หนวยที่ 7 ความปลอดภัยในการขนสงสินคาอันตราย
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กฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในทวีปยุโรปภายใตคณะกรรมการ
เศรษฐกิจแหงสหประชาชาติสําหรับภาคพื้นยุโรป และประเทศไทย รวมทั้งประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตก็ไดมีการ
รับมาใชในประเทศและระดับภูมิภาคนี้ดวย สารและสิ่งของที่ไดรับการพิจารณาวาเปนสินคาอันตรายนั้นตองมีการกําหนด
ดวยหมายเลขสี่หลักหลังคําวา UN หรือเรียกวา หมายเลขสหประชาชาติ หรือหมายเลข UN (UN Number) มีชื่อที่ถูกตองใน
การขนสง มีประเภทความเปนอันตราย (Dangerous Classes) โดยสหประชาติไดกําหนดประเภทอันตรายของสินคาอันตราย
ออกเปน 9 ประเภทหลัก
ภาพรวมของขอกําหนดที่เกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตราย
- กฎระเบียบสากลในการขนสงสินคาอันตรายไดมีการพัฒนาขึ้นภายใตคณะกรรมการดานเศรษฐกิจแหง
สหประชาชาติสําหรับภาคพื้นยุโรป หรือ UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) ค.ศ. 1957
(พ.ศ. 2500) ใชชื่อวา ขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย มีการปรับปรุงทุก 2 ป
- ประเทศไทยเกิดเหตุการณรถบรรทุกกาซพลิกคว่ํา ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหมใน พ.ศ. 2533
- ไทยขอความรวมมือกับเยอรมัน รับขอแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตรายมาใช จัดทําเปน
ภาษาไทย ใชชื่อวา ขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายของประเทศไทย (Thai Provisions Volume 1; TP1)
- จัดทํา ขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศไทย (Thai Provisions Volume 2 ; TP2) รับเอา
ขอตกลงของสหภาพยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศทางถนนเปนตนแบบ
- 2545 ASEAN ไดมีการลงนามในพิธีศาล ฉบับที่ 9 (Protocol 9 ) วาดวยการขนสงสินคาอันตรายขามแดนระหวาง
ประเทศคูสัญญา TP1 และ TP2 จึงถือไดวาเปนไปตามขอตกลงของกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โครงสรางของกฎหมายของขอแนะนําสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย
จําแนกไดเปน 4 องคประกอบหลัก ไดแก การจําแนกประเภทสินคาอันตราย บัญชีรายชื่อสินคาอันตราย การเลือกใชบรรจุ
ภัณฑ และการบรรจุ และขั้นตอนการขนสงซึ่งรวมถึงการสื่อสารความเปนอันตรายและระบบเอกสารในการขนสงสินคา
อันตราย
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หนาที่และความรับผิดชอบดานความปลอดภัยของผูมีสวนรวมในการขนสงสินคาอันตราย
ผูสงสินคา (Consignor) หมายถึงวิสาหกิจที่จัดสงสินคาอันตรายภายใตชื่อของตนเอง หรือในนามบุคคลที่สาม
ผูสงสินคาจะตองสงมอบเฉพาะสินคาที่จัดสงซึ่งเปนไปตามขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทุกประการ
- ตองมั่นใจวาสินคาอันตรายไดรับการจําแนกประเภทอยางถูกตองและอนุญาตใหทําการขนสงได
- ตองจัดหาขอมูลใหแกผูประกอบการขนสง ไดแก เอกสารกํากับการขนสง ที่จําเปนตองใช และเอกสารที่เกี่ยวของ
เชน เอกสารมอบอํานาจ คําอนุมัติ ใบแจง ใบรับรอง
- ตองใชเฉพาะบรรจุภัณฑ และมีลักษณะเหมาะสมกับการขนสงสารที่เกี่ยวของ
- ตองทําเครื่องหมายตามที่ระบุไวในขอกําหนด
- ตองดําเนินการตามขอกําหนดวาดวยวิธีการขนสงและขอจํากัดในการนําเขา สงออก
ผูประกอบการขนสง
- ตรวจสอบใหแนชัดวาสินคาอันตรายที่จะสง ไดรับอนุญาตใหทําการขนสงไดตามขอกําหนด
- ตรวจสอบใหแนชัด วามีเอกสารกํากับการขนสงติดไวตลอดอยูในรถหรือหนวยขนสง
- ตรวจสอบดวยตาเปลา รถและสินคาไมบกพรอง ไมรั่วไหล หรือรอยแตก
- ตรวจสอบรถไมไดบรรทุกน้ําหนักเกินกวากําหนด
- ตรวจสอบ ติดฉลากและเครื่องหมายอันตรายถูกตองตามที่กําหนดไวในตัวรถแลว
- ตรวจสอบ มีอุปกรณที่ระบุไวตามเอกสารขอแนะนําสําหรับพนักงานขับรถติดไปกับตัวรถ
- ตรวจสอบใหแนชัดพนักงานมีใบรับรองผานการฝกอบรมสําหรับการขนสงสินคาอันตราย
ผูรับสินคา
- ทําความสะอาดและชะลางสิง่ ปนเปอนในรถหรือตูสินคาหากพบวาบรรจุภัณฑมีการชํารุดหรือมีสิ่งตกคางอยูบนตัว
รถ
- มั่นใจวาตูสินคาไมมีเครื่องหมายอันตรายติดอยู
ผูบรรจุหีบหอ
- ใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสมละเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการบรรจุ
- บรรจุสินคาที่เขากันไดกับบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุ โดยตรวจสอบหมายเลข UN ที่ตองการบรรจุตามตารางบัญชีรายชื่อ
สินคาอันตราย
- ทําเครื่องหมายและติดฉลากบนบรรจุภัณฑ
ผูเคลื่อนยายสินคา
- ตองสงมอบสินคาอันตรายใหกับผูประกอบการขนสงเฉพาะที่ไดรับอนุญาตใหขนสงตามขอกําหนด
- เคลื่อนยายสินคาขึ้นเฉพาะบรรจุภัณฑที่อยูในสภาพดี ไมชํารุดเสียหาย ไมมีการปนเปอนของสารออกมานอกบรรจุ
ภัณฑ
- ปฎิบัติตามเงื่อนไขพิเศษวาดวยการบรรทุกสินคาขึ้นหรือลง ตรวจสอบรถ พิจารณา การวางซอน บรรทุก
- มั่นใจวามีการผูกรัดตรึงสินคาอยางเหมาะสม
- แยกหางสินคาอันตรายบางประเภทออกจากสินคาที่เปนอาหาร

- หามสูบบุหรี่ในระหวางการบรรทุกสินคา
- ทําเครื่องหมายและปดแผนปายบนตูสินคา
ผูบรรจุสินคาลงแทงก
พนักงานขับรถ
การฝกอบรม
- การฝกอบรมในเรื่องการตระหนักรูทั่วไป
- การฝกอบรมตามหนาที่เฉพาะ
- การฝกอบรมในเรื่องความปลอดภัย
- การฝกอบรมดานความมั่นคง หรือการปองกันการกอการราย
กฎระเบียบเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายมีการปรับปรุงทุก 2 ป ดังนั้นตองมีการฝกอบรมทบทวนทุกๆ 2 ป เชน กัน
กฎระเบียบเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายไดกําหนดขอยกเวนที่ไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุในบางเรื่องเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับการใชงานสวนบุคคล การขนสงสินคาอันตรายดวยบรรจุภัณฑขนาดเล็กในปริมาณจํากัด กาขนสงสินคา
อันตรายใน ปริมาณนอยตอหนวยขนสงการขนสงสินคาอันตรายบางชนิดภายใตเงื่อนไขพิเศษ เปนตน โดยจะไดรับการ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอกําหนด เชน การติดฉลากบนบรรจุภัณฑ การทําเครื่องหมายบนหนวยขนสง การจัดใหมีเอกสาร
แนะนําในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และใบรับรองการฝกอบรมสําหรับพนักงานขับรถ
ขอยกเวนในการขนสงสินคาอันตราย
1. การขนสงสินคาอันตรายสําหรับนําไปใชงานสวนบุคคล (Personal uses) เชน การซื้อกาซหุงตมเพื่อนําไปใชใน
ครัวเรือน การขนสงดังกลาวไมถือเปนกาขนสงสินคาอันตราย การขนสงสินคาอันตรายเพื่อใชในงานบุคคลไมควร
บรรทุกเกิน 50 กิโลกรัม
2. การขนสงสินคาอันตรายในบรรจุภัณฑขนาดเล็ก (Limited quantity) เชนกระปองสเปรย
3. การขนสงสินคาอันตรายในปริมาณนอยตอหนวยขนสง (Transport category) ปริมาณ x ประเภทการขนสง(มาจาก
ประเภทการขนสง) xคาแฟคเตอร (ไดจาก ขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศไทย TP2)
รวมกันไมเกิน 1000
4. การขนสงสินคาอันตรายบางชนิดภายใตเงื่อนไขพิเศษ (Special provisions) เชน สินคาอันตรายภายใตเครื่องหมาย
UN 1950 Aerosols ไดรับการยกเวนวาหากมีความจุไมเกิน 50 มิลลิลิตร และบรรจุสารที่ไมเปนพิษ
5. การขนสงสินคาอันตรายบางชนิดระหวางสองประเทศ (Multi –lateral agreement)
ขอยกเวนดังกลาวตองไมไปลดมาตรฐานดานความปลอดภัยตามขอกําหนดที่ไดตั้งไว

การจําแนกประเภทความเปนอันตรายและตารางบัญชีรายชื่อสินคาอันตราย
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1. การจําแนกประเภทสินคาอันตราย
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2. หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) คือ ตัวเลขสี่หลักที่กําหนดโดยสหประชาชาติ ซึ่งมีคํายอวา UN นําหนาตัวเลข
ดังกลาว เชน UN No. 1090 ACETONE
3. กลุมการบรรจุ ระดับความเปนอันตราย
I
สารที่แสดงความเปนอันตรายสูง
II
สารที่แสดงความเปนอันตรายปานกลาง
III
สารที่แสดงความเปนอันตรายต่ํา
การทดสอบสมรรถนะของบรรจุภัณฑ
1. การทดสอบการตกกระทบ (drop test)
2. การทดสอบการซอนทับ (stacking test)
3. การทดสอบแรงดันของเหลว (hydraulic test)
4. การทดสอบการกันรั่ว (leakproofenss test)
การทําเครื่องหมายและปดปายบนหนวยขนสง
1. ขอกําพหนดในการทําเครื่องหมายและปดปายบนหนวยขนสง เปนฉลากขนาดใหญมีขนาดอยางนอย 25x 25 เซนติเมตร
เพื่อแสดงประเภทของสินคาอันตรายที่ขนสงอยู การทําเครื่องหมายดวยแผนปายสีสมเพื่อแสดงวากําลังทําการขนสงสินคา
อันตราย ตองมีรูปแบบดังนี้
- เปนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
- มีพื้นสีสม
- สะทอนแสง
- ความยาวฐาน 40 เซนติเมตร
- ความสูง 30 เซนติเมตร
- เสนขอบสีดํามีขนาดความหนาเสน 15 มิลลิเมตร
2. แสดงหมายเลขที่เปนอันตราย
3. ทําเครื่องหมายและการปดปายบนแท็งกที่บรรจุสินคาอันตราย
หากรถที่ติดตั้งแท็งกที่มีชองบรรทุก มากกวา 1 ชอง มีการขนสงน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินไปดวยกัน ชองบรรทุกแตละ
ชองตองทําเครื่องหมายดวยแผนปาย สีสมที่แสดงหมายเลขระบุความเปนอันตรายหมายเลข UN บนแผนปายที่ดานขางทั้ง
สองดาน และติดแผนปายของสินคาอันตรายทุกชนิดที่ขนสงที่ดานหนาและดานหลังตัวรถ นอกจากนี้ ตัวรถตองทํา
เครื่องหมายดวยแผนปายสีสมแบบไมมีตัวเลขที่ดานหนาและดานหลังดวย
ขอแนะนําเปนลายลักษณอักษรตองมีขอมูลดังตอไปนี้
- ชื่อสาร หรือกลุมสินคา (เชนประเภทความเปนอันตรายเดียวกัน
- ลักษณะความเปนอันตราย
- การปองกันภัยสวนบุคคล
- สิ่งที่พนักงานขับรถตองปฏิบัติโดยทั่วไป ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- สิ่งที่พนักงานขับรถตองปฏิบัติเพิ่มเติม และ หรือ พิเศษ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
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- ขอฏิบัติในการเกิดเพลิงไหม
- การปฐมพยาบาล
- ขอมูลอื่นๆ
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ขอกําหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการบรรทุกและการขนถายเคลื่อนยายสินคาอันตราย
1. มาตรการที่ตองดําเนินการกอนการบรรทุก ตรวจเช็คตางๆ
2. สินคาอันตรายที่เขากันไมได
3. การจัดแยกสินคาอันตรายจากอาหาร
4. การผูกยึดสินคา
5. การหามบุหรี่ในระหวางการเคลื่อนยายสินคาขึ้นและลงจากรถ
6. ขอควรระวังเกี่ยวกับการเกิดประจุไฟฟาสถิตสําหรับแท็งก
7. การทําความสะอาดพาหนะหลังจากการถายเอกสาร
รถที่ใชขนสงสินคาอันตรายตองมีอุปกรณตามที่กําหนดประจํารถประกอบดวย
- อุปกรณดับเพลิง
- ลิ่มขัดลอเหมาะสมกับน้ําหนักรถ และเสนเผาศูนยกลางของลอ
- ปายเตือนแบบตั้งไดเองจํานวน (เชนกรวย สามเหลี่ยมสะทอนแสง หรือดวงไฟ)
- เสื้อกั๊กหรือชุดเตือนภัยที่เหมาะสมสําหรับพนักงานประจํารถแตละคน
- ไฟฉายสําหรับพนักงานประจํารถ
- อุปกรณปกปองทางเดินหายใจที่เปนไปตามขอกําหนดเพิ่มเติม
- อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและอุปกรณที่ใชเพิ่มเติม
หลักสูตรในการฝกอบรมพนักงานขับรถ มี 4 หลักสูตร
1. หลักสูตรพื้นฐาน
2. หลักสูตรพิเศษเฉพาะประเภทที่ 1 (วัตถุระเบิด)
3. หลักสูตรพิเศษเฉพาะประเภทที่ 7 (วัสดุกัมมันตรังสิ)
4. หลักสูตรเฉพาะแท็งก
ที่ปรึกษาดานความปลอดภัย มีภาระหนาที่ในการดูแลกิจการของวิสาหกิจในดาน
- ตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินการขนสงสินคาอันตรายใหเปนไปตามขอกําหนด
- ใหคําแนะนําผูที่มีสวนเกี่ยวของในการขนสงสินคาอันตราย
- จัดทํารายงานประจําปที่เกี่ยวกับกิจกรรมดานการขนสงสินคาอันตรายใหกับผูบริหารวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ทองถิ่น
รายงานดังกลาวตองเก็บไว 5 ป นําเสนอใหเจาหนาที่ภาครัฐถามีการรองขอ
- การเฝาติดตามการปฏิบัติงานและกระบวนการที่เกี่ยวของกับกระบวนการของวิสาหกิจ
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