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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมา 
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

จากสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ความไมสมดุลของระบบนิเวศน ทําให
ภัยพิบัติมีแนวโนมท่ีจะทวีจํานวนความถ่ีและความรุนแรงเพ่ิมขึ้น  ไมวาจะเปนภัยพิบัติ ท่ีเกิดขึ้นจากปรากฏการณทางธรรมชาติ 
หรือภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย สารเคมีอันตรายขณะเดียวกันการท่ีมีการพัฒนาและเจริญกาวหนาทางดาน
อุตสาหกรรมไดสงผลใหภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นมีความหลากหลายและความสลับซับซอนมากย่ิงข้ึน 

ดังน้ัน เพ่ือปองกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนเพ่ือใหการ จัดการดานภัย
พิบัติเกิดความสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีมีอยูตลอดเวลา การจัดทําแผนบรรเทาภัยพิบัต ิ  จึงมีความสําคัญและจําเปนอยาง
ย่ิงท่ีจะตองเตรียมความพรอมไวรองรับสถานการณตั้งแตยามปกติ  ท้ังนี้   เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินสามารถดําเนินไปไดอยางมีเปนระบบประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
1.2 นิยามศัพท 

ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง สาธารณภัย อันไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง  ภาวะฝนแลง ฝนท้ิงชวง 
ฟาผา ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยจากโรค  หรือการระบาดของแมลง  หรือศัตรูพืชทุกชนิดอากาศหนาวจัดจนสัตว
ตองสูญเสียชีวิต ภัยสงครามและภัยอันเน่ืองมาจากการกระทําของผูกอการราย ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ ไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือ
มีผูทําใหเกิดขึ้นซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชนหรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ 
1.3 ประเภทของภัยพิบัต ิ

ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ  (Natural  Disaster) 
-  ภัยธรรมชาติท่ีมีลักษณะการเกิดฉับพลัน เชน  นํ้าทวม ลมพายุ  แผนดินไหว / แผนดินถลมโรคระบาดรุนแรง   
-  ภัยธรรมชาติท่ีมีลักษณะการเกิดแบบคอยเปนคอยไป  เชน ภาวะแหงแลง  ภาวะหนาว 
ภัยท่ีเกิดจากมนุษย  (Man-made  Disaster) 
-  ภัยท่ีเกิดข้ึนอยางจงใจ  เชน การกอการรายในรูปแบบตาง ๆ สงคราม อาวุธชีวภาพ 
-  ภัยท่ีเกิดข้ึนอยางไมจงใจ   เชน  ไฟไหม  ตึกถลม อุบัติภัยจากการขนสงดานตาง ๆ  

1.4 วัตถุประสงค 
-  เพ่ือจัดระบบการดําเนินงานและเตรียมความพรอมในดานตางๆไวรองรับสถานการณภัยพิบัติตามลักษณะความเสี่ยง

ภัยในทุกข้ันตอนของการบรรเทาภัยพิบัติท้ังในชวง กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย  และภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว 
-  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถบรรเทา และการฟนฟูบูรณะเม่ือเกิดภัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในทุก

สถานการณ 
-  เพ่ือใหพนักงาน กปภ. ทุกคน  ไดทราบและเขาใจหลักการ  ข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติงาน  อยางชัดเจน 
-  เพ่ือใหพนักงาน กปภ.ทุกคน ไดมีสวนรวมในแผนบรรเทาภัยพิบัติ 
 
 

1.5 ผลกระทบของภัยพิบัต ิ
ภัยพิบัติกอใหเกิดผลกระทบในหลายดาน  เชน 
-  ชีวิตและการบาดเจ็บของพนักงาน พนักงานสูญหายและเสียชีวิต 
-  ทรัพยสินของพนักงาน และทรัพสินของ กปภ.  เชน บานเรือนพัง สถานประกอบการ สํานักงานสถานีผลิตนํ้า  

โครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภคเสียหาย 
-  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศวิทยา  แหลงน้ําดิบ เสียหาย 
-  ไมสามารถผลิตน้ําได ทําใหสูญเสียรายได และชาวบานขาดน้ําอุปโภคบริโภค 
-  จิตใจ  มีความรูสึกกลัว เศรา ตระหนกตกใจ  สับสน หวาดหว่ัน นอนไมหลับ 
-  ขาดแคลนน้ํา อาหาร ยา  
 



1.6 การเผยแพร 
แผนบรรเทาภัยพิบัติจะแจกใหแกบุคคลตามหนวยงานเพ่ือใชเปนคูมือปฏิบัติงาน เม่ือมีเหตุฉุกเฉินฯ เกิดข้ึน 

1.7 จุดรวมพล 
ตองมีการกําหนดจุดรวมพลโดยพิจารณาวาเปนสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย เ ม่ือมีคําส่ังการอพยพคนออกจาก

อาคาร  ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล   เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคคลท่ีอาจติดอยูในอาคาร   
1.8 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีคําส่ังใหอพยพคนออกจากอาคาร  ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติหมายถึง ผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงานหรือผูท่ีไดมอบหมาย จะตองรีบไปท่ีเกิดเหตุรีบไปท่ีศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน โดยทันทีเพ่ือบัญชาการ                                                   
1.9 หนาท่ีของผูรับผิดชอบในการบรรเทาภัยพิบัต ิ

1.9.1  ผูจัดการ 
1.9.2  พนักงานและลูกจางทุกคน 
1.9.3  หัวหนางาน ทุกสายงาน 
1.9.4  ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน  
1.9.5  พนักงานและลูกจางทุกคน 

1.9.1 ฝายบริหาร 
-   ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของ กปภ. อยางสมํ่าเสมอ และสนับสนุนการดําเนินการ ดานความ

ปลอดภัยของสํานักงานกปภ.สาขาฝาง 
-   พิจารณาอนุมัติแผนบรรเทาภัยพิบัติ 
-   ปฏิบัติตามขอปฏิบัติ (เม่ือเกิดเหตุการฉุกเฉินในพ้ืนท่ีของตนเอง) 
-   ทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติโดยตองไปบัญชาการ ณ ศูนยบัญชาการฯ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

1.9.2 พนักงานและลูกจางทุกคน 
-   อานและทําความเขาใจในแผนบรรเทาภัยพิบัติ 
-  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติและผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด 

1.9.3 ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติมีหนาที่ดังนึ ้
-   อานและทําความเขาใจในแผนบรรเทาภัยพิบัติ 
-   เปนผูนําและควบคุมดูแลพนักงานใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามแผนบรรเทาภัยพิบัติ  เม่ือเกิดเหตุการณ

ฉุกเฉิน 
-   สํารวจพ้ืนท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ หากพบเห็นอุปกรณท่ีเกี่ยวกับการปองกัน และแกไข 
    ปญหาภัยพิบัติ  เชน  เครื่องมือ อุปกรณแจงเตือนภัย  วิทยุสื่อสาร มีสภาพผิดปกติ เพ่ือทําการแกไข 
    ใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติโดยเร็วท่ีสุด    
-   สํารวจเสนทางอพยพอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือไมใหมีสิ่งใดท่ีวางกีดขวางเสนทางอพยพ และหากมีส่ิงใด  สภาพ

ใดท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายตอผูอพยพใหรีบแกไขทันที  
1.9.4 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน  

เม่ือไดรับแจงเหตุฉุกเฉินหรือไดรับสัญญาณจากเครื่องแจงเหตุฉุกเฉิน 
-   รายงานผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ พรอมแจงเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน  และพนักงานทุกคน 
- แจงหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประสานงานและขอความชวยเหลือ       
-  ปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ หรือผูชวยผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ 

1.9.5 พนักงานและลูกจางฯ ทุกคน 
-   ดูแลปองกัน มิใหบุคคลภายนอกท่ีไมเกี่ยวของเขามาในสถานประกอบการ 
-   รวบรวมรายชื่อผูมาติดตอ  และนําสงเจาหนาท่ีประสานงานท่ีจุดรวมพล          
-   อํานวยความสะดวก  เพ่ือใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 
-   ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในสัญญาจาง 

 



บทท่ี 2 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากวาตภัย 

2.1 ความหมาย 
วาตภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากพายุลมแรงจนทําใหเกิดความเสียหายแกอาคารบานเรือน ตนไม และ

ส่ิงกอสรางตางๆ ท่ีเกิดขึน้เปนบริเวณกวางจากความแรงของลมท่ีพัดเวียนเขาหาจุดศูนยกลางของพายุ โดยความเสียหายจะมี
มากท่ีสุดบริเวณใกลแนวศูนยกลางท่ีพายุเคลื่อนผาน 
2.2 อันตรายท่ีเกิดจากวาตภัย 

- เกิดบนบก   ตนไมถอนรากถอนโคน ตนไมทับบานเรือนพัง ผูคนไดรับบาดเจ็บถึงตายเรือกสวน  ไรนาเสียหาย 
บานเรือนท่ีไมแข็งแรงไมสามารถตานทานความรุนแรงของลมไดพังระเนระนาดหลังคาบานท่ีทําดวยสังกะสีจะถูกพัดเปด 
กระเบื้องหลังคาปลิววอน เสาไฟฟา เสาโทรเลข เสาโทรศัพทลม สายไฟฟาขาด ไฟฟาลัดวงจร เกิดเพลิงไหม ผูคนท่ีพักอยูริม
ทะเล  จะถูกคล่ืนซัดทวมบานเรือนและกวาด  ลงทะเล ฝนตกหนักมากท้ังวันและท้ังคืน อุทกภัยจะตามมา   น้ําปาจากภูเขา
ไหลหลากลงมาอยางรวดเร็วและรุนแรงเกิดนํ้าทวมฉับพลันในบริเวณท่ีราบลุมเชิงเขา เสนทางคมนาคม  ทางรถไฟ สะพาน  และ
ถนนถูกตัดขาด 

- ในทะเล   มีลมพัดแรงจัดมากเกิดคลื่นใหญ  เรือขนาดใหญอาจถูกพัดพาไปเกยฝงหรือชนหินโสโครกทําใหจม
ได   เรือขนาดเล็กอาจพลิกควํ่าและจมลงเกิดคลื่นใหญซัดฝงทําใหระดับน้ําสูงทวมอาคารบานเรือนบริเวณริมทะเล  และอาจ
กวาดส่ิงกอสรางท่ีไมแข็งแรงลงทะเลได เรือประมงบริเวณชายฝงจะถูกทําลาย 
2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการบรรเทาภัยท่ีเกิดจากวาตภัย 

เปนการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานในองคกรท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาท่ีเกิดจากวาตภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว 

2.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดวาตภัย 
เปนการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบ หรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนากอนท่ีวาตภัย จะเกิดขึ้น 

1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาวาตภัยรวมท้ังประสานและฝกซอมแผนการบรรเทาวาตภัย กับพนักงานหรือหนวยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

2. เฝาระวังและเตือนภัย เผยแพรใหความรู  ประชาสัมพันธ  เพ่ือเปนการรูเทาทันและหลีกเลี่ยง  ใหพนจากภัย
ธรรมชาติท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

3. ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร สํานักงาน ประตู หนาตาง ชองทางลม เสาไฟฟา  และสายไฟฟา ท้ังในและ
นอกบริเวณสํานักงาน โดยปรับปรุงยึดเหน่ียวใหม่ันคงแข็งแรง 

4. ตัดก่ิงไมหรือริดก่ิงไมบริเวณสํานักงานท่ีอาจหักโคนลงไดจากวาตภัย 
5. ติดต้ังสายลอฟาสําหรับอาคารสูง 
6. สํารวจอาคาร สถานท่ีท่ีมีความม่ันคงแข็งแรงเพ่ือกําหนดเปนเขตพ้ืนท่ีปลอดภัย รองรับการอพยพของพนักงานใน

กรณีฉุกเฉิน พรอมจัดทําแผนท่ี แสดงบริเวณสถานท่ีท่ีกําหนดเปนเขตพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย          
7. ประชาสัมพันธและแจงขอมูลหนวยงานดานขาวสาร การแจงเตือนและการใหความชวยเหลือใหพนักงานรับทราบและ

เตรียมความพรอมอพยพเม่ือมีเหต ุ เชน การเตรียมเสบียงอาหาร น้ําด่ืม  ยารักษาโรค  ไฟฉายและอุปกรณ  กรณี
ท่ีจําเปนในการเผชิญวาตภัยท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
8. สํารวจจัดทําทะเบียนอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เครื่องใช  และยานพาหนะท่ีจําเปนใชในขณะเกิดเหตุ  ถามีไมครบควร

จัดหาเพ่ิมเติม 
9. สนับสนุนใหมีการปลูกปาเพ่ือบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ 
 
 
 
 
 



2.3.2 ขั้นตอนการปฏบิัติขณะเกิดวาตภัย 
เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรตางๆ  เขาชวยเหลือเพ่ือรักษาชีวิต  ทรัพยสินและบรรเทา

ทุกขแกพนักงานผูประสบภัยตลอดจนลดความรุนแรงของวาตภัยท่ีเกิดขึ้น 
 

1. ไมตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบและอยูในอาคารท่ีม่ันคงแข็งแรงตลอดเวลาท่ีเกิดเหตุ  ไมออกมาในท่ีโลง
แจง 

2. ปดประตู หนาตางทุกบาน รวมท้ังปรับปรุงและปดก้ันชองทางลมและชองทางตางๆ ท่ีลมจะเขาไป  ทําใหเกิดความ
เสียหายได 

3. ตัดสะพานไฟ ปดวาลวน้ําและแกสหุงตมใหเรียบรอย 
4. ออกหางจากวัตถุท่ีเปนสื่อไฟฟาทุกชนิด เชน ลวด โลหะ ทอนํ้า แนวร้ัวบานเปนตน ไมใชอุปกรณไฟฟาทุกชนิด 

รวมท้ังไมสวมใสเครื่องประดับท่ีเปนโลหะ 
5. ไมควรอยูในพ้ืนท่ีต่ํา เนื่องจากอาจเกิดน้ําปาไหลหลากหรือนํ้าทวมฉับพลันหรือแผนดินถลมได 
6. ไมใชเทียน ไมขีดไฟหรือส่ิงท่ีจะทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟเพราะอาจมีแกสรั่วอยู 
7. ติดตามเหตุการณและคําเตือนลักษณะอากาศของทางราชการอยางใกลชิด 
8. เตรียมพรอมท่ีจะอพยพไปในท่ีปลอดภัย 
9. จัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจตามแผนท่ีกําหนดไว เพ่ือชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัยและเปน

หนวยงาน  ในการส่ังการ อํานวยการ วางแผนและประสานการปฏิบัติ 
10. ประเมินระดับความรุนแรงของวาตภัยท่ีเกิดข้ึนและรายงานใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
11. จัดชุดปฏิบัติการพยาบาลในลักษณะของหนวยเคล่ือนท่ีเพ่ือใหการชวยเหลือเบ้ืองตนและคนหาพนักงานผูประสบภัย

เพ่ือทําการปฐมพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ ณ จุดท่ีเกิดเหตุและนําสงโรงพยาบาล 
12. จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณท่ีไดรับความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณอาคาร ประกาศเปนเขตควบคุมเพ่ือ

สะดวกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
13. ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัย รวมท้ังเคลื่อนยายทรัพยสิน ไปไวในพ้ืนท่ีปลอดภัย  และจัดใหมีระบบรักษา

ความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนท่ีอพยพ 
14. ประกาศแนะนํา แจงเตือนเก่ียวกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน และเปนปจจุบัน 
15. รวบรวมรายงาน ขอมูลความเสียหายและการชวยเหลือ พรอมท้ังสรุปเหตุการณและสถานการณ               

เสนอตอ ผวก.เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบันจนกวาเหตุการณจะยุติ 
16. ประสานขอความชวยเหลือไปยังสํานักงานเขต หรือ จังหวัดท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดนั้น หรือศูนยปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย  เม่ือเกินขีดความสามารถของการประปาสวนภูมิภาค 
17. เม่ือจวนตัวใหคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน  
 

2.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย 
เปนการดําเนินการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยจากวาตภัยใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอนเหตุการณหรือดีกวา เพ่ือ

เปนการสรางขวัญกําลังใจของพนักงานผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ 
1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 

1.1)  สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของพนักงานผูประสบภัย 
1.2)  จัดสงเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนเขาไปยังพ้ืนท่ีท่ีเกิดวาตภัยโดยเรงดวนเพ่ือสงเคราะห

พนักงานผูประสบภัยและรายงานขอรับการสนบัสนุนเพ่ิมเติมหากส่ิงของท่ีจัดเตรียมไมเพียงพอ จากหนวยงานของ
รัฐและเอกชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี เพ่ือใหการสงเคราะหพนักงานผูประสบภัย 

1.3)  ใหการสงเคราะหพนักงานผูประสบภัย เชน ดานท่ีพัก นํ้าอุปโภคบริโภค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน 
1.4)  ความสะอาด รื้อส่ิงปรักหักพัง ซอมแซมส่ิงชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 
1.5)  ซอมแซมหรือปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภค เชนการไฟฟา ประปา 
        ถนนท่ีชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว 



1.6)  เฝาระวังโรคติดตอท่ีอาจเกิดขึ้นได เชน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อและปรสิต โรคฉี่หนู  โรคผิวหนัง 
โรคระบบทางเดินอาหาร  รวมท้ังดําเนินการกําจัดของเสียตางๆ และพาหะนําโรค 
2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 

2.1)  จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพ่ือรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก               
2.2)  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเช่ือม่ันในการใหความชวยเหลือ                         

ของการประปาสวนภูมิภาคตอพนักงานผูประสบภัยอยางเต็มท่ีและเทาเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
แผนการบรรเทาภัยพิบตัิท่ีเกิดจากอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 

3.1 ความหมาย 
 อุทกภัย  หมายถึง  เหตุการณท่ีมีน้ําทวมพ้ืนดินสูงกวาระดับปกติ ซ่ึงมีสาเหตุจากมีปริมาณนํ้าฝนมากจนทําใหมี

ปริมาณนํ้าสวนเกินมาเติมปริมาณน้ําผิวดินท่ีมีอยูตามสภาพปกติจนเกินขีดความ สามารถการระบายนํ้าของแมน้ ํา ลําคลอง 
และยังมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย โดยการปดกั้น   การไหลของน้ําตามธรรชาติ  ทั้งเจตนาและไมเจตนา  จน
เปนอันตรายตอชีวิต   ทรัพยสินของประชาชน และสิ่งแวดลอม  

ดินถลมหรือโคลนถลม  หมายถึง  ปรากฏการณท่ีมวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจากพ้ืนท่ีต่ํากวาภายใตอิทธิพล
แรงโนมถวงของโลก  และการมีน้ําเปนตัวกลางทําใหมวลวัสดุเกิดความไมเสถียรภาพ อัตราการไถลเล่ือนดังกลางขางตนอาจชา
หรือเร็วขึ้นอยูกับประเภทของวัสดุ  ความลาดชัน  สภาพสิ่งแวดลอม และปริมาณนํ้าฝน  
3.2 อันตรายท่ีเกิดจากอุทกภัย 

อันตรายและความเสียหายท่ีเกดิจากอุทกภัยหรือน้ําทวมไวดังนี ้  
1) ความเสียหายโดยตรง 

-  น้ําทวมอาคารบานเรือน ส่ิงกอสรางและสาธารณสถาน ซ่ึงจะทําใหเกิดความเสียหายทาง  เศรษฐกิจอยางมาก  
บานเรือนหรืออาคารสิ่งกอสรางท่ีไมแข็งแรงจะถูกกระแสนํ้าท่ีไหลเชี่ยวพังทลายไดคนและสัตวพาหนะและสัตวเล้ียงอาจ
ไดรับอันตรายถึงชีวิตจากการจมน้ําตาย  
-  เสนทางคมนาคมและการขนสง อาจจะถูกตัดเปนชวง ๆ โดยความแรงของกระแสนํ้า ถนน และสะพานอาจจะถูก
กระแสน้ําพัดใหพังทลายได สินคาพัสดุอยูระหวางการขนสงจะไดรับความเสียหาย  
-  ระบบสาธารณูปโภค จะไดรับความเสียหาย เชน โทรศัพท โทรเลข ไฟฟา และประปา  

2) ทางออม 
 จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยท่ัวไป เกิดโรคระบาด สุขภาพจิตเส่ือม และสูญเสียความปลอดภัย 
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยที่เกิดจากอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 

เปนการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน เพ่ือใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดจากอุทกภัยได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะกอนเกิดภัย  ขณะเกิดภัยและภายหลัง ท่ีภัยไดผานพนไปแลว 

3.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 
เปนการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบหรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนากอนท่ีอุทกภัยจะเกิดข้ึน 

1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาอุทกภัยรวมท้ังประสานและฝกซอมแผนการบรรเทาอุทกภัย         กับพนักงานหรือ
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

2. การติดตามขอมูลขาวสารอยางตอเนื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน  
3. เช่ือฟงคําเตือนอยางเครงครัด 
4. เคลื่อนยายพนักงาน และอุปกรณสํานักงาน  พาหนะและสิ่งของตางๆ ไปอยูในท่ีสูงซ่ึงเปนพ้ืนท่ี         พนระดับน้ําท่ี

เคยทวมมากอน 
5. เตรียมแพ เรือไม หรือเรือยาง ไวใชเปนพาหนะเม่ือน้ําทวมเปนเวลานาน เพ่ือชวยอพยพ                            

เม่ือเกิดอุทกภัยรายแรง 
6. เตรียมสํารองอาหาร นํ้าดื่มสะอาด  เครื่องเวชภัณฑ ไวใหพอจะมีอาหารรับประทานเม่ือน้ําทวมเปนเวลาหลายวัน 
7. เคลื่อนยายพาหนะเชน รถยนต หรือลอเลื่อนไปอยูท่ีสูง หรือทําแพสําหรับท่ีพักรถยนตอาจจะใชถังน้ําขนาด 200 

ลิตร ผูกติดกันแลวใชกระดานปูก็ได 
8. เตรียมกระสอบใสดินหรือทราย เพ่ือเสริมคันดินท่ีก้ันน้ําใหสูงขึ้น เม่ือน้ําข้ึนสูงทวมคันดินท่ีสรางอยู 
9. สํารวจ รวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีเส่ียงภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน          รวมท้ัง

สํารวจพ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพ 
10. ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูในการปองกันภัย เพ่ือเตรียมรับสถานการณ 
11. กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆใหชัดเจน ไมซํ้าซอน สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วเม่ือ

เกิดเหตุการณในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 



3.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 
เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรตางๆ เขาชวยเหลือเพ่ือรักษาชีวิตทรัพยสินตลอดจนลด

ความรุนแรงของอุทกภัยท่ีเกิดข้ึน 
1. ตัดสะพานไฟและปดแกสหุงตมใหเรียบรอย 
2. อยูในอาคารท่ีแข็งแรงหรืออยูในท่ีสูงพนระดับนํ้าท่ีเคยทวมมากอน 
3. ไมควรขับขี่ยานพาหนะฝาไปในขณะเกิดน้ําหลากหรือขณะเกิดน้ําทวม 
4. ติดตามเหตุการณและคําเตือนเกี่ยวกับลักษณะอากาศจากทางราชการอยางใกลชิด 
5. แจงเตือนภัยใหพนักงานอพยพหรือขนยายทรัพยสินไปไวท่ีปลอดภัย 
6. ตั้งศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทาภัยตามแผนท่ีกําหนดไว เชนดานเครื่องอุปโภคบริโภค          น้ําด่ืม ท่ี

จําเปนตอการดํารงชีพโดยเรงดวน 
7. อพยพพนักงานออกจากพ้ืนท่ีประสบภัย ดูแลท่ีพักชั่วคราว อาหาร น้ําอุปโภคบริโภค เครื่องนุงหม   ท่ีเห็นวา

เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังจัดระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนท่ีอพยพ 
8. จัดหนวยบรรเทาทุกข การรักษาพยาบาล รวมท้ังจัดหาเวชภัณฑยารักษาโรคท่ีจําเปน เพ่ือดูแลสุขภาพอนามัย

ผูประสบภัย 
9. รายงานสถานการณความเสียหายให ผวก. 

 10.เม่ือจวนตัวใหคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน  
3.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 

เปนการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยจากอุทกภัย ใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอนเหตุการณ เพ่ือเปนการสรางขวัญ
กําลังใจของผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ 

 1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 
1.1)  ใหการชวยเหลือแกพนักงานผูประสบภัย เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน 
1.2)  สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของพนักงานผูประสบอุทกภัย 
1.3)  ทําความสะอาดโคลนตม ร้ือสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมสิ่งชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติ 
1.4)  ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภค ใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็วท่ีสุด 
1.5)  ทําความสะอาด ทําลายซากสัตวท่ีลมตาย พรอมท้ังจัดการเก็บฝงเพ่ือปองกันโรคระบาด         

2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของพนักงานผูประสบภัย 
2.1) จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลพนักงานผูบาดเจ็บ ผูปวย เพ่ือรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก 
2.2)  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเช่ือม่ันในการใหความชวยเหลือ  ของการประปาสวน

ภูมิภาคตอพนักงานผูประสบภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติท่ีเกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 

4.1 ความหมาย 
แผนดินไหว (Earthquake) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน อันมีสาเหตุหลักมาจากการขยับเคลื่อนตัว

ของเปลือกโลก การส่ันสะเทือนน้ีอาจมีระดับความรุนแรงขั้นตํ่าท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆ แตบางครั้งก็อาจมีระดับความ
รุนแรงในข้ันท่ีเปนอันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได 

อาคารถลม  หมายถึง  อาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก ตึก บาน โรง เรือน แพ คลังสินคา สํานักงาน ท่ีไดรับ
ความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง ซ่ึงเปนผลมาจากแผนดินไหวและอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได  
4.2 พืน้ที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวในประเทศไทย 

1. แผนดินไหวขนาดใหญท่ีมีแหลงกําเนิดจากภายนอกประเทศ โดยมีแหลงกําเนิดจากตอนใตของประเทศจีน พมา ลาว 
ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของ เกาะสุมาตราซ่ึงจะทําใหเกิดแรงสั่นไหวในบริเวณภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันตก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร 

2. แผนดินไหวเกิดจากแนวรอยเล่ือนท่ียังสามารถเคลื่อนตัว ซ่ึงอยูบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ เชน 
รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแมทา รอยเลื่อนแพร รอยเลื่อนเถิน รอยเล่ือนเมยอุทัยธานี รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอย
เล่ือนเจดียสามองค รอยเล่ือนคลองมะรุย  

4.3 อันตรายท่ีเกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
ภัยที่เกิดจากแผนดินไหวสามารถแบงออกไดดังนี ้

1. ภัยจากการสั่นไหวของพ้ืนดิน กอใหเกิดการปรับตัวของดินท่ีตางกัน การพังทลายของดินและโคลน และการท่ีดินมี
สภาพกลายเปนของเหลวอาจเกิดอาคารถลมได 

2. ภัยจากการยกตัวของพ้ืนดินบริเวณรอยเลื่อน 
3. ภัยท่ีเกิดจากคล่ืนใตนํ้าท่ีเรียกวา “Tsunami” คล่ืนนี้เกิดขึ้นจากแผนดินไหวขนาดใหญในทะเล   และมหาสมุทร 

ทําใหเกิดคล่ืนทะเลซัดฝง 
4. ภัยจากอัคคีภัยหลังการเกิดแผนดินไหว 

4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลมไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว 
4.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 

เปนการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบความเสียหายหรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนากอนท่ีแผนดินไหวและ
อาคารถลมจะเกิดข้ึน 

1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาภัยแผนดินไหวและอาคารถลมรวมท้ังประสานและฝกซอม            แผนการ
บรรเทาภัยกับพนักงานหรือหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

2.  การติดตามขอมูลขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน  และเชื่อฟง            คําเตือน
อยางเครงครัด 

3.  ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคารและเครื่องใชภายในอาคาร ทําการยึดอุปกรณท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย เชน ตู
และช้ันหนังสือยึดติดกับฝาหรือเสา ไมวางของหนักบนท่ีสูง 

4.  สอนพนักงานใหรูจักตัดไฟ ปดวาลวนํ้าและแกส 
5.  สํารองเสบียงอาหาร นํ้าดื่ม ยารักษาโรค เครื่องนุงหม วัสดุอุปกรณตางๆ อาทิ ไฟฉาย               เครื่องมือชาง 

อุปกรณดับเพลิง เพ่ือเตรียมรับแผนดินไหวและอาคารถลมท่ีจะเกิดข้ึน 
6.  ซักซอมความพรอมของพนักงาน โดยกําหนดวิธีปฏิบัติตนเม่ือเกิดแผนดินไหวและกําหนดจุดนัดพบท่ีปลอดภัย เม่ือมี

การพลัดพรากหรือเตรียมการเพ่ือการอพยพเคล่ือนยายไปอยูท่ีปลอดภัย 
 7.  การประปาสวนภูมิภาค ตองจัดเตรียมเจาหนาท่ีรวมท้ังฝกซอมการชวยเหลือพนักงานเม่ือเกิดแผนดินไหวหรืออาคาร

ถลมอันเน่ืองมาจากแผนดินไหว 



8. สํารวจ พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน รวมท้ังสํารวจ พ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ือ
รองรับการอพยพโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

9.  ใหมีการตรวจสภาพของอาคารหากไมแข็งแรงใหประสานแจงผูรับผิดชอบเพ่ือใหมีการเสริมความแข็งแรง รวมท้ัง
ควบคุมการกอสรางอาคารใหสามารถตานทานแรงแผนดินไหว 

  10. ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูในการปองกันภัยให เพ่ือเตรียมรับสถานการณ 
4.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 

เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรตางๆ เขาชวยเหลือเพ่ือรักษาชีวิต ทรัพยสินและบรรเทา
ทุกขแกพนักงานผูประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของแผนดินไหวและอาคารถลมท่ีเกิดข้ึน 

1.  ไมตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบ อยูในท่ีแข็งแรงปลอดภัย ถาอยูในอาคารใหยืนหรือหมอบอยูในสวนของ
อาคารท่ีมีโครงสรางแข็งแรงท่ีสามารถรับน้ําหนักไดมาก หรืออยูใตโตะท่ีแข็งแรง เพ่ือปองกันอันตรายจากส่ิง
ปรักหักพังรวงหลนลงมา อยูใหหางจากประตู หนาตาง สายไฟ อุปกรณไฟฟา และสิ่งหอยแขวน 

2.  ตัดสะพานไฟ ปดวาลวน้ํา และแกสหุงตมใหเรียบรอย 
3.  หากอยูในรถ ใหหยุดรถจนกวาความสั่นสะเทือนจะหยุด 
4.  หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝงใหมากท่ีสุดเพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิ (Tsunami) 
5.  อยาใชเทียน ไมขีดไฟหรือสิ่งท่ีจะทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแกสรั่วอยู 
6.  ติดตามเหตุการณและคําเตือนของทางราชการอยางใกลชิดและปฏิบัติตามอยางเครงครัด             ไมตื่นตกใจ 
7.  เตรียมความพรอมท่ีจะอพยพไปในท่ีปลอดภัย 
8.  จัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจตามแผนท่ีกําหนดไว เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยในพ้ืนท่ี ท่ีเกิดภัยและเปนศูนยกลาง

ในการประสานการชวยเหลือผูประสบภัย 
9.  จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณท่ีไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณอาคารท่ีถลม 

 10.  ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัยรวมท้ังเคล่ือนยายทรัพยสินขององคกรไปไวในพ้ืนท่ีปลอดภัย 
 11.  เม่ือจวนตัวใหคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน  

4.4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 
เปนการดําเนินการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม ใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอน

เหตุการณ เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจของพนักงานผูประสบภัย 
 

1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 
1.1) สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของพนักงานผูประสบภัย 
1.2) ใหการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัย เชนท่ีพักอาศัยชั่วคราว นํ้าอุปโภคบริโภค                    เพ่ือบรรเทา

ความเดือดรอน 
1.3)  ทําความสะอาด รื้อสิ่งปรักหักพัง  ส่ิงชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 

2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 
2.1)  จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพ่ือรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก 
2.2)  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเช่ือม่ันในการใหความชวยเหลือ              ของ

การประปาสวนภูมิภาคตอพนักงานผูประสบภัยอยางเต็มท่ีและเทาเทียมกัน 
 
 

 
 
  
 
 

 



บทท่ี 5 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติท่ีเกิดจากคลื่นสึนามิ  (tsunami) 

5.1 ความหมาย 
  คลื่นสึนามิ (tsunami) หมายถึง  คลื่นยักษ คําวาสึนามิเปนภาษาญ่ีปุน  แปลวา คลื่นทาเรือ สามารถ

แบงไดเปน 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่นสึนามิเฉพาะแหง (Local  Tsunami) มักจะเกิดใกลๆชายฝงและเคลื่อนเขาถลม
ชายฝงอยางทันทีทันใด  และประเภทท่ีสอง  คือ คล่ืนสึนามิ ท่ีเดินทางขามทวีป (Distance Tsunami) มักจะเกิดจาก
แผนดินไหวท่ีคอนขางรุนแรงและสามารถเคล่ืนตัวขามทวีปไปยังชายฝงท่ีอยูหางไกลหลายหม่ืนกิโลเมตร โดยสาเหตุของการเกิด
คลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด  ดินถลม  และดาวเคราะหนอยตกลงมาสูมหาสมุทร 

สาเหตุการเกิดคลื่นสึนามิ 
การเกิดแผนดินไหว แผนดินเคลื่อนตัว ภูเขาไฟระเบิด หรือจากวัตถุนอกโลก เชน ดาวหางหรือ          อุกา

บาตตก  สูพ้ืนทะเลหรือมหาสมุทรบนผิวโลก คลื่นสึนามิท่ีเกิดข้ึนนี้จะถาโถมเขาสูพ้ืนท่ีชายฝงทะเลดวยความรวดเร็วและรุนแรง 
สรางความเสียหายอยางใหญหลวงใหแกชีวิตและทรัพยสินท่ีอยูอาศัยท่ีพังพินาศไปพรอม ๆ กับมนุษยจํานวนมากมายท่ีอาจไดรับ
บาดเจ็บและลมตายไปดวยฤทธิ์ของมหาพิบัติภัยท่ีเกิดข้ึน 
5.2 สัญญาณเตือนกอนเกิดสึนาม ิ  

1. เม่ือรูวามีแผนดินไหวเกิดข้ึน ขณะท่ีอยูในทะเลหรือบริเวณชายฝง ใหรีบออกจากบริเวณชายฝงไปยังบริเวณท่ีสูงหรือท่ี
ดอนทันที โดยไมตองรอประกาศจากทางราชการ เนื่องจากคลื่นสึนามีเคลื่นท่ีดวยความเร็วสูง 

2. เม่ือไดรับฟงประกาศจากทางราชการเก่ียวกับการเกิดแผนดินไหวบริเวณทะเลอันดามัน ใหเตรียมรับสถานะการณท่ี
อาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาได โดยดวน 

3. สังเกตปรากฏการณของชายฝง หากทะเลมีการลดของระดับน้ําลงมาก หลังการเกิดแผนดินไหวใหสันนิษฐานวาอาจ
เกิดคลื่นสึนามิตามมาได ใหอพยพ คนในครอบครัว สัตวเล้ียง ใหอยูหางจากชายฝงมากๆและอยูในท่ีดอนหรือน้ํา
ทวมไมถึง 

4. ถาอยูในเรือซ่ึงจอดอยูในทาเรือหรืออาวใหรีบนําเรือออกไปกลางทะเล เม่ือทราบวาจะเกิดคล่ืนสึนามิพัดเขาหา เพราะ
คลื่นสึนามิท่ีอยูไกลชายฝงมากๆ จะมีขนาดเล็ก 

5. คลื่นสึนามิอาจเกิดข้ึนไดหลายระลอกจากการเกิดแผนดินไหวครั้งเดียว เนื่องจากมีการแกวงไปมาของน้ําทะเล 
ดังน้ันควรรอสักระยะหนึ่งจึงสามารถลงไปชาดหาดได 

6. ติดตามการเสนอขาวของทางราชการอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
7. อยาลงไปในชายหาดเพ่ือดูคล่ืนสึนามิ เพราะเม่ือเห็นคลื่นแลวก็ใกลเกินกวาจะหลบหนีทัน 
8. คลื่นสึนามิ ในบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดเล็ก แตอีกบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดใหญ ดังนั้นเม่ือไดยินขาวการเกิดคล่ืนสึนามิ 

ขนาดเล็กในสถานท่ีหน่ึง จงอยาประมาทใหเตรียมพรอมรับสถานการณ 
5.3 พื้นท่ีเสี่ยงการเกิดสึนามิ 

1. บริเวณแหลงท่ีอาศัยระยะใกลชายฝง 
2. การกอสรางใกลชายฝงในยานท่ีมีความเสี่ยงสูง 
3. ท่ีพักอาศัยอยูใกลชายหาด ควรจัดทําเข่ือน กําแพง ปลูกตนไม วางวัสดุ ลดแรงปะทะของน้ําทะเล                              

และกอสรางท่ีพักอาศัยใหม่ันคงแข็งแรง ในบริเวณยานท่ีมีความเส่ียงภัยในเรื่องคลื่นสึนามิ  
 

5.4 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยคลื่นสึนาม ิ 
5.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนเกิดคลื่นสึนามิ 

1. เตรียมการปองกันพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยง 
2. มีระบบเตือนภัยท่ีดีสามารถเตือนภัยไดลวงหนานานพอ และแจงเตือนไดท่ัวถึง 
3. จัดทําแผนอพยพหนีภัยและเตรียมสถานท่ีปลอดภัยและเสนทางหนีภัยใหพรอม 
4. วางแผนลวงหนา หากเกิดสถานการณข้ึนจริง ในเร่ืองการประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ กําหนดขั้นตอน

ในดานการชวยเหลือบรรเทาภัยดานสาธารณสุข การรื้อถอน และฟนฟูสิ่งกอสราง เปนตน 
5. ประชาสัมพันธ และใหความรูพนักงาน ในเรื่องการปองกันและบรรเทาภัยจากคล่ืนสึนามิ และแผนดินไหว  



6. ใหพนักงานสวนรวมในการจัดการภัยจากคล่ืนสึนามิ 
7. มีแผนปฏิบัติการและฝกซอมแผนสมํ่าเสมอ   
8. เตรียมการดานรักษาพยาบาลและสาธารณสุขใหพรอม 
9. จัดทําฐานขอมูลและเตรียมขอมูลบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณใหมีความพรอม 

10. สรางเสริมทักษะและความชํานาญใหแกพนักงาน 
5.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติในขณะเกิดคลื่นสึนามิ  

1. เตรียมความพรอมดานกําลังคน เคร่ืองจักร เครื่องมืออุปกรณกูภัยและปจจัยชวยเหลือ 
2. การประสานงานกันระหวางหนวยงานตางๆ เพ่ือเฝาระวังแลกเปล่ียนขอมูล และติดตามสถานการณ อยางใกลชิด  
3. เตรียมอุปกรณสื่อสารสํารอง ระบบไฟฟาสํารอง และรถไฟฟาสองสวาง  
4. การประกาศเตือนภัยลวงหนาเปนขั้นตอน  
5. เตือนภัยลวงหนาใหพนักงาน  ประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีอยูบริเวณชายหาด และพ้ืนท่ีเสีย่งภัยทราบ   
6. ตั้งศูนยอํานวยการท่ีสามารถเปนแกนในการสั่งการ ประสานงาน อยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับโดยใชระบบการ

บัญชาการเหตุการณ  
7. ตรวจสอบขอมูลและประสานงานหนวยงานเครือขายซ่ึงมีศักยภาพสูง 

5.4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดคลื่นสึนามิ  
1. การใหความชวยเหลือตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว ท่ัวถึงและไมซํ้าซอน  
2. ใหการสงเคราะหพนักงานผูประสบภัย ดานท่ีพักอาศัย น้ําอุปโภคบริโภค เครื่องนุงหมเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน 
3. ทําความสะอาดโคลนตม ร้ือสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมบานเรือน ท่ีพักอาศัย อาคาร สํานักงานและสิ่งชํารุดเสียหายให

กลับคืนสูสภาพปกติ 
4. ประสานการชวยเหลือจากหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหมีทิศทางสอดคลองกันและมีขอมูลการชวยเหลือตางๆ 

รวบรวมไว  
5. ประเมินความเสียหายรวดเร็วและถูกตอง เพ่ือใหการของบประมาณและขอความชวยเหลือตางๆ ทําไดเร็วและตรง

ความตองการ 
6. จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพ่ือรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก 
7. จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเช่ือม่ันในการใหความชวยเหลือของการประปาสวน

ภูมิภาค ตอพนักงานผูประสบภัยอยางเต็มท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 6  
แผนฉุกเฉินปองกันแกสคลอรีนรั่ว 

6.1 หลักการและเหตุผล 
ปจจุบัน การประปาสวนภูมิภาค   มีการนําแกสคลอรีนมาใชในขบวนการผลิตนํ้าประปา   อยางแพรหลาย  

ถึงแมวาคลอรีนจะมีประโยชนมากมายเพียงใดก็ตาม  แตก็ยังมีความเปนอันตรายหรือความเปนพิษตามคุณสมบัติเฉพาะตัวของ
คลอรีน  ดังนั้น การนําคลอรีนมาใชประโยชนจึงจําเปนอยางย่ิง  ท่ีจะตองมีความรู เกี่ยวกับอันตรายและมาตรการปองกัน
อันตรายของคลอรีนนั้นเปนอยางดีดวย  เพ่ือจะ  ไดมีความรูและมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับคลอรีนอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ   
6.2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหพนักงาน การประปาสวนภูมิภาค ทราบถึงข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนรั่วไหล  
จัดการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกตนเอง บุคคลอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง   

2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน 
3. เปนการเพ่ิมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นโดยใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

6.3 เปาหมาย 
พนักงานทราบข้ันตอนการปฏิบัติท่ีถูกตอง ตั้งแตขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนการปฏิบัติขณะ

เกิดเหตุฉุกเฉิน  และข้ันตอนการปฏิบัติหลังจากการเกิดเหตฉุุกเฉิน ณ สํานักงานการประปา และสถานีผลิตนํ้า ทุกๆ แหง ของ 
การประปาสวนภูมิภาค 
6.4 กําหนดพื้นท่ีที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) 

เม่ือมีคําสั่งการอพยพคนออกจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหเจาหนาท่ีอพยพประจําแตละอาคาร  นํา
พนักงานท่ีอยูในโซนไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคคลท่ีอาจติดอยูในอาคาร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง  053-451-123  
หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน (เฉพาะเวลาทําการ) 053-451-123 
หมายเลขโทรสาร  

โรงกรองนํ้า 

 
สํานักงาน  

ศูนยบัญชาการ
เหตุฉกุเฉิน 

 
 โรงพัสด ุ

จายนํ้า 

 
ประชาชน 

จุดรวมพล 

โรงจายสารเคม ี



6.6 หนาท่ีของผูรับผิดชอบภายในสํานักงานประปา 
1. ฝายบริหาร ใหผูจัดการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ดําเนินการดังน้ี 

1.1  ทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน  
1.2  กําหนดผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของสํานักงาน โดยแตละพ้ืนท่ีปดประกาศใหทราบเปนลาย

ลักษณอักษร 
1.3  กําหนดพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย (จุดรวมพล)   และหากสถานีผลิตอยูใกลบานพักของ ประชาชนก็ตอง

เตรียมพ้ืนท่ีท่ีจะอพยพ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินดวย 
1.4  จัดใหมีมาตรการการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันเหตุฉุกเฉิน 
1.5  ใหการสนับสนุนและประสานงานใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

2. พนักงานและลูกจาง 
2.1  ในกรณีพบเห็นเหตุฉุกเฉินใหแจงศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินทันที 

 2.2  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
3. ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

 3.1  อานและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉินปองกันสารแกสคลอรีนรั่ว 
 3.2  เปนผูนําควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาท่ีอพยพในแตละอาคาร 

4. เจาหนาท่ีอพยพ หมายถึง พนักงานท่ีไดรับแตงต้ังใหทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีอพยพประจําแตละอาคาร 
 4.1  เตรียมรายชื่อพนักงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหไดรูวามีจํานวนพนักงานอยูเทาไหร เพราะเม่ือตอง

อพยพจะไดควบคุมจํานวนพนักงานไดอยางถูกตองครบถวน 
 4.2  เม่ือถึงเวลาอพยพตองพาพนักงาน และผูเขามาติดตอออกทางออกท่ีใกลท่ีสุด และไปยังจุดรวมพล 
 4.3  ทําการตรวจสอบครั้งสุดทายกอนออกจากอาคารวาไมมีผูใดคางอยูในสํานักงาน 
 4.4  เม่ือไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบ  

5. พนักงานและลูกจาง 
 5.1  พนักงานและลูกจาง มีหนาท่ีดูแลปองกันไมใหบุคคลภายนอกท่ีไมเกี่ยวของเขามาในอาคารสํานักงาน

ประปา 
 5.2  รวบรวมรายช่ือผูท่ีเขามาติดตอ และนําสงเจาหนาท่ีประสานงานท่ีจุดรวมพล  

5.3  อํานวยความสะดวก เพ่ือใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 
5.4  ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในสัญญาจาง 
 

6.7 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยแกสคลอรีนรั่ว 
6.7.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว 

1.  จัดทําแผนฉุกเฉินปองกันสารเคมี แกสคลอรีนรั่ว 
2.  ตรวจตราสภาพถังบรรจุแกสและอุปกรณจายแกสใหอยูในสภาพดีและปลอดภัย 
3.  เก็บถังไวในท่ีรม อยาวางตากแดดหรือไวกลางแจง 
4.  พยายามใชถังแกสตามลําดับการจัดสง เพ่ือใหมีการเก็บไวเพ่ือใชงานในระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุดสงพนักงานท่ีทํางาน

เก่ียวของกับสารเคมีเขารับการอบรมในหลักสูตรการปองกันและระงับสารเคมีอันตราย 
5   ควรทําปายหมายเลขท่ีถัง  เพ่ือปองกันการหลงลืม 
6.  อยาใชวิธีการจายแกสท่ีไมถูกตองและไมปลอดภัย  เชน  การจายโดยตรงโดยไมผานเครื่องจายแกสคลอรีน 
7.  จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและเครื่องมือตาง ๆ ท่ีจําเปนไว และตองอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงาน ไดทันที 

7.1  อุปกรณเตือนภัย - เครื่องตรวจแกสคลอรีนรั่ว 
7.2  อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

 -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบสารเคมีกรองอากาศ 
 -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบถังบรรจุอากาศ 
 



7.3   อุปกรณควบคุมและระงับภัย 
   -  ฝาครอบนิรภัย 
   -  หีบนิรภัย 

8.   ออกแบบติดต้ังและใชเครื่องจายแกสคลอรีนท่ีมีคุณภาพดี  ใชงานไดทนทาน  บํารุงรักษาไมยาก 
9.   มีระบบการบํารุงรักษาเครื่องจายแกสท่ีมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

10.  ติดตั้งเครื่องทําลายแกสคลอรีนทุกแหงท่ีมีเครื่องจายแกสคลอรีนใชงาน  เม่ือแกสคลอรีนรั่วเครื่องกจ็ะทําลาย
คลอรีนไดหมด โดยไมฟุงกระจายออกไป 

11.  กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแกคลอรีน และถือปฏิบัติอยางเขมงวด จริงจัง และ
ตอเนื่อง 

12.  ใหความรูโดยการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานไดทราบถึงอันตราย และการปองกัน ควบคุม และระงับอันตรายจากแกส
คลอรีน 

13.  จัดหาเครื่องเตือนภัย เชน เครื่องตรวจจับคลอรีนรั่ว  เครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หนากากปองกัน
คลอรีน  ถุงมือ  รองเทา  หมวก  เคร่ืองมือ  อุปกรณควบคุมและระงับอันตราย 
เชน  ฝาครอบนิรภัย  หีบนิรภัย 

14.  มีการฝกซอมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน และระบบบํารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณปองกันและระงับอันตรายจากแกส
คลอรีน และลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง ตอเน่ือง 

15.  ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอของศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินและหนวยงานตาง ๆท่ีเก่ียวของท่ีจะตองขอความ
ชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
6.7.2  ขั้นตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว 

1  ตองมีผูปฏิบัติงานอยางนอย 2 คนพรอมกัน 
2. เม่ือมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นตองรีบมาตรวจสอบโดยเร็ว 
3. ถาไดกลิ่นคลอรีนตองสวมหนากากทันที 
4. ตรวจสอบหารอยรั่วใหพบวารั่วท่ีใด 
5. รั่วท่ีเครื่องจายแกสคลอรีน ใหปดวาลวใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
6. รั่วท่ีวาลว หรือเกลียววาลว ใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
7. รั่วท่ีหลอดคลอรีนใหลากท้ิงลงในหีบนิรภัย ปดฝาขันใหแนน 
8. ระบายแกสท้ิง หรือตอเขากับเคร่ืองจายแกสนําไปใชตามปกติ 
9. ใหสังเกตท่ีเกจวัดความดันของแกสวาตกศูนย แนใจวาแกสระบายออกไปหมดแลวไมนอยกวา 15 วัน จึงนําหลอด

รั่วขึ้นมาจากหีบนิรภัย 
9.1 หากดําเนินการแลวไมสําเร็จก็ใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชาตอไป  
9.2 หากประเมินสถานการณแลวพบวาการรั่วไหลของสารเคมีมีปริมาณรั่วมาก ตองรีบออกมาจากจุดท่ีเกิดเหตุ 

รายงานไปยังผูบังคับบัญชาทราบทันที 
9.3 ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย และพนักงานท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีท้ังหมดรวมกันวางแผนท่ีจะ

ดําเนินการระงับเหตุดังกลาวโดยเร็วท่ีสุด 
9.4 ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายอพยพบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณ

ใกลเคียงไปยังพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย(จุดรวมพล) ท่ีกําหนดไวในแผน 
 
 
 
 
 
 



การอพยพบุคคลอ่ืน  ๆท่ีเกี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 
1. กําหนดพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย (จุดรวมพล) ตามแผนท่ีวางไวกอน 
2. กอนท่ีจะอพยพไปยังพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยควรดูทิศทางลมดวยวาทิศทางท่ีสารเคมีฟุงกระจายนั้น 
 ไมควรท่ีจะเปนจุดท่ีรวมพล ถาสารเคมีท่ีฟุงกระจายมาทางเดียวกัน ผูดูแลการอพยพจะตอง 
 ดําเนินการเปล่ียนจุดรวมพลทันที 
3. อํานวยความสะดวกใหแกผูอพยพโดยการหาอาหาร นํ้า และสิ่งท่ีจําเปนอ่ืน ๆ  
4. ตองสํารวจใหแนใจวาสารเคมีท่ีฟุงกระจายดังกลาว ไดสลายตัวไปแลว จึงจะนําผูอพยพกลับ 

ไปยังท่ีพัก 
9.5 หากไมสามารถควบคุมไดจะตองดําเนินการติดตอผูขายสารเคมีดังกลาวเพ่ือขอคําแนะนําหรือเพ่ือใหเขามา

ดําเนินการระงับเหตุ 
9.6 หลังจากควบคุมสถานการณไดแลว ตรวจสอบอุปกรณทุกชิ้นหลังการใชและนําไปเก็บใหถูกท่ีเพ่ือรอใชใน

ครั้งตอไป 
 

 



 
แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติการ เมื่อเกิดเหตุการณแกสคลอรีนรั่ว 

 
 

 
 

เตรียมอุปกรณใหพรอม 

เขาไปตรวจสอบ 

ไดกลิ่นคลอรีน 
หรือไม 

สัญญาณเตือนภัยดัง 

ไมไดกลิ่นคลอรีน 

ตรวจเช็คเครื่องตรวจจับ 

ไดกลิ่นคลอรีน 

สวมหนากากปองกันไอพิษ 

ตรวจสอบหารอย
รั่ว 

รั่วที่ถงั 

รั่วที่วาลว 

ใชเซฟตี ้
ไซลินเดอร ใชเชฟตี้แค็ป 

ใชแอมโมเนีย 
ตรวจเช็ครอยรั่ว 

ยังรั่วอยู 
แกไขหยุดรั่ว 

ตอเขาเครื่องจายเพื่อนําไปใชอีกหรือระบายทั้ง 



6.7.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนรั่ว 
1. สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆของพนักงาน หรือประชาชนท่ีไดรับความเสียหาย 
2. จัดหาอุปกรณ เครื่องมือใหมมาซอมแซม หรือเพ่ิมเติมแทนท่ีเสียหายเพ่ือกลับสูสภาพพรอมใชงานใหเร็วท่ีสุด 
3. จัดใหมีการบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ จากเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนรั่ว 
4.  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือของ การประปาสวน

ภูมิภาคตอผูประสบเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนรั่วอยางเต็มท่ีและเทาเทียมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก 

1. รายชื่อผูรับผิดชอบในพื้นที่ตาง ๆ ของสถานีผลิต 
 

1. อาคารกรองนํ้าและตกตะกอนขนาด 80 ลบม. 1. นาย…พันศักด์ิ……โปธา...... 
 2. นาย…สุรพล……ใจคํามา…. 

2. อาคารกรองนํ้าและตกตะกอนขนาด 120 ลบม. 1. นาย…สุเทพ……โสภา……….. 
2. นายธรรมรัตน…ปฐมรังษิยังกุล… 

3. อาคารเก็บสารเคมีและจายสารเคมี 1. นาย……สุเทพ……โสภา……….. 
2. นาย…นายธรรมรัตน…ปฐมรังษิยังกุล…. 

4. อาคาร…………………………….. 1. นาย………………………………….. 
2. นาย…………………………………. 

 
 

3. หมายเลขโทรศัพทท่ีสําคัญท่ีตองทราบ 
1. โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด            053-451-444       
2. สถานีตํารวจ              053-451-148      
3. บริษัทผูขายสารเคม ี             02-6791600      
4. ผูบังคับบัญชา             084-177-0442      
5. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 053-451-123      

 
 
 
 

 
 
 
 
 


