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ค าน า 

 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในอำคำรยุทธศำสตร์ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญเรื่องควำม

ปลอดภัยในอำคำรและสถำนที่ท ำงำนเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเป็นอำคำรสูง 4 ช้ัน มีห้องประชุมให้บริกำร 6 ห้อง มีบันได

เดินขึ้นลงเพียงทำงเดียว และยังไม่มีบันไดหนีไฟ รวมทั้งมีวัสดุ/อุปกรณ์/สิ่งของต่ำงๆ ที่เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดไฟไหม้ได้เป็น

อย่ำงดีและเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้น ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยจึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในภำวะ

ฉุกเฉิน เพื่อรองรับภัยพิบัติด้ำนอัคคีภัยและแผ่นดินไหวที่อำจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและชีวิตของบุคลำกร 

ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้เข้ำร่วมประชุม และผู้เข้ำมำติดต่องำนอย่ำงจริงจัง

และเป็นรูปธรรม 

           แผนปฏิบัติกำรในภำวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับภัยพิบัติด้ำนอัคคีภัยและแผ่นดินไหวฉบับนี้ ได้จัดท ำขึ้นมำ

เพื่อให้เกิดควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน หำกเกิดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติในอำคำรยุทธศำสตร์ รวมถึงเพื่อให้

เป็นไปตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย และแผนบริหำรควำม

เสี่ยงฯ ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยมีเป้ำหมำยหลักที่จะให้บุคลำกรทุกคนได้ศึกษำ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจใน

หน้ำที่ของตนเอง และด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรในภำวะฉุกเฉินฯ ได้อย่ำงเคร่งครัดและอย่ำงเป็นระบบ รวมถึง

กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้กับบุคลำกรในกำรรว่มกันดูแลควำมปลอดภัย และมีหน้ำที่ในกำรป้องกันสิ่งที่อำจก่อให้เกิด

อันตรำยทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้     

 จงึขอให้บุคลำกรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยทุกคน ท ำกำรศกึษำแผนปฏิบัติกำรในภำวะฉุกเฉินฯ ให้

เกิดควำมเข้ำใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้องต่อไป 
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แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน 

เพื่อรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัยและแผ่นดินไหว 

--------------- 

ความส าคัญ 

 ภัยพิบัติที่เกิดจำกอัคคีภัยในอำคำรหรือส ำนักงำน ส่วนใหญ่จะเกิดจำกควำมประมำท ควำมไม่รอบคอบ 

กำรขำดควำมระมัดระวัง และกำรรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ของบุคลำกร รวมทั้งกำรขำดควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนใน

ภำวะฉุกเฉินของบุคลำกร โดยเฉพำะหำกเกิดอัคคีภัยขึ้น เพรำะมีหลำยเหตุกำรณ์ แม้ว่ำจะเป็นเพียงอัคคีภัย

ขั้นต้นที่สำมำรถดับเพลิงได้ไม่ยำก แต่ถ้ำบุคลำกรไม่มีควำมพร้อมหรือไม่มีควำมรู้เรื่องกำรดับเพลิงขั้นต้นแล้ว 

อัคคีภัยขั้นต้นดังกล่ำวอำจจะกลำยเป็นอัคคีภัยขั้นรุนแรงได้ ซึ่งสิ่งที่จะตำมมำ ก็คือควำมสูญเสียต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน ทั้งของบุคลำกรและของทำงรำชกำรอย่ำงประมำณค่ำไม่ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกบุคลำกรทุกคน

ตระหนักถึงอันตรำยที่เกิดจำกอัคคีภัย โดยค ำนึงถึงหลักควำมปลอดภัยเป็นส ำคัญและมีควำมพร้อมในกำร

ดับเพลิงขั้นต้นได้อย่ำงช ำนำญแล้ว ก็จะช่วยให้สำมำรถป้องกันและช่วยลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอั คคีภัยใน

อำคำรหรอืส ำนักงำนได้ 

 ส่วนภัยพิบัติที่เกิดจำกแผ่นดินไหว รวมถึงอำคำรถล่มด้วย ถือว่ำเป็นภัยเงียบที่เริ่มเป็นสิ่งใกล้ตัวขึน้เรื่อยๆ 

เนื่องจำกเป็นภัยพิบัติที่ไม่สำมำรถแจ้งเตอืนล่วงหน้ำได้ และหำกมแีผ่นดินไหวที่มีขนำดควำมรุนแรงสูงมำก ก็จะ

ก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินมำกตำมไปด้วย ดังนัน้ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่บุคลำกรจะต้องเตรยีม

ควำมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำว เพรำะจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้กับเขตรอยเลื่อนที่ยังมีกำรเคลื่อน

ตัวอยู่ ท ำให้มีโอกำสเกิดแผ่นดินไหวได้ตลอดเวลำ ซึ่งเมื่อเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่ำนมำ ก็เกิด

แผ่นดินไหวที่อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย มีขนำดควำมรุนแรง 6.3 แมกนิจูด ซึ่งก็ได้สร้ำงควำมเสียหำยเป็น

จ ำนวนมำก และอำจถือเป็นสัญญำณเตือนภัยให้เรำต้องเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับสถำนกำรณ์

แผ่นดนิไหวที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตได้ 

 จำกควำมส ำคัญของภัยพิบัติทั้งด้ำนอัคคีภัยและแผ่นดินไหวที่กล่ำวข้ำงต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรที่

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้รับมอบหมำยให้ดูแลรับผิดชอบในช้ันที่ 3 และช้ันที่ 4 ของอำคำรยุทธศำสตร์ มช. 

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นห้องประชุมที่มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ที่อำจก่อให้เกิดควำมร้อนหรือ

กระแสไฟฟ้ำลัดวงจรได้ จึงถือเป็นควำมเสี่ยงที่มีโอกำสเกิดอัคคีภัยในอำคำรยุทธศำสตร์ที่ส ำนักงำนสภำ

มหำวิทยำลัยตั้งอยู่ได้ค่อนข้ำงสูง ดังนั้น ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมี “แผนปฏิบัติกำร

ในภำวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับภัยพิบัติด้ำนอัคคีภัยและแผน่ดินไหว ส ำหรับอำคำรยุทธศำสตร์ มช.” เพื่อให้บุคลำกร

มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉินได้อย่ำงเป็นระบบต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อลดอัตรำควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดเหตุอัคคีภัยในอำคำรยุทธศำสตร์ รวมถึงลดกำรสูญเสียจำกเหตุ

แผ่นดนิไหว โดยไม่ให้มกีำรลุกลำมและทวีควำมเสียหำยมำกเกินไป 

2. เพื่อให้มีควำมพร้อมในกำรรองรับหรือกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน หำกเกิดภัยพิบัติขึ้น รวมถึงกำร

ซ่อมแซมควำมเสียหำยใหก้ลับคืนสู่สภำพเดิมโดยเร็ว 

3. เพื่อให้บุคลำกรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติตำม

แผนปฏิบัติกำรในภำวะฉุกเฉินได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ 

4. เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในเรื่องควำมปลอดภัยจำกเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหวให้แก่บุคลำกรและผู้มำใช้

บริกำรอำคำรยุทธศำสตร์ 
 

ค าจ ากัดความ 

ภัยพิบัติ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดจำกธรรมชำติ หรือเกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย์ที่อำจเกิดขึ้น

ปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆ เกิด มีผลต่อชุมชนหรือประเทศชำติ ภัยพิบัติอำจเป็นได้ทั้งเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นตำม

ธรรมชำติ เชน่ อุทกภัย วำตภัย แผ่นดนิไหว หรอืเหตุกำรณท์ี่มนุษย์กระท ำขึ้น เชน่ อัคคีภัย เป็นต้น 

ผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉิน หมำยถึง หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย หรือผู้รักษำกำรแทน (กรณี

ผูอ้ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินไม่อยู่) 

ผู้น าทาง หมำยถึง ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรพำบุคลำกรและผู้ใช้บริกำรออกจำกอำคำร เพื่อพำไปที่จุด

รวมพลที่ก ำหนดไว้ โดยส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้ทีมอพยพ เคลื่อนย้ำย และค้นหำเป็น

ผูร้ับผิดชอบหลัก และทีมปฐมพยำบำลเป็นผู้ช่วยในกำรน ำทำงในชว่งแรกของเหตุกำรณ์ดว้ย 

การเกิดอัคคีภัยขั้นต้น หมำยถึง กำรเกิดเพลิงไหม้ที่ผูอ้ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินขั้นต้นเป็นผูค้วบคุมสั่งกำร

ในกำรปฏิบัติกำรดับเพลิง และสำมำรถดับเพลิงได้จนเหตุอัคคีภัยยุติได้ 

การเกิดอัคคีภัยขั้นรุนแรง หมำยถึง กำรเกิดอัคคีภัยทีผู่อ้ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินขั้นต้นเข้ำควบคุมสั่งกำร

ในกำรปฏิบัติกำรดับเพลิง แต่ไม่สำมำรถดับเพลิงให้เพลิงไหม้ยุติลงได้ จึงต้องรำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน

มหำวิทยำลัยในฐำนะผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์เข้ำบัญชำกำรเหตุกำรณ์  พร้อมทั้งประสำนงำนกับหน่วยงำน

ภำยนอกที่รับผดิชอบกำรดับเพลิงในพืน้ที่และพืน้ที่ใกล้เคียงเข้ำร่วมดับเพลิงต่อไป 

จุดรวมพล หมำยถึง จุดที่ผูท้ี่อยู่ในเหตุอัคคีภัยหรอืแผ่นดินไหวได้อพยพหนีออกจำกจุดเกิดเหตุมำรวมตัว

กัน เพื่อกำรรำยงำนตัวและตรวจสอบยอดจ ำนวนผู้อพยพเทียบกับผูม้ำปฏิบัติงำนในวันนั้น เพื่อจะได้ทรำบว่ำมีผู้

ติดอยู่ในสถำนที่เกิดเหตุหรอืไม่ 
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ประวัติและข้อมูลทั่วไปของอาคารยุทธศาสตร์ มช. 

 มหำวิทยำลัยได้รับจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2549 จ ำนวน 20,000,000 

บำท เพื่อให้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรยุทธศำสตร์ มช. ส ำหรับใช้เป็นห้องประชุมต่ำงๆ โดยได้เริ่มด ำเนินกำร

ก่อสร้ำงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2550 อำคำรยุทธศำสตร์เป็นอำคำรประเภท คสล. มี

ทั้งหมด 4 ช้ัน และมพีืน้ที่ใช้สอยรวมทั้งสิน้ 2,478.51 ตำรำงเมตร  

 ส ำหรับที่ท ำงำนของ “ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย” ปัจจุบันตั้งอยู่บนช้ันที่ 4 แต่ได้รับมอบหมำยจำก

มหำวิทยำลัยให้รับผดิชอบดูแลจ ำนวน 2 ช้ันเท่ำนั้น คือ อำคำรยุทธศำสตร์ช้ันที่ 3 และช้ันที่ 4  ส่วนในชั้นที่ 2 ได้

มอบหมำยให้กองกลำง ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นผู้รับผิดชอบดูแล และช้ันที่ 1 ได้มอบหมำยให้กองพัฒนำ

นักศึกษำ ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ซึ่งอำคำรยุทธศำสตร์ในแต่ละช้ัน จะประกอบด้วยห้อง

และพืน้ที่ใช้สอยของห้องต่ำงๆ ดังนี้ 
 

▪ อาคารยุทธศาสตร์ ชั้นที่ 4 (ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแล) 

ที่ รหัสห้อง ชื่อห้อง พื้นที่ (ตร.ม.) 

1 04-001/00 หอ้งเตรยีมเครื่องดื่ม 14.64 

2 04-002/00 หอ้งน้ ำหญิง 14.70 

3 04-003/00 หอ้งน้ ำชำย 17.50 

4 04-004/00 หอ้งท ำงำนส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 50.00 

5 04-005/00 หอ้งเตรยีมเอกสำร/ถ่ำยเอกสำร 24.64 

6 04-006/00 หอ้งประชุม ตะวัน กังวำนพงศ์            260.50 

7 04-006/01 หอ้งเก็บและควบคุมเครื่องมอืระบบ IT 37.14 

8 04-999/01 โถงและทำงเดินรว่ม             184.30 

9 04-999/02 บันได 20.00 

รวม 623.42 
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▪ อาคารยุทธศาสตร์ ชั้นที่ 3 (ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแล) 

ที่ รหัสห้อง ชื่อห้อง พื้นที่ (ตร.ม.) 

1 03-001/00 หอ้งน้ ำชำย 21.18 

2 03-002/00 หอ้งน้ ำหญิง 14.74 

3 03-003/00 หอ้งเตรยีมเครื่องดื่ม 14.64 

4 03-004/00 หอ้งประชุมเล็ก/ห้องควบคุมเครื่องเสียง 49.64 

5 03-005/00 โถงทำงเข้ำห้องประชุม 30.00 

6 03-005/01 หอ้งนำยกสภำมหำวิทยำลัย 22.00 

7 03-005/02 หอ้งน้ ำ (หอ้งนำยกสภำ)  3.00 

8 03-005/03 หอ้งประชุม ม.ล. ปิ่น มำลำกุล            250.00 

9 03-005/04 หอ้งรับแขก 20.00 

10 03-999/01 โถงและทำงเดินรว่ม            174.80 

11 03-999/02 บันได 20.00 

รวม 620.00 

 

▪ อาคารยุทธศาสตร์ ชั้นที่ 2 (กองกลาง ส านักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแล)  

ที่ รหัสห้อง ชื่อห้อง พืน้ที่ (ตร.ม.) 

1 02-001/00 หอ้งประชุม ประเสริฐ รุจริวงศ์ 56.25 

2 02-002/00 หอ้งประชุม บุญสม มำร์ติน 56.25 

3 02-003/00 หอ้งประชุม อำวุธ ศรศีุกรี 75.00 

4 02-004/00 หอ้งประชุม ยงยุทธ สัจจวำณิชย์ 75.00 

5 02-005/00 หอ้งเตรยีมเครื่องดื่ม 25.00 

6 02-006/00 หอ้งเก็บเอกสำร 25.00 

7 02-999/01 โถงและทำงเดินรว่ม            285.70 

8 02-999/02 บันได 20.00 

รวม 618.20 

 

 

 

 



5 
 

▪ อาคารยุทธศาสตร์ ชั้นที่ 1 (กองพัฒนานักศกึษา ส านักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแล) 

ที่ รหัสห้อง ชื่อห้อง พื้นที่ (ตร.ม.) 

150.00 01-001/00 
ห้องท ำงำนงำนแนะแนวและจัดหำงำน 

กองพัฒนำนักศกึษำ 
150.00 

2 01-002/00 หอ้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ  11.76 

3 01-003/00 ลำนโล่งเอนกประสงค์ 432.50 

4 01-999/02 บันได   22.63 

รวม 616.89 
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แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน 

กรณีเกิดอัคคภีัย 

---------------------------------- 

 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคภีัย 

สิ่งแรกที่บุคลำกรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยทุกคน จะต้องท ำควำมเข้ำใจก่อนสิ่งอื่นใด คือ ทุกคน

จะต้องมีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย ทั้งเรื่องควำมหมำยของอัคคีภัย แหล่งก ำเนิดอัคคีภัย องค์ประกอบ

ส ำคัญที่เป็นตัวช่วยให้ไฟติดลุกลำม ประเภทของไฟ พัฒนำกำรของไฟ สิ่งที่จะเกิดขึ้นขณะเกิดอัคคีภัยหรือเพลิง

ไหม้ และวิธีกำรดับไฟ เพรำะหำกไม่มีควำมรู้หรือไม่รู้จักอัคคีภัยอย่ำงดีพอแล้ว หำกเกิดอัคคีภัยขึ้นในอำคำร

ยุทธศำสตร์ ก็จะส่งผลให้กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และกำรปฏิบัติกำรดับเพลิงไฟไหม้ของบุคลำกรขำด

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมไปด้วย โดยเฉพำะกำรขำดสติและขำดหลักวิธีกำรที่ถูกต้องในกำรเข้ำระงับ

เหตุอัคคีภัยที่เกิดขึน้นั้นๆ ได้ เหตุนี ้บุคลำกรทุกคนจงึตอ้งมคีวำมรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับอัคคีภัยอย่ำงถ่องแท้ ดังนี้ 

▪ อัคคีภัย หมำยถึง ภัยอันตรำยอันเกิดจำกไฟที่ขำดกำรควบคุมดูแล ท ำให้เกิดกำรตดิต่อลุกลำมไปตำม

บริเวณที่มีเชื้อเพลิง เกิดกำรลุกไหม้ต่อเนื่อง สภำวะของไฟจะรุนแรงมำกขึ้น ถ้ำกำรลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุน

เนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมำมำก ควำมร้อนแรงก็จะมำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้ำงควำมสูญเสียให้กับ

ทรัพย์สินและชีวติ 

▪  แหล่งก าเนิดอัคคีภัย เป็นสำเหตุหลักของกำรจุดติดไฟ โดยกำรเกิดอัคคีภัยในแต่ละครั้ง อำจมีสำเหตุ

และแหล่งก ำเนิดที่แตกต่ำงกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถำนที่และพฤติกรรมของบุคลำกร รวมถึงผู้เข้ำมำ

ใช้บริกำรด้วย อำทิ 

1.   อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

2. กำรสูบบุหรี่หรอืกำรจุดไฟ 

3. ควำมเสียดทำนของประกอบของเครื่องจักร เครื่องยนต์ 

4. เครื่องท ำควำมรอ้น 

5. วัตถุที่มผีวิร้อนจัด เชน่ เหล็กที่ถูกเผำ ท่อไอน้ ำ 

6. เตำเผำซึ่งไม่มฝีำปิดหรอืเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปกคลุม 

7. กำรเชื่อมและตัดโลหะ 

8. กำรลุกไหม้ด้วยตัวเอง เกิดจำกกำรสะสมของสำรบำงชนิด เช่น พวกขยะแห้ง ถ่ำนหินจะก่อให้เกิด

ควำมรอ้นขึน้ในตัวของมันเอง จนกระทั่งถึงจุดติดไฟ 

9. เกิดจำกกำรวำงเพลิง 

10.  ประกำยไฟที่เกิดจำกเครื่องจักรขัดข้อง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
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11.  โลหะหรอืวัตถุหลอมเหลว 

12.  ไฟฟ้ำสถิต 

13.  ปฏิกิรยิำของสำรเคมีบำงชนิด เชน่ โซเดียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส เมื่อสัมผัสกับน้ ำ อำกำศ หรอื 

 วัสดุ อื่นๆ ท ำให้เกิดกำรลุกไหมไ้ด้ 

14.  สภำพบรรยำกำศที่มสีิ่งปนเปื้อนก่อให้เกิดกำรระเบิดได้ 

15.  จำกสำเหตุอื่นๆ 

▪ องค์ประกอบส าคัญที่เป็นตัวช่วยให้ไฟติดลุกลามได้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก หรือ

อำจจะเรียกว่ำสำมเหลี่ยมแห่งไฟอย่ำงที่เข้ำใจกัน ได้แก่ 

1.  เชื้อเพลิง (Fuel) เป็นตัวประกอบแรกที่ส ำคัญ เพรำะช่วยสนับสนุนกำรลุกไหม้ มีด้วยกันอยู่ 3 สถำนะ 

คือ ของแข็ง ของเหลว และก๊ำซ (แก๊ส) แต่เชื้อเพลิงที่มีสถำนะเป็นของแข็งและของเหลวต้องได้รับ

ควำมร้อนถึงจุดจุดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่ำ “จุดวำบไฟหรือจุดคำยไอ” ซึ่งหมำยถึงเชื้อเพลิงอยู่ในสถำนะเป็น

ไอหรือเป็นก๊ำซนั่นเอง และพร้อมที่จุดตดิเป็นไฟ 

2. ควำมรอ้น (Heat) เป็นพลังงำนที่เป็นบ่อเกิดของไฟ หรอืควำมรอ้นเป็นบ่อเกิดที่ท ำใหเ้ชื้อเพลิงมีอุณภูมิ

สูงถึงจุดติดไฟ ซึ่งควำมรอ้นที่เหมำะสมและเพียงพอ สำมำรถท ำอุณหภูมสิูงจนท ำให้สำรเชื้อเพลิงจุด

ติดไฟได้ เชน่ สะเก็ดไฟ ลูกไฟจำกกำรเชื่อม เครื่องจักรร้อน ไฟฟ้ำลัดวงจร เปลวไฟ บุหรี่ ฟ้ำผ่ำ ฯลฯ 

3. ออกซิเจน (Oxygen) เป็นก๊ำซที่ช่วยให้ไฟติด (ไม่ใช่ตัวท ำใหเ้กิดไฟ) ที่อยู่ในบรรยำกำศจะมีอยู่ 21% แต่

ออกซิเจนที่ใช้ในกำรจุดติดของไฟ จะต้องมีอยู่ในบรรยำกำศไม่ต่ ำกว่ำ 16% จึงจะท ำให้เกิดกำรจุดติด

ขึน้ได้ และออกซิเจนเป็นตัวช่วยท ำให้กำรลุกไหมเ้กิดอย่ำงตอ่เนื่อง 
 

 
 

ซึ่งตำมปกติ ถ้ำหำกไฟขำดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งแล้ว ก็จะท ำให้ไฟไม่ติดหรือไฟดับลงได้ 

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องส ำคัญที่บุคลำกรทุกคนจะต้องเรียนรู้ธรรมชำติหรือเข้ำใจองค์ประกอบของไฟอย่ำงถ่องแท้ 

เพรำะหำกเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรอืเกิดอัคคีภัยขึ้นในส ำนักงำน จะได้น ำองคค์วำมรู้ดังกล่ำวมำใช้ประโยชน์ใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
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กำรช่วยดับเพลิงและช่วยในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ในขณะที่เกิดอัคคีภัยได้ว่ำ ควรจะด ำเนินกำรอย่ำงไร/อะไร

ต่อ ซึ่งจะช่วยให้กำรตัดสนิใจเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รอบคอบ และทันกับสถำนกำรณ์ 

▪  ประเภทของไฟ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตำมมำตรฐำนป้องกันอัคคีภัยของ NFPA 10 (National Fire 

Protection Association) ได้แก่ 

ประเภทไฟ สัญลักษณ์อักษร/รูปภาพ 

1. ไฟประเภท A :  
   - สัญลักษณ์ จะเป็นตัวอักษร A อยู่ ในรูปสำมเหลี่ยมด้ำนเท่ำ พื้นสีเขียว 

ตัวอักษรสีด ำ และสัญลักษณรู์ปภำพ จะเป็นรูปถังขยะและท่อนไม้ท่ีติดไฟ  

   - เป็นไฟท่ีเกิดจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงชนิดธรรมดำ เช่น กระดำษ ผ้ำ หญ้ำ 

ฟำง ไม ้ยำง พลำสตกิ หรือเชื้อเพลงิประเภทใดๆ ท่ีสำมำรถดับด้วยน้ ำได้  

   - วธีิการดับไ ฟประเภท A ท่ีดท่ีีสุด ค ือ ก ารลดความร้อน (Cooling) โ ดยใชน้ ้า  

   - เ ค ร่ื อ ง ดั บ เ พ ลิ ง ท่ี เ ห ม า ะ ส้ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร ดั บ ไ ฟ  คื อ  เ ค ร่ื อ ง ดั บ เ พ ลิ ง ช นิ ด น ้ า

ส ะ ส ม แ ร ง ดั น ,  ช นิ ด โ ฟ ม ส ะ ส ม แ ร ง ดั น, ช นิ ด ผ ง เ ค มี แ ห้ ง  ABC แ ล ะ ช นิ ด ก๊ า ซ เ ห ล ว

ระเหย ท่ีไม่ท้าลายมลภาวะ 

 

2. ไฟประเภท B   
   - สญัลักษณจ์ะเป็นตัวอักษร B อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมด้ำนเท่ำ พื้นสีแดง ตัวอักษรสี

ด ำ และสัญลกัษณรู์ปภำพ จะเป็นรูปถังใส่น้ ำมัน ที่ตดิไฟ 

   - เป็นไฟท่ีเกิดจำกำรเผำไหมเ้ชื้อเพลงิชนิดของเหลวและแก๊ส เชน่ น้ ำมัน ไขข้น 

ทินเนอร์ สี สำรละลำย ยำงมะตอย จำระบี แอลกอฮอล ์และกำ๊ซติดไฟทุกชนิด  

   -  วธีิการดับไ ฟประเภท B ท่ีดีท่ีสุด ค ือ ก า รท้าให้ออกซิเจนต่้ากว่า 16% หรือ

การก้าจ ัดออกซิเจน เพื่อท้าใ ห้อับอากาศ 

   - เครื่องดับเพลงิท่ีเหมาะส้าหรับใ ชด้ับไ ฟ คือ เครื่องดับเพลงิชนดิโฟมสะสม

แรงดัน, ชนิดผงเคมีแห้ง ABC, ชนิดคารบ์อนไ ดออกไ ซด์, ชนิดก๊าซ เหลวระเหย ท่ี

ไ ม่ท้าลายมลภาวะ 

 

3. ไฟประเภท C   
   - สญัลักษณจ์ะเป็นตัวอักษร C อยู่ในรูปวงกลม พื้นสีฟ้ำ ตัวอักษรสีด ำ และ

สัญลักษณรู์ปภำพ จะเป็นรูปปลั๊กไฟท่ีลุกตดิไฟ 

   - เป็นไฟท่ีเกิดจำกกำรเผำไหม้อุปกรณท่ี์มีกระแสไฟฟำ้ไหลอยู ่ส่วนใหญ่เกิด

จำกหลำยลกัษณะ เชน่ กำรลัดวงจร กำรต่อเชื่อม กำรใชไ้ฟเกนิขนำด 

   - วธีิการดับไ ฟประเภท C ท่ีดท่ีีสุด ค ือ ก า รตัดกระแสไ ฟฟา้กอ่นท้ากา รดับเพลงิ 

   - เครื่องดับเพลงิท่ีเหมาะส้าหรับดับไ ฟ คือ เครื่องดับเพลงิช นดิผงเคมแีห้ง ABC, 

ชนิดกา๊ซ คารบ์อนไ ดออกไ ซด์, ชนดิก๊าซเหลวระเหย ท่ีไม่ท้าลายมลภาวะ 
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ประเภทไฟ สัญลักษณ์อักษร/รูปภาพ 

4. ไฟประเภท D    
   - สญัลักษณจ์ะเป็นตัวอักษร D อยู่ในรูปดำวห้ำแฉก พื้นสเีหลอืง ตัวอักษรสีด ำ 

และสัญลักษณรู์ปภำพ จะเป็นรูปเฟืองโลหะตดิไฟ 

   - เป็นไฟท่ีเกิดจำกกำรเผำไหมโ้ลหะ หรอืสำรเคมีบำงชนิด ซึง่จะมีอุณหภูมสิูง 

ห้ำมใช้น้ ำท ำกำรดับเพลงิ เพรำะจะท ำให้เกิดกำรระเบิด  

   - วธีิการดับไ ฟประเภท D ท่ีดท่ีีสุด คือ การท้าใ ห้อับอากาศ การใ ชท้รายท่ีแหง้

ท้ากา รดับเพลงิ หรือใ ชส้ารเคมีเฉพาะ (ห้ามใ ชน้ ้าเป็นอันขาด) ซ ึง่ตอ้งศึกษาหา

ข้อมูลแต่ละชนดิของสารเคมีหรือโ ลหะนั นๆ 

   - เครื่องดับเพลงิท่ีเหมาะส้าหรับดับไ ฟ คือ เคร่ืองดับเพลงิช นดิผงเคมีโ ซเดยีม 

ครอไ รด์ 

 

5. ไฟประเภท K    
   - สญัลักษณจ์ะเป็นตัวอักษร K อยู่ในรูปหกเหลี่ยมด้ำนเท่ำ พื้นสีด ำ ตัวอักษรสี

ขำว และสัญลักษณรู์ปภำพ จะเป็นรูปกระทะท ำอำหำรท่ีลุกตดิไฟ 

   - เป็นไฟท่ีเกิดจำกเช้ือเพลงิน้ ำมันท ำอำหำร เชน่ น้ ำมันพชื, น้ ำมันจำกสัตว์, 

และไขมัน 

   - เครื่องดับเพลงิท่ีเหมาะส้าหรับดับไ ฟ คือ เครื่องดับเพลงิช นดิน ้าผ สมสาร

โ ปตัสเซี่ยมอะซิเตท  

 

 

▪  พัฒนาการของไฟ มี 3 ระดับ ได้แก่ 

1.  ไฟขั้นต้น หมำยถึง เมื่อไฟเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เวลำ 0 - 4 นำที ท ำให้เกิดควำมร้อนตั้งแต่ 0 - 200 องศำ

เซนเซียส 

2. ไฟขั้นกลำง หมำยถึง เมื่อไฟเกิดขึ้นตั้งแต่เวลำ 4 - 8 นำที ท ำให้เกิดควำมร้อนตั้งแต่ 200 - 600 

องศำเซนเซียส 

3. ไฟขั้นรุนแรง หมำยถึง เมื่อไฟเกิดขึ้นตั้งแต่เวลำ 8 นำทีเป็นต้นไป ท ำให้เกิดควำมร้อนตั้งแต่ 1,000 

องศำเซนเซียสขึน้ไป 

▪  สิ่งท่ีจะเกิดขึ้น ขณะเกิดอัคคีภัยหรอืเพลิงไหม้ ได้แก่ 

1.   ควำมมดื ซึง่เกิดจำกกลุ่มควันและจำกเปลวไฟที่ท ำใหเ้กิดกำรปิดกั้นสำยตำ ไม่สำมำรถมองทะลุผ่ำนได้ 

2. ควำมร้อน ซึ่งเกิดจำกอุณหภูมิที่แฝง ที่อยู่ในกลุ่มควันหรือในเชื้อเพลิง ซึ่งเกิดกำรคำยไอ และพร้อมที่

จะจุดตดิไฟ 

3. ไอและควัน ซึ่งเกิดจำกำรคำยไอของเชื้อเพลิง ควันบำงอย่ำงจัดเป็นควันพิษและเกิดภำวะกำรขำด

ออกซิเจนในขณะนั้น 

4. เวลำ ซึ่งในที่นี้หมำยถึงเวลำที่ใช้ในกำรหนีไฟ จะท ำกำรดับเพลิงหรอืหนไีฟมีโอกำสเพียง 2 นำที 
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▪   วิธีการดับไฟ ควรจะใช้วิธีกำรที่สอดคล้องกับองค์ประกอบส ำคัญที่เป็นตัวช่วยให้ไฟติดลุกลำมได้

ข้ำงต้น เนื่องจำกหำกเรำสำมำรถตัดองค์ประกอบของไฟอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งออกไปได้ ไฟก็จะดับลงหรอืลดควำม

รุนแรงลง ทั้งนี้ กำรดับไฟที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง ควรต้องดับให้สนิท เพรำะเมื่อเวลำผ่ำนไป องค์ประกอบทั้ง 3 

อย่ำงอำจกับมำรวมกันอีกครั้ง และอำจท ำใหไ้ฟลุกติดขึน้มำอีกได้ ซึ่งวิธีกำรดับไฟอย่ำงนอ้ยม ี 3  วิธีกำร ดังนี้ 

1.   ตัดเชื้อเพลิง ก ำจัดเชือ้เพลิงให้หมดไป 

2. ลดควำมรอ้น ท ำให้เย็นตัวลง  

3. ท ำให้อับอำกำศ ขำดออกซิเจน 
 

2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย 

2.1 อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ติดตั้งภายในอาคารยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว 

   2.1.1 ถังดับเพลิง (Fire extinguisher) 

▪ ชนิดและคุณสมบัติของถังดับเพลิงที่ใช้โดยทั่วไป 

  ถังดับเพลิงที่มีขำยตำมท้องตลำดทั่วไปหรือที่นิยมใช้ตำมสถำนที่ต่ำงๆ ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 6 ชนิด 

ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติในกำรช่วยดับไฟในแต่ละประเภทที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น เรำจึงต้องศึกษำและจดจ ำ

ประเภทของไฟและคุณสมบัติของถังดับเพลิงแต่ละชนิดให้เข้ำใจเบื้องต้นก่อน เพรำะหำกเกิดอัคคีภัยขึ้น เรำจะ

ได้เลือกใช้ชนิดของถังดับเพลิงได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมกับประเภทของไฟนั้นๆ ถ้ำงำ่ยที่สุดให้เรำสังเกตจำก

สัญลักษณ์อักษร/รูปภำพที่ติดอยู่บนถังดับเพลิง ซึ่งบริษัทผู้ผลิตจะติดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไว้ทุกถังอย่ำง

ชัดเจนและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน โดยถังเคมีดับเพลิงทั้ง 6 ชนิดดังกล่ำว ประกอบด้วย 

1. ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จะประกอบด้วยผงเคมีแห้งโซเดียมไบคำร์บอเนต และมีสำรกันชืน้ ผงเคมีนีไ้ม่

เป็นสื่อไฟฟ้ำ จงึใช้ได้ดีกับเชือ้เพลิงที่เป็นเพลิงไฟฟ้ำ ที่มีกระแสไฟฟ้ำอยู่ ในถังจะประกอบด้วยผงเคมี ซึ่งมีหลำย

ชนิด หลำยคุณภำพไว้ในถัง แล้วอัดแรงดันด้วยก๊ำซไนโตรเจนเข้ำไป ด้วยแรงดัน 195 ปอนด์/ตำรำงนิ้ว เวลำใช้

ผงเคมีจะถูกดันออกไปคลุมไฟ ท ำให้อับอำกำศ ควรใช้ภำยนอกอำคำร เพรำะผงเคมีเป็นฝุ่นละอองฟุ้งกระจำย

ท ำให้เกิดควำมสกปรกและเป็นอุปสรรคในกำรเข้ำผจญเพลิง อำจท ำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ำรำคำแพงเสียหำย กำร

ตรวจสภำพควรตรวจสอบทุก 6 เดือน ส ำหรับใช้ดับไฟประเภท A , B และ C เพรำะหำซื้อง่ำย แต่มีข้อเสียคือ 
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เมื่อฉีดออกมำจะฟุ้งกระจำย และเมื่อเรำท ำกำรฉีดแล้ว จะฉีดจนหมดหรือไม่หมดถังก็ตำม แรงดันจะตกและไม่

สำมำรถใช้งำนได้อีก จะต้องส่งบรรจุใหม่      

 

2. ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) 

 

 

 

 

 

 

 

ถังดับเพลิงชนิดคำร์บอนไดออกไซด์ ภำยใต้แรงดัน อัดด้วยแรงดัน 1,000 ปอนด์/ตำรำงนิ้ว ถังมี

ควำมหนำและน้ ำหนักมำก โดยก๊ำซที่ฉีดออกมำ จะเป็นไอเย็นจัด คล้ำยน้ ำแข็งแห้ง ลดควำมร้อนของไฟได้ ไม่

ทิ้งครำบสกปรก ส ำหรับใช้ดับไฟประเภท B , C เหมำะส ำหรับกำรใช้งำนในห้องเครื่องจักร และสำยกำรผลิต

อุตสำหกรรมอำหำร  
 

3. ชนิดเคมีสูตรน้ า (Water Chemical)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถังดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ ำหรือ Low Pressure Water Mist สำรเคมีจะเป็นน้ ำยำชื่อว่ำ “ABFFC” ที่ใช้

ส ำหรับกำรดับไฟได้ดี ไม่เป็นสื่อน ำไฟฟ้ำ ส ำหรับใช้ดับไฟประเภท A , B , C , D , K เหมำะกับใช้ในบ้ำน 

เนื่องจำกสำมำรถดับไฟที่เกิดจำกน้ ำมันทอดในครัวเรือนได้ และหำกมีกำรใช้งำนแล้ว ฉีดสำรเคมีไม่หมด ยัง

สำมำรถใช้ตอ่จนหมดได้ 
 

4. ชนิดน้ าสะสมแรงดัน (Water gas)  
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ถังดับเพลิงชนิดน้ ำสะสมแรงดัน บรรจุอยู่ในถังแสตนเลส ไม่ขึ้นสนิม มีแรงดัน 100 ปอนด์/ตำรำงนิ้ว 

หัวฉีดเรียวเล็ก ใส่น้ ำบริสุทธิ์ เช่น น้ ำประปำประมำณ 3/4 ของถังบรรจุน้ ำ ไม่ตกตะกอน ส ำหรับใช้ดับไฟ

ประเภท A 
 

5. ชนิดน้ ายาเหลวระเหย (Halotron) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถังดับเพลิงชนิดน้ ำยำเหลวระเหย บรรจุด้วยน้ ำยำชนิดฮำล่อนหรอืคลีนอะเจ้น มีแรงดัน 125 ปอนด์/

ตำรำงนิ้ว อัดด้วยก๊ำซไนโตเจน ส ำหรับใช้ดับไฟประเภท A , B , C  
 

6. ชนิดเคมีโฟม (Foam) 

 

 

 

 

 

 

 

ถังดับเพลิงชนิดเคมีโฟม ประกอบด้วยเนื้อโฟม น้ ำ และอำกำศ อัดด้วยก๊ำซไนโตเจน ดันเอำโฟมและ

น้ ำออกมำผสมกับอำกำศภำยนอกที่หัวฉีด ท ำให้เกิดฟองและฉีดออกไปดับเพลิง โดยมีแรงดัน 100 ปอนด์/

ตำรำงนิ้ว ส ำหรับใช้ดับไฟประเภท A , B แต่ไม่สำมำรถน ำไปดับไฟประเภท C ได้เพรำะเป็นสื่อน ำไฟฟ้ำ เหมำะ

ส ำหรับภำคอุตสำหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สีของถังดับเพลิงแตล่ะชนิด จะมีสทีี่หลำกหลำย ไม่มสีีเป็นมำตรฐำนของแต่ละชนิด จึงขึน้อยู่กับ 

                บริษัทผู้ผลิต ดังนั้น จึงตอ้งดูฉลำกที่ตดิกับตัวถังดับเพลิงเป็นส ำคัญ ว่ำเป็นถังดับเพลิงชนิดอะไร 
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แผนภูมิภาพแสดงชนิดของถังดับเพลิงและคุณสมบัติท่ีใช้ดับเพลิง 

 
 

▪ ชนิดและคุณสมบัติของถังดับเพลิงที่ติดตั้งภายในอาคารยุทธศาสตร์ 

ปัจจุบันภำยในอำคำรยุทธศำสตร์ได้ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงไว้ครบทั้ง 4 ช้ัน จ ำนวนทั้งหมด 11 ถัง โดย

ติดตั้งไว้ตำมช้ันต่ำงๆ รวม 9 จุด ได้แก่ ช้ันที่ 1 , 3 และ 4 ติดตั้งไว้จ ำนวนช้ันละ 2 จุด และช้ันที่ 2 ติดตั้งไว้

จ ำนวน 3 จุด (ดังรายละเอียดแผนผังที่ตั้งถังดับเพลิง ตู้ควบคุมไฟฟ้า และน้ าประปา หน้าที่ 26-28) ซึ่ง

ประกอบด้วยถังเคมีดับเพลิงจ ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 
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1. ชนิดเคมีสูตรน้ า (Water Chemical หรือ Low Pressure Water Mist) โดยถังดับเพลิงยี่ห้อที่ติดตั้งใน

อำคำรยุทธศำสตร์นั้น สำมำรถใช้ดับไฟประเภท A , B , C และ K มีจ ำนวน 5 ถัง ซึ่งติดตัง้อยู่ตำมช้ันตำ่งๆ ดังนี้ 

ชั้นที่ 
จ านวนถัง

ดับเพลิง 
สถานที่ติดตั้ง รูปภาพ 

4 1 ใกล้บันไดทำงเดินจำกชัน้ที่ 4 ลงช้ันที่ 3   

 
 

 
 

3 1 บรเิวณทำงเดินไปห้องเตรียมเคร่ืองดื่ม

และห้องน้ ำ (ถังสเีขียว) 
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ชั้นที่ 
จ านวนถัง

ดับเพลิง 
สถานที่ติดตั้ง รูปภาพ 

2 2 บรเิวณตรงข้ำมหอ้งประชุมบญุสม มำร์

ติน หรอืเยือ้งหน้ำหอ้งเตรยีมเคร่ืองดื่ม 

 

 
 

 
 

บรเิวณตรงข้ำมหน้ำหอ้งประชุมอำวุธ 

ศรีศุกรี และหอ้งประชุมยงยุทธ สัจจ

วำณิชย์ 
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ชั้นที่ 
จ านวนถัง

ดับเพลิง 
สถานที่ติดตั้ง รูปภาพ 

1 1 ภำยในหอ้งงำนแนะแนวและจดัหำงำน 

กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำน

มหำวิทยำลยั (ถงัสีเขียว) 

 

 
 

 

2. ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ใช้ดับไฟประเภท A , B และ C มีจ ำนวน 5 ถัง โดยติดตั้งอยู่ตำม

ช้ันต่ำงๆ ดังนี้ 

ชั้นที่ 
จ านวนถัง

ดับเพลิง 
สถานที่ติดตั้ง รูปภาพ 

4 1 ใกล้ประตูหอ้งเตรยีมเอกสำร/ถำ่ย

เอกสำร 
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ชั้นที่ 
จ านวนถัง

ดับเพลิง 
สถานที่ติดตั้ง รูปภาพ 

3 1 บรเิวณทำงเดินไปห้องเตรียมเคร่ืองดื่ม

และห้องน้ ำ (ถังสแีดง) 

 

 
 

 
 

2 1 ใกล้บันไดทำงเดินจำกชัน้ที่ 2 ขึน้ช้ันที่ 3   
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ชั้นที่ 
จ านวนถัง

ดับเพลิง 
สถานที่ติดตั้ง รูปภาพ 

1 2 บรเิวณใต้บันไดทำงเดินขึ้นช้ันที่ 2 หรอื

ใกล้ตู้ควบคุมไฟฟ้ำชัน้ที ่1 

 

 
 

ภำยในหอ้งงำนแนะแนวและจดัหำงำน 

กองพัฒนำนักศึกษำ (ถังสแีดง) 

 

 
 

 

3. ชนิดน้ ายาเหลวระเหย (Halotron) ใช้ดับไฟประเภท A , B และ C มีจ ำนวน 1 ถัง โดยติดตั้งไว้ใน

หอ้งประชุมเล็ก บริเวณส่วนของพื้นที่ตัง้เครื่องควบคุมเสียงของหอ้งประชุม มล.ปิ่น มำลำกุล 
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▪ วิธีใช้ถังดับเพลิง 

  เมื่อเรำรู้จักข้อมูลเกี่ยวกับถังดับเพลิงชนิดต่ำงๆ รวมถึงคุณสมบัติที่ใช้ในกำรดับเพลิงในแต่ละประเภท

แล้ว สิ่งที่บุคลำกรทุกคนจะต้องรู้และสำมำรถปฏิบัติได้ หำกเกิดอัคคีภัยขึ้นจริง คือ วิธีกำรใช้ถังดับเพลิง ซึ่ง

ปกติทั่วไปจะมี 4 ขั้นตอนหลัก (ดึง/ปลด/กด/ส่ำย) ดังแผนภูมิภำพ 

  แผนภูมิภาพวิธีใช้ถังดับเพลิง 
 

 
ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อยู่ในระดับต่ำงกัน ให้ฉีดจำกข้ำงล่ำงไปหำข้ำงบน และถ้ำน้ ำมันรั่วไหลให้ฉีด

จำกปลำยทำงที่รั่วไหลไปยังจุดที่รั่วไหล และเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดจำกอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ที่มีกระแสไฟฟ้ำไหลอยู่ ต้อง

รีบตัดกระแสไฟฟ้ำก่อน โดยตัดกระแสไฟฟ้ำที่ตู้ควบคุมไฟฟ้ำของแต่ละช้ัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรลุกไหม้ขึ้นมำ

อีกได้ ดังนัน้ บุคลำกรทุกคนจะต้องมีควำมรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับตู้ควบคุมไฟฟ้ำของอำคำรยุทธศำสตร์ดว้ย 

ส ำหรับวิธีใช้ถังดับเพลิงในขั้นตอนกำร “ดึง” และ “ปลด” จะขึ้นอยู่กับควำมถนัดของแต่ละบุคคล ถ้ำ

หำก “ไม่ดึงสำยฉีดจำกที่เก็บ ก่อนกำรปลดล๊อควำล์วที่หัวถัง” (ตำมแผนภูมิภำพข้ำงต้น) เรำก็อำจจะ “ดึงสลัก

วาล์วที่หัวถังก่อน แล้วจึงค่อยปลดสายฉีดจากที่เก็บ” ก็ได้ ซึ่งก็สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยเดียวกันได้  
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▪ วิธีการตรวจสอบถังดับเพลิง 

1. ดูที่เข็มในมำตรวัด (Pressure Gauge) ของถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิงที่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้ 

เข็มจะชี้ที่ช่องสีเขียว (สังเกตตำมรูป) แต่ถ้ำเข็มเอียงมำทำงซ้ำยแสดงว่ำแรงดันไม่มี ต้องรีบน ำไป

เติมแรงดันทันที ซึ่งควรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกเดือน 

 
 

2. ตรวจสำยฉีดและหัวฉีดเป็นประจ ำทุกๆ เดือน โดยอย่ำให้มผีงอุดตัน 

3. ถ้ำไฟไหมห้รอืกระทบกระเทือนอย่ำงรุนแรง ให้ส่งไปตรวจสอบและบรรจุใหม่ 

4. สภำพบรรจุของถังดับเพลิงต้องไม่บุบหรอืบวม และไม่ขึน้สนิม 

5. อำยุกำรใช้งำนของถังดับเพลิงแต่ละชนิดไม่เท่ำกัน ควรดูที่ฉลำกที่ติดตัวถัง เช่น ถังดับเพลิงชนิดผง

เคมีแห้ง มีอำยุประมำณ 5 ปี ชนิดฮำโลตรอนวันและชนิดก๊ำซ CO2 มีอำยุประมำณ 10 ปี 

6. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ (ถังสีแดง) หำกมีกำรใชง้ำนแลว้ ต้องน ำไปเติมสำรเคมีใหม่ทุกครั้ง 
 

2.1.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า  
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 ตู้ควบคุมไฟฟ้ำ คือ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ำหลัก จะมี Main Circuit Breaker เพื่อตัดต่อวงจรไฟฟ้ำ

ทั้งหมดของอำคำร มีแผงจ่ำยไฟฟ้ำขนำดใหญ่ โดยทั่วไปนิยมใช้ในอำคำรที่มีขนำดกลำงและขนำดใหญ่ รวมไป

ถึงโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรใช้ไฟในปริมำณมำก โดยหลักกำรท ำงำนของตู้สวิทซ์บอร์ด คือ กำรรับไฟที่ส่งมำ

จำกกำรไฟฟ้ำ หรอืต้ำนแรงดันต่ ำของหม้อแปลงไฟฟ้ำ แล้วจึงจำ่ยโหลดไปยังส่วนตำ่งๆ ของอำคำร  

 ส ำหรับอำคำรยุทธศำสตร์มีตู้ควบคุมไฟฟ้ำทั้งหมด 4 จุด (รายละเอียดแผนผังที่ตั้งถังดับเพลิง 

ตู้ควบคุมไฟฟ้า และน้ าประปา หน้าที่ 26-28)  โดยแตล่ะช้ันจะตั้งอยู่ ณ จุดต่ำงๆ ดังนี้ 
 

• ตู้ควบคุมไฟฟ้าชั้นที่ 4 : ตั้งอยู่ตรงข้ำงบันไดทำงเดินลงจำกช้ันที่ 4 ไปช้ันที่ 3 อยู่ด้ำนซ้ำยมือ เป็น

ประตูไม้และไม่ได้ล็อกประตู สำมำรถเปิดประตูได้เลย (ดังรูปภำพ) 

  
 

• ตู้ควบคุมไฟฟ้าชั้นที่ 3 : ตั้งอยู่ตรงข้ำงบันไดทำงเดินลงจำกช้ันที่ 3 ไปช้ันที่ 2 อยู่ด้ำนซ้ำยมือ เป็น

ประตูไม้และไม่ได้ล็อกประตู สำมำรถเปิดประตูได้เลย (ดังรูปภำพ) 
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• ตู้ควบคุมไฟฟ้าชั้นที่ 2 : ตั้งอยู่ตรงข้ำงบันไดทำงเดินขึ้นจำกช้ันที่ 1 ไปช้ันที่ 2 อยู่ด้ำนขวำมือ เป็น

ประตูไม้และไม่ได้ล็อกประตู สำมำรถเปิดประตูได้เลย (ดังรูปภำพ) 

  
 

• ตู้ควบคุมไฟฟ้าชั้นที่ 1 : ตั้งอยู่ตรงใต้บันไดทำงเดินขึ้นอำคำรยุทธศำสตร์ เป็นประตูไม้และล็อก

ประตูไว้ จึงไม่สำมำรถเปิดเองได้ จึงต้องประสำนงำนกับผู้ถือกุญแจให้มำเปิด ได้แก่ (1) งำนไฟฟ้ำ กองอำคำร

สถำนที่และสำธำรณูปกำร และ (2) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (ดังรูปภำพ) 
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2.2 อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะด าเนินการติดตั้งในอนาคต  

 2.2.1 ชุดตรวจจับความร้อน (Heat Detector)  

 เป็นอุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่ตรวจจับควำมรอ้นจำกกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในกำรออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์

ชนิดนี ้ต้องเลือกอุณหภูมิของอุปกรณ์ให้เหมำะสม โดยใหค้ ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในห้องหรอืพืน้ที่

ที่ตดิตั้งด้วย แตอุ่ปกรณ์ชนิดนี้ไม่เหมำะที่จะติดตัง้ในห้องพักหลับนอน  

 
 2.2.2 ชุดตรวจจับควัน (Smoke Detector)  

 เป็นอุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่ตรวจจับควันจำกกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจะท ำหนำ้ที่ในกำรตรวจจับได้อย่ำง

รวดเร็ว จะเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อป้องกันชวีิตของผูท้ี่อยู่อำศัยเป็นส ำคัญ  

 
 2.2.3 กระดิ่งเตือนภัย (Alarm Bell)  

 เป็นอุปกรณ์ที่ท ำให้เกิดเสียงดังหรือเป็นเสียงกระดิ่งเตือนเวลำเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้ผู้ท ำงำนหรือ 

ผู้รับผิดชอบทรำบว่ำมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์พ่วงได้ทั้งระบบเริ่มสัญญำณโดยอัตโนมัติ จำก

อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ 

(Flame Detector) อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (Gas Detector) และระบบเริ่มสัญญำณด้วยมือผู้ใช้ (Manual Station) 

ซึ่งจะท ำกำรแจ้งสัญญำณเตือนอัคคีภัยแบบใช้มือกด มือดึงคันโยก หรือทุบ ซึ่งสัญญำณเตือนภัยอำจเป็นเสียง

ไซเรน หรอืไฟสัญญำณก็ได้ ขึน้อยู่กับยี่หอ้หรอืควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้งำน 
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 2.2.4 สวิทซ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Manual Station) 

 เป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญำณด้วยมือผู้ใช้ (Manual Station) หรือเป็นแบบธรรมดำ โดยอุปกรณ์หรือสวิทซ์

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังกล่ำว จะมีทั้งแบบใช้มือดึงคันโยก แบบใช้มือกด และแบบใช้มือทุบกระจกบนอุปกรณ์ให้

แตก ซึ่งมีหลักกำรท ำงำนง่ำยๆ คือ เมื่อพบเห็นเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นก่อนที่อุปกรณ์เริ่มสัญญำณอัตโนมัติจะ

ตรวจจับเหตุได้ ให้เรำรีบไปกด ดึง หรือทุบอุปกรณ์เริ่มสัญญำณด้วยมือผู้ใช้  เพื่อให้ตัวอุปกรณ์ท ำกำรส่ง

สัญญำณไปแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือท ำให้กระดิ่งเตือนภัย (Alarm bell) เกิดเสียงดังขึ้น เพื่อเป็นกำรแจ้งเตือนให้

ผูท้ ำงำนหรอืผูร้ับผิดชอบรู้ตัวและปฏิบัติกำรตำมแผนอัคคีภัยที่ก ำหนดไว้ 

 
 2.2.5 ป้ายทางหนีไฟ 

 เป็นป้ำยสัญลักษณ์ที่บอกทำงออกฉุกเฉินให้กับผูอ้ยู่ในอำคำรรับทรำบ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ซึ่งผู้

ประสบเหตุจะได้รู้และหนไีฟได้ทัน รวมทั้งจะท ำให้กำรอพยพหนีไฟเป็นไปอย่ำงเป็นระบบและไม่เกิดควำมวุ่นวำย 
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 2.2.6 ไฟฉุกเฉิน 

 เป็นเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ส ำรองไฟไว้ เพื่อให้แสงสว่ำงในกรณีที่ไฟฟ้ำดับ โดยเครื่องจะส่องสว่ำง

อัตโนมัติ เพื่อให้แสงสว่ำงในอำคำรหรอืหอ้งนั้นๆ 

 
 2.2.7 บันไดหนีไฟ 

 เป็นส่วนหน่ึงของเส้นทำงหนีไฟในอำคำร ที่มกีฎหมำยอำคำรออกข้อบังคับต่ำงๆ ไว้ให้ผู้ออกแบบยึดเป็น

แนวทำงในกำรออกแบบอำคำร เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ใชส้อยอำคำร โดยบันไดหนีไฟมีทั้งตั้งอยู่ภำยในอำคำร

และภำยนอกอำคำร 

 
 

 2.2.8 ตู้เก็บพร้อมสายฉีดดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)  

 เป็นตู้ที่ใชเ้ก็บสำยฉีดน้ ำดับเพลิงเป็นกำรเฉพำะ หำกเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึน้ สำมำรถน ำสำยฉีดน้ ำออกมำ

จำกตู้เก็บและเปิดวำล์วน้ ำ เพื่อฉีดน้ ำช่วยในกำรดับเพลิงในอำคำรได้ 
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3. แผนผังท่ีต้ังของถังดับเพลงิ ตู้ควบคุมไฟฟ้า และน้ าประปา 

 อำคำรยุทธศำสตร์ในแต่ละช้ันได้มีกำรติดตั้งอุปกรณ์หรือสิ่งที่จะช่วยให้บุคลำกรใช้ในกำรดับเพลิง/ระงับ

อัคคีภัยในเบือ้งต้นไว้แล้ว โดยติดตั้งอยู่ ณ จุดต่ำงๆ ดังสัญลักษณ์ภำพที่ก ำหนดไว้ในแผนผังที่ตั้งของถังดับเพลิง 

ตู้ควบคุมไฟฟ้ำ และน้ ำประปำ ดังนี้ 

           หมำยถึง ถังดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ ำ ดับไฟประเภท A , B , C และ K 

           หมำยถึง ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ ดับไฟประเภท A , B และ C  

           หมำยถึง ถังดับเพลิงชนิดน้ ำยำเหลวระเหย ดับไฟประเภท A , B และ C 

           หมำยถึง ตู้ควบคุมไฟฟ้ำ 

           หมำยถึง น้ ำประปำ 
 

• แผนผังท่ีตั้งฯ ชั้นที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลิฟต ์

 

 

 

ห้องประชุมตะวัน  กังวำนพงศ์ 

ห้องควบคุม

ระบบ IT 

ห้องเตรียม

เอกสำร/ถ่ำย

เอกสำร 

 

 

 

 

 

หอ้งท ำงำน
ส ำนกังำนสภำ
มหำวทิยำลยั 

 

ห้องเตรียม

เครื่องดื่ม 

 

หอ้งน้ ำหญิง 

บันไดขึ้น-ลง 

 

ห้องน้ ำชำย 



27 
 

• แผนผังท่ีตั้งฯ ชั้นที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• แผนผังท่ีตั้งฯ ชั้นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลิฟต ์

 

 

 

ห้องประชุม ม.ล. ปิ่น  มำลำกุล 

ห้องเตรียม

เอกสำร/ถ่ำย

เอกสำร 

 

ห้องเตรียม

เครื่องดื่ม 

 

หอ้งน้ ำหญิง 

บันไดขึ้น-ลง 

 

ห้องน้ ำชำย 

ห้องรับแขก ห้องนำยกสภำฯ/

ห้องน้ ำ 

ห้องประชุมเล็ก/หอ้งควบคุม

เครื่องเสียง 

 ลิฟต ์

 

ห้องเตรียม

เครื่องดื่ม 

บันไดขึน้-ลง 

ห้องเก็บ

เอกสำร 
 

ห้องประชุม 

ประเสริฐ  รุจิรวงศ ์

 

ห้องประชุม 

ยงยุทธ  สัจจวำณิชย ์

 

 

ห้องประชุม 

บุญสม  มำร์ติน 

 

 

ห้องประชุม 

อำวุธ  ศรีศุกร ี

 

ทำงเดินเชื่อม

ระหว่ำงอำคำร 
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• แผนผังท่ีตั้งฯ ชั้นที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. โครงสร้างทีมปฏิบัติการและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ทมีปฏิบัติการ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

• ผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉิน 

• นำยปรดีำ  ศิริรังษ ี

1. รับฟังรำยงำนสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อตัดสินใจและสั่งกำร

เก่ียวกับกำรระงับอัคคีภัยและกำรอพยพหนีไฟ 

2. ขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

3. รำยงำนผลกำรเกิดเพลิงไหม้ให้ผู้บังคับบัญชำระดับสูงขึ้น

ไปรับทรำบ 

4. ให้ขำ่วแก่สื่อมวลชน 

▪ ทมีดับเพลิง : 

1. นำยทนงศักดิ ์ เชือ้เจด็ตน  (หวัหน้ำทีม) 

2. นำยเกรยีงไกร  ใจโส 

3. ว่ำที่ ร.ต.อำรยำ  อรยิะเครือ     

1. เมื่อได้รับรู้/รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอำคำรส ำนักงำนให้เข้ำ

ไปท ำกำรดับเพลิงในทันที โดยใช้ถังดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่

บรเิวณใกล้เคยีง 

2. วิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงของกำรเกิดอัคคีภัยว่ำ

อยู่ระดับใด (อัคคีภัยขั้นต้นหรืออัคคีภัยขั้นรุนแรง) ภำยใต้

กำรตัดสินใจของหัวหน้ำทีมดับเพลิง 

3. แจ้งผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉิน หรือผู้รักษำกำรแทน/ทีม

ประชำสัมพันธ์ (กรณีผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินไม่อยู่) ให้

ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก เพื่อขอควำมช่วยเหลือ

ในกำรดับเพลิง 

 ลิฟต ์ 

 
ห้องเครื่อง

ก ำเนดิไฟฟ้ำ 

(ใตบั้นได)  

 

 

 

ห้องท ำงำนของงำนแนะแนว

และจัดหำงำน กองพัฒนำ

นักศกึษำ 

 

 

 
 

บันได

ขึน้-ลง 
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ทมีปฏิบัติการ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

• ทมีอพยพ เคลื่อนยา้ย และค้นหา : 

1. นำยมนัส  โภชนำ (หัวหน้ำทมี) 

2. นำยมงคล  เตจะ๊ 

3. นำยอดิศร  ไข่ค ำ 

1. เป็นผู้น ำทำงในกำรพำบุคลำกรและผู้ใช้บริกำรอำคำร

ยุทธศำสตร์อพยพหนีไฟไปจุดรวมพลอย่ำงรวดเร็วและ

ปลอดภัย 

2. ช่วยเคลื่อนย้ำยและค้นหำผู้บำดเจ็บออกจำกอำคำร (หำก

มี) เพื่อส่งต่อให้กับทีมปฐมพยำบำล 

3. ช่วยเคลื่อนย้ำยสิ่งของและทรัพย์สินต่ำงๆ ที่ส ำคัญออก

จำกอำคำร รวมถึงสิ่งของที่อำจจะเป็นเชือ้เพลิงให้เกิดกำร

ลุกไหม้ขยำยพืน้ที่และควำมรุนแรงมำกขึน้ 

• ทมีประชาสัมพันธ์ : 

1. นำงจันทรต์ร ี มำยัง (หัวหน้ำทีม) 

2. น.ส. วรำวรรณ  ปัญญำนะ 

1. กดกระดิ่งเตือนภัยหรอืสวิทซ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (กรณีได้รับ

กำรติดตั้งแล้ว)  

2. แจ้งหน่วยงำน/ส่วนงำนที่อยู่ใกล้เคียงให้รับรู้เหตุกำรณ์

เพลิงไหม้ เพื่อเข้ำช่วยในกำรดับเพลิงและเข้ำสู่แผนอพยพ

หนีไฟของแต่ละองคก์ร 

3. ช่วยประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก เพื่อสนับสนุนกำร

ดับเพลิงและกำรปิดระบบไฟฟ้ำในอำคำร ภำยใต้กำรสั่ง

กำรของผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉิน หรือผู้รักษำกำรแทน 

(กรณีผูอ้ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินไม่อยู่) 

4. รับผิดชอบในกำรตรวจนับจ ำนวนบุคลำกร/ผู้ใช้บริกำร เพื่อ

แจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉิน  หรือรักษำกำรแทน/

หั วห น้ ำที ม อพ ยพ  เคลื่ อ น ย้ ำย  แ ล ะค้ น ห ำ  (ก รณี

ผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉนิไม่อยู่) ตำมล ำดับ เพื่อด ำเนินกำร

ต่อในกรณีตรวจนับแล้ว พบว่ำบุคลำกร/ผู้ใช้บริกำรยังมี

จ ำนวนไม่ครบ 

• ทมีปฐมพยาบาล : 

1.  นำงมัณฑนำ  สุกัณศลี (หัวหน้ำทีม) 

2.  น.ส. วันเพ็ญ  ศุภวิริยกุล 

3.  น.ส. ธันยชนก  ปรยิะ 

1. ช่วงแรกของกำรเกิดเหตุกำรณ์เพลิงไหม้ ให้ช่วยผู้น ำทำง 

(ทีมอพยพ เคลื่อนย้ำย และคน้หำ) ในกำรพำบุคลำกรและ

ผู้ใช้บริกำรอำคำรยุทธศำสตร์อพยพหนีไฟไปจุดรวมพล

อย่ำงรวดเร็วและปลอดภัย 

2. ช่วยปฐมพยำบำลผู้ได้รับบำดเจ็บ 

3. ช่วยบรรเทำทุ กข์ ให้ กั บผู้ ได้ รับบำด เจ็บและผู้ ได้ รับ

ผลกระทบจำกเหตุกำรณเ์พลิงไหม้ 

4. ช่วงเกิดเหตุกำรณ์เพลิงไหม้ กรณีไม่มีผู้ได้รับบำดเจ็บ  ให้

ช่วยทีมประชำสัมพันธ์ในกำรตรวจนับจ ำนวนบุคลำกร/
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ทมีปฏิบัติการ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้ใช้บริกำร และแจ้งประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำน/ส่วนงำน

ใกล้เคียงได้รับรูเ้หตุกำรณเ์พลิงไหม้ 

หมายเหตุ : บุคลากรที่พบ/เห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้เป็นคนแรก จะตอ้งตะโกนแจ้งเตือนใหผู้้อื่นรับทราบและเข้าท าการดับเพลิง 
               ทันที จนกว่าทีมดับเพลิงของส านักงานสภามหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน/หน่วยงานอื่นจะเข้ามารับช่วงต่อ 

 

5. จุดรวมพลกรณเีกิดอัคคภีัย 

เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือมีคําสั่งการอพยพคนออกจากอาคารในกรณีเกิดเหตุเพลิง

ไหม้ ทุกคนต้องปฏิบัติตาม “โครงสร้างทีมปฏิบัติการและหน้าที่ความรับผิดชอบ และแผนอพยพหนีไฟ” ที่

กําหนดไว้ โดยทีมอพยพ เคลื่อนย้าย และค้นหา จะต้องนําบุคคลที่อยู่ในอาคารออกไปรวมกัน ณ จุดรวมพล 

ได้แก่ บริเวณลานหญ้าหน้าอาคารส านักงานมหาวิทยาลัย  (ตรงข้ามงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง หรือ

บริเวณหน้าสํานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน)  เพื่อตรวจสอบจํานวน/รายชื่อ เพราะอาจจะมีบุคคลที่ติด

ค้างอยู่ในอาคารที่ต้องเข้าไปค้นหาและช่วยเหลือต่อไป  
 

แผนผังจุดรวมพลของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรณีเกิดอัคคีภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำคำรท่ีต้ังของกองแผนงำน กองคลัง กองวเิทศสัมพันธ์  

และส ำนักงำนสภำพนักงำน 

อำคำรท่ีท ำงำน

ของผู้บริหำร

มหำวทิยำลัย และ

งำนประชำสัมพันธ์ 

กองกลำง 

อำคำรท่ีต้ังของกองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนบริหำรและจัดกำรทรัพย์สนิ 

กองกลำง กองกฎหมำย และส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

อำคำร

ท่ีต้ังของ

กอง

พัฒนำ

นักศกึษำ 
 

อาคารที่ต้ังของส านักงานสภา

มหาวทิยาลัย 
ธนำคำรออมสิน 

จุดรวมพล 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน กรณเีกิดอัคคีภัย  

ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ (1) แผนกำรปฏิบัติก่อนเกิดเหตุอัคคีภัย (2) แผนกำรปฏิบัติ

เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย และ (3) แผนกำรปฏิบัติภำยหลังเกิดเหตุอัคคีภัย โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

6.1 แผนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุอัคคีภัย  

6.1.1 กำรวิเครำะห์หำควำมเสี่ยงที่อำจจะเป็นสำเหตุท ำให้เกิดอัคคีภัย รวมทั้งกำรวิเครำะห์ควำมคุ้ม

ทุนในกำรติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น ชุดตรวจจับควำมร้อน (Heat 

Detector) ชุดตรวจจับควัน (Smoke Detector) กระดิ่งเตือนภัย (Alarm Bell) สวิทซ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Manual 

Station) ป้ำยทำงหนีไฟ ไฟฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ และตู้เก็บพร้อมสำยฉีดดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เป็นต้น 

รวมถึงกำรท ำประกันอัคคีภัยด้วย 

6.1.2 กำรส ำรวจ ตรวจตรำ และเฝ้ำระวังกำรเกิดอัคคีภัย โดยยึดมั่นตำมหลักแห่งควำมปลอดภัย  

ได้แก่ (1) กำรจัดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย (2) กำรตรวจตรำพร้อมซ่อมบ ำรุง (3) กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ 

และ (4) กำรให้ควำมรว่มมอื 

6.1.3 กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยให้บุคลำกรทุกคนต้องผ่ำน

กำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ เพื่อใหบุ้คลำกรทุกคนมี

ควำมรูพ้ืน้ฐำนดำ้นอัคคีภัย อำทิ 

▪ กำรเกิดเพลิงไหม้ 

-  สำเหตุกำรเกิดเพลิงไหม้ 

-  กำรแบ่งประเภทของเพลิง 

-  กำรป้องกันแหลง่ก ำเนดิของกำรตดิไฟ กำรจัดระบบป้องกันอัคคีภัย 

-  จิตวิทยำเมื่อเกิดอัคคีภัยและควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำย ประกำศกระทรวงมหำดไทย

เรื่อง ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

▪ วิธีกำรดับเพลิงประเภทต่ำงๆ 

-  ประเภทของถังดับเพลิงทุกชนิด 

-  เครื่องมือดับเพลิงต่ำงๆ 

-  กำรใชง้ำนที่ถูกต้อง กำรดูแลรักษำ 

-  เรียนรู้เกี่ยวกับสำรเคมีติดไฟและสัญลักษณ์วัตถุอันตรำยต่ำงๆ 

-  วิธีกำรใชอุ้ปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในกำรดับเพลิง 

▪ จัดให้พนักงำนฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำลขั้นต้น และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำกเหตุ

อัคคีภัย เชน่ บำดแผลจำกไฟไหม้ บำดแผลจำกของมีคม และกำรเคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บอย่ำงถูกต้อง เป็นต้น 

6.1.4 กำรฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น และฝกึซ้อมอพยพหนีไฟประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 1 

ครั้ง โดยบุคลำกรทุกคนจะต้องเข้ำร่วมกำรฝึกซ้อมฯ ดังกล่ำวอย่ำงครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อกำรเตรียมพร้อมในกำร
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ดับเพลิง กำรสนับสนุนกำรดับเพลิง กำรเคลื่อนย้ำยทรัพย์สิน และกำรอพยพหนีไฟ โดยมีเป้ำหมำยที่ส ำคัญคือ 

ทุกคนจะต้องรู้จักและใช้ถังดับเพลิงเป็น เพราะหากเป็นผู้พบ/เห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้เป็นคนแรก จักได้

เข้าไปท าการดับเพลิงในทันทไีด้ 

6.1.5 กำรจัดท ำแผนผังอำคำร เส้นทำงอพยพหนีไฟ จุดรวมพล ก ำหนดรำยกำรทรัพย์สินส ำคัญที่

จะต้องเคลื่อนย้ำยทันทีในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ วิธีกำรขนย้ำยทรัพย์สิน และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

6.1.6 กำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อจูงใจให้บุคลำกรและผู้เข้ำมำรับบริกำรให้มีควำม

สนใจและตระหนักถึงควำมปลอดภัยในเรื่องของอัคคีภัย โดยด ำเนินกำรรณรงค์ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัด

บอร์ดให้ควำมรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสำเหตุกำรเกิดอัคคีภัย ควำมเสียหำย และผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกเหตุอัคคีภัย, 

แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันกำรเกิดอัคคีภัย} กำรติดตั้งป้ำยเตือน ป้ำยห้ำม วิธีปฏิบัติในบริเวณที่เสี่ยงต่อกำร

เกิดอัคคีภัย และกำรออกแนวปฏิบัติในกำรตรวจสอบเครื่องใชใ้นกำรระงับอัคคีภัย เป็นต้น 
 

6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดอัคคีภัย 

เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นภำยในอำคำรยุทธศำสตร์ บุคลำกรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยทุกคน

จะต้องปฏิบัติตนในเบือ้งตน้ ดังนี้ 

1. ตั้งสติไม่ตื่นเต้นจนเกินไปและดูให้รู้ว่ำเกิดอะไรขึ้น เพื่อตะโกนแจ้งให้ผู้อื่นทรำบ รวมถึงกำรแจ้งให้

ทีมดับเพลิงของส ำนักงำนมหำวิทยำลัยและส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเข้ำช่วยสนับสนุนใน

กำรดับเพลิง 

2. ตรวจสอบว่ำเป็นไฟประเภทใด เพื่อท ำกำรดับเพลิงได้อย่ำงถูกวิธี 

3. เลือกเครื่องดับเพลิงที่เหมำะสมในกำรดับไฟและท ำกำรดับเพลิงขั้นต้น เพื่อจ ำกัดกำรเกิดไฟไหม้

ให้อยู่เพียงอัคคีภัยขั้นต้นเท่ำนั้น 

4. หำกไม่สำมำรถดับไฟได้หรอืไฟมีโอกำสลุกลำมเป็นอัคคีภัยขั้นรุนแรง ให้แจ้งหัวหนำ้ส ำนักงำนสภำ

มหำวิทยำลัย รักษำกำรแทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย หรือทีมประชำสัมพันธ์ทรำบ 

เพื่อด ำเนนิกำรโทรแจ้งหนว่ยดับเพลิง/สถำนีดับเพลิงใกล้เคียงเข้ำสนับสนุนกำรดับเพลิง 

5. ปฏิบัติตำมโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละคน โดยให้รีบพำคนที่อยู่

ภำยในอำคำรและตัวเองออกจำกที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดและไม่กลับเข้ำไปอีก เว้นแต่ผู้มีหน้ำที่

ควำมรับผดิชอบเกี่ยวเนื่องอยู่ อำทิ ทีมดับเพลิง และทีมอพยพ เคลื่อนย้ำย และค้นหำ 

หรอืจะต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนปฏิบัติขณะเกิดอัคคีภัยที่ก ำหนดไว้ใน 2 แผนนี้อย่ำงเคร่งครัด คือ 

(1) แผนกำรดับเพลิง และ (2) แผนกำรอพยพหนไีฟ ดังรำยละเอียดในแผนภูมิดังนี ้
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6.2.1 แผนกำรดับเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบ/เห็นเหตุกำรณ์เพลิงไหมเ้ป็นคนแรก 

ตะโกนแจ้งเตือนให้ผูอ้ื่นรับทรำบและเข้ำท ำกำร

ดับเพลิงทนัท ี

สามารถดับเพลงิได ้
 

ไม่สามารถดับเพลิงได ้

รำยงำนผู้บังคับบัญชำที่เกี่ยวข้อง

ตำมล ำดับช้ัน 

รำยงำนและประเมินควำม

เสียหำย เพื่อปรับปรุงและฟืน้ฟู 

แจ้งเหตุเพลงิไหม้ให้ผูบ้งัคับบัญชำ

ที่เกี่ยวข้องตำมล ำดับช้ัน 

ออกจำกสถำนที่เกดิเหตุเพลิงไหม้ทันที 

ให้สัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ปฏิบัติตำมแผนอพยพหนีไฟ 

รำยงำนและสรุปเหตุกำรณเ์พลิงไหม้ 

พรอ้มข้อมลูควำมเสยีหำยเสนอต่อ

ผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินและมหำวิทยำลยั 

เพื่อทรำบอยำ่งเป็นลำยลักษณ์อักษร 

 

รำยงำนและสรุปเหตุกำรณ์เพลิงไหม้เสนอตอ่

ผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินและต่อมหำวิทยำลยั 

เพื่อทรำบอยำ่งเป็นลำยลักษณ์อักษร 

 รีบแจง้หน่วยดับเพลิง/สถำนีดับเพลิงที่

ตั้งอยู่ใกล้เคยีง 

 
เพลิงสงบ 
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6.2.2 แผนกำรอพยพหนไีฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินหรอืผู้รักษำกำรแทน (กรณี

ผู้อ้า น วย การภา วะ ฉุกเฉิน ไม ่อย ู่) สัง่กำรใหใ้ช้แผนอพยพหนี

ไฟไปยงัทีมประชำสัมพันธ์หรอืบุคลำกรของส ำนักงำนสภำฯ 

ประกำศประชำสัมพนัธใ์ห้บุคลำกร/ผู้ใช้บริกำรของ

ส ำนักงำนสภำฯ และหน่วยงำน/ส่วนงำนที่ตั้งอยูใ่กลัเคยีงได้

รับทรำบเหตุกำรณเ์พลิงไหม ้พรอ้มกดสัญญำณเตือนภยั 

ผู้น ำทำง (ทีมอพย พ เคล ื่อนยา้ย  แล ะค้นหา) และผู้ได้รับ

มอบหมำย (ทีมปฐม พยาบาล) น ำบุคคลออกจำกพื้นที่

อำคำรตำมเส้นทำงที่ก ำหนด 

ทีมอพยพ เคลื่อนย้ำย และคน้หำรำยงำนผลกำร

คน้หำให้ผูอ้ ำนวยกำรภำวะฉกุเฉนิหรอืผู้รักษำกำร

แทนรับทรำบ 

ผู้น ำทำงและผูไ้ด้รับมอบหมำยน ำบุคคลไปยังจดุรวมพลที่

ก ำหนดไว้ (บรเิวณลาน หญ้าหน ้าอ าคา รส ้าน ักง าน

ม ห าว ิทย าลยั ) 

ผูอ้ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินหรอืผู้รักษำกำรเทนสั่งกำร

ให้ทมีอพยพ เคลือ่นย้ำย และคน้หำ ด ำเนนิกำรค้นหำ

ผู้ติดคำ้งภำยในอำคำร โดยใหส้อดคลอ้งกับ

สถำนกำรณเ์พลงิไหม้ในช่วงเวลำนัน้ 

ทีมประชำสัมพนัธ์และผู้ได้รับมอบหมำยตรวจนับจ ำนวน

บุคลำกร/ผู้ใช้บริกำร ณ จุดรวมพล และแจ้งให้ผูอ้ ำนวยกำร

ภำวะฉุกเฉินหรอืผู้รักษำกำรเทนรับทรำบ 

ผูอ้ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินหรอืผู้รักษำกำรแทนแจ้งให้

บุคลำกร/ผู้ใช้บริกำรอยู่ที่จุดรวมพลจนกวำ่เหตุกำรณจ์ะสงบ 

 

กรณีมจี านวนครบ 

 

กรณีมจี านวนไม่ครบ 

 

รบีน ำผู้บำดเจ็บส่ง

หน่วยพยำบำลหรอื

โรงพยำบำลใกล้เคยีง 
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6.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังอัคคภีัยสงบ 

6.3.1  กำรบรรเทำทุกข์ หลังเหตุกำรณ์เพลิงไหม้สงบให้ผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินร่วมกับทีมปฐม

พยำบำล ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบผู้ได้รับบำดเจ็บหรือได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว เพื่อดูแล

และช่วยเหลือตำมสิทธิ์ที่ควรได้หรือตำมควำมเหมำะสม 

6.3.2 กำรส ำรวจควำมเสียหำย โดยให้ปิดกั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุอัคคีภัยไว้ ส ำหรับให้ผู้อ ำนวยกำรภำวะ

ฉุกเฉิน หัวหนำ้งำน ผู้เชี่ยวชำญของมหำวิทยำลัย (กองอำคำรสถำนที่และสำธำรณูปกำร) ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 

และเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เข้ำร่วมค้นหำสำเหตุของกำรเกิดอัคคีภัยและร่วมส ำรวจควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นครั้งนีอ้ย่ำง

โปร่งใส เพื่อประเมินมูลค่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นครั้งนี้  รวมถึงกำรส ำรวจควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆ ของ

ผูป้ระสบภัย เพื่อบรรเทำควำมเดือดรอ้น 

6.3.3 กำรฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ให้ผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินด ำเนินกำรขอรับกำรจัดสรร

งบประมำณเงินรำยได้จำกมหำวิทยำลัยตำมขั้นตอนและระเบียบที่มหำวิทยำลัยก ำหนดอย่ำงเร่งด่วน หำกพื้นที่

บริเวณส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้รับควำมเสียหำยมำกและไม่สำมำรถให้บุคลำกรเข้ำไปปฏิบัติงำนตำมปกติ

ได้ ให้ขอใช้ “ห้องประชุมบัวเรศ ค าทอง” เป็นสถำนที่ท ำงำนในเบื้องต้นก่อน จนกว่ำจะมีกำรปรับปรุง

ซ่อมแซมอำคำรที่ได้รับควำมเสียหำยแลว้เสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน 

กรณีเกิดแผ่นดนิไหว 

---------------------------------- 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผ่นดินไหว 

ปัจจุบันภัยที่เกิดจำกแผ่นดินไหว รวมถึงอำคำรถล่มหลังจำกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหว เริ่มจะมีผลกระทบต่อ

ภำคเหนือและประเทศไทยเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น บุคลำกรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยทุกคน จึงมีควำม

จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับแผ่นดินไหวอย่ำงถ่องแท้ด้วยเช่นกัน เพรำะหำกเกิดเหตุกำรณ์

แผ่นดนิไหวขึน้ จักได้ปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้องและสำมำรถเอำชีวติรอดจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวได้ 

▪  แผ่นดินไหว (Earthquake) หมำยถึง กำรสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันมีสำเหตุหลักมำจำกกำรขยับ

เคลื่อนตัวของเปลือกโลก กำรสั่นสะเทือนนี้อำจมีระดับควำมรุนแรงขั้นต่ ำที่ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ  แต่

บำงครัง้ก็อำจมีระดับควำมรุนแรงในขั้นที่เป็นอันตรำย จนก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงใหญ่หลวงได้ 

▪  แผ่นดินไหวตาม หรอืทับศัพท์ว่ำ อำฟเตอร์ช็อก (aftershock) หมำยถึง กำรเกิดแผ่นดินไหวขนำดเล็กที่

เกิดขึ้นหลังจำกแผ่นดินไหวขนำดใหญ่ที่มีก่อนหน้ำ ในพื้นที่เดียวกับพื้นที่ไหวหลัก  หำกแผ่นดินไหวตำมมีควำม

รุนแรงกว่ำกำรไหวหลัก แผ่นดินไหวตำมจะได้รับกำรระบุว่ำเป็นกำรไหวหลัก ส่วนกำรไหวหลักก่อนหน้ำนั้นจะ

ได้รับกำรระบุให้เป็นฟอร์ช็อกแทน ทั้งนี้ แผ่นดินไหวตำมเกิดขึ้นเนื่องจำกแผ่นเปลือกโดยรอบได้เคลื่อนย้ำยจำก

รอยเลื่อน เพื่อปรับผลกระทบที่มำจำกกำรไหวหลัก 

▪  อาคารถล่ม หมำยถึง อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง ได้แก่ ตึก บ้ำน โรงเรือน แพ คลังสินค้ำ และอำคำร

ส ำนักงำนที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรโยกไหวตัวรุนแรง ซึ่งเป็นผลมำจำกแผ่นดินไหวและอำจท ำให้เกิดควำม

เสียหำยหรอืพังทลำยของอำคำรตำ่งๆ ลงมำได้ 

▪  ทฤษฎีการเกิดแผ่นดินไหว ที่เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันม ี2 ทฤษฎี คือ 

1. ทฤษฎีที่ว่ำด้วยกำรขยำยตัวของเปลือกโลก (dilation source theory) แผ่นดินไหวเกิดจำกกำรที่เปลือก

โลกเกิดกำรคดโค้งโก่งงออย่ำงเฉียบพลัน และเมื่อวัตถุขำดออกจำกกัน จึงปลดปล่อยพลังงำนออกมำในรูปคลื่น

แผ่นดนิไหว 

2. ทฤษฎีที่ว่ำด้วยกำรคืนตัวของวัตถุ (elastic rebound theory) แผ่นดินไหวเกิดจำกกำรสั่นสะเทือนอันเป็น

เหตุผลมำจำกกำรเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน (fault) ดังนั้น เมื่อเกิดกำรเคลื่อนที่ถึงจุดจุดหนึ่ง วัตถุจึงขำดออกจำก

กันและเสียรูปอย่ำงมำก พร้อมกับกำรปลดปล่อยพลังงำนออกมำ และหลังจำกนั้นวัตถุก็คืนตัวกลับสู่รูปเดิม 

ทฤษฎีนี้สนับสนุนแนวควำมคิดที่ว่ำ แผ่นดินไหวมีกลไกกำรก ำเนิดเกี่ยวข้องโดยตรงและใกล้ชิดกับรอยเลื่อนที่มี

พลัง (active fault) ที่เกิดขึน้จำกผลพวงของกำรแปรสัณฐำนของเปลือกโลก (plate tectonics) 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
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▪  สาเหตุแผ่นดินไหวโดยสรุป 

1. แผ่นดินไหวจำกธรรมชำติ ส่วนมำกเกิดจำกกำรสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมำจำกกำรปลดปล่อย

พลังงำน เพื่อระบำยควำมเครียดที่สะสมไว้ภำยในโลกออกมำอย่ำงฉับพลัน เพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้

คงที่ โดยปกติเกิดจำกกำรเคลื่อนไหวของรอยเลื่อน ภำยในช้ันเปลือกโลกที่อยู่ด้ำนนอกสุดของโครงสร้ำงของ

โลก มีกำรเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงอย่ำงช้ำๆ อยู่เสมอ แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้น เมื่อควำมเค้นอันเป็นผลจำกกำร

เปลี่ยนแปลงมีมำกเกินไป ภำวะนี้เกิดขึ้นบ่อยในบริเวณขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกที่ที่แบ่งช้ันเปลือกโลก

ออกเป็นธรณีภำค เรียกแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกนี้ว่ำ แผ่นดินไหวระหว่ำงแผ่น 

(interplate earthquake) ซึ่งเกิดได้บ่อยและรุนแรงกว่ำแผ่นดนิไหวภำยในแผ่น (intraplate earthquake) 

2. แผ่นดนิไหวจำกกำรกระท ำของมนุษย์ มีทั้งทำงตรงและทำงออ้ม เชน่  

2.1 กำรสร้ำงเขื่อนและอ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ่ ซึ่งอำจพบปัญหำกำรเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจำกน้ ำหนัก

ของน้ ำในเขื่อนกระตุ้นให้เกิดกำรปลดปล่อยพลังงำน ท ำให้สภำวะควำมเครียดของแรงในบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลง

ไป รวมทั้งท ำให้แรงดันของน้ ำเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดพลังงำนต้ำนทำนที่สะสมตัวในช้ันหิน เรียกแผ่นดินไหว

ลักษณะนีว้่ำ แผ่นดนิไหวท้องถิ่น  

2.2 กำรท ำเหมอืงในระดับลึก จะมีกำรระเบิดหนิ ซึ่งอำจท ำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นได้ 

2.3 กำรสูบน้ ำใต้ดิน กำรสูบน้ ำใต้ดินขึ้นมำใช้มำกเกินไป รวมถึงกำรสูบน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ ซึ่ง

อำจท ำให้ช้ันหินที่รองรับเกิดกำรเคลื่อนตัวได้ 

2.4 กำรทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน ก่อให้เกิดควำมสั่นสะเทือนจำกกำรทดลองระเบิด ซึ่งมีส่วนท ำ

ให้เกิดผลกระทบต่อช้ันหินที่อยู่ใต้เปลือกโลกได้ 

▪  ภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหว สำมำรถแบ่งออกได้ดังนี้ 

1. ภัยจำกกำรสั่นไหวของพื้นดิน ก่อให้เกิดกำรปรับตัวของดินที่ต่ำงกัน กำรพังทลำยของดินและโคลน 

และกำรที่ดินมสีภำพกลำยเป็นของเหลว อำจเกิดอำคำรถล่มได้ 

2. ภัยจำกกำรยกตัวของพื้นดนิบริเวณรอยเลื่อน 

3. ภัยที่เกิดจำกคลื่นใต้น้ ำที่เรียกว่ำสึนำมิ (Tsunami) คลื่นนี้เกิดขึ้นจำกแผ่นดินไหวขนำดใหญ่ในทะเล

และมหำสมุทร ท ำให้เกิดคลื่นทะเลซัดฝัง่ 

4. ภัยจำกอัคคีภัยหลังกำรเกิดแผ่นดนิไหว 

▪  พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย ได้แก่ 

1. แผ่นดินไหวขนำดใหญ่ที่มีแหล่งก ำเนิดจำกภำยนอกประเทศ โดยมีแหล่งก ำเนิดจำกตอนใต้ของ

ประเทศจนี พม่ำ ลำว ทะเลอันดำมัน ตอนเหนอืของเกำะสุมำตรำ ซึ่งจะท ำให้เกิดแรงสั่นไหวในบริเวณภำคเหนือ 

ภำคใต้ ภำคตะวันตก ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื และกรุงเทพมหำนคร 
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 2. แผ่นดินไหวเกิดจำกแนวรอยเลื่อนที่ยังสำมำรถเคลื่อนตัว ซึ่งอยู่บริเวณภำคเหนือและภำคตะวันตก

ของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแม่ทำ รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมยอุทัยธำนี รอย

เลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สำมองค ์และรอยเลื่อนคลองมะรุย 

▪ ระดับความรุนแรงของแผ่นดนิไหว ตามมาตราเมอร์คัลลี 

 
 

▪  วิธีปฏิบัติตนก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยทั่วไป 

เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆ เพื่อรองรับเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวที่อำจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้

กำรปฏิบัติตนขณะเกิดแผ่นดินไหวและหลังเกิดแผ่นดินไหวสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล รวมถึงควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินก็จะลดน้อยลงตำมไปด้วย ซึ่งวิธีปฏิบัติตนก่อนเกิด

แผ่นดนิไหวโดยทั่วไปมีดังนี้ 
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1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรในภำวะฉุกเฉินหรือสร้ำงแนวปฏิบัติที่เข้ำใจร่วมกันของผู้อยู่อำศัย เพื่อให้มี

แนวปฏิบัติที่ชัดเจนและสำมำรถปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำมำรถเอำชีวิตรอดได้  หำกเกิด

แผ่นดนิไหวทีรุ่นแรงหรอืร้ำยแรงขึ้น รวมถึงกำรฝึกซ้อมกำรอพยพไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัยด้วย 

2. ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับเหตุกำรณ์แผน่ดินไหวที่อำจจะเกิดขึน้จำกกรมอุตุนิยมวิทยำหรือจำก

ทำงรำชกำร ผำ่นทำงวิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต 

3. ควรมีไฟฉำยพร้อมถ่ำน และกระเป๋ำยำเตรียมไว้ในอำคำร/บ้ำนเรือน และให้ทุกคนทรำบว่ำอยู่ที่ไหน 

4. ศกึษำกำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ เพื่อใช้ในยำมฉุกเฉิน 

5. ควรมีเครื่องมอืดับเพลิงไว้ในอำคำร/บ้ำนเรือน เช่น เครื่องดับเพลิง ถุงทรำย เป็นต้น 

6. ควรทรำบต ำแหนง่ของวำล์วปิดก๊ำซ วำลว์ปิดน้ ำ และสะพำนไฟฟ้ำ ส ำหรับตัดกระแสไฟฟ้ำ และทุก

คนในอำคำร/บ้ำนเรือนควรจะทรำบวิธีกำรปิดวำล์วถังแก๊ส น้ ำ และยกสะพำนไฟฟ้ำ 

7. อย่ำวำงสิ่งของหนักบนช้ัน หรอืหิ้งสูงๆ เมื่อแผ่นดินไหวอำจตกลงมำเป็นอันตรำยได้ 

8. ยึดหรอืผูกอุปกรณ์ต่ำงๆ หรอืเครื่องใช้หนักๆ ใหแ้นน่กับพืน้ผนังอำคำร/บ้ำนเรือน 

9. ควรมีกำรวำงแผนเรื่องจุดรวมพล/จุดนัดหมำย ในกรณีที่ตอ้งพลัดพรำกจำกกัน เพื่อมำรวมกันอีก

ครั้งในภำยหลัง 

10. สร้ำงอำคำร/บ้ำนเรือนใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑ์หรอืตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

▪  วิธีปฏิบัติตนขณะเกิดแผ่นดินไหวโดยทั่วไป 

กำรเกิดแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชำติที่เรำไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ ดังนั้น เรำจึงไม่สำมำรถล่วงรู้หรือ

ก ำหนดสถำนที่ที่เรำจะอยู่ในขณะเกิดแผ่นดินไหวได้ เหตุนี้ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่เรำจะต้องรู้วิธีปฏิบัติตน

ขณะเกิดแผ่นดนิไหวใหส้อดคล้องกับสถำนกำรณแ์ละสถำนที่ที่เรำอยู่ด้วย ซึ่งวิธีปฏิบัติตนโดยทั่วไปมีดังนี้ 

1. อย่ำตื่นตกใจ พยำยำมควบคุมสติอยู่อย่ำงสงบ ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของตนเป็นอันดับแรก ถ้ำ

อยู่ในอำคำร/บ้ำนเรือนก็ให้อยู่ในอำคำร/บ้ำนเรือน ถ้ำอยู่นอกอำคำร/บ้ำนเรือนก็ให้อยู่นอกอำคำร/บ้ำนเรือน 

เพรำะส่วนใหญ่ได้รับบำดเจ็บ เพรำะวิ่งเขำ้ออกจำกอำคำร/บ้ำนเรือน 

2. ถ้ำอยู่ในอำคำร/บ้ำนเรือนให้ระวังสิ่งของหล่นใส่ โดยให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของอำคำร/

บ้ำนเรือนที่มีโครงสร้ำงแข็งแรงหรือหลบอยู่ใต้โต๊ะที่สำมำรถรับน้ ำหนักได้มำก และให้อยู่ห่ำงจำกประตู ระเบียง 

และหนำ้ต่ำง 

3. หำกอยู่ในอำคำรสูง ควรตั้งสตใิห้มั่นและรีบออกจำกอำคำรโดยเร็ว หนใีห้หำ่งจำกสิ่งที่จะล้มทับได้ 

4. เปิดประตูที่สำมำรถออกได้เร็วที่สุดค้ำงไว้ เพื่อให้แนใ่จว่ำมีทำงออก 

5. อย่ำใชเ้ทียน ไม้ขีดไฟ หรอืสิ่งที่ท ำให้เกิดเปลวหรอืประกำยไฟ เพรำะอำจมแีก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น 

6. ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวำล์วแก๊สที่ก ำลังใชอ้ยู่ทุกประเภท 

7. ถ้ำเกิดไฟไหม้ขึ้นบริเวณใกล้ตัวหรือที่สำมำรถเห็นได้  ให้ตะโกนว่ำไฟไหม้และรีบหำทำงดับไฟ   

8. หำ้มใชล้ิฟต์โดยเด็ดขำดขณะเกิดแผ่นดนิไหว 
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9. หำกติดอยู่ในลิฟต์ ให้กดปุ่มเปิดลิฟต์ไว้ทุกชั้น พยำยำมหำทำงออกจำกลิฟต์ และหำกไฟฟ้ำดับ แล้ว

ไม่สำมำรถเปิดประตูได้ ให้กดปุ่มฉุกเฉินไว้อย่ำงตอ่เนื่องและรอให้มคีนติดตอ่มำ 

10.  ถ้ำอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้อยู่ห่ำงจำกเสำไฟฟ้ำ รั้วหรือก ำแพง สิ่งห้อยแขวนต่ำงๆ และหลีกเลี่ยงกำร

เดินทำงพืน้ที่แคบ หนำ้ผำ หรอืริมฝัง่แม่น้ ำ ซึ่งพืน้ที่ปลอดภัยภำยนอกที่ดทีี่สุดคือ พืน้ที่โล่งแจง้ 

11.  ถ้ำก ำลังขับรถ ให้จับพวงมำลัยรถให้แน่น ลดควำมเร็วลงอย่ำงช้ำๆ จนรถหยุดและอยู่ภำยในรถ 

จนกระทั่งกำรสั่นสะเทือนจะหยุด และไม่จอดรถกีดขวำงทำงถนน เพรำะอำจจะกีดขวำงเส้นทำงผ่ำนของ

รถพยำบำล รถฉุกเฉิน หรอืรถดับเพลิงได้  

12.  หำกอยู่ชำยหำดให้อยู่ห่ำงจำกชำยฝั่ง เพรำะอำจเกิดคลื่นขนำดใหญ่หรอืสึนำมิซัดเข้ำหำฝั่งได้ 

13.  ให้กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ผูท้ี่ได้รับบำดเจ็บ และผูอ้ื่นเท่ำที่ท ำได้หรอืเต็มควำมสำมำรถของตน 

14.  ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต เพื่อรับฟังขำ่วสำรที่ถูกต้อง 

15.  หำกสถำนกำรณ์ร้ำยแรงให้เดินไปหลบภัยยังสถำนที่หลบภัยที่ทำงรำชกำรได้จัดเตรียมไว้ และน ำ

สิ่งของตดิตัวไปให้นอ้ยที่สุด 

16.  เมื่อจวนตัวใหค้ ำนงึถึงควำมปลอดภัยของชีวติมำกกว่ำทรัพย์สิน  

▪ วิธีปฏิบัติตนหลังเกิดแผ่นดินไหวโดยทั่วไป 

หลังจำกเกิดเหตุกำรณ์แผน่ดินไหวขึน้ครั้งใด เรำอำจจะได้รับผลกระทบหรือได้รับควำมเสียหำยต่อชีวิต

และทรัพย์สินไม่มำกก็น้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับควำมรุนแรงของกำรสั่นสะเทือนในแต่ละครั้ง ซึ่งหลังจำกเกิด

แผ่นดนิไหวขึ้น จึงมีวธิีปฏิบัติโดยทั่วไป ดังนี้ 

1. ควรตรวจสอบตัวเองและคนข้ำงเคียงว่ำได้รับบำดเจ็บหรอืไม่ หำกบำดเจ็บ ใหท้ ำกำรปฐมพยำบำล

ขั้นตน้ก่อน จำกนั้นให้น ำตัวผูบ้ำดเจ็บส่งสถำนพยำบำลหรอืหนว่ยแพทย์ที่ใกล้ที่สุด 

2. ควรรีบออกจำกอำคำร/บ้ำนเรือนที่เสียหำยทันที เพรำะหำกเกิดแผ่นดินไหวตำมมำ อำคำร/

บ้ำนเรือนอำจพังทลำยลงมำทับและได้รับบำดเจ็บได้ 

3. สวมรองเท้ำเสมอ โดยเฉพำะรองเท้ำหุ้มส้น เพรำะอำจมีเศษแก้ว วัสดุแหลมคม หรือเศษสิ่ง

ปรักหักพังต่ำงๆ ท ำให้ได้รับบำดเจ็บได้ 

4. ตรวจสำยไฟ ท่อน้ ำ ท่อแก๊ส ถ้ำแก๊สรั่วให้ปิดวำล์วถังแก๊ส ยกสะพำนไฟ และอย่ำจุดไม้ขีดไฟ  

หรอืก่อไฟ จนกว่ำจะแนใ่จว่ำไม่มแีก๊สรั่ว 

5. ตรวจสอบแก๊สรั่วด้วยกำรดมกลิ่น ถ้ำได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้ำต่ำงทุกบำน เพื่อระบำยอำกำศ 

6. ให้ออกจำกบริเวณที่สำยไฟขำด และวัสดุสำยไฟพำดถึง 

7. ให้เปิดวิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต เพื่อฟังและอ่ำนค ำแนะน ำฉุกเฉิน แต่อย่ำใช้โทรศัพท์

นอกจำกมีควำมจ ำเป็นจรงิๆ 

8. ส ำรวจดูควำมเสียหำยของท่อสว้ม ท่อน้ ำ และท่อน้ ำทิง้ก่อนใช้ 

9. อย่ำเป็นไทยมุงหรอืเข้ำไปในเขตที่มีควำมเสียหำยสูง หรอือำคำร/บ้ำนเรือนพัง และอย่ำแพร่ข่ำวลือ 
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2. โครงสร้างทีมปฏิบัติการและหน้าท่ีความรับผิดชอบ กรณีเกิดแผ่นดินไหว 

กำรจะด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงทีมปฏิบัติกำรและหน้ำที่ควำมรับผดิชอบ กรณีเกิดแผน่ดินไหวนี ้จะขึน้อยู่

กับระดับควำมรุนแรงของกำรเกิดแผ่นดินไหวและควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ ดังนั้น กำรจะด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำง

ทีมปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวในขณะนั้นด้วย ว่ำมีควำมรุนแรงและได้

สร้ำงควำมเสียหำยมำกน้อยเพียงใด โดยบุคลำกรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยจะต้องปรับใช้และด ำเนินกำร

ให้สอดคล้องกับเหตุกำรณใ์ห้มำกที่สุด โดยมีรำยละเอียดโครงสรำ้งทีมปฏิบัติกำรฯ ดังนี้ 

ทมีปฏิบัติการ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

• ผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉิน 

    นำยปรดีำ  ศิริรังษ ี

1. ตัดสินใจและสั่งกำรให้มีกำรอพยพบุคลำกรและผู้ใช้บริกำรไป

ยังจุดรวมพลที่ก ำหนดไว้ 

2. รับฟังรำยงำนสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่ อตัดสินใจและสั่งกำร

เกี่ยวกับกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดแผ่นดินไหว 

โดยเฉพำะกำรเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงและได้สร้ำงควำม

เสียหำยที่ร้ำยแรงขึน้ 

3. ขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4. รำยงำนผลกระทบที่ ได้ รับหรือผล เสียหำยที่ เกิดขึ้น ให้

ผู้บังคับบัญชำระดับสูงขึน้ไปรับทรำบ 

5. ให้ขำ่วแก่สื่อมวลชน 

• ทมีอพยพ เคลื่อนยา้ย และค้นหา : 

    1. นำยมนสั  โภชนำ (หัวหน้ำทีม) 

    2. นำยมงคล  เตจ๊ะ 

    3. นำยอดิศร  ไข่ค ำ 

1. เป็นผู้น ำทำงในกำรอพยพบุคลำกรและผู้ใช้บริกำรออกจำก

อำคำรไปจุดรวมพลที่ก ำหนดไว้อย่ำงรวดเร็วและปลอดภัย 

2. ช่วยเคลื่อนย้ำยและค้นหำผู้บำดเจ็บออกจำกอำคำร (หำกมี) 

เพื่อส่งต่อให้กับทีมปฐมพยำบำล แต่ก่อนที่ทีมอพยพฯ จะ

ด ำเนินกำรในขั้นตอนนี้ จะต้องวิเครำะห์ถึงสถำนกำรณ์ของ

แผ่นดินไหวและโครงสร้ำงของอำคำรยุทธศำสตร์ในขณะนั้น

ประกอบกำรตัดสินใจด้วย หรือให้อยู่ภำยใต้กำรสั่งกำรและ

กำรตัดสินใจร่วมของผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินหรือผู้

รักษำกำรแทน (กรณีผูอ้ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินไม่อยู่) 

3. หลังจำกแผ่นดินไหวสงบ ให้ร่วมกับผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉิน

หรือผู้รักษำกำรแทน (กรณีผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินไม่อยู่) 

กับทีมดับเพลิงตรวจสอบผลกระทบหรือควำมเสียหำยที่

อำจจะเกิดขึ้น 

▪ ทมีดับเพลิง : 

1. นำยทนงศักดิ ์ เชือ้เจด็ตน (หวัหน้ำทีม) 

1. ช่วงแรกของกำรเกิดแผ่นดินไหว ให้ช่วยผู้น ำทำง (ทีมอพยพ 

เคลื่อนย้ำย และค้นหำ) ในกำรอพยพบุคลำกรและผู้ใช้บริกำร
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ทมีปฏิบัติการ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

2. นำยเกรยีงไกร  ใจโส 

3. ว่ำที่ ร.ต.อำรยำ  อรยิะเครือ     

ออกจำกอำคำรไปจุดรวมพลที่ก ำหนดไว้ 

2. กรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ในอำคำรที่ เป็นผลสืบเนื่องมำจำก

แผน่ดินไหว ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

2.1 ให้เข้ำไปท ำกำรดับเพลิงอย่ำงเร่งด่วน โดยใช้ถังดับเพลิงที่

ติดตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง  

2.2 กอ่นที่ทีมดับเพลิงจะเข้ำไปด ำเนินกำรในขั้นตอนนี ้จะต้อง

วิเครำะห์ถึงสถำนกำรณ์ของแผ่นดินไหวและโครงสร้ำง

ของอำคำรยุทธศำสตร์ในขณะนั้นประกอบกำรตัดสินใจ

ด้วย หรือให้อยู่ภำยใต้กำรสั่งกำรและกำรตัดสินใจร่วม

ของผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินหรือผู้รักษำกำรแทน (กรณี

ผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินไม่อยู่) 

2.3 วเิครำะห์สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงของกำรเกิดอัคคีภัยว่ำ

อยู่ระดับใด (อัคคภีัยขั้นต้นหรอือัคคีภัยขั้นรุนแรง) ภำยใต้

กำรตัดสินใจของหัวหน้ำทีมดับเพลิง 

2.4 แจ้งผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉิน หรือผู้รักษำกำรแทน/ทีม

ประชำสัมพันธ์ (กรณีผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินไม่อยู่) ให้

ประสำนงำนกับหน่ วยงำนภำยนอก เพื่ อขอควำม

ช่วยเหลือในกำรดับเพลิง 

3. หลังจำกแผ่นดินไหวสงบ ให้ร่วมกับผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉิน

หรือผู้รักษำกำรแทน (กรณีผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินไม่อยู่) 

กับทีมอพยพ เคลื่อนย้ำย และคน้หำตรวจสอบผลกระทบหรือ

ควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น 

• ทมีประชาสัมพันธ์ : 

1. นำงจันทรต์ร ี มำยัง (หัวหน้ำทีม) 

2. น.ส. วรำวรรณ  ปัญญำนะ 

 

1. ช่วยประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกและหน่วยงำนภำยใน 

เพื่อสนับสนุนกำรค้นหำผู้รอดชีวิต กำรปิดระบบไฟฟ้ำใน

อำคำร และกำรดับเพลิง ภำยใต้กำรสั่งกำรของผู้อ ำนวยกำร

ภำวะฉุกเฉิน หรือผู้รักษำกำรแทน (กรณีผู้อ ำนวยกำรภำวะ

ฉุกเฉินไม่อยู่) 

2. รับผิดชอบในกำรตรวจนับจ ำนวนบุคลำกร /ผู้ใช้บริกำร เพื่อ

แจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉิน หรือรักษำกำรแทน/หัวหน้ำ

ทีมอพยพ เคลื่อนย้ำย และค้นหำ (กรณีผู้อ ำนวยกำรภำวะ

ฉุกเฉินไม่อยู่) ตำมล ำดับ เพื่อด ำเนินกำรต่อในกรณีตรวจนับ

แล้ว พบว่ำบุคลำกร/ผู้ใช้บริกำรยังมีจ ำนวนไม่ครบ 
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ทมีปฏิบัติการ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

• ทมีปฐมพยาบาล : 

1. นำงมัณฑนำ  สุกัณศีล (หัวหน้ำทีม) 

2. น.ส. วันเพ็ญ  ศุภวิริยกุล 

3. น.ส. ธันยชนก  ปรยิะ 

1. ช่วยปฐมพยำบำลผู้ได้รับบำดเจ็บ 

2. ช่วยบรรเทำทุกข์ให้กับผู้ได้รับบำดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบ

จำกเหตุกำรณ์แผน่ดินไหว 

3. ช่วงเกดิเหตุกำรณ์แผน่ดินไหว กรณีไม่มีผูไ้ด้รับบำดเจ็บ ให้ช่วย

ทีมประชำสัมพันธ์ในกำรตรวจนับจ ำนวนบุคลำกรและ

ผู้ใชบ้รกิำร  

 

3. จุดรวมพลกรณีเกิดแผ่นดินไหว 

เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทุกคนต้องปฏิบัติตาม “โครงสร้างทีมปฏิบัติการและหน้าที่ความ

รับผิดชอบ และขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว” ที่กําหนดไว้ โดยทีมอพยพ เคลื่อนย้าย และค้นหา 

จะต้องนําบุคคลที่อยู่ในอาคารออกไปรวมกัน ณ จุดรวมพล ได้แก่ บริเวณลานจอดรถด้านหลังส านักงาน

ไปรษณีย์หรือด้านข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. เพื่อตรวจสอบจํานวน/รายชื่อ เพราะอาจจะมีบุคคลที่ติด

ค้างอยู่ในอาคารที่ต้องเข้าไปค้นหาและช่วยเหลือต่อไป  
 

แผนผังจุดรวมพลของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรณีเกิดแผ่นดนิไหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำคำรท่ีต้ังของกองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนบริหำรและจัดกำรทรัพย์สนิ กองกลำง กอง

กฎหมำย และส ำนักพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ 

 

อำคำร

ท่ีต้ังของ

กอง

พัฒนำ

นักศกึษำ 

 

อาคารที่ต้ังของส านักงานสภา

มหาวทิยาลัย 

 

ธนำคำรออมสิน 

จุดรวมพล 
สหกรณ์ออมทรัพย์  

มช. 

ส ำนักงำนไปรษณีย์ 

มช. 



44 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดแผ่นดินไหว  

เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกแผ่นดินไหว รวมถึงอำคำรถล่มได้อย่ำง

รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยจึงได้ก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติในระยะก่อนเกิด

แผ่นดินไหว ขณะเกิดแผ่นดินไหว และภำยหลังเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้บุคลำกรถือปฏิบัติและสำมำรถด ำเนินงำน

ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดแผ่นดินไหว 

เป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดเตรียมควำมพร้อม ลดผลกระทบควำมเสียหำย และแก้ไขปัญหำอุปสรรค

ไว้ลว่งหนำ้ก่อนทีแ่ผ่นดนิไหวและอำคำรถล่มจะเกิดขึ้น ได้แก่ 

4.1.1 กำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของกรมอุตุนิยมวิทยำหรือทำงรำชกำรจำกวิทยุ  โทรทัศน์ และ 

อินเทอร์เน็ต โดยให้เชื่อฟังค ำเตอืนอย่ำงเคร่งครัด 

4.1.2 ส ำรวจพื้นที่เสี่ยง โดยกำรตรวจสภำพควำมปลอดภัยของอำคำรและเครื่องใช้ภำยในอำคำร 

เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมพร้องรองรับแผ่นดินไหวได้ หรือเพื่อลดสำเหตุที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินขึ้นได้ เช่น กำรยึดอุปกรณ์ ตู้ และช้ันวำงหนังสือติดไว้กับฝำหรือเสำให้มั่นคงและไม่วำงของหนักบนที่

สูง เป็นต้น 

4.1.3 ส ำรวจพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ท ำงำนของบุคลำกรและพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจะได้

ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและถูกวิธีเมื่อเกิดแผ่นดนิไหวขึ้น ณ จุดต่ำงๆ 

4.1.4 กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวและกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น รวมถึง

กำรดับเพลิงที่เป็นผลสืบเนื่องมำจำกแผ่นดินไหว เพื่อให้บุคลำกรทุกคนมีควำมรู้พื้นฐำนเรื่องดังกล่ำวและ

สำมำรถเอำชีวติรอดได้ รวมถึงกำรช่วยเหลือชีวติคนอื่น หำกต้องพบกับเหตุกำรณแ์ผ่นดนิไหวที่รุนแรง 

4.1.5 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรในภำวะฉุกเฉิน กรณีเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมี

แนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนและสำมำรถปฏิบัติตำมแผนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

4.1.6 กำรฝึกซ้อมควำมพร้อมของบุคลำกรตำมแผนปฏิบัติกำรในภำวะฉุกเฉิน กรณีเกิดแผ่นดินไหว 

โดยเฉพำะวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและกำรอพยพไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งและ

บุคลำกรทุกคนจะต้องเข้ำร่วมกำรฝึกซ้อมดังกล่ำวอย่ำงครบถ้วนทุกครั้งด้วย ( ห ม า ย เ ห ตุ  : ส้ า นั ก ง า น ส ภ า

ม ห า วิ ท ย า ลั ย จ ะ ด้ า เ นิ น ก า ร ฝึ ก ซ ้ อ ม พ ร้ อ ม กั บ ก า ร ฝึ ก ซ ้ อ ม ป ้ อ ง กั น แ ล ะ ร ะ งั บ อั ค คี ภั ย ขั น ต้ น  แ ล ะ ฝึ ก ซ ้ อ ม อ พ ย พ ห นี

ไฟ ป ระจ้าป ี)  

4.1.7 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว เพื่อให้บุคลำกรและผู้ใช้บริกำรเกิด

ควำมตระหนักและควำมพร้อมในกำรรองรับสถำนกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว 

กำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว ควรพิจำรณำกำรด ำเนินงำนให้มีควำม

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์หรือเหตุกำรณ์จริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นส ำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 

เหตุกำรณห์ลัก ได้แก่ 

1. เหตุกำรณ์ไม่รุนแรง คือ แผ่นดินไหวมีระดับควำมรุนแรงไม่มำกนัก และไม่ได้สร้ำงควำมเสียหำย

ต่อชีวติและทรัพย์สิน หรอืหำกเกิดควำมเสียหำยขึน้ก็มีเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น 

2. เหตุกำรณ์รุนแรง คือ แผ่นดินไหวมีระดับควำมรุนแรงที่สูงมำกและได้สร้ำงควำมเสียหำยต่อชีวิต

และทรัพย์สินค่อนข้ำงมำกด้วย หรือได้เกิดภำวะควำมเสี่ยงขึ้นกับบุคลำกร โดยเฉพำะกำรเข้ำไปใช้อำคำร

ยุทธศำสตรใ์นกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ 

โดยมีแผนกำรด ำเนนิงำนตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ทุกคนรีบยืนหรอืหมอบอยู่ในส่วนของอำคำรที่มีโครงสรำ้งแข็งแรงหรอืหลบอยู่ใต้โตะ๊ทีส่ำมำรถรับ

น้ ำหนักมำกได้ และให้อยูห่่ำงจำกประตู ระเบยีง และหน้ำตำ่ง 

เกิดเหตุแผ่นดนิไหว 

เมื่อแผน่ดนิไหวสงบ ให้ทีมอพยพ เคลื่อนยำ้ย และค้นหำรีบอพยพบุคคลที่อยูภ่ำยในอำคำรออกไป

ที่จุดรวมพล ภำยใต้กำรตัดสนิใจและสั่งกำรของผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินหรอืผู้รักษำกำรแทน 

(กรณีผูอ้ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินไม่อยู่) แต่ให้ระวังกำรเกิดอำฟเตอรช็์อก (aftershock) 

เมื่อรับรูถ้งึแรงสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหว ให้รีบตะโกนหรอืแจ้งให้

เพื่อนรว่มงำนและผู้ใช้บริกำรรับทรำบ 

เมื่ออพยพอยู่จดุรวมพลแล้ว ใหท้ีมประชำสัมพันธ์และผู้ไดร้ับมอบหมำยตรวจนับจ ำนวนบุคลำกร/

ผู้ใชบ้รกิำร และแจ้งให้ผูอ้ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินหรอืผู้รักษำกำรเทนรับทรำบ เพื่อค้นหำและ

ช่วยเหลือในกรณีตรวจนับแลว้มีจ ำนวนไม่ครบ (กรณเีหตุกำรณ์ไม่รุนแรง) 

สังเกต/วิเครำะหส์ถำนกำรณ์และตรวจสอบข้อมลูข่ำวสำรจำกทำงรำชกำร เพื่อประกอบกำร

ตัดสนิใจและกำรสัง่กำรของผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินหรอืผูร้ักษำกำรแทน 

1 
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หมายเหตุ :  กรณแีผ่นดนิไหวไมก่ระทบโครงสร้ำงของอำคำรหรืออำคำรยังคงมีควำมมั่นคงแขง็แรงอยู่ ให้ด ำเนินกำรดังนี ้

                  *   ให้ทีมอพยพ เคลื่อนย้ำย และค้นหำ และทีมปฐมพยำบำล รวมถึงผูไ้ด้รับมอบหมำยเข้ำค้นหำ ชว่ยเหลอื และ 

                       ปฐมพยำบำลผู้ประสบภัยได้ 

       **  ให้ทีมดับเพลงิ หรอืผู้ได้รับมอบหมำยเข้ำท ำกำรดับเพลิงในเบื้องต้นได้ 

เหตุการณ์ไม่รุนแรง 
 

เหตุการณ์รุนแรง 

ผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินหรอืผู้รักษำกำรแทน

ตัดสนิใจและสัง่กำรให้บุคลำกร/ผู้ใช้บริกำร

ท ำงำนหรอืด ำเนินกำรตำมกจิกรรมต่ำงๆ 

ตำมปกต ิ

ผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินและผู้ได้รับ

มอบหมำยด ำเนนิกำรตรวจสอบผลกระทบ

หรอืควำมเสยีหำยที่อำจจะเกิดขึน้กับอำคำร 

แจ้งเหตุแผน่ดินไหวและควำมเสียหำยให้

ผู้บังคับบัญชำที่เกี่ยวข้องตำมล ำดับช้ัน 

ผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินหรอืผู้รักษำกำรแทน

ตัดสนิใจและสัง่กำรให้บุคลำกร/ผู้ใช้บริกำรห้ำม

เข้ำภำยในอำคำรยุทธศำสตร ์

รำยงำนและสรุปเหตุกำรณแ์ผ่นดินไหว พรอ้ม

ข้อมูลควำมเสียหำยเสนอตอ่มหำวิทยำลยัเพื่อ

ทรำบอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร 

 

หำกพบควำมเสยีหำยให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำ

ตำมล ำดับช้ัน และด ำเนินกำรปรับปรุง/แกไ้ข

โดยเร่งด่วน 

 

* กรณีมีบุคคลติดค้ำงภำยในอำคำรและได้รับ

บำดเจ็บสำหัส ให้รบีแจง้หน่วยงำนภำยนอกที่

เก่ียวข้องหรอืทีม่หีนำ้ที่รับผดิชอบโดยตรงเข้ำ

คน้หำและช่วยเหลอืผู้ประสบภัยอย่ำงเร่งด่วน 

 
กรณีเกิดเพลิงไหม ้

หลังจากแผ่นดนิไหว 

 

1 

** รีบแจง้หน่วยดับเพลิง/สถำนีดับเพลิงที่

ตั้งอยู่ใกล้เคยีงเข้ำท ำกำรดับเพลิง 

 

เหตุการณ์สงบ 

 

ผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินและผู้ได้รับมอบหมำย

ด ำเนินกำรตรวจสอบผลกระทบหรอืควำม

เสียหำยที่เกิดขึน้กับอำคำร 
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4.3 ขัน้ตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว 

เป็นกำรด ำเนินกำรช่วยเหลือบุคลำกรและผู้ใช้บริกำรที่เป็นผู้ประสบภัยจำกแผ่นดินไหวและอำคำร

ถล่ม ใหก้ลับคืนสูส่ภำพคงเดิมในชว่งหลังเกิดแผ่นดนิไหว เพื่อเป็นกำรสรำ้งขวัญก ำลังใจของผูป้ระสบภัย ดังนี้ 

4.3.1 กำรบรรเทำทุกข์ หลังเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวสงบให้ผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินร่วมกับทีมปฐม

พยำบำล ด ำเนินกำรตรวจสอบผู้ได้รับบำดเจ็บหรือได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว เพื่อดูแลและ

ช่วยเหลือตำมสิทธิ์ที่ควรได้หรือตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรส ำรวจควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆ ของผูป้ระสบภัย 

เพื่อบรรเทำควำมเดือดรอ้น 

4.3.2 กำรส ำรวจควำมเสียหำยของอำคำร แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 

▪ กรณีเหตุกำรณ์ไม่รุนแรง : ให้ผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินและผู้ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำร

ตรวจสอบควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ต่ำงๆ ของอำคำรอย่ำงละเอียดรอบคอบ เพื่อเป็นกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง รวมถึงกำรท ำควำมสะอำดอำคำรหรือปรับปรุงแก้ไขควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นนั้นให้กลับคืนสู่สภำพ

ปกติโดยเร็วและพร้อมในกำรปฏิบัติงำน โดยอำศัยควำมรว่มมอืของบุคลำกรทุกคน 

▪ กรณีเหตุกำรณ์รุนแรง :  ให้ปิดกั้นพื้นที่อำคำรยุทธศำสตร์ไว้ทั้งหมด เพื่อให้ผู้อ ำนวยกำรภำวะ

ฉุกเฉิน หัวหนำ้งำน ผู้เชี่ยวชำญของมหำวิทยำลัย (กองอำคำรสถำนที่และสำธำรณูปกำร) ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 

เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ และผู้เช่ียวชำญจำกภำยนอก เข้ำร่วมส ำรวจควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น เพื่อประเมินควำมแข็งแรง

ของโครงสร้ำงอำคำรและประเมินมูลค่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หำกส ำรวจและประเมินควำมแข็งแรงของ

โครงสร้ำงอำคำรแล้ว พบว่ำ อำคำรเสียหำยมำกและไม่สำมำรถจะเข้ำใช้อำคำรต่อไปได้ ให้ปิดอำคำรเป็นกำร

ถำวรและหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำวร่วมกับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย และถ้ำหำกอำคำรได้รับควำมเสียหำย

เพียงเล็กน้อยและไม่กระทบต่อโครงสร้ำงหลักของอำคำร ให้ผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินแจ้งบุคลำกรทุกคนได้

รับทรำบและให้ด ำเนินกำรดังเชน่กรณีของเหตุกำรณ์ไม่รุนแรงตำมข้อที่ 1 ขำ้งตน้ 

4.3.3 กำรฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ให้ผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉินด ำเนินกำรขอรับกำรจัดสรร

งบประมำณแผ่นดินจำกส ำนักงบประมำณ หรืองบประมำณเงินรำยได้จำกมหำวิทยำลัยตำมขั้นตอนและระเบียบ

ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดอย่ำงเร่งด่วน หำกพื้นที่บริเวณส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้รับควำมเสียหำยมำกและไม่

สำมำรถให้บุคลำกรเข้ำไปปฏิบัติงำนตำมปกติได้ ให้ขอใช้ “ห้องประชุมบัวเรศ ค าทอง” หรือห้องอื่นๆ ที่ไม่ได้

รับผลกระทบจำกแผ่นดินไหวใช้เป็นสถำนที่ท ำงำนในเบื้องต้นก่อน จนกว่ำจะมีกำรปรับปรุง ซ่อมแซม หรือ

ก่อสร้ำงอำคำรที่ได้รับควำมเสียหำยแลว้เสร็จ 
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ภาคผนวก ก 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

-------------------- 
 

▪ หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย 

รายชื่อ ที่ท างาน โทรศัพท์มือถอื 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

( ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี) 

0-5394-1001-2 08-1568-5369 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 

( ผศ.นพ.ศุภชัย  เชื อรัตนพงษ์) 

0-5394-1003 08-1961-3883 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

( นางเยาวลักษ ณ์  วิรยิะพงษ์ ) 

0-5394-3121 08-9854-3608 

ผูอ้ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่และสำธำรณูปกำร 

( นายนิคม  บัววังโ ป ่ง) 

0-5394-3161 

0-5394-3500 

08-9999-1237 

หัวหนำ้งำนอำคำรสถำนที่ 

( นายณัฐ วิทย ์  ครูบ า) 

0-5394-3192-3 08-9636-1567 

ผูอ้ ำนวยกำรกองกลำง 

( นางพนิดา  จอมจันทร์ยอง) 

0-5394-3011 

0-5394-3024 

08-8252-5379 

หัวหนำ้งำนรักษำควำมปลอดภัย 

(นำยภิเษก  อินใจ) 

0-5394-1173 

0-5394-1109 

08-9853-2653 

หอ้งศูนย์วิทยุสื่อสำร งำนรักษำควำมปลอดภัย 0-5394-1191 

0-5394-2000 

- 

หัวหนำ้ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (รักษำกำรแทน) 

( นายท นงศักด ิ์  เชื อเจ็ดตน ) 

0-5394-3030 

0-5394-2630 

09-8765-1929 

หัวหนำ้งำนบริหำรธุรกำรทั่วไป 

( นายเ กรียงไก ร  ใ จโส ) 

0-5394-3015 08-8253-5125 

หัวหนำ้งำนนโยบำยและประเมนิผล 

( นายท นงศักด ิ์  เชื อเจ็ดตน) 

0-5394-2630 09-8765-1929 

หัวหน้ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง 

( นาย มงคล  เตจ๊ะ) 

0-5394-2633 08-9854-4588 
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▪ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

รายชื่อ ที่ท างาน 

ศูนย์ดับเพลิงเชียงใหม ่ 199 

สถำนีดับเพลิงประตูเชยีงใหม่ (สุเทพ) 0-5325-9438 

สถำนีดับเพลิงเทศบำล (นครพิงค)์ 0-5325-9199 

สถำนีดับเพลิงศรวีิชัย (เอรำวัณ) 0-5325-9518 

สถำนีดับเพลิงป่ำตัน 0-5311-0140 

สถำนีดับเพลิงกู้ภัยพิเศษ (เทศบำลนครเชยีงใหม่) 0-5325-9353 

สถำนีดับเพลิงเทศบำลต ำบลสุเทพ 0-5332-9191 

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัดเชยีงใหม่ 0-5340-8998 

สำยด่วนต ำรวจ (เหตุด่วนเหตุรำ้ย) 191 

สถำนีต ำรวจภูธรภูพิงค์รำชนิเวศน์ 0-5321-1750 

ศูนย์นเรนทร (เจ็บป่วยฉุกเฉิน) 1669 

หนว่ยแพทย์กู้ชพี 1154 

โรงพยำบำลมหำรำชนครเชยีงใหม่ (สวนดอก) 0-5393-6150 
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ภาคผนวก ข 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน  

เพื่อรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัยและแผ่นดินไหว 

-------------------- 
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