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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมา 
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ความไม่สมดุลของระบบ
นิเวศน์ ท าให้ภัยพิบัติมีแนวโน้มที่จะทวีจ านวนความถี่และความรุนแรงเพ่ิมขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้น
จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ สารเคมีอันตรายขณะเดียวกัน
การที่มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมได้ส่งผลให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายและ
ความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือปูองกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนเพื่อให้การ
จัดการด้านภัยพิบัติเกิดความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลา การจัดท าแผนบรรเทาภัยพิบัติ   
จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์ตั้งแต่ยามปกติ  ทั้งนี้   
เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินสามารถด าเนินไปได้อย่างมีเป็นระบบประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
1.2 นิยามศัพท์ 

ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง สาธารณภัย อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง  ภาวะฝน
แล้ง ฝนทิ้งช่วง ฟูาผ่า ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปุา ภัยจากโรค  หรือการระบาดของแมลง  หรือศัตรูพืช
ทุกชนิดอากาศหนาวจัดจนสัตว์ต้องสูญเสียชีวิต ภัยสงครามและภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย 
ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ท าให้เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  ร่างกายของ
ประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ 
1.3 ประเภทของภัยพิบัติ 

ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ  (Natural  Disaster) 
-  ภัยธรรมชาติที่มีลักษณะการเกิดฉับพลัน เช่น  น้ าท่วม ลมพายุ  แผ่นดินไหว / แผ่นดินถล่มโรค

ระบาดรุนแรง   
-  ภัยธรรมชาติที่มีลักษณะการเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไป  เช่น ภาวะแห้งแล้ง  ภาวะหนาว 
ภัยท่ีเกิดจากมนุษย์  (Man-made  Disaster) 
-  ภัยที่เกิดขึ้นอย่างจงใจ  เช่น การก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ สงคราม อาวุธชีวภาพ 
-  ภัยที่เกิดขึ้นอย่างไม่จงใจ   เช่น  ไฟไหม้  ตึกถล่ม อุบัติภัยจากการขนส่งด้านต่าง ๆ  

1.4 วัตถุประสงค์ 
-  เพ่ือจัดระบบการด าเนินงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆไว้รองรับสถานการณ์ภัยพิบัติตาม

ลักษณะความเสี่ยงภัยในทุกขั้นตอนของการบรรเทาภัยพิบัติทั้งในช่วง ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย  และ
ภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

-  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถบรรเทา และการฟ้ืนฟูบูรณะเมื่อเกิดภัยให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในทุกสถานการณ์ 

-  เพ่ือให้พนักงาน กปภ. ทุกคน  ได้ทราบและเข้าใจหลักการ  ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน  อย่าง
ชัดเจน 

-  เพ่ือให้พนักงาน กปภ.ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในแผนบรรเทาภัยพิบัติ 
 
 



1.5 ผลกระทบของภัยพิบัติ 
ภัยพิบัติก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน  เช่น 
-  ชีวิตและการบาดเจ็บของพนักงาน พนักงานสูญหายและเสียชีวิต 
-  ทรัพย์สินของพนักงาน และทรัพสินของ กปภ.  เช่น บ้านเรือนพัง สถานประกอบการ ส านักงาน

สถานีผลิตน้ า  โครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภคเสียหาย 
-  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศวิทยา  แหล่งน้ าดิบ เสียหาย 
-  ไม่สามารถผลิตน้ าได้ ท าให้สูญเสียรายได้ และชาวบ้านขาดน้ าอุปโภคบริโภค 
-  จิตใจ  มีความรู้สึกกลัว เศร้า ตระหนกตกใจ  สับสน หวาดหวั่น นอนไม่หลับ 
-  ขาดแคลนน้ า อาหาร ยา  

1.6 การเผยแพร่ 
แผนบรรเทาภัยพิบัติจะแจกให้แก่บุคคลตามหน่วยงานเพ่ือใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน เมื่อมีเหตุฉุกเฉินฯ 

เกิดข้ึน 
 

1.7 จุดรวมพล 
ต้องมีการก าหนดจุดรวมพลโดยพิจารณาว่าเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย เมื่อมีค าสั่งการอพยพ

คนออกจากอาคาร  ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล   เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อาจติด
อยู่ในอาคาร   
1.8 ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และมีค าสั่งให้อพยพคนออกจากอาคาร  ผู้อ านวยการบรรเทาภัยพิบัติ
หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้มอบหมาย จะต้องรีบไปที่เกิดเหตุรีบไปที่ศูนย์บัญชาการเหตุ
ฉุกเฉิน โดยทันทีเพ่ือบัญชาการ                                                             
1.9 หน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการบรรเทาภัยพิบัติ 

1.9.1  ฝุายบริหาร 
1.9.2  พนักงานและลูกจ้างทุกคน 
1.9.3  ผู้อ านวยการบรรเทาภัยพิบัติ 
1.9.4  ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน  
1.9.5  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 

1.9.1 ฝ่ายบริหาร 
-  ทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยของ กปภ. อย่างสม่ าเสมอ และสนับสนุนการด าเนินการ ด้าน

ความปลอดภัยของส านักงานใหญ่ กปภ. 
-  พิจารณาอนุมัติแผนบรรเทาภัยพิบัติ 
-  ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ (เมื่อเกิดเหตุการฉุกเฉินในพ้ืนที่ของตนเอง) 
-  ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการบรรเทาภัยพิบัติโดยต้องไปบัญชาการ ณ ศูนย์บัญชาการฯ เมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน 
1.9.2 พนักงานและลูกจ้างทุกคน 

-  อ่านและท าความเข้าใจในแผนบรรเทาภัยพิบัติ 
-  อยู่ในความสงบและปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้อ านวยการบรรเทาภัยพิบัติและผู้บังคับบัญชาอย่าง

เคร่งครัด 
 
 



1.9.3 ผู้อ านวยการบรรเทาภัยพิบัติมีหน้าที่ดังนึ้ 
-  อ่านและท าความเข้าใจในแผนบรรเทาภัยพิบัติ 
-  เป็นผู้น าและควบคุมดูแลพนักงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามแผนบรรเทาภัยพิบัติ  เมื่อเกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
-  ส ารวจพื้นที่ท่ีตนเองรับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ หากพบเห็นอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการปูองกัน และแก้ไข 
    ปัญหาภัยพิบัติ  เช่น  เครือ่งมือ อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย  วิทยุสื่อสาร มีสภาพผิดปกติ เพ่ือท าการแก้ไข 
    ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด    
-  ส ารวจเส้นทางอพยพอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือไม่ให้มีสิ่งใดที่วางกีดขวางเส้นทางอพยพ และหากมีสิ่งใด  

สภาพใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้อพยพให้รีบแก้ไขทันที  
1.9.4 ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน  

เมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือได้รับสัญญาณจากเครื่องแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
-  รายงานผู้อ านวยการบรรเทาภัยพิบัติ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน  และ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  (รปภ.) 
- แจ้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานและขอความช่วยเหลือ       
-  ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อ านวยการบรรเทาภัยพิบัติ หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการบรรเทาภัยพิบัติ 

1.9.5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
-  ดูแลปูองกัน มิให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในสถานประกอบการ 
-  รวบรวมรายชื่อผู้มาติดต่อ  และน าส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานที่จุดรวมพล          
-  อ านวยความสะดวก  เพื่อให้การอพยพเป็นไปด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย 
-  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในสัญญาจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากวาตภัย 

2.1 ความหมาย 
วาตภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรงจนท าให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร

บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างจากความแรงของลมที่พัดเวียนเข้าหาจุด
ศูนย์กลางของพายุ โดยความเสียหายจะมีมากท่ีสุดบริเวณใกล้แนวศูนย์กลางที่พายุเคลื่อนผ่าน 
2.2 อันตรายท่ีเกิดจากวาตภัย 

- เกิดบนบก   ต้นไม้ถอนรากถอนโคน ต้นไม้ทับบ้านเรือนพัง ผู้คนได้รับบาดเจ็บถึงตายเรือกสวน  
ไร่นาเสียหาย บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของลมได้พังระเนระนาดหลังคาบ้านที่ท า
ด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิด กระเบื้องหลังคาปลิวว่อน เสาไฟฟูา เสาโทรเลข เสาโทรศัพท์ล้ม สายไฟฟูาขาด ไฟฟูา
ลัดวงจร เกิดเพลิงไหม้ ผู้คนที่พักอยู่ริมทะเล  จะถูกคลื่นซัดท่วมบ้านเรือนและกวาด  ลงทะเล ฝนตกหนักมาก
ทั้งวันและทั้งคืน อุทกภัยจะตามมา   น้ าปุาจากภูเขาไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงเกิดน้ าท่วมฉับพลัน
ในบริเวณที่ราบลุ่มเชิงเขา เส้นทางคมนาคม  ทางรถไฟ สะพาน  และถนนถูกตัดขาด 

- ในทะเล   มีลมพัดแรงจัดมากเกิดคลื่นใหญ่  เรือขนาดใหญ่อาจถูกพัดพาไปเกยฝั่งหรือชนหิน
โสโครกท าให้จมได้   เรือขนาดเล็กอาจพลิกคว่ าและจมลงเกิดคลื่นใหญ่ซัดฝั่งท าให้ระดับน้ าสูงท่วมอาคาร
บ้านเรือนบริเวณริมทะเล  และอาจกวาดสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงลงทะเลได้ เรือประมงบริเวณชายฝั่งจะถูก
ท าลาย 
2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการบรรเทาภัยท่ีเกิดจากวาตภัย 

เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากวาตภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย 
และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

2.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการเกิดวาตภัย 
เป็นการด าเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบ หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ล่วงหน้าก่อนที่วาตภัย จะ

เกิดข้ึน 
1. จัดท าแผนปูองกันและบรรเทาวาตภัยรวมทั้งประสานและฝึกซ้อมแผนการบรรเทาวาตภัย กับ

พนักงานหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เฝูาระวังและเตือนภัย เผยแพร่ให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์  เพ่ือเป็นการรู้เท่าทันและหลีกเลี่ยง  ให้

พ้นจากภัยธรรมชาติทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
3. ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร ส านักงาน ประตู หน้าต่าง ช่องทางลม เสาไฟฟูา  และ

สายไฟฟูา ทั้งในและนอกบริเวณส านักงาน โดยปรับปรุงยึดเหนี่ยวให้มั่นคงแข็งแรง 
4. ตัดกิ่งไม้หรือริดกิ่งไม้บริเวณส านักงานที่อาจหักโค่นลงได้จากวาตภัย 
5. ติดตั้งสายล่อฟูาส าหรับอาคารสูง 
6. ส ารวจอาคาร สถานที่ที่มีความม่ันคงแข็งแรงเพ่ือก าหนดเป็นเขตพ้ืนที่ปลอดภัย รองรับการอพยพ

ของพนักงานในกรณีฉุกเฉิน พร้อมจัดท าแผนที่ แสดงบริเวณสถานที่ท่ีก าหนดเป็นเขตพ้ืนที่ที่
ปลอดภัย          

7. ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลหน่วยงานด้านข่าวสาร การแจ้งเตือนและการให้ความช่วยเหลือให้
พนักงานรับทราบและเตรียมความพร้อมอพยพเมื่อมีเหตุ  เช่น การเตรียมเสบียงอาหาร น้ าดื่ม  ยา
รักษาโรค  ไฟฉายและอุปกรณ์  กรณีท่ีจ าเป็นในการเผชิญวาตภัยที่อาจเกิดข้ึน 

 



8. ส ารวจจัดท าทะเบียนอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และยานพาหนะที่จ าเป็นใช้ในขณะเกิดเหตุ  ถ้า
มีไม่ครบควรจัดหาเพิ่มเติม 

9. สนับสนุนให้มีการปลูกปุาเพ่ือบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ 
2.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 

เป็นการด าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรต่างๆ  เข้าช่วยเหลือเพ่ือรักษาชีวิต  
ทรัพย์สินและบรรเทาทุกข์แก่พนักงานผู้ประสบภัยตลอดจนลดความรุนแรงของวาตภัยที่เกิดขึ้น 

1. ไม่ตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอย่างสงบและอยู่ในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงตลอดเวลาที่เกิดเหตุ  ไม่
ออกมาในที่โล่งแจ้ง 

2. ปิดประตู หน้าต่างทุกบาน รวมทั้งปรับปรุงและปิดกั้นช่องทางลมและช่องทางต่างๆ ที่ลมจะเข้าไป  
ท าให้เกิดความเสียหายได้ 

3. ตัดสะพานไฟ ปิดวาล์วน้ าและแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย 
4. ออกห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อไฟฟูาทุกชนิด เช่น ลวด โลหะ ท่อน้ า แนวรั้วบ้านเป็นต้น ไม่ใช้อุปกรณ์

ไฟฟูาทุกชนิด รวมทั้งไม่สวมใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะ 
5. ไม่ควรอยู่ในพ้ืนที่ต่ า เนื่องจากอาจเกิดน้ าปุาไหลหลากหรือน้ าท่วมฉับพลันหรือแผ่นดินถล่มได้ 
6. ไม่ใช้เทียน ไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่จะท าให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่ 
7. ติดตามเหตุการณ์และค าเตือนลักษณะอากาศของทางราชการอย่างใกล้ชิด 
8. เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัย 
9. จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจตามแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัยในพื้นท่ีที่

เกิดภัยและเป็นหน่วยงาน  ในการสั่งการ อ านวยการ วางแผนและประสานการปฏิบัติ 
10. ประเมินระดับความรุนแรงของวาตภัยที่เกิดข้ึนและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11. จัดชุดปฏิบัติการพยาบาลในลักษณะของหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและค้นหา

พนักงานผู้ประสบภัยเพ่ือท าการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ จุดที่เกิดเหตุและน าส่ง
โรงพยาบาล 

12. จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณท่ีได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณอาคาร ประกาศเป็นเขต
ควบคุมเพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

13. ด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รวมทั้งเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ไปไว้ในพ้ืนที่ปลอดภัย  และ
จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนที่อพยพ 

14. ประกาศแนะน า แจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน และเป็นปัจจุบัน 
15. รวบรวมรายงาน ข้อมูลความเสียหายและการช่วยเหลือ พร้อมทั้งสรุปเหตุการณ์และสถานการณ์               

เสนอต่อ ผวก.เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ 
16. ประสานขอความช่วยเหลือไปยังส านักงานเขต หรือ จังหวัดที่รับผิดชอบพ้ืนที่ จังหวัดนั้น หรือศูนย์

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เมื่อเกินขีดความสามารถของการประปาส่วนภูมิภาค 
17. เมื่อจวนตัวให้ค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าทรัพย์สิน  

2.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย 
เป็นการด าเนินการช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัยจากวาตภัยให้กลับคืนสู่สภาพคงเดิมในช่วงก่ อน

เหตุการณ์หรือดีกว่า เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจของพนักงานผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 
1) การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ 

1.1)  ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของพนักงานผู้ประสบภัย 
 
 



1.2)  จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นเข้าไปยังพ้ืนที่ที่เกิดวาตภัยโดยเร่งด่วน
เพ่ือสงเคราะห์พนักงานผู้ประสบภัยและรายงานขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมหากสิ่งของที่จัดเตรียม
ไม่เพียงพอ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ เพ่ือให้การสงเคราะห์พนักงาน
ผู้ประสบภัย 

1.3)  ให้การสงเคราะห์พนักงานผู้ประสบภัย เช่น ด้านที่พัก น้ าอุปโภคบริโภค เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้น 

1.4)  ความสะอาด รื้อสิ่งปรักหักพัง ซ่อมแซมสิ่งช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
1.5)  ซ่อมแซมหรือปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์และระบบสาธารณูปโภค เช่นการไฟฟูา ประปา 
        ถนนที่ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 
1.6)  เฝูาระวังโรคติดต่อที่อาจเกิดข้ึนได้ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อและปรสิต โรคฉี่หนู  

โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร  รวมทั้งด าเนินการก าจัดของเสียต่างๆ และพาหะน าโรค 
2) การฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย 

2.1)  จัดให้มีบริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ปุวย เพ่ือรักษาชีวิตผู้ได้รับอันตรายในระยะแรก               
2.2)  จัดการประชาสัมพันธ์ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือ                         

ของการประปาส่วนภูมิภาคต่อพนักงานผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม 

3.1 ความหมาย 
 อุทกภัย  หมายถึง  เหตุการณ์ที่มีน้ าท่วมพ้ืนดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณน้ าฝน

มากจนท าให้มีปริมาณน้ าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติจนเกินขีดความ สามารถการ
ระบายน้ าของแม่น้ า ล าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยการปิดกั้น    การไหลของน้ า
ตามธรรชาติ  ทั้งเจตนาและไม่เจตนา  จนเป็นอันตรายต่อชีวิต   ทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งแวดล้อม  

ดินถล่มหรือโคลนถล่ม  หมายถึง  ปรากฏการณ์ที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจากพื้นที่ต่ า
กว่าภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก  และการมีน้ าเป็นตัวกลางท าให้มวลวัสดุเกิดความไม่เสถียรภาพ อัตรา
การไถลเลื่อนดังกล่างข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุ  ความลาดชัน  สภาพสิ่งแวดล้อม และ
ปริมาณน้ าฝน  
3.2 อันตรายท่ีเกิดจากอุทกภัย 

อันตรายและความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยหรือน้ าท่วมไว้ดังนี้  
1) ความเสียหายโดยตรง 

-  น้ าท่วมอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างและสาธารณสถาน ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายทาง  เศรษฐกิจ
อย่างมาก  บ้านเรือนหรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงจะถูกกระแสน้ าที่ไหลเชี่ยวพังทลายได้คนและ
สัตว์พาหนะและสัตว์เลี้ยงอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตจากการจมน้ าตาย  
-  เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดเป็นช่วง ๆ โดยความแรงของกระแสน้ า ถนน และ
สะพานอาจจะถูกกระแสน้ าพัดให้พังทลายได้ สินค้าพัสดุอยู่ระหว่างการขนส่งจะได้รับความเสียหาย  
-  ระบบสาธารณูปโภค จะได้รับความเสียหาย เช่น โทรศัพท์ โทรเลข ไฟฟูา และประปา  

2) ทางอ้อม 
 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไป เกิดโรคระบาด สุขภาพจิตเสื่อม และสูญเสียความปลอดภัย 
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยท่ีเกิดจากอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม 

เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัยและภายหลัง ที่ภัยได้ผ่าน
พ้นไปแล้ว 

3.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการเกิดอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม 
เป็นการด าเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ล่วงหน้าก่อนที่อุทกภัยจะ

เกิดข้ึน 
1. จัดท าแผนปูองกันและบรรเทาอุทกภัยรวมทั้งประสานและฝึกซ้อมแผนการบรรเทาอุทกภัย         

กับพนักงานหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
2. การติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน์  
3. เชื่อฟังค าเตือนอย่างเคร่งครัด 
4. เคลื่อนย้ายพนักงาน และอุปกรณ์ส านักงาน  พาหนะและสิ่งของต่างๆ ไปอยู่ในที่สูงซึ่งเป็นพื้นที่         

พ้นระดับน้ าที่เคยท่วมมาก่อน 
5. เตรียมแพ เรือไม้ หรือเรือยาง ไว้ใช้เป็นพาหนะเมื่อน้ าท่วมเป็นเวลานาน เพ่ือช่วยอพยพ                            

เมื่อเกิดอุทกภัยร้ายแรง 
6. เตรียมส ารองอาหาร น้ าดื่มสะอาด  เครื่องเวชภัณฑ์ ไว้ให้พอจะมีอาหารรับประทานเมื่อน้ าท่วมเป็น

เวลาหลายวัน 



7. เคลื่อนย้ายพาหนะเช่น รถยนต์ หรือล้อเลื่อนไปอยู่ที่สูง หรือท าแพส าหรับที่พักรถยนต์อาจจะใช้ถัง
น้ าขนาด 200 ลิตร ผูกติดกันแล้วใช้กระดานปูก็ได้ 

8. เตรียมกระสอบใส่ดินหรือทราย เพ่ือเสริมคันดินที่กั้นน้ าให้สูงขึ้น เมื่อน้ าขึ้นสูงท่วมคันดินที่สร้างอยู่ 
9. ส ารวจ รวบรวมข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน          

รวมทั้งส ารวจพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ 
10. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในการปูองกันภัย เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ 
11. ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ 
3.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม 

เป็นการด าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เข้าช่วยเหลือเพ่ือรักษาชีวิต
ทรัพย์สินตลอดจนลดความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดข้ึน 

1. ตัดสะพานไฟและปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย 
2. อยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรืออยู่ในที่สูงพ้นระดับน้ าที่เคยท่วมมาก่อน 
3. ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะฝุาไปในขณะเกิดน้ าหลากหรือขณะเกิดน้ าท่วม 
4. ติดตามเหตุการณ์และค าเตือนเกี่ยวกับลักษณะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด 
5. แจ้งเตือนภัยให้พนักงานอพยพหรือขนย้ายทรัพย์สินไปไว้ที่ปลอดภัย 
6. ตั้งศูนย์อ านวยการปูองกันและบรรเทาภัยตามแผนที่ก าหนดไว้ เช่นด้านเครื่องอุปโภคบริโภค          

น้ าดื่ม ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพโดยเร่งด่วน 
7. อพยพพนักงานออกจากพ้ืนที่ประสบภัย ดูแลที่พักชั่วคราว อาหาร น้ าอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม   

ที่เห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งจัดระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนที่อพยพ 
8. จัดหน่วยบรรเทาทุกข์ การรักษาพยาบาล รวมทั้งจัดหาเวชภัณฑ์ยารักษาโรคที่จ าเป็น เพ่ือดูแล

สุขภาพอนามัยผู้ประสบภัย 
9. รายงานสถานการณ์ความเสียหายให้ ผวก. 

 10.เมื่อจวนตัวให้ค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าทรัพย์สิน  
3.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย ดินถล่มหรือโคลนถล่ม 

เป็นการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย ให้กลับคืนสู่สภาพคงเดิมในช่วงก่อนเหตุการณ์ เพ่ือ
เป็นการสร้างขวัญก าลังใจของผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 

 1) การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ 
1.1)  ให้การช่วยเหลือแก่พนักงานผู้ประสบภัย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
1.2)  ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของพนักงานผู้ประสบอุทกภัย 
1.3)  ท าความสะอาดโคลนตม รื้อสิ่งปรักหักพัง ซ่อมแซมสิ่งช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 
1.4)  ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์และระบบสาธารณูปโภค ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด 
1.5)  ท าความสะอาด ท าลายซากสัตว์ที่ล้มตาย พร้อมทั้งจัดการเก็บฝังเพ่ือปูองกันโรคระบาด         

2) การฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของพนักงานผู้ประสบภัย 
2.1) จัดให้มีบริการรักษาพยาบาลพนักงานผู้บาดเจ็บ ผู้ปุวย เพ่ือรักษาชีวิตผู้ได้รับอันตรายในระยะแรก 
2.2)  จัดการประชาสัมพันธ์ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือ  ของ

การประปาส่วนภูมิภาคต่อพนักงานผู้ประสบภัย  
 
 
 



บทที่ 4 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

4.1 ความหมาย 
แผ่นดินไหว (Earthquake) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน อันมีสาเหตุหลักมาจากการ

ขยับเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ 
แต่บางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ 

อาคารถล่ม  หมายถึง  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตึก บ้าน โรง เรือน แพ คลังสินค้า 
ส านักงาน ที่ได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวและอาจท าให้เกิดความ
เสียหายหรือพังทลายลงมาได้  
4.2 พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย 

1. แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหล่งก าเนิดจากภายนอกประเทศ โดยมีแหล่งก าเนิดจากตอนใต้ของ
ประเทศจีน พม่า ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของ เกาะสุมาตราซึ่งจะท าให้เกิดแรงสั่นไหวใน
บริเวณภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร 

2. แผ่นดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัว ซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก
ของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมย
อุทัยธานี รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนคลองมะรุย  

4.3 อันตรายท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
ภัยท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

1. ภัยจากการสั่นไหวของพ้ืนดิน ก่อให้เกิดการปรับตัวของดินที่ต่างกัน การพังทลายของดินและโคลน 
และการที่ดินมีสภาพกลายเป็นของเหลวอาจเกิดอาคารถล่มได้ 

2. ภัยจากการยกตัวของพื้นดินบริเวณรอยเลื่อน 
3. ภัยที่เกิดจากคลื่นใต้น้ าที่เรียกว่า “Tsunami” คลื่นนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเล   

และมหาสมุทร ท าให้เกิดคลื่นทะเลซัดฝั่ง 
4. ภัยจากอัคคีภัยหลังการเกิดแผ่นดินไหว 

4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มได้อย่างรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 
4.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

เป็นการด าเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบความเสียหายหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ล่วงหน้า
ก่อนที่แผ่นดินไหวและอาคารถล่มจะเกิดข้ึน 

1. จัดท าแผนปูองกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มรวมทั้งประสานและฝึกซ้อม            
แผนการบรรเทาภัยกับพนักงานหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

2.  การติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน์  และเชื่อฟัง            
ค าเตือนอย่างเคร่งครัด 

3.  ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคารและเครื่องใช้ภายในอาคาร ท าการยึดอุปกรณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น ตู้และชั้นหนังสือยึดติดกับฝาหรือเสา ไม่วางของหนักบนที่สูง 

4.  สอนพนักงานให้รู้จักตัดไฟ ปิดวาล์วน้ าและแก๊ส 
5.  ส ารองเสบียงอาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ไฟฉาย               

เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ดับเพลิง เพ่ือเตรียมรับแผ่นดินไหวและอาคารถล่มท่ีจะเกิดข้ึน 



6.  ซักซ้อมความพร้อมของพนักงาน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและก าหนดจุดนัดพบที่
ปลอดภัย เมื่อมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพ่ือการอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัย 

 7.  การประปาส่วนภูมิภาคต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รวมทั้งฝึกซ้อมการช่วยเหลือพนักงานเมื่อเกิด
แผ่นดินไหวหรืออาคารถล่มอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว 

8. ส ารวจ พ้ืนที่เสี่ยงภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งส ารวจ พ้ืนที่
ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9.  ให้มีการตรวจสภาพของอาคารหากไม่แข็งแรงให้ประสานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อให้มีการเสริมความ
แข็งแรง รวมทั้งควบคุมการก่อสร้างอาคารให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว 

  10. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในการปูองกันภัยให้ เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ 
4.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

เป็นการด าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรต่างๆ เข้าช่วยเหลือเพ่ือรักษาชีวิต 
ทรัพย์สินและบรรเทาทุกข์แก่พนักงานผู้ประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของแผ่นดินไหวและอาคารถล่มที่
เกิดข้ึน 

1.  ไม่ตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอย่างสงบ อยู่ในที่แข็งแรงปลอดภัย ถ้าอยู่ในอาคารให้ยืนหรือหมอบ
อยู่ในส่วนของอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรงที่สามารถรับน้ าหนักได้มาก หรืออยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง เพ่ือ
ปูองกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงหล่นลงมา อยู่ให้ห่างจากประตู หน้าต่าง สายไฟ อุปกรณไ์ฟฟูา 
และสิ่งห้อยแขวน 

2.  ตัดสะพานไฟ ปิดวาล์วน้ า และแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย 
3.  หากอยู่ในรถ ให้หยุดรถจนกว่าความสั่นสะเทือนจะหยุด 
4.  หากอยู่ชายหาดให้อยู่ห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุดเพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิ (Tsunami) 
5.  อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่จะท าให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่ 
6.  ติดตามเหตุการณ์และค าเตือนของทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด             

ไม่ตื่นตกใจ 
7.  เตรียมความพร้อมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัย 
8.  จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจตามแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ที่เกิดภัยและ

เป็นศูนย์กลางในการประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.  จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณท่ีได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณอาคารที่ถล่ม 

 10.  ด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรวมทั้งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขององค์กรไปไว้ในพ้ืนที่
ปลอดภัย 

 11.  เมื่อจวนตัวให้ค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าทรัพย์สิน  
4.4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

เป็นการด าเนินการช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ให้กลับคืนสู่สภาพคง
เดิมในช่วงก่อนเหตุการณ์ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจของพนักงานผู้ประสบภัย 

1) การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ 
1.1) ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ ของพนักงานผู้ประสบภัย 
1.2) ให้การช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัย เช่นที่พักอาศัยชั่วคราว น้ าอุปโภคบริโภค                    

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
1.3)  ท าความสะอาด รื้อสิ่งปรักหักพัง  สิ่งช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

2) การฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย 
2.1)  จัดให้มีบริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ปุวย เพ่ือรักษาชีวิตผู้ได้รับอันตรายในระยะแรก 



2.2)  จัดการประชาสัมพันธ์ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือ              
ของการประปาส่วนภูมิภาคต่อพนักงานผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากคลื่นสึนามิ  (tsunami) 

5.1 ความหมาย 
  คลื่นสึนามิ (tsunami) หมายถึง  คลื่นยักษ์ ค าว่าสึนามิเป็นภาษาญี่ปุุน  แปลว่า คลื่น

ท่าเรือ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่นสึนามิเฉพาะแห่ง (Local  Tsunami) มักจะเกิด
ใกล้ๆชายฝั่งและเคลื่อนเข้าถล่มชายฝั่งอย่างทันทีทันใด  และประเภทที่สอง  คือ คลื่นสึนามิ ที่เดินทางข้ามทวีป 
(Distance Tsunami) มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรงและสามารถเคลื่นตัวข้ามทวีปไปยังชายฝั่งที่
อยู่ห่างไกลหลายหมื่นกิโลเมตร โดยสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ  มีหลายสาเหตุ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด  ดินถล่ม  และดาวเคราะห์น้อยตกลงมาสู่มหาสมุทร 

สาเหตุการเกิดคลื่นสึนามิ 
การเกิดแผ่นดินไหว แผ่นดินเคลื่อนตัว ภูเขาไฟระเบิด หรือจากวัตถุนอกโลก เช่น ดาวหางหรือ          

อุกาบาตตก  สู่พ้ืนทะเลหรือมหาสมุทรบนผิวโลก คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นนี้จะถาโถมเข้าสู่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลด้วย
ความรวดเร็วและรุนแรง สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่อาศัยที่พังพินาศไป
พร้อม ๆ กับมนุษย์จ านวนมากมายที่อาจได้รับบาดเจ็บและล้มตายไปด้วยฤทธิ์ของมหาพิบัติภัยที่เกิดขึ้น 
5.2 สัญญาณเตือนก่อนเกิดสึนามิ  

1. เมื่อรู้ว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ขณะที่อยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่ง ให้รีบออกจากบริเวณชายฝั่งไปยัง
บริเวณท่ีสูงหรือท่ีดอนทันที โดยไม่ต้องรอประกาศจากทางราชการ เนื่องจากคลื่นสึนามีเคลื่นที่ด้วย
ความเร็วสูง 

2. เมื่อได้รับฟังประกาศจากทางราชการเก่ียวกับการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณทะเลอันดามัน ให้เตรียมรับ
สถานะการณ์ท่ีอาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ โดยด่วน 

3. สังเกตปรากฏการณ์ของชายฝั่ง หากทะเลมีการลดของระดับน้ าลงมาก หลังการเกิดแผ่นดินไหวให้
สันนิษฐานว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ ให้อพยพ คนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง ให้อยู่ห่างจากชายฝั่ง
มากๆและอยู่ในที่ดอนหรือน้ าท่วมไม่ถึง 

4. ถ้าอยู่ในเรือซ่ึงจอดอยู่ในท่าเรือหรืออ่าวให้รีบน าเรือออกไปกลางทะเล เมื่อทราบว่าจะเกิดคลื่นสึนามิ
พัดเข้าหา เพราะคลื่นสึนามิที่อยู่ไกลชายฝั่งมากๆ จะมีขนาดเล็ก 

5. คลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งเดียว เนื่องจากมีการแกว่งไปมา
ของน้ าทะเล ดังนั้นควรรอสักระยะหนึ่งจึงสามารถลงไปชาดหาดได้ 

6. ติดตามการเสนอข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
7. อย่าลงไปในชายหาดเพ่ือดูคลื่นสึนามิ เพราะเมื่อเห็นคลื่นแล้วก็ใกล้เกินกว่าจะหลบหนีทัน 
8. คลื่นสึนามิ ในบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดเล็ก แต่อีกบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดใหญ่ ดังนั้นเมื่อได้ยินข่าวการ

เกิดคลื่นสึนามิ ขนาดเล็กในสถานที่หนึ่ง จงอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
5.3 พื้นที่เสี่ยงการเกิดสึนามิ 

1. บริเวณแหล่งที่อาศัยระยะใกล้ชายฝั่ง 
2. การก่อสร้างใกล้ชายฝั่งในย่านที่มีความเสี่ยงสูง 
3. ที่พักอาศัยอยู่ใกล้ชายหาด ควรจัดท าเขื่อน ก าแพง ปลูกต้นไม้ วางวัสดุ ลดแรงปะทะของน้ าทะเล                              

และก่อสร้างที่พักอาศัยให้มั่นคงแข็งแรง ในบริเวณย่านที่มีความเสี่ยงภัยในเรื่องคลื่นสึนามิ  
5.4 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยคลื่นสึนามิ  

5.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดคลื่นสึนามิ 
1. เตรียมการปูองกันพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง 

http://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


2. มีระบบเตือนภัยที่ดีสามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้านานพอ และแจ้งเตือนได้ทั่วถึง 
3. จัดท าแผนอพยพหนีภัยและเตรียมสถานที่ปลอดภัยและเส้นทางหนีภัยให้พร้อม 
4. วางแผนล่วงหน้า หากเกิดสถานการณ์ข้ึนจริง ในเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ก าหนดขั้นตอนในด้านการช่วยเหลือบรรเทาภัยด้านสาธารณสุข การรื้อถอน และฟ้ืนฟูสิ่งก่อสร้าง 
เป็นต้น 

5. ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้พนักงาน ในเรื่องการปูองกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ และ
แผ่นดินไหว  

6. ให้พนักงานส่วนร่วมในการจัดการภัยจากคลื่นสึนามิ 
7. มีแผนปฏิบัติการและฝึกซ้อมแผนสม่ าเสมอ   
8. เตรียมการด้านรักษาพยาบาลและสาธารณสุขให้พร้อม 
9. จัดท าฐานข้อมูลและเตรียมข้อมูลบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อม 

10. สร้างเสริมทักษะและความช านาญให้แก่พนักงาน 
5.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติในขณะเกิดคลื่นสึนามิ  

1. เตรียมความพร้อมด้านก าลังคน เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยและปัจจัยช่วยเหลือ 
2. การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อเฝูาระวังแลกเปลี่ยนข้อมูล และติดตามสถานการณ์ 

อย่างใกล้ชิด  
3. เตรียมอุปกรณ์สื่อสารส ารอง ระบบไฟฟูาส ารอง และรถไฟฟูาส่องสว่าง  
4. การประกาศเตือนภัยล่วงหน้าเป็นขั้นตอน  
5. เตือนภัยล่วงหน้าให้พนักงาน  ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณชายหาด และพ้ืนที่เสี่ยงภัย

ทราบ   
6. ตั้งศูนย์อ านวยการที่สามารถเป็นแกนในการสั่งการ ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ

โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์  
7. ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานหน่วยงานเครือข่ายซึ่งมีศักยภาพสูง 

5.4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดคลื่นสึนามิ  
1. การให้ความช่วยเหลือต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและไม่ซ้ าซ้อน  
2. ให้การสงเคราะห์พนักงานผู้ประสบภัย ด้านที่พักอาศัย น้ าอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่มเพ่ือบรรเทา

ความเดือดร้อน 
3. ท าความสะอาดโคลนตม รื้อสิ่งปรักหักพัง ซ่อมแซมบ้านเรือน ที่พักอาศัย อาคาร ส านักงานและสิ่ง

ช ารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 
4. ประสานการช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ให้มีทิศทางสอดคล้องกันและมีข้อมูลการ

ช่วยเหลือต่างๆ รวบรวมไว้  
5. ประเมินความเสียหายรวดเร็วและถูกต้อง เพ่ือให้การของบประมาณและขอความช่วยเหลือต่างๆ ท า

ได้เร็วและตรงความต้องการ 
6. จัดให้มีบริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ปุวย เพ่ือรักษาชีวิตผู้ได้รับอันตรายในระยะแรก 
7. จัดการประชาสัมพันธ์ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือของการ

ประปาส่วนภูมิภาค ต่อพนักงานผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ 
 
 
 

 



บทที่ 6  
แผนฉุกเฉินป้องกันแก๊สคลอรีนรั่ว 

6.1 หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาค   มีการน าแก๊สคลอรีนมาใช้ในขบวนการผลิตน้ าประปา   อย่าง

แพร่หลาย  ถึงแม้ว่าคลอรีนจะมีประโยชน์มากมายเพียงใดก็ตาม  แต่ก็ยังมีความเป็นอันตรายหรือความเป็นพิษ
ตามคุณสมบัติเฉพาะตัวของคลอรีน  ดังนั้น การน าคลอรีนมาใช้ประโยชน์จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับอันตรายและมาตรการปูองกันอันตรายของคลอรีนนั้นเป็นอย่างดีด้วย  เพื่อจะ  ได้มีความรู้และมี
ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับคลอรีนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ   
6.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้พนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก๊ส
คลอรีนรั่วไหล  จัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง บุคคลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงประชาชนที่
อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง   

2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน 
3. เป็นการเพ่ิมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นโดยให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน 
6.3 เป้าหมาย 

พนักงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน  และขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ส านักงานการ
ประปา และสถานีผลิตน ้า ทุกๆ แห่ง ของ การประปาส่วนภูมิภาค 
6.4 ก าหนดพื้นที่ท่ีปลอดภัย (จุดรวมพล) 

เมื่อมีค าสั่งการอพยพคนออกจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้เจ้าหน้าที่อพยพประจ าแต่ละ
อาคาร  น าพนักงานที่อยู่ในโซนไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อาจติดอยู่ในอาคาร   
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6.5 ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อตรง    
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน  
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (เฉพาะเวลาท าการ) และ (ปูอมยาม 24 ชั่วโมง) 
หมายเลขโทรสาร  

6.6 หน้าที่ของผู้รับผิดชอบภายในส านักงานประปา 
1. ฝุายบริหาร ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังนี้ 

1.1  ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน  
1.2  ก าหนดผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของส านักงาน โดยแต่ละพ้ืนที่ปิดประกาศให้

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
1.3  ก าหนดพื้นที่ท่ีปลอดภัย (จุดรวมพล)   และหากสถานีผลิตอยู่ใกล้บ้านพักของ 

ประชาชนก็ต้องเตรียมพ้ืนที่ที่จะอพยพ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย 
1.4  จัดให้มีมาตรการการเตรียมความพร้อมเพ่ือปูองกันเหตุฉุกเฉิน 
1.5  ให้การสนับสนุนและประสานงานให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

2. พนักงานและลูกจ้าง 
2.1  ในกรณีพบเห็นเหตุฉุกเฉินให้แจ้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินทันที 

 2.2  อยู่ในความสงบและปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน 
3. ผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน 

 3.1  อ่านและท าความเข้าใจในแผนฉุกเฉินปูองกันสารแก๊สคลอรีนรั่ว 
 3.2  เป็นผู้น าควบคุมดูแลพนักงานและเจ้าหน้าที่อพยพในแต่ละอาคาร 

4. เจ้าหน้าที่อพยพ หมายถึง พนักงานที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อพยพประจ าแต่
ละอาคาร 

 4.1  เตรียมรายชื่อพนักงานในพื้นที่รับผิดชอบเพ่ือให้ได้รู้ว่ามีจ านวนพนักงานอยู่เท่าไหร่ 
เพราะเมื่อต้องอพยพจะได้ควบคุมจ านวนพนักงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 4.2  เมื่อถึงเวลาอพยพต้องพาพนักงาน และผู้เข้ามาติดต่อออกทางออกท่ีใกล้ที่สุด และไป
ยังจุดรวมพล 

 4.3  ท าการตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนออกจากอาคารว่าไม่มีผู้ใดค้างอยู่ในส านักงาน 
 4.4  เมื่อไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจ านวนคนตามรายชื่อให้ครบ  

5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
 5.1  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแลปูองกันไม่ให้บุคคลภายนอกท่ีไม่

เกี่ยวข้องเข้ามาในอาคารส านักงานประปา 
 5.2  รวบรวมรายชื่อผู้ที่เข้ามาติดต่อ และน าส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานที่จุดรวมพล  

5.3  อ านวยความสะดวก เพื่อให้การอพยพเป็นไปด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย 
5.4  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในสัญญาจ้าง 

6.7 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยแก๊สคลอรีนรั่ว 
6.7.1 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุแก๊สคลอรีนรั่ว 

1.  จัดท าแผนฉุกเฉินปูองกันสารเคมี แก๊สคลอรีนรั่ว 
2.  ตรวจตราสภาพถังบรรจุแก๊สและอุปกรณ์จ่ายแก๊สให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 
3.  เก็บถังไว้ในที่ร่ม อย่าวางตากแดดหรือไว้กลางแจ้ง 



4.  พยายามใช้ถังแก๊สตามล าดับการจัดส่ง เพ่ือให้มีการเก็บไว้เพ่ือใช้งานในระยะเวลาที่สั้นที่สุดส่ง
พนักงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับสารเคมีเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการปูองกันและระงับสารเคมี
อันตราย 

5   ควรท าปูายหมายเลขท่ีถัง  เพ่ือปูองกันการหลงลืม 
6.  อย่าใช้วิธีการจ่ายแก๊สที่ไม่ถูกต้องและไม่ปลอดภัย  เช่น  การจ่ายโดยตรงโดยไม่ผ่านเครื่องจ่ายแก๊ส

คลอรีน 
7.  จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จ าเป็นไว้ และต้องอยู่ในสภาพที่พร้อม

จะใช้งาน ได้ทันที 
7.1  อุปกรณ์เตือนภัย - เครื่องตรวจแก๊สคลอรีนรั่ว 
7.2  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

 -  หน้ากากปูองกันแก๊สคลอรีนแบบช่วยหายใจด้วยระบบสารเคมีกรองอากาศ 
 -  หน้ากากปูองกันแก๊สคลอรีนแบบช่วยหายใจด้วยระบบถังบรรจุอากาศ 

7.3   อุปกรณ์ควบคุมและระงับภัย 
   -  ฝาครอบนิรภัย 
   -  หีบนิรภัย 

8.   ออกแบบติดตั้งและใช้เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนที่มีคุณภาพดี  ใช้งานได้ทนทาน  บ ารุงรักษาไม่ยาก 
9.   มีระบบการบ ารุงรักษาเครื่องจ่ายแก๊สที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

10.  ติดตั้งเครื่องท าลายแก๊สคลอรีนทุกแห่งที่มีเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนใช้งาน  เมื่อแก๊สคลอรีนรั่วเครื่องก็
จะท าลายคลอรีนได้หมด โดยไม่ฟูุงกระจายออกไป 

11.  ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแก๊คลอรีน และถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด 
จริงจัง และต่อเนื่อง 

12.  ให้ความรู้โดยการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงอันตราย และการปูองกัน ควบคุม และระงับ
อันตรายจากแก๊สคลอรีน 

13.  จัดหาเครื่องเตือนภัย เช่น เครื่องตรวจจับคลอรีนรั่ว  เครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น 
หน้ากากปูองกันคลอรีน  ถุงมือ  รองเท้า  หมวก  เครื่องมือ  อุปกรณ์ควบคุมและระงับอันตราย 
เช่น  ฝาครอบนิรภัย  หีบนิรภยั 

14.  มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน และระบบบ ารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์ปูองกันและระงับ
อันตรายจากแก๊สคลอรีน และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 

15.  ต้องทราบหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินและหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องที่
จะต้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
6.7.2  ขั้นตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุแก๊สคลอรีนรั่ว 

1  ต้องมีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน 
2. เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นต้องรีบมาตรวจสอบโดยเร็ว 
3. ถ้าได้กลิ่นคลอรีนต้องสวมหน้ากากทันที 
4. ตรวจสอบหารอยรั่วให้พบว่ารั่วที่ใด 
5. รั่วที่เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ให้ปิดวาล์วใช้ฝาครอบนิรภัยครอบขันให้แน่น 
6. รั่วที่วาล์ว หรือเกลียววาล์ว ใช้ฝาครอบนิรภัยครอบขันให้แน่น 
7. รั่วที่หลอดคลอรีนให้ลากท้ิงลงในหีบนิรภัย ปิดฝาขันให้แน่น 
8. ระบายแก๊สทิ้ง หรือต่อเข้ากับเครื่องจ่ายแก๊สน าไปใช้ตามปกติ 



9. ให้สังเกตที่เกจวัดความดันของแก๊สว่าตกศูนย์ แน่ใจว่าแก๊สระบายออกไปหมดแล้วไม่น้อยกว่า 15 
วัน จึงน าหลอดรั่วขึ้นมาจากหีบนิรภัย 

9.1 หากด าเนินการแล้วไม่ส าเร็จก็ให้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาต่อไป  
9.2 หากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าการรั่วไหลของสารเคมีมีปริมาณรั่วมาก ต้องรีบออกมา

จากจุดที่เกิดเหตุ รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
9.3 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และพนักงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งหมดร่วมกัน

วางแผนที่จะด าเนินการระงับเหตุดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 
9.4 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอพยพบุคคลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงประชาชนที่อาศัย

อยู่ในบริเวณใกล้เคียงไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัย(จุดรวมพล) ที่ก าหนดไว้ในแผน 
การอพยพบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

1. ก าหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) ตามแผนที่วางไว้ก่อน 
2. ก่อนที่จะอพยพไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัยควรดูทิศทางลมด้วยว่าทิศทางที่สารเคมีฟุุงกระจายนั้น 
 ไม่ควรที่จะเป็นจุดที่รวมพล ถ้าสารเคมีที่ฟุุงกระจายมาทางเดียวกัน ผู้ดูแลการอพยพจะต้อง 
 ด าเนินการเปลี่ยนจุดรวมพลทันที 
3. อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้อพยพโดยการหาอาหาร น ้า และสิ่งที่จ าเป็นอ่ืน ๆ  
4. ต้องส ารวจให้แน่ใจว่าสารเคมีที่ฟุุงกระจายดังกล่าว ได้สลายตัวไปแล้ว จึงจะน าผู้อพยพกลับ 

ไปยังที่พัก 
9.5 หากไม่สามารถควบคุมได้จะต้องด าเนินการติดต่อผู้ขายสารเคมีดังกล่าวเพ่ือขอค าแนะน าหรือ

เพ่ือให้เข้ามาด าเนินการระงับเหตุ 
9.6 หลังจากควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นหลังการใช้และน าไปเก็บให้ถูกที่

เพ่ือรอใช้ในครั้งต่อไป 



 

แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติการ เมื่อเกิดเหตุการณ์แก๊สคลอรีนรั่ว 
 
 

 
 

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 

เข้าไปตรวจสอบ 

ได้กลิ่นคลอรีน 
หรือไม่ 

สัญญาณเตือนภัยดัง 

ไม่ได้กลิ่นคลอรีน 

ตรวจเช็คเครื่องตรวจจับ 

ได้กลิ่นคลอรีน 

สวมหน้ากากป้องกันไอพิษ 

ตรวจสอบหา
รอยรั่ว 

รั่วท่ีถัง 
รั่วท่ีวาล์ว 

ใช้เซฟต้ี 
ไซลินเดอร์ ใช้เชฟต้ีแค็ป 

ใช้แอมโมเนีย 
ตรวจเช็ครอยรั่ว 

ยังรั่วอยู่ 
แก้ไขหยุดรั่ว 

ต่อเข้าเครื่องจ่ายเพ่ือน าไปใช้อีกหรือระบายท้ัง 



6.7.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่ว 
1. ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆของพนักงาน หรือประชาชนที่ได้รับความเสียหาย 
2. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือใหม่มาซ่อมแซม หรือเพ่ิมเติมแทนที่เสียหายเพื่อกลับสู่สภาพพร้อมใช้งานให้

เร็วที่สุด 
3. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ จากเหตุฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่ว 
4.  จัดการประชาสัมพันธ์ เพื่อฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสร้างความเชื่อม่ันในการให้ความช่วยเหลือของ การ

ประปาส่วนภูมิภาคต่อผู้ประสบเหตุฉุกเฉินแก๊สคลอรีนรั่วอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 

1. รายช่ือผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่าง ๆ ของสถานีผลิต 
 

1. อาคารกรองน ้าและตกตะกอน 1. นาย………………………………….. 
2. นาย…………………………………. 

2. อาคารเก็บสารเคมีและจ่ายสารเคมี 1. นาย………………………………….. 
2. นาย…………………………………. 

3. อาคาร…………………………….. 1. นาย………………………………….. 
2. นาย…………………………………. 

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

 

 
3. หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสําคัญท่ีต้องทราบ 

1. โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด         
2. สถานีตํารวจ          
3. บริษัทผู้ขายสารเคมี         
4. ผู้บังคับบัญชา          
5. ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน        

 
 
 
 

 

 

 

 

 


