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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมา 
สถานการณที่เปล่ียนแปลง 

จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ความไมสมดุลของระบบ
นิเวศน ทําใหภัยพิบัติมีแนวโนมที่จะทวีจํานวนความถี่และความรุนแรงเพ่ิมขึ้น  ไมวาจะเปนภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นจาก
ปรากฏการณทางธรรมชาติ หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย สารเคมีอันตรายขณะเดียวกันการที่มี
การพัฒนาและเจริญกาวหนาทางดานอุตสาหกรรมไดสงผลใหภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายและความ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น เพื่อปองกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนเพื่อใหการ
จัดการดานภัยพบิัติเกิดความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูตลอดเวลา การจัดทําแผนบรรเทาภัยพิบัติ   จึงมี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียมความพรอมไวรองรับสถานการณตั้งแตยามปกติ  ทั้งน้ี   เพ่ือเปน
เคร่ืองมือที่จะชวยใหการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินสามารถดําเนินไปไดอยางมีเปนระบบประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
1.2 นิยามศัพท 

ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง สาธารณภัย อันไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง ภาวะฝนแลง 
ฝนทิ้งชวง ฟาผา ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยจากโรค  หรือการระบาดของแมลง  หรือศัตรูพืชทุกชนิด
อากาศหนาวจัดจนสัตวตองสูญเสียชีวิต ภัยสงครามและภัยอันเน่ืองมาจากการกระทําของผูกอการราย ตลอดจน
ภัยอ่ืน ๆ ไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดขึ้นซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต  รางกายของประชาชนหรือ
ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ 
1.3 ประเภทของภัยพิบัต ิ

ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ  (Natural  Disaster) 
-  ภัยธรรมชาติที่มีลักษณะการเกิดฉับพลัน เชน  นํ้าทวม ลมพายุ  แผนดินไหว / แผนดินถลมโรคระบาด

รุนแรง   
-  ภัยธรรมชาติที่มีลักษณะการเกิดแบบคอยเปนคอยไป  เชน ภาวะแหงแลง  ภาวะหนาว 
ภัยที่เกิดจากมนุษย  (Man-made  Disaster) 
-  ภัยที่เกิดขึ้นอยางจงใจ  เชน การกอการรายในรูปแบบตาง ๆ สงคราม อาวุธชีวภาพ 
-  ภัยที่เกิดขึ้นอยางไมจงใจ   เชน  ไฟไหม  ตึกถลม อุบัติภัยจากการขนสงดานตาง ๆ  

1.4 วัตถุประสงค 
-  เพ่ือจัดระบบการดําเนินงานและเตรียมความพรอมในดานตางๆไวรองรับสถานการณภัยพิบัติตาม

ลักษณะความเสี่ยงภัยในทุกขั้นตอนของการบรรเทาภัยพิบัติทั้งในชวง กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและ     
ภายหลังที่ภัยไดผานพนไปแลว 

-  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถบรรเทา และการฟนฟูบูรณะเม่ือเกิดภัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในทุกสถานการณ 

-  เพ่ือใหพนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ) ทุกคน  ไดทราบและเขาใจหลักการ  
ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน  อยางชัดเจน 

-  เพ่ือใหพนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ) ทุกคน ไดมีสวนรวมในแผนบรรเทา   
ภัยพิบัต ิ
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1.5 ผลกระทบของภัยพิบัติ 

ภัยพิบัติกอใหเกิดผลกระทบในหลายดาน  เชน 
-  ชีวิตและการบาดเจ็บของพนักงาน พนักงานสูญหายและเสียชีวิต 
-  ทรัพยสินของพนักงาน และทรัพยสินของ การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ)  เชน 

อาคารสํานักงาน  สถานีผลิตนํ้า  โครงสรางพ้ืนฐาน บานพักพนักงาน ระบบสาธารณูปโภคเสียหาย 
-  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศวิทยา  แหลงน้ําดิบ เสียหาย 
-  ไมสามารถผลิตนํ้าได ทําใหสูญเสียรายได และชาวบานขาดน้ําอุปโภคบริโภค 
-  จิตใจ  มีความรูสึกกลัว เศรา ตระหนกตกใจ  สับสน หวาดหวั่น นอนไมหลับ 
-  ขาดแคลนนํ้า อาหาร ยา  

1.6 การเผยแพร 
แผนบรรเทาภัยพิบัติจะแจกใหแกบุคคลตามหนวยงานเพื่อใชเปนคูมือปฏิบัติงาน เมื่อมีเหตุฉุกเฉินฯ  

เกิดขึ้น 
1.7 จุดรวมพล 

ตองมีการกําหนดจุดรวมพลโดยพิจารณาวาเปนสถานที่ที่มีความปลอดภัย เม่ือมีคําสั่งการอพยพคน
ออกจากอาคาร  ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล   เพื่อตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อาจติดอยูใน
อาคาร   
1.8 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และมีคําสั่งใหอพยพคนออกจากอาคาร  ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัตหิมายถึง 
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูที่ไดมอบหมาย จะตองรีบไปที่เกิดเหตุรีบไปที่ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน โดย    
ทันทีเพ่ือบัญชาการ                                                             
1.9 หนาที่ของผูรับผิดชอบในการบรรเทาภัยพิบัติ 

1.9.1  ฝายบริหาร 
1.9.2  พนักงานและลูกจางทุกคน 
1.9.3  ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัต ิ
1.9.4  ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน  
1.9.5  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

1.9.1 ฝายบริหาร 
-   ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของ การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ) อยาง

สมํ่าเสมอ และสนับสนุนการดําเนินการ ดานความปลอดภัยของสํานักงานใหญ กปภ. 
-   พิจารณาอนุมัติแผนบรรเทาภัยพิบัต ิ
-   ปฏิบัติตามขอปฏิบัติ (เมื่อเกิดเหตุการฉุกเฉินในพ้ืนที่ของตนเอง) 
-   ทําหนาที่เปนผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติโดยตองไปบัญชาการ ณ ศูนยบัญชาการฯ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

1.9.2 พนักงานและลูกจางทุกคน 
-   อานและทําความเขาใจในแผนบรรเทาภัยพิบัต ิ
-  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติและผูบังคับบัญชาอยาง

เครงครัด 
 
 



- 3 - 
 
1.9.3 ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติมีหนาที่ดังน้ึ 

-   อานและทําความเขาใจในแผนบรรเทาภัยพิบัต ิ
-   เปนผูนําและควบคุมดูแลพนักงานใหสามารถปฏิบัติหนาที่ตามแผนบรรเทาภัยพิบัติ  เม่ือเกิดเหตุการณ

ฉุกเฉิน 
-   สํารวจพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ หากพบเห็นอุปกรณที่เก่ียวกับการปองกัน และแกไข 
    ปญหาภัยพิบัติ  เชน  เคร่ืองมือ อุปกรณแจงเตือนภัย  วิทยุสื่อสาร มีสภาพผิดปกติ เพ่ือทําการแกไข 
    ใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติโดยเร็วที่สุด    
-   สํารวจเสนทางอพยพอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือไมใหมีสิ่งใดที่วางกีดขวางเสนทางอพยพ และหากมีสิ่งใด  

สภาพใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายตอผูอพยพใหรีบแกไขทันที  
1.9.4 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉนิ  

เม่ือไดรับแจงเหตุฉุกเฉินหรือไดรับสัญญาณจากเคร่ืองแจงเหตุฉุกเฉิน 
-   รายงานผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ พรอมแจงเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  และเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัย  (รปภ.) 
- แจงหนวยงานภายในและภายนอกที่เก่ียวของ เพื่อประสานงานและขอความชวยเหลือ       
-  ปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ หรือผูชวยผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ 

1.9.5 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
-   ดูแลปองกัน มิใหบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของเขามาในสถานประกอบการ 
-   รวบรวมรายชื่อผูมาติดตอ  และนําสงเจาหนาที่ประสานงานที่จุดรวมพล          
-   อํานวยความสะดวก  เพื่อใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 
-   ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาจาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากวาตภัย 

2.1 ความหมาย 
วาตภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากพายุลมแรงจนทําใหเกิดความเสียหายแกอาคารบานเรือน 

ตนไม และสิ่งกอสรางตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนบริเวณกวางจากความแรงของลมที่พัดเวียนเขาหาจุดศูนยกลางของพายุ 
โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกลแนวศูนยกลางที่พายุเคลื่อนผาน 
2.2 อันตรายที่เกิดจากวาตภัย 

- เกิดบนบก   ตนไมถอนรากถอนโคน ตนไมทับบานเรือนพัง ผูคนไดรับบาดเจ็บถึงตายเรือกสวน    
ไรนาเสียหาย บานเรือนที่ไมแข็งแรงไมสามารถตานทานความรุนแรงของลมไดพังระเนระนาดหลังคาบานที่ทําดวย
สังกะสีจะถูกพัดเปด กระเบื้องหลังคาปลิววอน เสาไฟฟา เสาโทรเลข เสาโทรศัพทลม สายไฟฟาขาด ไฟฟาลัดวงจร 
เกิดเพลิงไหม ผูคนที่พักอยูริมทะเล  จะถูกคลื่นซัดทวมบานเรือนและกวาด  ลงทะเล ฝนตกหนักมากทั้งวันและทั้ง
คืน อุทกภัยจะตามมา   นํ้าปาจากภูเขาไหลหลากลงมาอยางรวดเร็วและรุนแรงเกิดนํ้าทวมฉับพลันในบริเวณที่ราบ
ลุมเชิงเขา เสนทางคมนาคม  ทางรถไฟ สะพาน  และถนนถูกตัดขาด 

- ในทะเล   มีลมพัดแรงจัดมากเกิดคลื่นใหญ  เรือขนาดใหญอาจถูกพัดพาไปเกยฝงหรือชนหิน
โสโครกทําใหจมได   เรือขนาดเล็กอาจพลิกคว่ําและจมลงเกิดคลื่นใหญซัดฝงทําใหระดับน้ําสูงทวมอาคารบานเรือน
บริเวณริมทะเล  และอาจกวาดสิ่งกอสรางที่ไมแข็งแรงลงทะเลได เรือประมงบริเวณชายฝงจะถูกทําลาย 
2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการบรรเทาภัยที่เกิดจากวาตภัย 

เปนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานในองคกรที่เกี่ยวของเพ่ือใหสามารถดําเนินการ      
ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากวาตภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ
ภายหลังที่ภัยไดผานพนไปแลว 

2.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดวาตภัย 
เปนการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบ หรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนากอนที่วาตภัยจะ    

เกิดขึ้น 
1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาวาตภยัรวมทั้งประสานและฝกซอมแผนการบรรเทาวาตภัย กับพนักงาน

หรือหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ 
2. เฝาระวังและเตือนภัย เผยแพรใหความรู  ประชาสัมพันธ  เพ่ือเปนการรูเทาทันและหลีกเลี่ยง  ใหพน

จากภัยธรรมชาติทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
3. ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร สํานักงาน ประต ูหนาตาง ชองทางลม เสาไฟฟา  และสายไฟฟา 

ทั้งในและนอกบริเวณสํานักงาน โดยปรับปรุงยึดเหน่ียวใหม่ันคงแข็งแรง 
4. ตัดกิ่งไมหรือริดก่ิงไมบริเวณสํานักงานที่อาจหักโคนลงไดจากวาตภัย 
5. ติดตั้งสายลอฟาสําหรับอาคารสูง 
6. สํารวจอาคาร สถานที่ที่มีความม่ันคงแข็งแรงเพ่ือกําหนดเปนเขตพ้ืนที่ปลอดภัย รองรับการอพยพของ

พนักงานในกรณีฉุกเฉิน พรอมจัดทําแผนที่แสดงบริเวณสถานที่ที่กําหนดเปนเขตพ้ืนที่ที่ปลอดภัย          
7. ประชาสัมพันธและแจงขอมูลหนวยงานดานขาวสาร การแจงเตือนและการใหความชวยเหลือใหพนักงาน

รับทราบและเตรียมความพรอมอพยพเม่ือมีเหต ุ เชน การเตรียมเสบียงอาหาร น้ําดื่ม  ยารักษาโรค  ไฟ
ฉายและอุปกรณ  กรณีที่จําเปนในการเผชิญวาตภัยที่อาจเกิดขึ้น 

8. สํารวจจัดทําทะเบียนอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และยานพาหนะที่จําเปนใชในขณะเกิดเหตุ  ถามีไม
ครบควรจัดหาเพ่ิมเติม 

9. สนับสนุนใหมีการปลูกปาเพ่ือบรรเทาความรุนแรงของลมพาย ุ
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2.3.2 ข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 

เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรตาง  ๆ เขาชวยเหลือเพ่ือรักษาชีวิต  ทรัพยสิน
และบรรเทาทุกขแกพนักงานผูประสบภัยตลอดจนลดความรุนแรงของวาตภัยที่เกิดขึ้น 

1. ไมตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบและอยูในอาคารที่ม่ันคงแข็งแรงตลอดเวลาที่เกิดเหตุ  ไม
ออกมาในที่โลงแจง 

2. ปดประตู หนาตางทุกบาน รวมทั้งปรับปรุงและปดก้ันชองทางลมและชองทางตาง  ๆที่ลมจะเขาไป ทําให
เกิดความเสยีหายได 

3. ตัดสะพานไฟ ปดวาลวน้ําและแกสหุงตมใหเรียบรอย 
4. ออกหางจากวัตถุที่เปนสื่อไฟฟาทุกชนิด เชน ลวด โลหะ ทอนํ้า แนวร้ัวบานเปนตน ไมใชอุปกรณไฟฟา

ทุกชนิด รวมทั้งไมสวมใสเคร่ืองประดับที่เปนโลหะ 
5. ไมควรอยูในพ้ืนที่ต่ํา เนื่องจากอาจเกิดน้ําปาไหลหลากหรือนํ้าทวมฉับพลันหรือแผนดินถลมได 
6. ไมใชเทียน ไมขีดไฟหรือสิ่งที่จะทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟเพราะอาจมีแกสร่ัวอยู 
7. ติดตามเหตุการณและคําเตือนลักษณะอากาศของทางราชการอยางใกลชิด 
8. เตรียมพรอมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัย 
9. จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจตามแผนที่กําหนดไว เพ่ือชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยในพ้ืนที่ที่เกิดภัย

และเปนหนวยงาน  ในการสั่งการ อํานวยการ วางแผนและประสานการปฏิบัต ิ
10. ประเมินระดับความรุนแรงของวาตภัยที่เกิดขึ้นและรายงานใหหนวยงานที่เก่ียวของ 
11. จัดชุดปฏิบัติการพยาบาลในลักษณะของหนวยเคลื่อนที่เพ่ือใหการชวยเหลือเบื้องตนและคนหาพนักงาน

ผูประสบภัยเพ่ือทําการปฐมพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ ณ จุดที่เกิดเหตุและนําสงโรงพยาบาล 
12. จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ไดรับความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณอาคาร ประกาศเปนเขต

ควบคุมเพ่ือสะดวกตอการปฏิบตัิงานของเจาหนาที ่
13. ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัย รวมทั้งเคลื่อนยายทรัพยสิน ไปไวในพ้ืนที่ปลอดภัย  และจัดให

มีระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนที่อพยพ 
14. ประกาศแนะนํา แจงเตือนเก่ียวกับสถานการณที่เกิดขึ้น และเปนปจจุบัน 
15. รวบรวมรายงาน ขอมูลความเสียหายและการชวยเหลือ พรอมทั้งสรุปเหตุการณและสถานการณ               

เสนอตอ ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง
และเปนปจจุบันจนกวาเหตุการณจะยุต ิ

16. ประสานขอความชวยเหลือไปยังสํานักงานเขต หรือ จังหวัดที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดนั้น หรือศูนย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เม่ือเกินขีดความสามารถของการประปาสวนภูมิภาค 

17. เม่ือจวนตัวใหคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน  
2.3.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย 

เปนการดําเนินการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยจากวาตภัยใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอนเหตุการณ
หรือดีกวา เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจของพนักงานผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกต ิ

1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 
1.1)  สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของพนักงานผูประสบภัย 
1.2)  จัดสงเคร่ืองอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณที่จําเปนเขาไปยังพ้ืนที่ที่เกิดวาตภัยโดยเรงดวนเพ่ือ

สงเคราะหพนักงานผูประสบภัยและรายงานขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมหากสิ่งของที่จัดเตรียมไม



เพียงพอ จากหนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที ่ เพ่ือใหการสงเคราะหพนักงาน
ผูประสบภัย 
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1.3)  ใหการสงเคราะหพนักงานผูประสบภัย เชน ดานที่พัก นํ้าอุปโภคบริโภค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน

ในเบื้องตน 
1.4)  ความสะอาด ร้ือสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมสิ่งชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 
1.5)  ซอมแซมหรือปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภค เชนการไฟฟา ประปา 
        ถนนที่ชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว 
1.6)  เฝาระวังโรคติดตอที่อาจเกิดขึ้นได เชน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อและปรสิต โรคฉี่หน ู โรค

ผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร  รวมทั้งดําเนินการกําจัดของเสียตางๆ และพาหะนําโรค 
2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 

2.1)  จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพ่ือรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก               
2.2)  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อมั่นในการใหความชวยเหลือ          

ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ) ตอพนักงานผูประสบภัยอยางเต็มที่และเทา
เทียมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 

3.1 ความหมาย 
 อุทกภัย  หมายถึง  เหตุการณที่มีนํ้าทวมพ้ืนดินสูงกวาระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณน้ําฝน

มากจนทําใหมีปริมาณน้ําสวนเกินมาเติมปริมาณนํ้าผิวดินที่มีอยูตามสภาพปกติจนเกินขีดความ สามารถการ
ระบายนํ้าของแมนํ้า ลําคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย โดยการปดกั้น   การไหลของน้ําตาม
ธรรชาติ  ทั้งเจตนาและไมเจตนา  จนเปนอันตรายตอชีวิต   ทรัพยสินของประชาชน และสิ่งแวดลอม  

ดินถลมหรือโคลนถลม  หมายถึง  ปรากฏการณที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจากพ้ืนที่ต่ํากวา
ภายใตอิทธิพลแรงโนมถวงของโลก  และการมีน้ําเปนตัวกลางทําใหมวลวัสดุเกิดความไมเสถียรภาพ อตัราการไถล
เลื่อนดังกลางขางตนอาจชาหรือเร็วขึ้นอยูกับประเภทของวัสดุ  ความลาดชัน  สภาพสิ่งแวดลอม และปริมาณนํ้าฝน  
3.2 อันตรายที่เกิดจากอุทกภัย 

อันตรายและความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยหรือนํ้าทวมไวดังน้ี  
1) ความเสียหายโดยตรง 

-  นํ้าทวมอาคารบานเรือน สิ่งกอสรางและสาธารณสถาน ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหายทาง  เศรษฐกิจ
อยางมาก  บานเรือนหรืออาคารสิ่งกอสรางที่ไมแข็งแรงจะถูกกระแสนํ้าที่ไหลเชี่ยวพังทลายไดคนและสัตว
พาหนะและสัตวเลี้ยงอาจไดรับอันตรายถึงชีวิตจากการจมนํ้าตาย  
-  เสนทางคมนาคมและการขนสง อาจจะถูกตัดเปนชวง ๆ โดยความแรงของกระแสน้ํา ถนน และสะพาน
อาจจะถูกกระแสนํ้าพัดใหพังทลายได สินคาพัสดุอยูระหวางการขนสงจะไดรับความเสียหาย  
-  ระบบสาธารณูปโภค จะไดรับความเสียหาย เชน โทรศัพท โทรเลข ไฟฟา และประปา  

2) ทางออม 
 จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยทั่วไป เกิดโรคระบาด สุขภาพจิตเสื่อม และสูญเสียความปลอดภัย 
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยที่เกิดจากอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 

เปนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน เพ่ือใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาที่เกิด
จากอุทกภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังที่ภัยไดผานพนไปแลว 

3.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 
เปนการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบหรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนากอนที่อุทกภัยจะ       

เกิดขึ้น 
1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาอุทกภัยรวมทั้งประสานและฝกซอมแผนการบรรเทาอุทกภัย กับพนักงาน

หรือหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ 
2. การติดตามขอมูลขาวสารอยางตอเน่ืองของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน  
3. เชื่อฟงคําเตือนอยางเครงครัด 
4. เคลื่อนยายพนักงาน และอุปกรณสํานักงาน  พาหนะและสิ่งของตางๆ ไปอยูในที่สูงซ่ึงเปนพ้ืนที่พนระดับนํ้า

ที่เคยทวมมากอน 
5. เตรียมแพ เรือไม หรือเรือยาง ไวใชเปนพาหนะเมื่อน้ําทวมเปนเวลานาน เพ่ือชวยอพยพ เม่ือเกิดอุทกภัย

รายแรง 
6. เตรียมสํารองอาหาร นํ้าดื่มสะอาด  เคร่ืองเวชภัณฑ ไวใหพอจะมีอาหารรับประทานเม่ือนํ้าทวมเปนเวลา

หลายวัน 



7. เคลื่อนยายพาหนะเชน รถยนต หรือลอเลื่อนไปอยูที่สูง หรือทําแพสําหรับที่พักรถยนตอาจจะใชถังนํ้า
ขนาด 200 ลิตร ผูกติดกันแลวใชกระดานปูก็ได 
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8. เตรียมกระสอบใสดินหรือทราย เพื่อเสริมคันดินที่ก้ันนํ้าใหสูงขึ้น เม่ือน้ําขึน้สูงทวมคันดินที่สรางอยู 
9. สํารวจ รวบรวมขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน          

รวมทั้งสํารวจพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพ 
10. ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูในการปองกันภัย เพ่ือเตรียมรับสถานการณ 
11. กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆใหชัดเจน ไมซ้ําซอน สามารถปฏิบัติงานไดอยาง

รวดเร็วเม่ือเกิดเหตุการณในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 

เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรตาง  ๆเขาชวยเหลือเพ่ือรักษาชีวิตทรัพยสิน
ตลอดจนลดความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้น 

1. ตัดสะพานไฟและปดแกสหุงตมใหเรียบรอย 
2. อยูในอาคารที่แข็งแรงหรืออยูในที่สูงพนระดับนํ้าที่เคยทวมมากอน 
3. ไมควรขับขี่ยานพาหนะฝาไปในขณะเกิดน้ําหลากหรือขณะเกิดนํ้าทวม 
4. ติดตามเหตุการณและคําเตือนเก่ียวกับลักษณะอากาศจากทางราชการอยางใกลชิด 
5. แจงเตือนภัยใหพนักงานอพยพหรือขนยายทรัพยสินไปไวที่ปลอดภัย 
6. ตั้งศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทาภัยตามแผนที่กําหนดไว เชนดานเคร่ืองอุปโภคบริโภค   นํ้าดื่ม ที่

จําเปนตอการดํารงชีพโดยเรงดวน 
7. อพยพพนักงานออกจากพ้ืนที่ประสบภัย ดูแลที่พักชั่วคราว อาหาร นํ้าอุปโภคบริโภค เคร่ืองนุงหม  ที่เห็น

วาเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งจัดระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนที่อพยพ 
8. จัดหนวยบรรเทาทุกข การรักษาพยาบาล รวมทั้งจัดหาเวชภัณฑยารักษาโรคที่จําเปน เพ่ือดูแลสุขภาพ

อนามัยผูประสบภัย 
9. รายงานสถานการณความเสียหายให ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม 

 10.เมื่อจวนตัวใหคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน  
3.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 

เปนการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยจากอุทกภัย ใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอนเหตุการณ เพ่ือเปน
การสรางขวัญกําลังใจของผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกต ิ

 1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 
1.1)  ใหการชวยเหลือแกพนักงานผูประสบภัย เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน 
1.2)  สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของพนักงานผูประสบอุทกภัย 
1.3)  ทําความสะอาดโคลนตม ร้ือสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมสิ่งชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกต ิ
1.4)  ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภค ใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็วที่สุด 
1.5)  ทําความสะอาด ทําลายซากสัตวที่ลมตาย พรอมทั้งจัดการเก็บฝงเพ่ือปองกันโรคระบาด         

2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของพนักงานผูประสบภัย 
2.1) จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลพนักงานผูบาดเจ็บ ผูปวย เพื่อรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก 
2.2)  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือ  ของการ

ประปาสวนภูมิภาคตอพนักงานผูประสบภัย  
 



 
 

บทท่ี 4 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 

4.1 ความหมาย 
แผนดินไหว (Earthquake) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันมีสาเหตุหลักมาจากการขยบั

เคลื่อนตัวของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนน้ีอาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ําที่ไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆ แต
บางคร้ังก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เปนอันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได 

อาคารถลม  หมายถึง  อาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก ตึก บาน โรง เรือน แพ คลังสินคา สํานักงาน 
ที่ไดรับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง ซ่ึงเปนผลมาจากแผนดินไหวและอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือ
พังทลายลงมาได  
4.2 พ้ืนที่เส่ียงภัยแผนดินไหวในประเทศไทย 

1. แผนดินไหวขนาดใหญที่มีแหลงกําเนิดจากภายนอกประเทศ โดยมีแหลงกําเนิดจากตอนใตของประเทศ
จีน พมา ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของ เกาะสุมาตราซ่ึงจะทําใหเกิดแรงสั่นไหวในบริเวณภาคเหนือ 
ภาคใต ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร 

2. แผนดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัว ซ่ึงอยูบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของ
ประเทศ เชน รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแมทา รอยเลื่อนแพร รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมยอุทัยธานี 
รอยเลื่อนศรีสวัสดิ ์รอยเลื่อนเจดียสามองค รอยเลื่อนคลองมะรุย  

4.3 อันตรายที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
ภัยที่เกิดจากแผนดินไหวสามารถแบงออกไดดังน้ี 

1. ภัยจากการสั่นไหวของพ้ืนดิน กอใหเกิดการปรับตัวของดินที่ตางกัน การพังทลายของดินและโคลน และ
การที่ดินมีสภาพกลายเปนของเหลวอาจเกิดอาคารถลมได 

2. ภัยจากการยกตัวของพ้ืนดินบริเวณรอยเลื่อน 
3. ภัยที่เกิดจากคลื่นใตนํ้าที่เรียกวา “Tsunami” คลื่นน้ีเกิดขึ้นจากแผนดินไหวขนาดใหญในทะเล   และ

มหาสมุทร ทําใหเกิดคลื่นทะเลซัดฝง 
4. ภัยจากอัคคีภัยหลังการเกิดแผนดินไหว 

4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลมไดอยางรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังที่ภัยไดผานพนไปแลว 
4.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 

เปนการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบความเสียหายหรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนากอนที่
แผนดินไหวและอาคารถลมจะเกิดขึ้น 

1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาภัยแผนดินไหวและอาคารถลมรวมทั้งประสานและฝกซอม แผนการ
บรรเทาภัยกับพนักงานหรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 

2.  การติดตามขอมูลขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน  และเชื่อฟงคําเตือน
อยางเครงครัด 

3.  ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคารและเคร่ืองใชภายในอาคาร ทําการยึดอุปกรณที่อาจกอใหเกิด
อันตราย เชน ตูและชั้นหนังสือยึดติดกับฝาหรือเสา ไมวางของหนักบนที่สูง 

4.  สอนพนักงานใหรูจักตัดไฟ ปดวาลวนํ้าและแกส 



5.  สํารองเสบียงอาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เคร่ืองนุงหม วัสดุอุปกรณตางๆ อาท ิ ไฟฉาย เคร่ืองมือชาง 
อุปกรณดับเพลิง เพ่ือเตรียมรับแผนดินไหวและอาคารถลมที่จะเกิดขึ้น 
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6.  ซักซอมความพรอมของพนักงาน โดยกําหนดวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและกําหนดจุดนัดพบที่

ปลอดภัย เมื่อมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพื่อการอพยพเคลื่อนยายไปอยูที่ปลอดภัย 
 7.  การประปาสวนภูมิภาคตองจัดเตรียมเจาหนาที่รวมทั้งฝกซอมการชวยเหลือพนักงานเม่ือเกิดแผนดินไหว

หรืออาคารถลมอันเนื่องมาจากแผนดินไหว 
8. สํารวจ พ้ืนที่เสี่ยงภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน รวมทั้งสํารวจ พ้ืนที่

ปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 
9.  ใหมีการตรวจสภาพของอาคารหากไมแข็งแรงใหประสานแจงผูรับผิดชอบเพ่ือใหมีการเสริมความ

แข็งแรง รวมทั้งควบคุมการกอสรางอาคารใหสามารถตานทานแรงแผนดินไหว 
  10. ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูในการปองกันภยัให เพื่อเตรียมรับสถานการณ 

4.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 
เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรตางๆ เขาชวยเหลือเพื่อรักษาชีวิต ทรัพยสิน

และบรรเทาทุกขแกพนักงานผูประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของแผนดินไหวและอาคารถลมที่เกิดขึ้น 
1.  ไมตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบ อยูในที่แข็งแรงปลอดภัย ถาอยูในอาคารใหยืนหรือหมอบอยู

ในสวนของอาคารที่มีโครงสรางแข็งแรงที่สามารถรับน้ําหนักไดมาก หรืออยูใตโตะที่แข็งแรง เพ่ือปองกัน
อันตรายจากสิ่งปรักหักพังรวงหลนลงมา อยูใหหางจากประต ู หนาตาง สายไฟ อุปกรณไฟฟา และสิ่ง
หอยแขวน 

2.  ตัดสะพานไฟ ปดวาลวน้ํา และแกสหุงตมใหเรียบรอย 
3.  หากอยูในรถ ใหหยุดรถจนกวาความสั่นสะเทือนจะหยุด 
4.  หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝงใหมากที่สุดเพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิ (Tsunami) 
5.  อยาใชเทียน ไมขีดไฟหรือสิ่งที่จะทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแกสร่ัวอยู 
6.  ติดตามเหตุการณและคําเตือนของทางราชการอยางใกลชิดและปฏิบัติตามอยางเครงครัด  ไมตื่นตกใจ 
7.  เตรียมความพรอมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัย 
8.  จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจตามแผนที่กําหนดไว เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยในพ้ืนที ่ที่เกิดภัยและเปน

ศูนยกลางในการประสานการชวยเหลือผูประสบภัย 
9.  จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณอาคารที่ถลม 

 10.  ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัยรวมทั้งเคลื่อนยายทรัพยสินขององคกรไปไวในพ้ืนที่ปลอดภัย 
 11.  เม่ือจวนตัวใหคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน  

4.4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 
เปนการดําเนินการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม ใหกลับคืนสูสภาพคงเดิม

ในชวงกอนเหตุการณ เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจของพนักงานผูประสบภัย 
1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 

1.1) สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของพนักงานผูประสบภัย 
1.2) ใหการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัย เชนที่พักอาศัยชั่วคราว นํ้าอุปโภคบริโภค เพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอน 
1.3)  ทําความสะอาด ร้ือสิ่งปรักหักพัง  สิ่งชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 

2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 



2.1)  จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพ่ือรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก 
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2.2)  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อมั่นในการใหความชวยเหลือ              

ของการประปาสวนภูมิภาคตอพนักงานผูประสบภัยอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 5 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากคล่ืนสึนามิ  (tsunami) 

5.1 ความหมาย 
  คลื่นสึนามิ (tsunami) หมายถึง  คลื่นยักษ คําวาสึนามิเปนภาษาญ่ีปุน  แปลวา คลื่นทาเรือ 

สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่นสึนามิเฉพาะแหง (Local  Tsunami) มักจะเกิดใกลๆชายฝง
และเคลื่อนเขาถลมชายฝงอยางทันทีทันใด  และประเภทที่สอง  คือ คลื่นสึนามิ ที่เดินทางขามทวีป (Distance 
Tsunami) มักจะเกิดจากแผนดินไหวที่คอนขางรุนแรงและสามารถเคลื่นตัวขามทวีปไปยังชายฝงที่อยูหางไกล
หลายหมื่นกิโลเมตร โดยสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด  ดินถลม  
และดาวเคราะหนอยตกลงมาสูมหาสมุทร 

สาเหตุการเกิดคล่ืนสึนามิ 
การเกิดแผนดินไหว แผนดินเคลื่อนตัว ภูเขาไฟระเบิด หรือจากวัตถุนอกโลก เชน ดาวหางหรือ          

อุกาบาตตก  สูพ้ืนทะเลหรือมหาสมุทรบนผิวโลก คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นนี้จะถาโถมเขาสูพ้ืนที่ชายฝงทะเลดวยความ
รวดเร็วและรุนแรง สรางความเสียหายอยางใหญหลวงใหแกชีวิตและทรัพยสินที่อยูอาศัยที่พังพินาศไปพรอม ๆ กับ
มนุษยจํานวนมากมายที่อาจไดรับบาดเจ็บและลมตายไปดวยฤทธิ์ของมหาพิบัติภัยที่เกิดขึ้น 
5.2 สัญญาณเตือนกอนเกิดสึนาม ิ  

1. เม่ือรูวามีแผนดินไหวเกิดขึ้น ขณะที่อยูในทะเลหรือบริเวณชายฝง ใหรีบออกจากบริเวณชายฝงไปยัง
บริเวณที่สูงหรือที่ดอนทันท ี โดยไมตองรอประกาศจากทางราชการ เนื่องจากคลื่นสึนามีเคลื่นที่ดวย
ความเร็วสูง 

2. เม่ือไดรับฟงประกาศจากทางราชการเก่ียวกับการเกิดแผนดินไหวบริเวณทะเลอันดามัน ใหเตรียมรับ
สถานะการณที่อาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาได โดยดวน 

3. สังเกตปรากฏการณของชายฝง หากทะเลมีการลดของระดับน้ําลงมาก หลังการเกิดแผนดินไหวให
สันนิษฐานวาอาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได ใหอพยพ คนในครอบครัว สัตวเลี้ยง ใหอยูหางจากชายฝง
มากๆและอยูในที่ดอนหรือน้ําทวมไมถึง 

4. ถาอยูในเรือซ่ึงจอดอยูในทาเรือหรืออาวใหรีบนําเรือออกไปกลางทะเล เม่ือทราบวาจะเกิดคลื่นสึนามิพัด
เขาหา เพราะคลื่นสึนามิที่อยูไกลชายฝงมากๆ จะมีขนาดเล็ก 

5. คลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นไดหลายระลอกจากการเกิดแผนดินไหวคร้ังเดียว เน่ืองจากมีการแกวงไปมาของนํ้า
ทะเล ดังนั้นควรรอสักระยะหน่ึงจึงสามารถลงไปชาดหาดได 

6. ติดตามการเสนอขาวของทางราชการอยางใกลชิดและตอเน่ือง 
7. อยาลงไปในชายหาดเพ่ือดูคลื่นสึนาม ิเพราะเม่ือเห็นคลื่นแลวก็ใกลเกินกวาจะหลบหนีทัน 
8. คลื่นสึนาม ิในบริเวณหน่ึงอาจมีขนาดเล็ก แตอีกบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดใหญ ดังน้ันเม่ือไดยินขาวการเกิด

คลื่นสึนามิ ขนาดเล็กในสถานที่หน่ึง จงอยาประมาทใหเตรียมพรอมรับสถานการณ 
5.3 พ้ืนที่เส่ียงการเกิดสึนามิ 

1. บริเวณแหลงที่อาศัยระยะใกลชายฝง 
2. การกอสรางใกลชายฝงในยานที่มีความเสี่ยงสูง 
3. ที่พักอาศัยอยูใกลชายหาด ควรจัดทําเขื่อน กําแพง ปลูกตนไม วางวัสด ุ ลดแรงปะทะของนํ้าทะเล                   

และกอสรางที่พักอาศัยใหม่ันคงแข็งแรง ในบริเวณยานที่มีความเสี่ยงภัยในเร่ืองคลื่นสึนามิ  
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5.4 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยคล่ืนสึนามิ  

5.4.1 ข้ันตอนการปฏิบัติกอนเกิดคล่ืนสึนามิ 
1. เตรียมการปองกันพ้ืนที่เสี่ยงภัยใหสอดคลองกับระดบัความเสี่ยง 
2. มีระบบเตือนภัยที่ดีสามารถเตือนภัยไดลวงหนานานพอ และแจงเตือนไดทั่วถึง 
3. จัดทําแผนอพยพหนีภัยและเตรียมสถานที่ปลอดภัยและเสนทางหนีภัยใหพรอม 
4. วางแผนลวงหนา หากเกิดสถานการณขึ้นจริง ในเร่ืองการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

กําหนดขั้นตอนในดานการชวยเหลือบรรเทาภัยดานสาธารณสุข การร้ือถอน และฟนฟูสิ่งกอสราง เปน
ตน 

5. ประชาสัมพันธ และใหความรูพนักงาน ในเร่ืองการปองกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ และแผนดินไหว  
6. ใหพนักงานสวนรวมในการจัดการภัยจากคลื่นสึนาม ิ
7. มีแผนปฏิบัติการและฝกซอมแผนสมํ่าเสมอ   
8. เตรียมการดานรักษาพยาบาลและสาธารณสุขใหพรอม 
9. จัดทําฐานขอมูลและเตรียมขอมูลบุคลากร เคร่ืองมือและอุปกรณใหมีความพรอม 

10. สรางเสริมทักษะและความชํานาญใหแกพนักงาน 
5.4.2 ข้ันตอนการปฏิบัติในขณะเกิดคล่ืนสึนามิ  

1. เตรียมความพรอมดานกําลังคน เคร่ืองจักร เคร่ืองมืออุปกรณกูภัยและปจจัยชวยเหลือ 
2. การประสานงานกันระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อเฝาระวังแลกเปลี่ยนขอมูล และติดตามสถานการณ 

อยางใกลชิด  
3. เตรียมอุปกรณสื่อสารสํารอง ระบบไฟฟาสํารอง และรถไฟฟาสองสวาง  
4. การประกาศเตือนภัยลวงหนาเปนขั้นตอน  
5. เตือนภัยลวงหนาใหพนักงาน  ประชาชนและนักทองเที่ยวที่อยูบริเวณชายหาด และพื้นที่เสี่ยงภัยทราบ   
6. ตั้งศูนยอํานวยการที่สามารถเปนแกนในการสั่งการ ประสานงาน อยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับโดยใช

ระบบการบัญชาการเหตุการณ  
7. ตรวจสอบขอมูลและประสานงานหนวยงานเครือขายซ่ึงมีศักยภาพสูง 

5.4.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดคล่ืนสึนามิ  
1. การใหความชวยเหลือตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว ทั่วถึงและไมซํ้าซอน  
2. ใหการสงเคราะหพนักงานผูประสบภัย ดานที่พักอาศัย น้ําอุปโภคบริโภค เคร่ืองนุงหมเพื่อบรรเทาความ

เดือดรอน 
3. ทําความสะอาดโคลนตม ร้ือสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมบานเรือน ที่พักอาศัย อาคาร สํานักงานและสิ่งชํารุด

เสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกต ิ
4. ประสานการชวยเหลือจากหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหมีทิศทางสอดคลองกันและมีขอมูลการ

ชวยเหลือตางๆ รวบรวมไว  
5. ประเมินความเสยีหายรวดเร็วและถูกตอง เพ่ือใหการของบประมาณและขอความชวยเหลือตาง  ๆทําได

เร็วและตรงความตองการ 
6. จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพ่ือรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก 



7. จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือของการ
ประปาสวนภูมิภาค ตอพนักงานผูประสบภัยอยางเต็มที ่

 

บทท่ี 6  
แผนฉุกเฉินปองกันแกสคลอรีนรั่ว 

6.1 หลักการและเหตุผล 
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ)   ใชแกสคลอรีนมาใชในขบวนการผลิตน้ําประปา   

ถึงแมวาคลอรีนจะมีประโยชนมากมายเพียงใดก็ตาม  แตก็ยังมีความเปนอันตรายหรือความเปนพิษตามคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของคลอรีน  ดังน้ัน การนําคลอรีนมาใชประโยชนจึงจําเปนอยางยิ่ง  ที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับอันตราย
และมาตรการปองกันอันตรายของคลอรีนนั้นเปนอยางดีดวย  เพ่ือจะไดมีความรูและมีความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับคลอรีนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ   
6.2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหพนักงาน การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ)  ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัวไหล  จัดการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกตนเอง บุคคลอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ รวมถึง
ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง   

2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน 
3. เปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นโดยใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

6.3 เปาหมาย 
พนักงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตอง ตัง้แตขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอน

การปฏิบัตขิณะเกิดเหตุฉุกเฉิน  และขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ สํานักงานการประปา และ
สถานีผลิตน้ํา ทุกๆ แหง ของ การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ) 
6.4 กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) 

เม่ือมีคําสั่งการอพยพคนออกจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหเจาหนาที่อพยพประจําแตละอาคาร  
นําพนักงานที่อยูในโซนไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อาจติดอยูในอาคาร   

 

        

    
Error! 

 
 

 
 
 
 
 

 

จุดรวมพล 
อาคารวัดอัตรา

การไหล 

 
 

อาคาร
สํานักงานหลัง

ใหม 

 
 

อาคาร
สํานักงานหลัง

เกา 

 
เสาธง 

ทางเขาและ 
ทางออก 

ชองทางดวน
ชําระคาน้ํา 

ถังน้ําใส 

 
ถังนํ้าใส 

 
ถังตกตะกอน 

 
โรงกรองน้ํา 

ปาตัน 
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6.5 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง 0-5323-3477  
          หมายเลขโทรศัพทติดตอภายในกับศูนย ฯ 123  

หมายเลขโทรสาร 0-5325-2272 
6.6 หนาที่ของผูรับผิดชอบภายในสํานักงานประปา 

1. ฝายบริหาร ใหผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการดังนี ้
1.1  ทําหนาที่เปนผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน  
1.2  กําหนดผูรับผิดชอบในพ้ืนที่ตาง ๆ ของสํานักงาน โดยแตละพ้ืนที่ปดประกาศใหทราบเปน

ลายลักษณอักษร 
1.3  กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล)   และหากสถานีผลิตอยูใกลบานพักของ ประชาชนก็

ตองเตรียมพ้ืนที่ทีจ่ะอพยพ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินดวย 
1.4  จัดใหมีมาตรการการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันเหตุฉุกเฉิน 
1.5  ใหการสนับสนุนและประสานงานใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

2. พนักงานและลูกจาง 
2.1  ในกรณีพบเห็นเหตุฉุกเฉินใหแจงศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินทันท ี

 2.2  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
3. ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

 3.1  อานและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉินปองกันสารแกสคลอรีนร่ัว 
 3.2  เปนผูนําควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาที่อพยพในแตละอาคาร 

4. เจาหนาที่อพยพ หมายถึง พนักงานที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่เปนเจาหนาที่อพยพประจําแตละ
อาคาร 

 4.1  เตรียมรายชื่อพนักงานในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือใหไดรูวามีจํานวนพนักงานอยูเทาไหร 
เพราะเม่ือตองอพยพจะไดควบคุมจํานวนพนักงานไดอยางถูกตองครบถวน 

 4.2  เม่ือถึงเวลาอพยพตองพาพนักงาน และผูเขามาติดตอออกทางออกที่ใกลที่สุด และไปยัง
จุดรวมพล 

 4.3  ทําการตรวจสอบคร้ังสุดทายกอนออกจากอาคารวาไมมีผูใดคางอยูในสํานักงาน 
 4.4  เม่ือไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบ  

5. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
 5.1  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มีหนาที่ดูแลปองกันไมใหบุคคลภายนอกที่ไมเก่ียวของเขา

มาในอาคารสํานักงานประปา 
 5.2  รวบรวมรายชื่อผูที่เขามาติดตอ และนําสงเจาหนาที่ประสานงานที่จุดรวมพล  

5.3  อํานวยความสะดวก เพ่ือใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 
5.4  ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาจาง 

6.7 ขัน้ตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยแกสคลอรีนร่ัว 
6.7.1 ข้ันตอนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุแกสคลอรีนร่ัว 

โรงจอดรถ พัสดุ 

 



1.  จัดทําแผนฉุกเฉินปองกันสารเคมี แกสคลอรีนร่ัว 
2.  ตรวจตราสภาพถังบรรจุแกสและอุปกรณจายแกสใหอยูในสภาพดีและปลอดภัย 
3.  เก็บถังไวในที่รม อยาวางตากแดดหรือไวกลางแจง 
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4.  พยายามใชถังแกสตามลําดับการจัดสง เพ่ือใหมีการเก็บไวเพ่ือใชงานในระยะเวลาที่สั้นที่สุดสงพนักงาน

ที่ทํางานเก่ียวของกับสารเคมีเขารับการอบรมในหลักสูตรการปองกันและระงับสารเคมีอันตราย 
5   ควรทําปายหมายเลขที่ถัง  เพ่ือปองกันการหลงลืม 
6.  อยาใชวิธีการจายแกสที่ไมถูกตองและไมปลอดภัย  เชน  การจายโดยตรงโดยไมผานเคร่ืองจายแกส

คลอรีน 
7.  จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและเคร่ืองมือตาง ๆ ที่จําเปนไว และตองอยูในสภาพที่พรอมจะใช

งาน ไดทันท ี
7.1  อุปกรณเตือนภัย - เคร่ืองตรวจแกสคลอรีนร่ัว 
7.2  อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

 -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบสารเคมีกรองอากาศ 
 -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบถังบรรจุอากาศ 

7.3   อุปกรณควบคุมและระงับภัย 
   -  ฝาครอบนิรภัย 
   -  หีบนิรภัย 

8.   ออกแบบตดิตั้งและใชเคร่ืองจายแกสคลอรีนที่มีคุณภาพดี  ใชงานไดทนทาน  บํารุงรักษาไมยาก 
9.   มีระบบการบํารุงรักษาเคร่ืองจายแกสที่มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

10.  ติดตั้งเคร่ืองทําลายแกสคลอรีนทุกแหงที่มีเคร่ืองจายแกสคลอรีนใชงาน  เมื่อแกสคลอรีนร่ัวเคร่ืองก็จะ
ทําลายคลอรีนไดหมด โดยไมฟุงกระจายออกไป 

11.  กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับแกคลอรีน และถือปฏิบัติอยางเขมงวด จริงจัง 
และตอเน่ือง 

12.  ใหความรูโดยการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานไดทราบถึงอันตราย และการปองกัน ควบคุม และระงับ
อันตรายจากแกสคลอรีน 

13.  จัดหาเคร่ืองเตือนภัย เชน เคร่ืองตรวจจับคลอรีนร่ัว  เคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หนากาก
ปองกันคลอรีน  ถุงมือ  รองเทา  หมวก  เคร่ืองมือ  อุปกรณควบคุมและระงับอันตราย 
เชน  ฝาครอบนิรภัย  หีบนิรภัย 

14.  มีการฝกซอมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน และระบบบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณปองกันและระงับอันตราย
จากแกสคลอรีน และลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง ตอเน่ือง 

15.  ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอของศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินและหนวยงานตาง ๆที่เกี่ยวของที่
จะตองขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
6.7.2  ข้ันตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว 

1  ตองมีผูปฏิบัติงานอยางนอย 2 คนพรอมกัน 
2. เม่ือมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นตองรีบมาตรวจสอบโดยเร็ว 
3. ถาไดกลิ่นคลอรีนตองสวมหนากากทันท ี
4. ตรวจสอบหารอยร่ัวใหพบวาร่ัวที่ใด 
5. ร่ัวที่เคร่ืองจายแกสคลอรีน ใหปดวาลวใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 



6. ร่ัวที่วาลว หรือเกลียววาลว ใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
7. ร่ัวที่หลอดคลอรีนใหลากทิ้งลงในหีบนิรภัย ปดฝาขันใหแนน 
8. ระบายแกสทิ้ง หรือตอเขากับเคร่ืองจายแกสนําไปใชตามปกต ิ
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9. ใหสังเกตที่เกจวัดความดันของแกสวาตกศูนย แนใจวาแกสระบายออกไปหมดแลวไมนอยกวา 15 วัน จึง

นําหลอดร่ัวขึ้นมาจากหีบนิรภัย 
9.1 หากดําเนินการแลวไมสําเร็จก็ใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชาตอไป  
9.2 หากประเมินสถานการณแลวพบวาการร่ัวไหลของสารเคมีมีปริมาณร่ัวมาก ตองรีบออกมาจากจุด

ที่เกิดเหตุ รายงานไปยังผูบังคับบัญชาทราบทันท ี
9.3 ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย และพนักงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งหมดรวมกันวางแผนที่

จะดําเนินการระงับเหตุดังกลาวโดยเร็วที่สุด 
9.4 ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายอพยพบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู

ในบริเวณใกลเคียงไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัย(จุดรวมพล) ที่กําหนดไวในแผน 
การอพยพบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 

1. กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) ตามแผนที่วางไวกอน 
2. กอนที่จะอพยพไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัยควรดูทิศทางลมดวยวาทิศทางที่สารเคมีฟุงกระจายน้ัน 
 ไมควรที่จะเปนจุดที่รวมพล ถาสารเคมีที่ฟุงกระจายมาทางเดียวกัน ผูดูแลการอพยพจะตอง 
 ดําเนินการเปลี่ยนจุดรวมพลทันท ี
3. อํานวยความสะดวกใหแกผูอพยพโดยการหาอาหาร น้ํา และสิ่งที่จําเปนอื่น ๆ  
4. ตองสํารวจใหแนใจวาสารเคมีที่ฟุงกระจายดังกลาว ไดสลายตัวไปแลว จึงจะนําผูอพยพกลับ 

ไปยังที่พัก 
9.5 หากไมสามารถควบคุมไดจะตองดําเนินการติดตอผูขายสารเคมีดังกลาวเพ่ือขอคําแนะนําหรือ

เพ่ือใหเขามาดําเนินการระงับเหต ุ
9.6 หลังจากควบคุมสถานการณไดแลว ตรวจสอบอุปกรณทุกชิ้นหลังการใชและนําไปเก็บใหถูกที่เพ่ือ

รอใชในคร้ังตอไป 
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แผนผัง ข้ันตอนการปฏิบัติการ เมื่อเกิดเหตุการณแกสคลอรีนรั่ว 
 
 

 
 

เ ต ร ีย ม อ ุป ก ร ณ ใ ห พ ร อ ม  

เ ข า ไ ป ต ร ว จ ส อ บ  

ไ ด ก ล ิ่น ค ล อ ร ีน  
ห ร ือ ไ ม   

ส ัญ ญ า ณ เ ต ือ น ภ ั ย ด ั ง  

ไ ม ไ ด ก ล ิ่น ค ล อ ร ี น  

ต ร ว จ เ ช ็ค เ ค ร ื่อ ง ต ร ว จ จ ับ  

ไ ด ก ล ิ่น ค ล อ ร ีน  

ส ว ม ห น า ก า ก ป อ ง ก ัน ไ อ พ ิษ  

ต ร ว จ ส อ บ ห า
ร อ ย ร ั่ว  

ร ั่ว ท ี่ถ ัง  
ร ั่ว ท ี่ว า ล ว  

ใ ช เ ซ ฟ ต ี้  
ไ ซ ล ิ น เ ด อ ร  ใ ช เ ช ฟ ต ี้ แ ค ็ป  

ใ ช แ อ ม โ ม เ น ีย  
ต ร ว จ เ ช ็ค ร อ ย ร ั่ว  

ย ัง ร ั่ว อ ย ู  
แ ก ไ ข ห ย ุด ร ั่ว  

ต อ เ ข  า เ ค ร ื่อ ง จ า ย เ พ ื่อ น ํา ไ ป ใ ช อ ีก ห ร ือ ร ะ บ า ย ท ั้ง  
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6.7.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนรั่ว 
1. สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆของพนักงาน หรือประชาชนที่ไดรับความเสยีหาย 
2. จัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือใหมมาซอมแซม หรือเพ่ิมเติมแทนที่เสียหายเพ่ือกลับสูสภาพพรอมใชงานใหเร็ว

ที่สุด 
3. จัดใหมีการบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ จากเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัว 
4.  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือของ การ

ประปาสวนภูมิภาคตอผูประสบเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัวอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 


