
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

แผนบรรเทาภัยพิบัต ิ
การประปาสวนภูมิภาค 

                                 

    งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
กองกิจการสัมพันธ 

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
                             การประปาสวนภูมิภาคสาขาจุน 



คํานํา 

 
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ใหความสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานมา

อยางตอเน่ืองมีการสนับสนุนใหมีการดําเนินการเพ่ือปองกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสิน
ของพนักงานหรือบุคคลภายนอกอยางจริงจังและเปนระบบ 
           แผนบรรเทาภัยพิบัต ิ  ฉบับนี้จัดทําขึ ้นโดยมีเนื ้อหาครอบคลุมระบบความปลอดภัยที่
เก่ียวของกับสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณทาง
ธรรมชาต ิหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษยรวมทั้งเหตุฉุกเฉินอ่ืนที่อาจเกิดขึ้น แผนบรรเทาภัยพิบัติ
ฉบับน้ีจึงใชเปนแผนแมบทสําหรับการปฏิบัติงานของผูมีหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งหมายถึงพนักงาน กปภ. ทุกคนที่
จะตองศ ึกษาและทําความเขาใจในหนาที ่ของตนเองและปฏิบ ัติตามแผนบรรเทาภัยพิบัติโดยเครงครัด  
เน่ืองจากพนักงานทุกคนมีสวนสําคัญในการรวมดูแลความปลอดภัยและมีหนาที่ในการปองกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น ทั้งแกตนเองและผูอ่ืนไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
 
 
 
 
                                                                                    นายวิเศษ  ชํานาญวงษ 
                                                                               ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 

              หนา 
บทที่ 1 บทนํา          1  
 1.1 ความเปนมา         1 
 1.2 นิยามศัพท         1 
 1.3 ประเภทของภัยพิบัต ิ        1 
 1.4 วัตถุประสงค         1-2 
 1.5 ผลกระทบของภัยพิบัต ิ       2 
 1.6 การเผยแพร         2 
 1.7 จุดรวมพล         2 
 1.8 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน       2 
 1.9 หนาที่ของผูรับผิดชอบในการบรรเทาภัยพิบัต ิ     2-3 
บทที่ 2 แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากวาตภัย      4 
 2.1 ความหมาย         4 
 2.2 อันตรายที่เกิดจากวาตภัย       4 
 2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยที่เกิดจากวาตภัย    4 
  2.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดวาตภัย    4-5 
  2.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย     5-6 
  2.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย     6 
บทที่ 3 แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม   7 
 3.1 ความหมาย         7 
 3.2 อันตรายที่เกิดจากอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม     7 
 3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยที่เกิดจากอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 7 
  3.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม  7-8 
  3.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม  8 
  3.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม  9 
บทที่ 4 แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม   10 
 4.1 ความหมาย         10 
 4.2 พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวในประเทศไทย     10 
 4.3 อันตรายที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม     10 
 4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม  10 

 4.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม  10-11 
  4.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม   11-12 
  4.4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม   12 
 
 
 
 



บทที่ 6 แผนฉุกเฉินปองกันแกสคลอรีนรั่ว       15 
 6.1 หลักการและเหตุผล        15 
 6.2 วัตถุประสงค                          15 
 6.3 เปาหมาย         15 
 6.4 กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย(จุดรวมพล)               15 
 6.5 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน       16 
 6.6 หนาที่ของผูรับผิดชอบภายในสํานักงานประปา      16 
 6.7 ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยแกสคลอรีนร่ัว    17 
  6.7.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุแกสคลอรีนร่ัว    18 
  6.7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุแกสคลอรีนร่ัว   19 
  6.7.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุแกสคลอรีนร่ัว    20 
ภาคผนวก          21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมา 
สถานการณที่เปล่ียนแปลง 

จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ความไมสมดุลของระบบ
นิเวศน ทําใหภัยพิบัติมีแนวโนมที่จะทวีจํานวนความถี่และความรุนแรงเพ่ิมขึ้น  ไมวาจะเปนภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้น
จากปรากฏการณทางธรรมชาติ หรือภัยพิบัติทีเ่กิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย สารเคมีอันตรายขณะเดียวกัน
การที่มีการพัฒนาและเจริญกาวหนาทางดานอุตสาหกรรมไดสงผลใหภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายและ
ความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือปองกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนเพื่อใหการ
จัดการดานภัยพิบัติเกิดความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูตลอดเวลา การจัดทําแผนบรรเทาภัยพิบัติ   
จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียมความพรอมไวรองรับสถานการณตั้งแตยามปกติ  ทั้งน้ี   
เพ่ือเปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินสามารถดําเนินไปไดอยางมีเปนระบบประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
1.2 นิยามศัพท 

ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง สาธารณภัย อันไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง  ภาวะฝน
แลง ฝนทิ้งชวง ฟาผา ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยจากโรค  หรือการระบาดของแมลง  หรือศัตรูพืช
ทุกชนิดอากาศหนาวจัดจนสัตวตองสูญเสียชีวิต ภัยสงครามและภัยอันเน่ืองมาจากการกระทําของผูกอการราย 
ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ ไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดขึ้นซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต  รางกายของ
ประชาชนหรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ 
1.3 ประเภทของภัยพิบัติ 

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

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

1.4 วัตถุประสงค 
-  เพื่อจัดระบบการดําเนินงานและเตรียมความพรอมในดานตางๆไวรองรับสถานการณภัยพิบัติตาม

ลักษณะความเสี่ยงภัยในทุกขั้นตอนของการบรรเทาภัยพิบัติทั้งในชวง กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย  และ
ภายหลังที่ภัยไดผานพนไปแลว 

-  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถบรรเทา และการฟนฟูบูรณะเมื่อเกิดภัยใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในทุกสถานการณ 

-  เพื่อใหพนักงาน กปภ. ทุกคน  ไดทราบและเขาใจหลักการ  ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน  อยาง
ชัดเจน 

-  เพื่อใหพนักงาน กปภ.ทุกคน ไดมีสวนรวมในแผนบรรเทาภัยพิบัต ิ
 



 
1.5 ผลกระทบของภัยพิบัติ 

ภัยพิบัติกอใหเกิดผลกระทบในหลายดาน  เชน 
-  ชีวิตและการบาดเจ็บของพนักงาน พนักงานสูญหายและเสียชีวิต 
-  ทรัพยสินของพนักงาน และทรัพสินของ กปภ.  เชน บานเรือนพัง สถานประกอบการ สํานักงาน

สถานีผลิตนํ้า  โครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภคเสียหาย 
-  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศวิทยา  แหลงนํ้าดิบ เสียหาย 
-  ไมสามารถผลิตนํ้าได ทําใหสูญเสียรายได และชาวบานขาดนํ้าอุปโภคบริโภค 
-  จิตใจ  มีความรูสึกกลัว เศรา ตระหนกตกใจ  สับสน หวาดหวั่น นอนไมหลับ 
-  ขาดแคลนนํ้า อาหาร ยา  
 

1.6 การเผยแพร 
แผนบรรเทาภัยพิบัติจะแจกใหแกบุคคลตามหนวยงานเพ่ือใชเปนคูมือปฏิบัติงาน เมื่อมีเหตุฉุกเฉินฯ 

เกิดขึ้น 
1.7 จุดรวมพล 

ตองมีการกําหนดจุดรวมพลโดยพิจารณาวาเปนสถานที่ที่มีความปลอดภัย เมื่อมีคําสั่งการอพยพ
คนออกจากอาคาร  ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล   เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อาจติด
อยูในอาคาร   
1.8 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และมีคําสั่งใหอพยพคนออกจากอาคาร  ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ
หมายถึง ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูที่ไดมอบหมาย จะตองรีบไปที่เกิดเหตุรีบไปที่ศูนยบัญชาการเหตุ
ฉุกเฉิน โดยทันทีเพ่ือบัญชาการ                                                             
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 กปภ. อยางสมํ่าเสมอ และสนับสนุนการดําเนินการ ดาน

ความปลอดภัยของสํานักงานใหญ กปภ. 
-   พิจารณาอนุมัติแผนบรรเทาภัยพิบัต ิ
-   ปฏิบัติตามขอปฏิบัติ (เม่ือเกิดเหตุการฉุกเฉินในพ้ืนที่ของตนเอง) 
-   ทําหนาที่เปนผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติโดยตองไปบัญชาการ ณ ศูนยบัญชาการฯ เมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน 
1.9.2 พนักงานและลูกจางทุกคน 

-   อานและทําความเขาใจในแผนบรรเทาภัยพิบัต ิ
-  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติและผูบังคับบัญชาอยาง

เครงครัด 
 



 
 

1.9.3 ผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติมีหนาที่ดังนึ ้
-   อานและทําความเขาใจในแผนบรรเทาภัยพิบัต ิ
-   เปนผูนําและควบคุมดูแลพนักงานใหสามารถปฏิบัติหนาที่ตามแผนบรรเทาภัยพิบัติ  เมื่อเกิด

เหตุการณฉุกเฉิน 
-   สํารวจพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ หากพบเห็นอุปกรณที่เก่ียวกับการปองกัน และแกไข 
    ปญหาภัยพิบัติ  เชน  เคร่ืองมือ อุปกรณแจงเตือนภัย  วิทยุสื่อสาร มีสภาพผิดปกติ เพ่ือทําการแกไข 
    ใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติโดยเร็วที่สุด    
-   สํารวจเสนทางอพยพอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือไมใหมีสิ่งใดที่วางกีดขวางเสนทางอพยพ และหากมีสิ่งใด  

สภาพใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายตอผูอพยพใหรีบแกไขทันที  
1.9.4 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน  

เมื่อไดรับแจงเหตุฉุกเฉินหรือไดรับสัญญาณจากเครื่องแจงเหตุฉุกเฉิน 
-   รายงานผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ พรอมแจงเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  และ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  (รปภ.) 
- แจงหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ เพ่ือประสานงานและขอความชวยเหลือ       
-  ปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ หรือผูชวยผูอํานวยการบรรเทาภัยพิบัติ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากวาตภัย 

2.1 ความหมาย 
วาตภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากพายุลมแรงจนทําใหเกิดความเสียหายแกอาคาร

บานเรือน ตนไม และสิ่งกอสรางตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนบริเวณกวางจากความแรงของลมที่พัดเวียนเขาหาจุด
ศูนยกลางของพายุ โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกลแนวศูนยกลางที่พายุเคลื่อนผาน 
2.2 อันตรายที่เกิดจากวาตภัย 

- เกิดบนบก   ตนไมถอนรากถอนโคน ตนไมทับบานเรือนพัง ผูคนไดรับบาดเจ็บถึงตายเรือกสวน  
ไรนาเสียหาย บานเรือนที่ไมแข็งแรงไมสามารถตานทานความรุนแรงของลมไดพังระเนระนาดหลังคาบานที่ทํา
ดวยสังกะสีจะถูกพัดเปด กระเบื้องหลังคาปลิววอน เสาไฟฟา เสาโทรเลข เสาโทรศัพทลม สายไฟฟาขาด ไฟฟา
ลัดวงจร เกิดเพลิงไหม ผูคนที่พักอยูริมทะเล  จะถูกคลื่นซัดทวมบานเรือนและกวาด  ลงทะเล ฝนตกหนักมาก
ทั้งวันและทั้งคืน อุทกภัยจะตามมา   นํ้าปาจากภูเขาไหลหลากลงมาอยางรวดเร็วและรุนแรงเกิดนํ้าทวมฉับพลัน
ในบริเวณที่ราบลุมเชิงเขา เสนทางคมนาคม  ทางรถไฟ สะพาน  และถนนถูกตัดขาด 

- ในทะเล   มีลมพัดแรงจัดมากเกิดคลื่นใหญ  เรือขนาดใหญอาจถูกพัดพาไปเกยฝงหรือชนหิน
โสโครกทําใหจมได   เรือขนาดเล็กอาจพลิกคว่ําและจมลงเกิดคลื่นใหญซัดฝงทําใหระดับนํ้าสูงทวมอาคาร
บานเรือนบริเวณริมทะเล  และอาจกวาดสิ่งกอสรางที่ไมแข็งแรงลงทะเลได เรือประมงบริเวณชายฝงจะถูก
ทําลาย 
2.3 ข้ันตอนการปฏิบัติการบรรเทาภัยที่เกิดจากวาตภัย 

เปนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานในองคกรที่เกี่ยวของเพ่ือใหสามารถดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากวาตภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย 
และภายหลังที่ภัยไดผานพนไปแลว 

2.3.1 ข้ันตอนการปฏิบัติกอนการเกิดวาตภัย 
เปนการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบ หรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนากอนที่วาตภัย จะ

เกิดขึ้น 
1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาวาตภัยรวมทั้งประสานและฝกซอมแผนการบรรเทาวาตภัย กับ

พนักงานหรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 
2. เฝาระวังและเตือนภัย เผยแพรใหความรู  ประชาสัมพันธ  เพ่ือเปนการรูเทาทันและหลีกเลี่ยง  ใหพน

จากภัยธรรมชาติทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
3. ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคาร สํานักงาน ประตู หนาตาง ชองทางลม เสาไฟฟา  และ

สายไฟฟา ทั้งในและนอกบริเวณสํานักงาน โดยปรับปรุงยึดเหน่ียวใหม่ันคงแข็งแรง 
4. ตัดกิง่ไมหรือริดกิ่งไมบริเวณสํานักงานที่อาจหักโคนลงไดจากวาตภัย 
5. ติดตั้งสายลอฟาสําหรับอาคารสูง 
6. สํารวจอาคาร สถานที่ที่มีความม่ันคงแข็งแรงเพ่ือกําหนดเปนเขตพ้ืนที่ปลอดภัย รองรับการอพยพ

ของพนักงานในกรณีฉุกเฉิน พรอมจัดทําแผนที ่แสดงบริเวณสถานที่ที่กําหนดเปนเขตพืน้ที่ที่
ปลอดภัย          

7. ประชาสัมพันธและแจงขอมูลหนวยงานดานขาวสาร การแจงเตือนและการใหความชวยเหลือให
พนักงานรับทราบและเตรียมความพรอมอพยพเม่ือมีเหตุ  เชน การเตรียมเสบียงอาหาร นํ้าดื่ม  ยา
รักษาโรค  ไฟฉายและอุปกรณ  กรณีที่จําเปนในการเผชิญวาตภัยที่อาจเกิดขึ้น 

 



8. สํารวจจัดทําทะเบียนอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และยานพาหนะที่จําเปนใชในขณะเกิดเหตุ  ถา
มีไมครบควรจัดหาเพิ่มเติม 

9. สนับสนุนใหมีการปลูกปาเพ่ือบรรเทาความรุนแรงของลมพาย ุ
2.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 

เปนการดําเนินการในสถานการณฉกุเฉินโดยการระดมทรัพยากรตางๆ  เขาชวยเหลือเพ่ือรักษาชีวิต  
ทรัพยสินและบรรเทาทุกขแกพนักงานผูประสบภัยตลอดจนลดความรุนแรงของวาตภัยที่เกิดขึ้น 

1. ไมตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบและอยูในอาคารที่ม่ันคงแข็งแรงตลอดเวลาที่เกิดเหตุ  ไม
ออกมาในที่โลงแจง 

2. ปดประตู หนาตางทุกบาน รวมทั้งปรับปรุงและปดก้ันชองทางลมและชองทางตาง  ๆที่ลมจะเขาไป  
ทําใหเกิดความเสียหายได 

3. ตัดสะพานไฟ ปดวาลวนํ้าและแกสหุงตมใหเรียบรอย 
4. ออกหางจากวัตถุที่เปนสื่อไฟฟาทุกชนิด เชน ลวด โลหะ ทอน้ํา แนวร้ัวบานเปนตน ไมใชอุปกรณ

ไฟฟาทุกชนิด รวมทั้งไมสวมใสเคร่ืองประดับที่เปนโลหะ 
5. ไมควรอยูในพ้ืนที่ต่ํา เน่ืองจากอาจเกิดน้ําปาไหลหลากหรือนํ้าทวมฉับพลันหรือแผนดินถลมได 
6. ไมใชเทียน ไมขีดไฟหรือสิ่งที่จะทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟเพราะอาจมีแกสร่ัวอยู 
7. ติดตามเหตุการณและคําเตือนลักษณะอากาศของทางราชการอยางใกลชิด 
8. เตรียมพรอมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัย 
9. จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจตามแผนที่กําหนดไว เพ่ือชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยในพ้ืนที่ที่เกิด

ภัยและเปนหนวยงาน  ในการสั่งการ อํานวยการ วางแผนและประสานการปฏิบัต ิ
10. ประเมินระดับความรุนแรงของวาตภัยที่เกิดขึ้นและรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
11. จัดชุดปฏิบัติการพยาบาลในลักษณะของหนวยเคลื่อนที่เพ่ือใหการชวยเหลือเบื้องตนและคนหา

พนักงานผูประสบภัยเพ่ือทําการปฐมพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ ณ จุดที่เกิดเหตุและนําสง
โรงพยาบาล 

12. จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ไดรับความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณอาคาร ประกาศเปนเขต
ควบคุมเพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

13. ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัย รวมทั้งเคลื่อนยายทรัพยสิน ไปไวในพื้นที่ปลอดภัย  และจัด
ใหมีระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนที่อพยพ 

14. ประกาศแนะนํา แจงเตือนเก่ียวกับสถานการณที่เกิดขึ้น และเปนปจจุบัน 
15. รวบรวมรายงาน ขอมูลความเสียหายและการชวยเหลือ พรอมทั้งสรุปเหตุการณและสถานการณ               

เสนอตอ ผวก.เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบันจนกวาเหตุการณจะยุต ิ
16. ประสานขอความชวยเหลือไปยังสํานักงานเขต หรือ จังหวัดที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดน้ัน หรือศูนย

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เมื่อเกินขีดความสามารถของการประปาสวนภูมิภาค 
17. เม่ือจวนตัวใหคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน  
 
 
 
 
 
 
 



2.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย 
เปนการดําเนินการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยจากวาตภัยใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอน

เหตุการณหรือดีกวา เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจของพนักงานผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ 
1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 

1.1)  สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของพนักงานผูประสบภัย 
1.2)  จัดสงเคร่ืองอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณที่จําเปนเขาไปยังพ้ืนที่ที่เกิดวาตภัยโดยเรงดวน

เพื่อสงเคราะหพนักงานผูประสบภัยและรายงานขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมหากสิ่งของที่จัดเตรียม
ไมเพียงพอ จากหนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที ่เพ่ือใหการสงเคราะหพนักงาน
ผูประสบภัย 

1.3)  ใหการสงเคราะหพนักงานผูประสบภัย เชน ดานที่พัก นํ้าอุปโภคบริโภค เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนในเบื้องตน 

1.4)  ความสะอาด ร้ือสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมสิง่ชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 
1.5)  ซอมแซมหรือปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภค เชนการไฟฟา ประปา 
        ถนนที่ชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว 
1.6)  เฝาระวังโรคติดตอที่อาจเกิดขึ้นได เชน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อและปรสิต โรคฉี่หนู  

โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร  รวมทั้งดําเนินการกําจัดของเสียตางๆ และพาหะนําโรค 
2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 

2.1)  จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพื่อรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก               
2.2)  จัดการประชาสัมพันธ เพื่อฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือ                         

ของการประปาสวนภูมิภาคตอพนักงานผูประสบภัยอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 

3.1 ความหมาย 
 อุทกภัย  หมายถึง  เหตุการณที่มีน้ําทวมพ้ืนดินสูงกวาระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณนํ้าฝน

มากจนทําใหมีปริมาณนํ้าสวนเกินมาเติมปริมาณนํ้าผิวดินที่มีอยูตามสภาพปกติจนเกินขีดความ สามารถการ
ระบายน้ําของแมนํ้า ลําคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย โดยการปดก้ัน   การไหลของน้ํา
ตามธรรชาติ  ทั้งเจตนาและไมเจตนา  จนเปนอันตรายตอชีวิต   ทรัพยสินของประชาชน และสิ่งแวดลอม  

ดินถลมหรือโคลนถลม  หมายถึง  ปรากฏการณที่มวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจากพื้นที่ต่ํา
กวาภายใตอิทธิพลแรงโนมถวงของโลก  และการมีนํ้าเปนตัวกลางทําใหมวลวัสดุเกิดความไมเสถียรภาพ อัตรา
การไถลเลื่อนดังกลางขางตนอาจชาหรือเร็วขึ้นอยูกับประเภทของวัสดุ  ความลาดชัน  สภาพสิ่งแวดลอม และ
ปริมาณนํ้าฝน  
3.2 อันตรายที่เกิดจากอุทกภัย 

อันตรายและความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยหรือนํ้าทวมไวดังนี ้  
1) ความเสียหายโดยตรง 

-  น้ําทวมอาคารบานเรือน สิ่งกอสรางและสาธารณสถาน ซ่ึงจะทําใหเกิดความเสียหายทาง  เศรษฐกิจ
อยางมาก  บานเรือนหรืออาคารสิ่งกอสรางที่ไมแข็งแรงจะถูกกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวพังทลายไดคนและ
สัตวพาหนะและสัตวเลี้ยงอาจไดรับอันตรายถึงชีวิตจากการจมนํ้าตาย  
-  เสนทางคมนาคมและการขนสง อาจจะถูกตัดเปนชวง ๆ โดยความแรงของกระแสน้ํา ถนน และ
สะพานอาจจะถูกกระแสนํ้าพัดใหพังทลายได สินคาพัสดุอยูระหวางการขนสงจะไดรับความเสียหาย  
-  ระบบสาธารณูปโภค จะไดรับความเสียหาย เชน โทรศัพท โทรเลข ไฟฟา และประปา  

2) ทางออม 
 จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยทั่วไป เกิดโรคระบาด สุขภาพจิตเสื่อม และสูญเสียความปลอดภัย 
3.3 ข้ันตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยที่เกิดจากอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 

เปนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน เพ่ือใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาที่
เกิดจากอุทกภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะกอนเกิดภัย  ขณะเกิดภัยและภายหลัง ที่ภัยไดผาน
พนไปแลว 

3.3.1 ข้ันตอนการปฏิบัติกอนการเกิดอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 
เปนการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบหรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนากอนทีอุ่ทกภัยจะ

เกิดขึ้น 
1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาอุทกภัยรวมทั้งประสานและฝกซอมแผนการบรรเทาอุทกภัย         

กับพนักงานหรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 
2. การติดตามขอมูลขาวสารอยางตอเน่ืองของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน  
3. เชื่อฟงคําเตือนอยางเครงครัด 
4. เคลื่อนยายพนักงาน และอุปกรณสํานักงาน  พาหนะและสิ่งของตางๆ ไปอยูในที่สูงซ่ึงเปนพ้ืนที่         

พนระดับนํ้าที่เคยทวมมากอน 
5. เตรียมแพ เรือไม หรือเรือยาง ไวใชเปนพาหนะเม่ือน้ําทวมเปนเวลานาน เพื่อชวยอพยพ                            

เมื่อเกิดอุทกภัยรายแรง 
6. เตรียมสํารองอาหาร นํ้าดื่มสะอาด  เคร่ืองเวชภัณฑ ไวใหพอจะมีอาหารรับประทานเมื่อนํ้าทวมเปน

เวลาหลายวัน 



7. เคลื่อนยายพาหนะเชน รถยนต หรือลอเลื่อนไปอยูที่สูง หรือทําแพสําหรับที่พักรถยนตอาจจะใชถัง
น้ําขนาด 200 ลิตร ผูกติดกันแลวใชกระดานปูก็ได 

8. เตรียมกระสอบใสดินหรือทราย เพ่ือเสริมคันดินที่ก้ันน้ําใหสูงขึ้น เมื่อน้ําขึ้นสูงทวมคันดินที่สรางอยู 
9. สํารวจ รวบรวมขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน          

รวมทั้งสํารวจพื้นที่ปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพ 
10. ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูในการปองกันภัย เพ่ือเตรียมรับสถานการณ 
11. กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆใหชัดเจน ไมซํ้าซอน สามารถปฏิบัติงานได

อยางรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3.3.2 ข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 

เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรตาง  ๆเขาชวยเหลือเพ่ือรักษาชีวิต
ทรัพยสินตลอดจนลดความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้น 

1. ตัดสะพานไฟและปดแกสหุงตมใหเรียบรอย 
2. อยูในอาคารที่แขง็แรงหรืออยูในที่สูงพนระดับน้ําที่เคยทวมมากอน 
3. ไมควรขับขี่ยานพาหนะฝาไปในขณะเกิดนํ้าหลากหรือขณะเกิดน้ําทวม 
4. ติดตามเหตุการณและคําเตือนเกี่ยวกับลักษณะอากาศจากทางราชการอยางใกลชิด 
5. แจงเตือนภัยใหพนักงานอพยพหรือขนยายทรัพยสินไปไวที่ปลอดภัย 
6. ตั้งศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทาภัยตามแผนที่กําหนดไว เชนดานเคร่ืองอุปโภคบริโภค          

น้ําดื่ม ที่จําเปนตอการดํารงชีพโดยเรงดวน 
7. อพยพพนักงานออกจากพื้นที่ประสบภัย ดูแลที่พักชั่วคราว อาหาร นํ้าอุปโภคบริโภค เคร่ืองนุงหม   

ที่เห็นวาเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งจัดระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนที่อพยพ 
8. จัดหนวยบรรเทาทุกข การรักษาพยาบาล รวมทั้งจัดหาเวชภัณฑยารักษาโรคที่จําเปน เพ่ือดูแล

สุขภาพอนามัยผูประสบภัย 
9. รายงานสถานการณความเสียหายให ผวก. 

 10.เม่ือจวนตัวใหคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสนิ  
3.3.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย ดินถลมหรือโคลนถลม 

เปนการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยจากอุทกภัย ใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอนเหตุการณ เพ่ือ
เปนการสรางขวัญกําลังใจของผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกต ิ

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

2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของพนักงานผูประสบภัย 
2.1) จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลพนักงานผูบาดเจ็บ ผูปวย เพ่ือรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก 
2.2)  จัดการประชาสัมพันธ เพื่อฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือ  ของ

การประปาสวนภูมิภาคตอพนักงานผูประสบภัย  
 
 
 



บทที ่4 
แผนการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 

4.1 ความหมาย 
แผนดินไหว (Earthquake) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันมีสาเหตุหลักมาจากการ

ขยับเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนน้ีอาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ําที่ไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆ 
แตบางคร้ังก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เปนอันตรายจนกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได 

อาคารถลม  หมายถึง  อาคารและสิ่งปลูกสราง ไดแก ตึก บาน โรง เรือน แพ คลังสินคา 
สํานักงาน ที่ไดรับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง ซึ่งเปนผลมาจากแผนดินไหวและอาจทําใหเกิดความ
เสียหายหรือพังทลายลงมาได  
4.2 พ้ืนที่เส่ียงภยัแผนดินไหวในประเทศไทย 

1. แผนดินไหวขนาดใหญที่มีแหลงกําเนิดจากภายนอกประเทศ โดยมีแหลงกําเนิดจากตอนใตของ
ประเทศจีน พมา ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของ เกาะสุมาตราซึ่งจะทําใหเกิดแรงสั่นไหวใน
บริเวณภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร 

2. แผนดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัว ซ่ึงอยูบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก
ของประเทศ เชน รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแมทา รอยเลื่อนแพร รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมย
อุทัยธานี รอยเลื่อนศรีสวัสดิ ์รอยเลื่อนเจดียสามองค รอยเลื่อนคลองมะรุย  

4.3 อันตรายที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
ภัยที่เกิดจากแผนดินไหวสามารถแบงออกไดดังน้ี 

1. ภัยจากการสั่นไหวของพ้ืนดิน กอใหเกิดการปรับตัวของดินที่ตางกัน การพังทลายของดินและโคลน 
และการที่ดินมีสภาพกลายเปนของเหลวอาจเกิดอาคารถลมได 

2. ภัยจากการยกตัวของพ้ืนดินบริเวณรอยเลื่อน 
3. ภัยที่เกิดจากคลื่นใตนํ้าที่เรียกวา “Tsunami” คลื่นน้ีเกิดขึ้นจากแผนดินไหวขนาดใหญในทะเล   

และมหาสมุทร ทําใหเกิดคลื่นทะเลซัดฝง 
4. ภัยจากอัคคีภัยหลังการเกิดแผนดินไหว 

4.4 ข้ันตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
เพื่อใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลมไดอยางรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังที่ภัยไดผานพนไปแลว 
4.4.1 ข้ันตอนการปฏิบัติกอนการเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 

เปนการดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมและลดผลกระทบความเสียหายหรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนา
กอนที่แผนดินไหวและอาคารถลมจะเกิดขึ้น 

1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาภัยแผนดินไหวและอาคารถลมรวมทั้งประสานและฝกซอม            
แผนการบรรเทาภัยกับพนักงานหรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 

2.  การติดตามขอมูลขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน  และเชื่อฟง            
คําเตือนอยางเครงครัด 

3.  ตรวจสภาพความปลอดภัยของอาคารและเคร่ืองใชภายในอาคาร ทําการยึดอุปกรณที่อาจกอใหเกิด
อันตราย เชน ตูและชั้นหนังสือยึดติดกับฝาหรือเสา ไมวางของหนักบนทีสู่ง 

4.  สอนพนักงานใหรูจักตัดไฟ ปดวาลวนํ้าและแกส 
5.  สํารองเสบียงอาหาร นํ้าดื่ม ยารักษาโรค เคร่ืองนุงหม วัสดุอุปกรณตางๆ อาท ิไฟฉาย               

เคร่ืองมือชาง อุปกรณดับเพลิง เพื่อเตรียมรับแผนดินไหวและอาคารถลมที่จะเกิดขึ้น 



6.  ซักซอมความพรอมของพนักงาน โดยกําหนดวิธีปฏิบัติตนเม่ือเกิดแผนดินไหวและกําหนดจุดนัดพบที่
ปลอดภัย เม่ือมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพ่ือการอพยพเคลื่อนยายไปอยูที่ปลอดภัย 

 7.  การประปาสวนภูมิภาคตองจัดเตรียมเจาหนาที่รวมทั้งฝกซอมการชวยเหลือพนักงานเม่ือเกิด
แผนดินไหวหรืออาคารถลมอันเน่ืองมาจากแผนดินไหว 

8. สํารวจ พื้นที่เสี่ยงภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน รวมทั้งสํารวจ พ้ืนที่
ปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพโดยหนวยงานที่เก่ียวของ 

9.  ใหมีการตรวจสภาพของอาคารหากไมแข็งแรงใหประสานแจงผูรับผิดชอบเพ่ือใหมีการเสริมความ
แข็งแรง รวมทั้งควบคุมการกอสรางอาคารใหสามารถตานทานแรงแผนดินไหว 

  10. ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูในการปองกันภัยให เพ่ือเตรียมรับสถานการณ 
4.4.2 ข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 

เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรตางๆ เขาชวยเหลือเพ่ือรักษาชีวิต 
ทรัพยสินและบรรเทาทุกขแกพนักงานผูประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของแผนดินไหวและอาคารถลมที่
เกิดขึ้น 

1.  ไมตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบ อยูในที่แข็งแรงปลอดภัย ถาอยูในอาคารใหยืนหรือหมอบ
อยูในสวนของอาคารที่มีโครงสรางแข็งแรงที่สามารถรับนํ้าหนักไดมาก หรืออยูใตโตะที่แข็งแรง เพ่ือ
ปองกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังรวงหลนลงมา อยูใหหางจากประตู หนาตาง สายไฟ อุปกรณไฟฟา 
และสิ่งหอยแขวน 

2.  ตัดสะพานไฟ ปดวาลวนํ้า และแกสหุงตมใหเรียบรอย 
3.  หากอยูในรถ ใหหยุดรถจนกวาความสั่นสะเทือนจะหยุด 
4.  หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝงใหมากที่สุดเพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิ (Tsunami) 
5.  อยาใชเทียน ไมขีดไฟหรือสิ่งที่จะทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแกสร่ัวอยู 
6.  ติดตามเหตุการณและคําเตือนของทางราชการอยางใกลชดิและปฏิบัติตามอยางเครงครัด             

ไมตื่นตกใจ 
7.  เตรียมความพรอมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัย 
8.  จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจตามแผนที่กําหนดไว เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยในพ้ืนที ่ที่เกิดภัยและ

เปนศูนยกลางในการประสานการชวยเหลือผูประสบภัย 
9.  จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณอาคารที่ถลม 

 10.  ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัยรวมทั้งเคลื่อนยายทรัพยสินขององคกรไปไวในพ้ืนที่
ปลอดภัย 

 11.  เมื่อจวนตัวใหคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาทรัพยสิน  
4.4.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 

เปนการดําเนินการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม ใหกลับคืนสูสภาพคง
เดิมในชวงกอนเหตุการณ เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจของพนักงานผูประสบภัย 
 

 
1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 

1.1) สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของพนักงานผูประสบภัย 
1.2) ใหการชวยเหลือพนักงานผูประสบภัย เชนที่พักอาศัยชั่วคราว นํ้าอุปโภคบริโภค                    

เพื่อบรรเทาความเดือดรอน 
1.3)  ทําความสะอาด ร้ือสิ่งปรักหักพัง  สิ่งชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 



2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 
2.1)  จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพื่อรักษาชีวิตผูไดรับอันตรายในระยะแรก 
2.2)  จัดการประชาสัมพันธ เพื่อฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือ              

ของการประปาสวนภูมภิาคตอพนักงานผูประสบภัยอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



บทที่ 6  
แผนฉุกเฉินปองกันแกสคลอรีนรั่ว 

6.1 หลักการและเหตุผล 
ปจจุบัน การประปาสวนภูมิภาค   มีการนําแกสคลอรีนมาใชในขบวนการผลิตนํ้าประปา   อยาง

แพรหลาย  ถึงแมวาคลอรีนจะมีประโยชนมากมายเพียงใดก็ตาม  แตก็ยังมีความเปนอันตรายหรือความเปนพิษ
ตามคุณสมบัติเฉพาะตัวของคลอรีน  ดังน้ัน การนําคลอรีนมาใชประโยชนจึงจําเปนอยางยิ่ง  ที่จะตองมีความรู
เก่ียวกับอันตรายและมาตรการปองกันอันตรายของคลอรีนนั้นเปนอยางดีดวย  เพ่ือจะ  ไดมีความรูและมี
ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับคลอรีนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ   
6.2 วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหพนักงาน การประปาสวนภูมิภาค ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแกส
คลอรีนร่ัวไหล  จัดการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกตนเอง บุคคลอื่น ๆ  ที่เ กี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่
อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง   

2. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน 
3. เปนการเพ่ิมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นโดยใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน 
6.3 เปาหมาย 

พนักงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตอง ตั้งแตขั้นตอนการปฏิบตัิกอนการเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ขั้นตอนการปฏิบัตขิณะเกิดเหตุฉุกเฉิน  และขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ สํานักงานการ
ประปา และสถานีผลิตน้ํา ทุกๆ แหง ของ การประปาสวนภูมิภาค 
6.4 กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) 

เมื่อมคีําสั่งการอพยพคนออกจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหเจาหนาที่อพยพประจําแตละ
อาคาร  นําพนักงานที่อยูในโซนไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อาจติดอยูในอาคาร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงกรองนํ้า 

 
สํานักงาน  

 
ศูนยบัญชาการ

เหตุฉุกเฉิน 

 
 โรงพัสด ุ

จายนํ้า  
ประชาชน 

จุดรวมพล 

โรงจายสารเคมี 



6.5 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง    
หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน  
หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน (เฉพาะเวลาทําการ) และ (ปอมยาม 24 ชั่วโมง) 
หมายเลขโทรสาร  

6.6 หนาที่ของผูรับผิดชอบภายในสํานักงานประปา 
1. ฝายบริหาร ใหผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการดังน้ี 

1.1  ทําหนาที่เปนผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน  
1.2  กําหนดผูรับผิดชอบในพ้ืนที่ตาง  ๆของสํานักงาน โดยแตละพ้ืนที่ปดประกาศใหทราบ

เปนลายลักษณอักษร 
1.3  กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล)   และหากสถานีผลิตอยูใกลบานพักของ 

ประชาชนก็ตองเตรียมพ้ืนที่ที่จะอพยพ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินดวย 
1.4  จัดใหมีมาตรการการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันเหตุฉกุเฉิน 
1.5  ใหการสนับสนุนและประสานงานใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

2. พนักงานและลูกจาง 
2.1  ในกรณีพบเห็นเหตุฉุกเฉินใหแจงศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินทันท ี

 2.2  อยูในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
3. ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

 3.1  อานและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉินปองกันสารแกสคลอรีนร่ัว 
 3.2  เปนผูนําควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาที่อพยพในแตละอาคาร 

4. เจาหนาที่อพยพ หมายถึง พนักงานที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่เปนเจาหนาที่อพยพประจําแต
ละอาคาร 

 4.1  เตรียมรายชื่อพนักงานในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือใหไดรูวามีจํานวนพนักงานอยูเทาไหร 
เพราะเมื่อตองอพยพจะไดควบคุมจํานวนพนักงานไดอยางถูกตองครบถวน 

 4.2  เม่ือถึงเวลาอพยพตองพาพนักงาน และผูเขามาติดตอออกทางออกที่ใกลที่สุด และไป
ยังจุดรวมพล 

 4.3  ทําการตรวจสอบคร้ังสุดทายกอนออกจากอาคารวาไมมีผูใดคางอยูในสํานักงาน 
 4.4  เม่ือไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบ  

5. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
 5.1  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มีหนาที่ดูแลปองกันไมใหบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของ

เขามาในอาคารสํานักงานประปา 
 5.2  รวบรวมรายชื่อผูที่เขามาติดตอ และนําสงเจาหนาที่ประสานงานที่จุดรวมพล  

5.3  อํานวยความสะดวก เพื่อใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 
5.4  ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาจาง 

6.7 ข้ันตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยแกสคลอรีนร่ัว 
6.7.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว 

1.  จัดทําแผนฉุกเฉินปองกันสารเคมี แกสคลอรีนร่ัว 
2.  ตรวจตราสภาพถังบรรจุแกสและอุปกรณจายแกสใหอยูในสภาพดีและปลอดภัย 
3.  เก็บถังไวในที่รม อยาวางตากแดดหรือไวกลางแจง 



4.  พยายามใชถังแกสตามลําดับการจัดสง เพ่ือใหมีการเก็บไวเพ่ือใชงานในระยะเวลาที่สั้นที่สุดสง
พนักงานที่ทํางานเก่ียวของกับสารเคมีเขารับการอบรมในหลักสูตรการปองกันและระงับสารเคมี
อันตราย 

5   ควรทําปายหมายเลขที่ถัง  เพ่ือปองกันการหลงลืม 
6.  อยาใชวิธีการจายแกสที่ไมถูกตองและไมปลอดภัย  เชน  การจายโดยตรงโดยไมผานเคร่ืองจายแกส

คลอรีน 
7.  จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและเคร่ืองมือตาง ๆ ที่จําเปนไว และตองอยูในสภาพที่พรอม

จะใชงาน ไดทันท ี
7.1  อุปกรณเตือนภัย - เคร่ืองตรวจแกสคลอรีนร่ัว 
7.2  อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

 -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบสารเคมีกรองอากาศ 
 -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบถังบรรจุอากาศ 

7.3   อุปกรณควบคุมและระงับภัย 
   -  ฝาครอบนิรภัย 
   -  หีบนิรภัย 

8.   ออกแบบติดตั้งและใชเคร่ืองจายแกสคลอรีนที่มีคุณภาพดี  ใชงานไดทนทาน  บํารุงรักษาไมยาก 
9.   มีระบบการบํารุงรักษาเคร่ืองจายแกสที่มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

10.  ติดตั้งเคร่ืองทําลายแกสคลอรีนทุกแหงที่มีเคร่ืองจายแกสคลอรีนใชงาน  เมื่อแกสคลอรีนร่ัวเคร่ืองก็
จะทําลายคลอรีนไดหมด โดยไมฟุงกระจายออกไป 

11.  กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับแกคลอรีน และถือปฏิบัติอยางเขมงวด 
จริงจัง และตอเน่ือง 

12.  ใหความรูโดยการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานไดทราบถึงอันตราย และการปองกัน ควบคุม และระงับ
อันตรายจากแกสคลอรีน 

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

14.  มีการฝกซอมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน และระบบบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณปองกันและระงับ
อันตรายจากแกสคลอรีน และลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง ตอเน่ือง 

15.  ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอของศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินและหนวยงานตาง ๆที่เกี่ยวของที่
จะตองขอความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
6.7.2  ข้ันตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว 

1  ตองมีผูปฏิบัติงานอยางนอย 2 คนพรอมกัน 
2. เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นตองรีบมาตรวจสอบโดยเร็ว 
3. ถาไดกลิ่นคลอรีนตองสวมหนากากทันท ี
4. ตรวจสอบหารอยร่ัวใหพบวาร่ัวที่ใด 
5. ร่ัวที่เคร่ืองจายแกสคลอรีน ใหปดวาลวใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
6. ร่ัวที่วาลว หรือเกลียววาลว ใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
7. ร่ัวที่หลอดคลอรีนใหลากทิ้งลงในหีบนิรภัย ปดฝาขันใหแนน 
8. ระบายแกสทิ้ง หรือตอเขากับเคร่ืองจายแกสนําไปใชตามปกต ิ



9. ใหสังเกตที่เกจวัดความดันของแกสวาตกศูนย แนใจวาแกสระบายออกไปหมดแลวไมนอยกวา 15 วัน 
จึงนําหลอดร่ัวขึ้นมาจากหีบนิรภัย 

9.1 หากดําเนินการแลวไมสําเร็จก็ใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชาตอไป  
9.2 หากประเมินสถานการณแลวพบวาการร่ัวไหลของสารเคมีมีปริมาณร่ัวมาก ตองรีบออกมา

จากจุดที่เกิดเหตุ รายงานไปยังผูบังคับบัญชาทราบทันท ี
9.3 ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย และพนักงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งหมดรวมกัน

วางแผนที่จะดําเนินการระงับเหตุดังกลาวโดยเร็วที่สุด 
9.4 ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายอพยพบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัย

อยูในบริเวณใกลเคียงไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัย(จุดรวมพล) ที่กําหนดไวในแผน 
 
 

การอพยพบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่อาศยัอยูในบริเวณใกลเคียง 
1. กําหนดพื้นที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) ตามแผนที่วางไวกอน 
2. กอนที่จะอพยพไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัยควรดูทิศทางลมดวยวาทิศทางที่สารเคมีฟุงกระจายนั้น 
 ไมควรที่จะเปนจุดที่รวมพล ถาสารเคมีที่ฟุงกระจายมาทางเดียวกัน ผูดูแลการอพยพจะตอง 
 ดําเนินการเปลี่ยนจุดรวมพลทันท ี
3. อํานวยความสะดวกใหแกผูอพยพโดยการหาอาหาร น้ํา และสิ่งที่จําเปนอื่น ๆ  
4. ตองสํารวจใหแนใจวาสารเคมีที่ฟุงกระจายดังกลาว ไดสลายตัวไปแลว จึงจะนําผูอพยพกลับ 

ไปยังที่พัก 
9.5 หากไมสามารถควบคุมไดจะตองดําเนินการติดตอผูขายสารเคมีดงักลาวเพ่ือขอคําแนะนําหรือ

เพ่ือใหเขามาดําเนินการระงับเหต ุ
9.6 หลังจากควบคุมสถานการณไดแลว ตรวจสอบอุปกรณทุกชิ้นหลังการใชและนําไปเก็บใหถูกที่

เพ่ือรอใชในคร้ังตอไป 
 

 



 

แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติการ เม่ือเกิดเหตุการณแกสคลอรีนรั่ว 
 
 

 
 

เตรียมอุปกรณใหพรอม 

เขาไปตรวจสอบ 

ไดกล่ินคลอรีน 

หรือไม 

สัญญาณเตือนภัยดัง 

ไมไดกลิ่นคลอรีน 

ตรวจเช็คเครื่องตรวจจับ 

ไดกล่ินคลอรีน 

สวมหนากากปองกันไอพิษ 

ตรวจสอบหา
รอยรั่ว 

ร่ัวที่ถัง 

รั่วที่วาลว 

ใชเซฟตี ้
ไซลินเดอร 

ใชเชฟตี้แค็ป 

ใชแอมโมเนีย 

ตรวจเช็ครอยรั่ว 

ยังรั่วอยู 
แกไขหยุดรั่ว 

ตอเขาเครื่องจายเพ่ือนําไปใชอีกหรือระบายทั้ง 



6.7.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนรั่ว 
1. สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆของพนักงาน หรือประชาชนที่ไดรับความเสียหาย 
2. จัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือใหมมาซอมแซม หรือเพิ่มเติมแทนที่เสียหายเพื่อกลับสูสภาพพรอมใชงานให

เร็วทีสุ่ด 
3. จัดใหมีการบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ จากเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัว 
4.  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อมั่นในการใหความชวยเหลือของ การ

ประปาสวนภูมิภาคตอผูประสบเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัวอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 

1. รายชื่อผูรับผิดชอบในพ้ืนที่ตาง ๆ ของสถานีผลิต 
 

1. อาคารกรองนํ้าและตกตะกอน 1. นาย   สกุลสักดิ์  คําเปง   
2. นาย   รถ        ถือแกว   

2. อาคารเก็บสารเคมีและจายสารเคมี 1. นาย   นิพนธ    โพธิ์มน   
2. นาย   นิยม      กรุณา   

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

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

 
 

3. หมายเลขโทรศัพทท่ีสําคัญท่ีตองทราบ 
1. โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด  054-40920                        
2. สถานีตํารวจ   054-459239     
3. บริษัทผูขายสารเคม ี  02-4636345-8     
4. ผูบังคับบัญชา   086-9203839     
5. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 054-459226                     

 
 
 
 

 
 

 


