีี่� อีกัทัี่�ง

ยังได้ืมีกั�รเสู่นอให้มีกั�รจัำดืที่ำ� “Data Modelling” ทีี่�ค่วรจำะได้ืรับั

กั�รสู่นับัสู่น่นในด้ื�นกั�รตรวจำจัำบักั��ซีต��ง ๆ ทีี่�ค่วรจำะเพิ�มเข้้�ม�

เพื�อกั�รจัำดืกั�รต�อไปในอน�ค่ต

ในสู่�วนข้องกั�รด่ืแลสู่วัสู่ดิืภ�พข้องนักัดัืบัเพลิง อ�สู่�สู่มัค่ร 

หรือผ้่ทีี่� มีสู่�วนเกีั�ยวข้้องทีี่�ได้ืมีกั�รสัู่มผัสู่สู่�รนั�นโดืยตรงนั�น 

ศั�สู่ตร�จำ�รย์ ดืร.นพ.พรช่ัย สิู่ที่ธิศัรัณ์ย์ก่ัล ได้ืนำ�เสู่นอกั�รแบั�ง

บ่ัค่ค่ลทีี่�เกีั�ยวข้้องเป็น 2 กัล่�ม คื่อ “Occupational Exposure” เช่�น 

ใ	น
ด้ื�นกั�รจัำดืกั�รนั�น ค่่ณ์กัฤษฎ� ประเสู่ริฐสู่่โข้ ได้ื

นำ�เสู่นอถึงเรื�องกั�รจำัดืกั�รทัี่�งหมดืนั�นค่วรที่ี�จำะถ่กั

แบั�งออกัเป็น 3 สู่�วนคื่อกั�รจัำดืกั�รกั�อน ระหว��ง และหลังเกิัดืเหต่ 

กั�รประเมินค่ว�มเสีู่�ยงต��ง ๆ เหล��นี�นั�นถือเป็นสิู่�งทีี่�ต้องให้ค่ว�ม

สู่ำ�คั่ญ จึำงจำะสู่�ม�รถออกัแบับักั�รจัำดืกั�ร และด่ืแลได้ื หลักักั�ร

จัำดืกั�รหลังเกิัดืภัยนั�นคื่อ Incident Command System (ICS) ทีี่�

จำะต้องมีกั�รประเมินสู่ถ�นกั�รณ์์ทีี่�เกิัดืขึ้�นทีี่�จำะได้ืมีกั�รว�งแผน

ร�วมกัันทีี่�เหม�ะสู่ม

สู่�วนข้องกั�รจัำดืกั�รทัี่�งระหว��งเกิัดืภัย และหลังเกิัดืภัย 

เพื�อป้องกัันผลกัระที่บัต�อประช่�ช่น และสิู่�งแวดืล้อมนั�น เนื�องจำ�กั

เมื�อสู่�รดัืงกัล��วถ่กัเผ�ไหม้แล้ว ภ�ยในอ�กั�ศันั�นจำะมีทัี่�งฝ่่น 

PM 2.5 ทีี่�จำะเกิัดืขึ้�น รวมไปถึงกั��ซีทีี่�ระเหยออกัม�จำ�กัสู่�รนั�น ทีี่�จำะ

ยังอย่�ในอ�กั�ศัทัี่�วบัริเวณ์ และสู่�ม�รถทีี่�จำะปนเป้�อนได้ืใน 

สิู่�งแวดืล้อมทัี่�งหมดื ดัืงนั�น อ�จำ�รย์ ดืร.กััลย� จึำงได้ืมีกั�รแนะนำ�ถึง 

กั�รจัำดืที่ำ� “Risk Characterization” ภ�ยในบัริเวณ์พื�นทีี่�เสีู่�ยงข้อง

สู่ถ�นกั�รณ์์เพื�อทีี่�จำะมีกั�รจัำดืกั�รค่ว�มเสีู่�ยงทีี่�อ�จำเกิัดืขึ้�นได้ืทัี่�งกั�อน 

ระหว��ง และหลังเกิัดืภัยเพื�อว�งแผนในกั�รจัำดืที่ำ�ง�นได้ื และค่ว�ม

คิ่ดืเห็นเกีั�ยวกัับัวิศัวกัรรมสิู่�งแวดืล้อมนั�น ศั�สู่ตร�จำ�รย์ ดืร.พิสู่่ที่ธิ� 

ถอดประเด็นหลากมิติ

สารเคมีระเบิด”

จาก “อุบ้ตั้ิภั้ยโรงงาน์

ผศุ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวิัฒน์

คณะวิศวกรึรึมศาสตรึ์ จัุฬาลงกรึณ์มหาวิที่ยาลัย

กลุ่มวิจััยรึะบับัสารึสนเที่ศการึจััดการึภัยพัิบััติ

และความเส่ �ยง จัุฬาลงกรึณ์มหาวิที่ยาลัย

http://natt.leelawat.com
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นักัดัืบัเพลิง, นักัก้่ัภัย, ก้่ัชี่พ, บ่ัค่ล�กัรที่�งกั�รแพที่ย์ ทีี่�ต้องมีกั�ร

ประเมินค่ว�มเสีู่�ยง และเข้้�ไปเกีั�ยวข้้องกัับัสู่ถ�นกั�รณ์์กั�อนเป็น

ช่่ดืแรกั ซึี�งค่วรทีี่�จำะไดืรั้บักั�รเยียวย� และเงนิที่ดืแที่นต�มกัฎหม�ย

ข้องกั�รที่ดืแที่น และสู่�วนทีี่�สู่องคื่อกั�รสัู่มผัสู่จำ�กัสิู่�งแวดืล้อม 

“Environmental Exposure” คื่อประช่�ช่นที่ี�อย่�ใกัล้เคี่ยงพื�นทีี่� หลัง

จำ�กักั�รประเมินค่ว�มเสีู่�ยงแล้ว คื่อ กั�รเฝ้�ระวังผ้่ทีี่�รับัสัู่มผัสู่ต�ม

ค่ว�มเสีู่�ยงอย��งเหม�ะสู่มต�มหลักัวิช่�กั�รต�อไป อีกัทัี่�งยังได้ืกัล��ว

ถึง พ.ร.บั.ค่วบัค่่มโรค่จำ�กักั�รประกัอบัอ�ชี่พ และโรค่จำ�กั 

สิู่�งแวดืล้อม พ.ศั.2562 ที่ี�มีกั�รประกั�ศัโรค่ที่ี�เกิัดืจำ�กั PM 2.5 ไว้แล้ว

ในด้ื�นกั�รจัำดืกั�รในระดัืบัข้องระบับักั�รจัำดืกั�ร ดืร.พิจิำตต 

รัตตก่ัล ได้ืกัล��วถึงประสิู่ที่ธิภ�พในกั�รเตรียมกั�รรับัมือภัยพิบััติ 

กั�รประเมนิค่ว�มเสีู่�ยงในท่ี่กัร่ปแบับั ไม�ใช่�เพียงในพื�นทีี่�ทีี่�เสีู่�ยงเกิัดื

เหต่เพลิงไหม้ แต�ในพื�นทีี่�ทีี่�มีค่ว�มเสีู่�ยงภัยพิบััติต��ง ๆ นั�นค่วรได้ืรับั 

กั�รประเมิน และกัำ�หนดืให้เป็นพื�นทีี่�เสีู่�ยงอย��งเหม�ะสู่ม อันจำะ 

นำ�ไปสู่่�กั�รที่ำ�แผนให้กัับัช่่มช่น และกั�รเสู่นอกั�รจัำดืกั�รผ��นรหัสู่

ข้อง UN Code เพื�อทีี่�จำะได้ืมีค่ว�มเข้้�ใจำถึงกั�รรับัมือต�อไปทัี่�ง 

ในด้ื�นกั�รจำัดืกั�รข้องภ�ค่รัฐ และกั�รตระหนักัถึงค่ว�มอันตร�ย

ข้องสู่�รดัืงกัล��วข้องประช่�ช่นท่ี่กัค่น เช่�นเดีืยวกัันกัับัแนวคิ่ดืที่�ง

ด้ื�นวิศัวกัรรมเค่มี โดืย รองศั�สู่ตร�จำ�รย์ ดืร.ธร�ธร มงค่ลศัรี ทีี่�ว��

ประเที่ศัไที่ยนั�นยังข้�ดืฐ�นข้้อม่ลข้องค่ว�มเสีู่�ยงภ�ยในประเที่ศั 

เพื�อจำะจัำดืกั�รไม�ให้ภัยเกิัดืขึ้�น หรือเกิัดืซีำ��ได้ืต�อไป

ประเดืน็ทีี่�เป็นหลักัใหญ�ในเรื�องนี� และไดืรั้บัค่ว�มสู่นใจำเปน็

อย��งยิ�งคื่อมิติด้ื�นผังเมือง โดืย รองศั�สู่ตร�จำ�รย์ ดืร.พนิต ภ่�จิำนดื� 

ก็ัได้ืมีกั�รอธิบั�ยถึงสู่�เหต่ทีี่�โรงง�นที่ี�เกิัดืเหต่นั�นตั�งอย่�ใกัล้พื�นทีี่�

ช่่มช่น เนื�องม�จำ�กัโรงง�นดัืงกัล��วนั�นได้ืมีกั�รกั�อตั�งกั�อนกั�ร

ประกั�ศักัฎหม�ยผงัเมืองในพื�นทีี่�จัำงหวัดืสู่ม่ที่รปร�กั�ร กั�รเข้้�ม�

ข้องช่่มช่นโดืยรอบันั�นเข้้�ม�ทีี่หลัง แต�ในหลักักั�รข้องกั�รจัำดืที่ำ�

ผังเมืองทีี่�กัฎหม�ยผังเมืองทีี่�มีเพื�อรักัษ�ค่ว�ม

สู่มด่ืลข้องสู่�ธ�รณ์ะนั�น กั�รบัังคั่บัใช้่กัฎหม�ยนั�น

สิู่�งปล่กัสู่ร้�งจำะสู่�ม�รถอย่�ต�อไปได้ืถ้�ห�กัไม�ขั้ดื

แย้งต�อสู่�ระสู่ำ�คั่ญข้องเมือง (ต�ม พรบั.ผังเมือง 

พ.ศั. 2562) แต�ในกั�รที่ี�จำะดืำ�เนินกั�รเพื�อจัำดืกั�ร

ต�มกัฎหม�ยไดื้ จำำ�เป็นทีี่�จำะต้องอ�ศััยทัี่�งกัลไกั 

ค่ว�มร�วมมือ และค่ว�มเข้้�ใจำจำ�กัหล�กัหล�ยฝ่�ย

ทีี่�เกีั�ยวข้้องเพื�อดืำ�เนินกั�รบัังคั่บัใช้่กัฎหม�ยทีี่�

สู่มบ่ัรณ์์ในอน�ค่ต

บทุส่รุป็

เพร�ะกั�รจัำดืกั�รเป็นศั�สู่ตร์ทีี่�จำำ�เป็นต้องมีกั�ร

ผสู่มผสู่�นองค์่ค่ว�มร้่จำ�กัหล�กัหล�ยสู่�ข้� กั�รมองอ่บััติภัยใน

ค่รั�งนี�ก็ัเช่�นกััน จำำ�เป็นทีี่�เร�จำะต้องที่ร�บั และร้่ในมิติทีี่�หล�กัหล�ย 

ห�กัที่��นผ้่อ��นมีค่ว�มสู่นใจำอย�กัที่ร�บัร�ยละเอียดืก็ัสู่�ม�รถช่ม

ค่ลิปกั�รเสู่วน�ย้อนหลังได้ืที่�ง https://www.facebook.com/

watch/live/?v=4161050187348971 นะค่รับั

ผ้่เขี้ยนข้อข้อบัค่่ณ์ศั�สู่ตร�จำ�รย์ ดืร.จัำกัรพันธ์ สู่่ที่ธิรัตน์ รอง

อธิกั�รบัดีื ด้ื�นกั�รวิจัำย จ่ำฬ�ลงกัรณ์์มห�วิที่ย�ลัย ผ้่จ่ำดืประกั�ยใน

กั�รจัำดืง�นเสู่วน�ค่รั�งนี� ข้อข้อบัค่่ณ์ค่ว�มช่�วยเหลือ และสู่นับัสู่น่น

ในด้ื�นต��ง ๆ  จำ�กั ศั�สู่ตร�จำ�รย์ ดืร.ธีรย่ที่ธ์ วิไลวัลย์ ผ้่อำ�นวยกั�ร

ศ่ันย์ค่ว�มปลอดืภัย อ�ชี่วอน�มัย และสิู่�งแวดืล้อม จ่ำฬ�ฯ (ศัปอสู่.), 

อ�จำ�รย์ ดืร.กััลย� สู่่นที่รวงศ์ัสู่ก่ัล รองผ้่อำ�นวยกั�รหลักัสู่่ตรสู่ห

สู่�ข้�วิช่�กั�รจัำดืกั�รค่ว�มเสีู่�ยงและภัยพิบััติ (RDM) จ่ำฬ�ฯ, ดืร. 

ปัณ์ฑิ์ต� ตันวัฒนะ อ�จำ�รย์ประจำำ�หลักัสู่่ตร RDM จ่ำฬ�ฯ, ทีี่มง�น

เบืั�องหน้� และเบืั�องหลังจำ�กัหลักัสู่่ตร RDM และ ศัปอสู่. ทีี่�ที่ำ�ให้

ง�นเสู่วน�ค่รั�งนี�เกิัดืขึ้�นได้ื รวมทัี่�งข้อข้อบัค่่ณ์ ค่่ณ์กัช่กัร ค่ร่ฑ์พงษ์ 

นิสู่ิตระดัืบัปริญญ�โที่ หลักัสู่่ตร RDM จ่ำฬ�ฯ ทีี่�ช่�วยรวบัรวมสู่ร่ป

ประเด็ืนกั�รเสู่วน�ฯ ในค่รั�งนี�ค่รับั

อ้้างอ่้ง

จ่ำฬ�ลงกัรณ์์มห�วิที่ย�ลัย. (2564, กัรกัฎ�ค่ม). มุมมอง

ห้ลูากมิติ้จากนักวิ่ช้าการจุฬาฯ เรื�อง “อุบัติ้ภััยุ โรงงานสารเคมี

ระเบิด”. สืู่บัค้่น กัรกัฎ�ค่ม 2564 จำ�กั https://www.chula.ac.th/

news/48534

หลักัสู่่ตรสู่หสู่�ข้�วิช่�กั�รจัำดืกั�รค่ว�มเสีู่�ยงและภัยพิบััติ. 

(2564, 6 กัรกัฎ�ค่ม). งานเสว่นาออนไลูน์ เรื�อง “มองทีุ่กมิติ้กับ

อุบัติ้ภััยุโรงงานสารเคมีระเบิด”. สืู่บัค้่น กัรกัฎ�ค่ม 2564 จำ�กั https:// 

www.facebook.com/watchlive/?v=4161050187348971
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