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5.1 อากาศในส านักงาน

5.1.1
 หน่วยงานมีการดูแลคุณภาพอากาศในส านักงาน

อย่างไรบ้าง

 

 มีการก าหนดแผนในการดูแลท าความสะอาด 

- กระจกภายในอาคาร 

-ปัดกวาดหยากไย่โคมไฟ 

-หลอดไฟ 

-ล้างท าความสะอาดช้ันดาดฟ้าของอาคาร ประจ าวัน/เดือน/สัปดาห์/ปี

ดังเอกสารแนบ

5.1.2 
หน่วยงานมีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในและ

ภายนอกอย่างไรบ้าง

1.การก าหนดจุดสูบบุหร่ี

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหร่ีและบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังเอกสารแนบ

2.การควบคุมไอเสียรถยนต์บริเวณส านักงาน

3.การจัดการฝุ่นละอองจากก่อสร้าง/ปรับปรุงส านักงาน

4.การรองรับหากเกิดมลพิษทางอากาศจากภายนอกส านักงาน

หมวดท่ี 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
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5.2 แสงสว่างในส านักงาน

5.2.1 การตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในส านักงาน

 

 การตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในส านักงาน ดังเอกสารแนบ

5.2.2
ถ้ามีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง

เคร่ืองมือท่ีใช้

เคร่ืองมือท่ีใช้การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างได้รับการสอบเทียบ 

ดังเอกสารแนบ

5.2.3
ผลการตรวจวัดความข้มแสงสว่างภายใน

ส านักงาน

ผลการตรวจวัดความข้มแสงสว่างภายในส านักงาน ผ่านตามมาตรฐาน 

ดังเอกสารแนบ

หมวดท่ี 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
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5.3 เสียงในส านักงาน

5.3.1 เสียงดังภายในส านักงานมีอะไรบ้าง

 

 เสียงดังภายในส านักงานมีดังน้ี 

1.เคร่ืองดูดฝุ่น เคร่ืองขัดพ้ืนผิว มีการก าหนดช่วงเวลาในการท างาน 

(วันหยุดราชการ)                                                                     

2. เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ มีการก าหนดจุดวางเคร่ืองถ่ายเอกสาร/และ

เคร่ืองพิมพ์ นอกบริเวณพ้ืนท่ีท างาน ดังเอกสารแนบ

5.3.2 มีการควบคุมเสียงดังภายในส านักงานอย่างไร

มีการก าหนดและควบคุมเสียงดังภายในส านักงาน ดังน้ี

1.เสียงจากการดูดฝุ่น มีการก าหนดวันและเวลา เพ่ือไม่ให้กระทบกับบุคลากรใน

เวลาปฏิบัติงาน ดังเอกสารแนบ                                                   2.เสียง

จากเคร่ืองถ่ายเอกสาร มีการก าหนดจุดวางเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ นอก

บริเวณพ้ืนท่ีท างาน

5.3.3 เสียงดังภายนอกส านักงานมีอะไรบ้าง

มีการก าหนดและควบคุมเสียงดังภายนอกส านักงาน ดังน้ี

1.เสียงจากการดูดฝุ่น มีการก าหนดวัยและเวลา เพ่ือไม่ให้กระทบกับบุคลากรใน

เวลาปฏิบัติงาน ดังเอกสารแนบ

5.3.4 มีการควบคุมเสียงดังภายนอกส านักงานอย่างไร

มีการก าหนดและควบคุมเสียงดังภายนอกส านักงาน ดังน้ี                          

1.เสียงจากการก่อสร้าง มีการก าหนดช่วงเวลาการท างาน มีการท าป้ายส่ือสารให้

บุคลากรรับทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมและระวังอันตราย รวมถึงจัดเตรียมพ้ืนท่ี

ท างานส ารองให้กับบุคลากร ดังเอกสารแนบ

2.เสียงดังจากรถยนต์ มีการก าหนดพ้ืนท่ีจอดรถภายนอกอาคาร และท าป้าย

ส่ือสารให้บุคลากรทราบ                                             

3.เสียงดังจากเคร่ืองตัดหญ้า โดยมีการก าหนดช่วงเวลาในการตัดหญ้าใน

วันหยุดราชการเพ่ือไม่ให้กระทบการท างานของบุคลากร

หมวดท่ี 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย























ล ำดับ แหล่งก ำเนิดเสียง แนวทำงในกำรจัดกำร ผู้รับผิดชอบ

1 เคร่ืองดูดฝุ่น เคร่ืองขดัพืน้ผิว ก ำหนดช่วงเวลำในกำรท ำงำน(วนัหยดุรำชกำร) นำงสำวนิภำพร ถำชื่น

2 เคร่ืองถำ่ยเอกสำร/เคร่ืองพมิพ์
ก ำหนดจดุวำงเคร่ืองถำ่ยเอกสำร/และเคร่ืองพมิพ์
 นอกบริเวณพืน้ทีท่ ำงำน

      นำงสำวณัฐนรี วบิูลย์

1 เสียงดังจำกกำรกอ่สร้ำง

1.ก ำหนดช่วงเวลำในกำรท ำงำน 
2.ท ำป้ำยส่ือสำรใหบุ้คลำกรรับทรำบเพือ่เตรียม
ควำมพร้อมและระวงัอนัตรำย 
3.จดัเตรียมพืน้ทีท่ ำงำนส ำรองใหก้บับุคลำกร

นายวรินทร รินจ้อย

2 เสียงดังจำกรถยนต์
ก ำหนดพืน้ทีจ่อดรถภำยนอกอำคำร และ ท ำป้ำย
ส่ือสำรใหบุ้คลำกรรับทรำบ

นายวรินทร รินจ้อย

3 เสียงดังจำกเคร่ืองตัดหญ้ำ ก ำหนดช่วงเวลำในวนัหยดุรำขกำร นายวรินทร รินจ้อย

เสียงจำกภำยในส ำนักงำน

เสียงจำกภำยนอกส ำนักงำน

มำตรำกำรในกำรควบคุมเสียงในส ำนักงำน



คู่มือการใช้สถานท่ี

อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

จัดท าโดย

ฝ่ายจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

Rev.02



อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ .ศ . 2540)

เรื่อง กําหนด มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 32(5) แห่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ .ศ . 2535

ข้อ 2 ให้กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไปไว้ดังต่อไปน้ี

(1) ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ

(2) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 70เดซิเบลเอ

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ค่าระดับ

เสียงรบกวน ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 32(6) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535

ข้อ 2 ให้กําหนดค่าระดับเสียงรบกวนไว้ท่ี 10 เดซิเบลเอ หากระดับการรบกวนท่ีคํานวณได้มี

ค่ามากกว่าค่าระดับเสียงรบกวนตามวรรคแรก ใหถือว่าเป็นเสียงรบกวน

ข้อ 3 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐานและระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคํานวณค่า

ระดับเสียง ขณะมีการรบกวนและค่าระดับการรบกวนเป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เพ่ือให้การดําเนินการจัดกิจกรรมภายในอาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

(จังหวัดเชียงใหม่) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) จึงได้มีการกําหนดการใช้เสียงดังต่อไปน้ี

1.หากต้องการใช้เสียงในสถานท่ีโล่งแจ้ง ผู้จัดงานจะต้องทําหนังสืออนุญาตการใช้เสียงพร้อม

ระบุ วันและเวลา รวมถึง ชี้แจงเหตุผลในการใช้เสียงให้กับทางอุทยานฯ

2.ในการขอใช้เสียง จะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 

(พ.ศ. 2540) ซ่ึงกําหนดไว้ว่า

(1) ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ

(2) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ

ทางอุทยานฯ ได้จัดเจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือรับเรื่องและประสานงานต่าง ๆ

ในช่วงเวลาจัดกิจกรรม ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ ได้ท่ี

คุณธนวรรณชุ่มวงค์ หมายเลข 087-303-7929

คู่มือการใช้เสียง

P A G E  1N O R T H E R N  S C I E N C E  P A R K



หัวข้อ รายละเอียด ค าอธิบาย หรือ หลักฐาน ภาพถ่ายประกอบ

5.4 ความน่าอยู่
มีการจัดท าแผนผังของส านักงาน 

และก าหนดพ้ืนท่ีชัดเจนเป็นสัดส่วน
มีการจัดท าแผนผังส านักงาน และก าหนดพ้ืนท่ีชัดเจนเป็นสัดส่วน เช่น พ้ืนท่ี

ท างาน พ้ืนท่ีพักผ่อน พ้ืนท่ีส่วนรวม          

 ดังเอกสารแนบ

การก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลในแต่ละพ้ืนท่ี มีการก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลแต่ละพ้ืนท่ีของอาคารส านักงาน

การจัดท ากิจกรรมความสะอาดประจ าปี หรือ 5ส. มีการท ากิจกรรมความสะอาดประจ าปี หรือ 5ส. ประจ าปี

การจัดท าแผนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของส านักงาน มีแผนการด าเนินงานเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในส านักงาน          

ดังเอกสารแนบ

พ้ืนท่ีสีเขียวในส านักงานมีผู้รับผิดชอบดูแลการบ ารุงอยู่

เสมอ

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลแต่ละพ้ืนท่ีของอาคารส านักงานในการบ ารุงและ

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว                         

ดังเอกสารแนบ

หมวดท่ี 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย



แผนผังอาคารส านักงาน STeP CMU

พื้นท่ีท ำงำน
พื้นท่ีส่วนรวม

A1
A3

A2

A4
A5A6A7

A8

B1

B2
B4

B3

A9

A13

A12

A10

A11

พ้ืนที่ส ำนักงำนบริหำร

พ้ืนที่ห้องเทคโนโลยีสำรสนเทศ

พ้ืนที่ห้องผู้อ ำนวยกำร

พ้ืนที่ห้องประชุม

พ้ืนที่ห้องรองผู้อ ำนวยกำร

พ้ืนที่ห้องรองผู้อ ำนวยกำร

พ้ืนที่ห้องผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

พ้ืนที่ห้องผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

พ้ืนที่ห้องท่ีปรึกษำอำวุโส

พ้ืนที่ห้องผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

พ้ืนที่ห้องผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

พ้ืนที่ห้องเก็บพัสดุ

พ้ืนที่ห้องเก็บของ

ห้องน้ ำชำย

ห้องน้ ำหญิง

บันไดหนีไฟ

ลิฟท์โดยสำร

ต ำแหน่งสัญญำณเตือนภัย

ต ำแหน่งตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง

ชั้น 2 มีพื้นท่ีรวม 807 ตรม.
ผังพื้นชั้น 2

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

B1

A11

A12

A13

B2

B3

B4



แผนผังอาคารส านักงาน STeP CMU

A1

B2

B3

B4
B5

พื้นท่ีท ำงำน
พื้นท่ีส่วนรวม

ต ำแหน่งสัญญำณเตือนภัย

ต ำแหน่งตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง

ชั้น 3 มีพื้นท่ีรวม 930 ตรม.
ผังพื้นชั้น 3

A2

A3B1

พ้ืนที่ห้องท ำงำนรวม

พ้ืนที่ห้องประชุม

พ้ืนที่ห้องผู้จัดกำรฝ่ำย

พ้ืนที่ห้องพักผ่อน

ห้องน้ ำชำย

ห้องน้ ำหญิง

บันไดหนีไฟ

ลิฟท์โดยสำร

A1

A2

A3

B1

B2

B3

B4

B5
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5.5 การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

มีการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปี

มีการถ่ายภาพการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ

มีการก าหนดเส้นทางหนีไฟและธงน าทาง

มีจุดรวมพล

อุปกรณ์ดับเพลิงมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน

มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินท่ีเป็นปัจจุบัน แผนระงับเหตุฉุกเฉิน ดังเอกสารแนบ

หมวดท่ี 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย



ล ำดับ ฝ่ำย จ ำนวนพนักงำน(คน)
จ ำนวนพนักงำนท่ีต้องเข้ำอบรม 40% 

(คน)
ผู้ผ่ำนกำรเข้ำอบรม 

(คน)
พนักงำนเข้ำอบรมคิดเป็น 

(%) (คน)
1 GA 18 7 9 50%
2 SO 12 5 5 42%
3 HD 4 2 3 75%
4 BD 42 17 27 64%
5 SD 20 8 10 50%
6 LP 10 4 8 80%
7 LP 18 7 10 56%
8 CC 10 4 7 70%

134 54 71 61%

ล ำดับ ฝ่ำย จ ำนวนพนักงำน(คน)
จ ำนวนพนักงำนท่ีต้องเข้ำอบรม 40% 

(คน)
ผู้ผ่ำนกำรเข้ำอบรม 

(คน)
พนักงำนเข้ำอบรมคิดเป็น 

(%) (คน)

1 GA 18 7 9 50%
2 SO 12 5 5 42%
3 HD 4 2 3 75%
4 BD 42 17 27 64%
5 SD 20 8 10 50%
6 LP 10 4 8 80%
7 LP 18 7 10 56%
8 CC 10 4 7 70%

134 54 71 61%รวม

รำยงำนผลกำรเข้ำอบรมแนวทำงป้องกันอัคคีภัยและบรรเทำสำธำรณะภัย (ประจ ำปี 2564)

รวม

รำยงำนผลกำรเข้ำอบรมแนวทำงป้องกันอัคคีภัยและบรรเทำสำธำรณะภัย (ประจ ำปี 2563)







ข้อมูลอาคาร 
ข้อมูลอาคาร อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
ประเภท หน่วยงานราชการ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
ที่ต้ัง  155 หมู ่2 ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ความสูง 4 ช้ัน ไม่รวมช้ันดาดฟ้า 

อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง
ก่อนปี พ.ศ. 2560 ที่ต้ัง เลขที่ 155 หมู่ 2 ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
อาคารหลัก 5 หลัง ดังน้ี 
 อาคาร A มีจํานวน 4 ช้ัน ความสูง 102 เมตร พ้ืนที่ 29,500 ตารางเมตร 
 อาคาร B มีจํานวน 4 ช้ัน ความสูง 102 เมตร พ้ืนที่ 29,500 ตารางเมตร 
 อาคาร C มีจํานวน 4 ช้ัน ความสูง 102 เมตร พ้ืนที่ 29,500 ตารางเมตร 
 อาคาร D มีจํานวน 4 ช้ัน ความสูง 102 เมตร พ้ืนที่ 29,500 ตารางเมตร 
 อาคารหอประชุมใหญ ่มีจํานวน 2 ช้ัน ความสูง 102 เมตร พ้ืนที่ 29,500 ตารางเมตร



ความรู้เก่ียวกับอัคคีภัย 
องค์ประกอบที่ทําใหเ้กิดอัคค ีภัย (Component of Fire) 

การที่อ ัคค ีภัยจะเกิดขึ้นได้น้ัน จะต้องม ีองค์ประกอบที ่ครบถ ้วนถึง 4 ประการ ดังน้ี ค ือ 
1. ต้องม ีออกซ ิเจน (Oxygen) 

2. ต้องมีเช้ือเพลิง (Fuel) 

3. ต้องมีความร ้อน (Heat) 

4. ต้องมีปฏิกิริยาทางเคมีต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่ (Chain Reaction ) จากองค์ประกอบ ข้อ 1-3 

 
รูปที่ 1 แผนผังวงจรการเกิดอัคคีภัย 

ระยะเวลากับความรุนแรงในการการเกิดอัคค ีภัย 

การเกิดอ ัคคีภัย ม ีระยะความรุนแรง 3 ระยะ ด ังน้ี 

1. ขั้นต้น คือ ต้ังแต่เห็นเปลวไฟ จนถึง 4 นาที สามารถดับได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิงเบ้ืองต้น แต่
ผู้ใช้จะต้องเคยฝึกอบรมการใช้เครื่องดับเพลิงมาก่อน จึงจะม ีโอกาสระงับได ้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ขั้นปานกลางถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว 4 นาที ถึง 8 นาที อ ุณหภูมิจะสูงมากเกิน
กว่า 400 องศาเซลเซียส หากจะใช้เครื ่องดับเพลิงเบื ้องต้น ต ้องมีความชำนาญ และต ้องม ี
อ ุปกรณ์จํานวนมากอย่างเพ ียงพอ จึงควรใช้ระบบดับเพลิงขั้นสูงจะม ีความปลอดภัย และม ี
ประสิทธิภาพมากกว่า 

3. ขั้นร ุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ต ่อเน่ืองไปแล้ว เกิน 8 นาที และยังม ีเช้ือเพลิงอ ีกมากมาย
อุณหภ ูมิจะสูง มากกว่า 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกท ิศทางอย่างรุนแรงและ
รวดเร็ว การดับเพลิงจะต ้อง ใช้ผ ู้ที่ได้รับการฝ ึก พร ้อมอ ุปกรณ์ในการระงับเหต ุขั้นรุนแรง 

 

 

 

 



สาเหตุแห่งการเกิดอัคคีภัย (IGNITION SOURCES) 

จากการเกิดเหตุอ ัคค ีภัยในระยะเวลาที่ผ่านมา ได ้มีการรวบรวมสถิติสาเหตุที่ทำให้เกิดอ ัคค ีภัย 
เรียง ตามลำดับได้ ดังน้ี 

1. เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Electric Fires) 23% 
มักเกิดจากไฟฟ ้าอาร ์ค (arcing) ลัดวงจรเกินโหลด (Overloaded) และอ ุปกรณ ์ไฟฟ ้าที ่ใช้ 

สายไฟ คุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน และการติดต้ังไม่ด ีพอ 

2. เกิดจากการสูบบ ุหรี่ (Smoking) 18% 
อ ัคค ีภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่นับเป็นอันดับสอง ของสาเหตุทั้งหมด จักต้องมีกฎ ระเบียบ 

ควบคุมการ สูบบุหรี่ และการจุดไฟไว้อย่างเข้มงวด 

3. เกิดจากการเสียดสี (Friction) 10% 
การเสียดสีที่เก ิดจาก Bearing ชำรุด หรือปรับไม ่ได้ระดับ หรือการขัดตัวของอ ุปกรณ์ ที ่หมุน

ตลอด เวลา เช ่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ อาจก่อให้เกิดอ ัคค ีภัยได้มาก 

4. เกิดจากว ัสดุที่ร ้อนจัด หร ือผิวโลหะร้อน (Overheated Materials and Hot Surfaces) 8% 
ไฟที่เกิดจากเช้ือเพลิงที่สัมผ ัสกับวัสดุที่ร้อนจัด ไม่ว่าจะด้วยการนำ การพา หรือแผ่รังสีจากแหล่ง

ความ ร้อน เช่น หม้อน้ำ ท ่อหรือปล ่องเตา ท ่อไอน้ำ หลอดไฟ ฯลฯ 

5. เกิดจากการจุดหัวเผา (Bunner Flames and Combustible Sparks) 8 % 
มักจะเก ิดกับอ ุปกรณ์ท ี่ชำรุดทรุดโทรม หรือขาดการด ูแลเอาใจใส่ เช่น หัวตัดแก ๊ส หัวจุดในหม้อ

นํ้าหรือ เตา และอ ุปกรณ ์ให้ความร ้อนอ ื่น โดยมีเช้ือเพลิงและเศษสิ ่งของที่ติดไฟได้อยู ่ในบริเวณใกล้เคียง 

6. เกิดจากไฟที่ติดขึ้นได้เอง (Spontaneous Ignition) 4 % 
เมื่อมีเช้ือเพลิงและออกซ ิเจน (ในอากาศ) รวมตัวกันอยู่แล้ว หากมีปฏิกิริยาเคม ีที่ให้ความร้อน

เกิดข ึ้น และสะสมจากอ ุณหภูมิถ ึงจุดติดไฟ ไฟก็จะเกิดข ึ้นเองได้ ซึ ่งเป็นสิ่งที่ควรระวังมาก ค ือการเก็บ
รักษาให้ถ ูกวิธี และ ปลอดภัย    และไม่ม ีเชื้อเพลิงในบริเวณใกล้เคียงท่ีจะให้ไฟลุกลามได้ 

7. เกิดจากการตัดหรือการเชื ่อมโลหะ (Cutting and Welding) 4% 
เครื่องตัดหร ือเช่ือมโลหะ ต ้องดูแลอ ุปกรณ์ และถ ังแก ๊สหรือท ่อแก ๊ส มิให้รั่วหรือซึมได้ รวมทั้ง

สิ่งแวดล้อมบริเวณ ทำงาน ปราศจากไอน้ำมัน หรือเช้ือเพลิงที่จะติดไฟได้ 

8. เกิดจากการปล่อยปะละเลย (Exposure) 3% 
วัสดุไวไฟ หากเปิดทิ้งไว้โดยไม่ปิดฝาให ้มิดชิด หรือวางไว้ในที่ตากแดดจนเกิดความร้อนสูง จะเก ิด

ไอระเหยออกสู่ บนบรรยากาศได้ตลอดเวลา    และม ีโอกาสเกิดอ ัคคีภัยได้ทุกเวลา 

9. เกิดจากการถูกลอบวางเพลิง (Incendiarism) 3% 



การปิดก ั้นบริเวณและรักษาการ มีความจำเป็นมากกับวัสดุ อ ุปกรณ์สำคัญ 

10. เกิดจากประกายไฟที่เก ิดจากเครื่องจักรกล (Mechanical Sparks) 2% 
การเจียร การข ัด ฯลฯ จะต ้องระมัดระวังสะเก็ดไฟที่จะก ่อให้เกิดอ ัคคีไฟได้ 

11. เกิดจากการหลอมโลหะ (Molten Substance) 2% 
อาจเกิดอ ัคค ีภัยได้จากการแตกสลายของเตาหลอม หรือการรั่วไหลในระหว่างการเคลื่อนย้าย 

12. เกิดจากปฏิกิริยาเคม ี (Chemical Reaction) 1% 
ปฏิกิริยาเคม ีที่ก ่อให้เกิดความร้อนสูง บางคร้ังอาจเกิดอย่างรุนแรงหรือระเบิดได้ต้องปฏิบัติให้ถูก

วิธีด้วยความ ระม ัดระวัง 

13. เกิดจากประกายไฟจากไฟฟ้าสถิตย์ (Static Sparks) 1% 
ประกายไฟฟ ้าที่เกิดจากไฟฟ ้าสถิตย์ อาจจุดติดไฟให ้กับไอ ฝุ่นละออง หรือเศษผงของว ัสดุไวไฟ

ได้ง่าย เช ่น เครื่องป่ัน เครื่องกวน สายพาน การเติมนํ้าม ันลงถังซ ึ่งอาจป้องกันได้โดยต ่อสายดิน ฯลฯ 
(Grounding, Bonding, Ionization and Ilumidification) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การระงับอัคค ีภัย 
ว ิธีการระงับอ ัคคีภัย หรือด ับไฟ ต้องจัดการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือทั้ง 4 ประการ ดังน้ี คือ 

 ทำการแยกเช้ือเพลิงออก โดยการปิดก้ัน หรือหย ุดการไหล 
 ทำการแยกออกซ ิเจนออก โดยการปิดก้ันหร ือไล ่ที่ด้วยแก ๊สชนิดที่ไม่ช่วยให้ไฟติด 
 ทำการแยกความร้อนออก โดยการหล่อเย็น ให ้อ ุณหภูมิตํ่ากว่าจุดติดไฟ 
 ทำการหยุดปฏ ิกิริยาต ่อเน่ือง โดยการใช้ผงเคม ีแห้งหร ือก ๊าซฮาลอน (Halon) ดับเพลิง (โดยการ

แยก องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งออกไป) 
อุปกรณ์ในการระงบอัคคีภัย 

1. ถังดับเพลิง 
2. สปริงเกอร์ 
3. ตัวตรวจจับคว ัน 
4. ตัวตรวจจับความร้อน 
5. ชุดสายดับเพล ิงและตู้เก็บอ ุปกรณ ์ดับเพลิง 

ถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ 

ถังดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) มีประโยชน์ในการระงับไฟเบื ้องต้น มีจำนวนมาก 
แต่ที่ควรรู ้จักเบ้ืองต้น และที่ม ีใช้โดยทั่วไปมี 6 ชนิด คือ 

 
 



1. ถังดับเพลิงชนิดกรดโซดา (Soda Acid) 
นิยมบรรจุในถังสีแดงไม ่ม ีสาย ไม่ม ีคันบีบ เวลาใช้ ต้องทำให้หลอดบรรจุกรดโซดา แตก (โดยการ

ท ุบปุ่มเหน ือถัง) เพ ื่อทําปฏิกิริยาก ับนํ้า เกิดแก ๊สขับดัน ให้ถือถังควํ่าถัง แล้วนํ้าจะพ ุ่งผ่านหัวฉีดเข้าดับไฟ 
ซึ่งยุ่งยากซ ับซ ้อน ตรวจสอบยาก  ปัจจุบันไม ่นิยมใช้ ไม่ม ีจำหน่ายในเม ืองไทยแล้ว แต่ในต่างประเทศย ัง
มีใช้อยู่ ใช้ดับไฟประเภท A อย่างเด ียว 

2. ถังดับเพลิงชนิดฟองโฟม ( Foam ) 
นิยมบรรจุในถังอลูมิเนียมสีครีมหรือถังสแตนเลส มีหัวฉีดเป็นหัวฝักบัว บรรจุอยู่ในถังที่มีนํ้ายา

โฟมผสมกับนํ้าแล้วอัดแรงดันเข้าไว้ (นิยมใช้โฟม AFFF)เวลาใช้ ถอดสลักและบีบคันบีบแรงดันจะดันนํ้า
ผสมกับโฟมผ่านหัวฉีดฝักบัว พ่นออกมาเป็นฟอง กระจายไปปกคลุมบริเวณที่เกิดไฟไหม้ ทําให้อับอากาศ
ขาดออกซิเจน และลดความร้อน ใช้ดับไฟประเภท A และ B 

3. ถังดับเพลิงชนิดน้ําสะสมแรงดัน (Water Pressure) 
นิยมบรรจุถังสแตนเลส ต่างประเทศบรรจุถังกันสนิมสีแดง) บรรจุนํ้าอยู่ในถัง แล้วอัดแรงดันนํ้า

เข้าไว้ จึงเรียกว่า นํ้าสะสมแรงดัน ใช้ดับไฟประเภท A 
4. ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือซีโอทู (Carbon Dioxide) 

นิยมบรรจุถังสีแดง ต่างประเทศบรรจุถังสีดํา บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไว้ในถังที่ทนแรงดัน
สูง ประมาณ 800 – 1200 ปอนด์ ต่อตารางน้ิว ที่ปลายสายฉีดจะมี ลักษณะเป็นกระบอกหรือกรวย เวลา
ฉีดดับเพลิงจะมีเสียงดังเล็กน้อย พร้อมกับพ่นหมอก หิมะออกมาไล่ความร้อน และออกซิเจนออกไป ควร
ใช้ภายในอาคารที่ต้องการความ สะอาด โดยฉีดเข้าใกล้ฐานของไฟให้มากที่สุด ประมาณ 1.5 – 2 เมตร 
เมื่อใช้งานแล้ว จะไม่มีสิ่งสกปรกหลงเหลือ ใช้ดับไฟประเภท C และ B 

5. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder) 
นิยมบรรจุถังสีแดง ต่างประเทศบรรจุถังสีฟ้าบรรจุผงเคมี ซึ่งมีหลายชนิด หลายคุณภาพไว้ในถัง 

แล้วอัดแรงดันเข้าไป เวลาใช้ ผงเคมีจะถูกดันออกไปคลุมไฟทําให้อับอากาศ และสารเคมีตัดกระบวนการ
ทางเคมี ควรใช้ภายนอกอาคาร เพราะผงเคมีเป็น ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายทําให้เกิดความสกปรก และเป็น
อุปสรรคในการเข้าผจญเพลิงอาจทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพง เสียหายได้ ใช้ดับไฟได้ดีคือ ไฟประเภท B 
ผงเคมีไม่เป็นสื่อไฟฟ้า สามารถดับไฟ ประเภท C ได้ (แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจเสียหาย) การดับไฟ
ประเภท A ต้องมีความ ชํานาญและควรใช้น้ํา 

6. เครื่องดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหยฮาโลตรอน (Halotron) 
นิยมบรรจุถังสีเขียว แต่เดิมบรรจุนํ้ายาเหลวระเหยชนิดโบรโมคลอโรไดฟลูออโร ซึ่งเป็นสาร 

CFC ไว้ในถัง ใช้ดับไฟได้ดีแต่มีสารพิษ และในปัจจุบันองค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เลิกผลิตพร้อม
ทั้งให้ทุกประเทศ ลด ละ การใช้จนหมดสิ้น เพราะเป็นสารที่ ทําลายสิ่งแวดล้อมโลก บางประเทศถือว่า
เป็นสิ่งผิดกฎหมาย : ปัจจุบันนํ้ายาเหลวระเหยที่ไม่มีสาร CFC มีหลายย่ีห้อ และหลายช่ือ ใช้ดับไฟ
ประเภท C และ B ส่วนไฟประเภท A ต้องมีความชํานาญ สามารถฉีด ใช้ได้ไกลกว่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกไซด์คือระยะ 3-4 เมตร



 

วิธีใช้ถังดับเพลิง 
ก่อนนําเคร่ืองดับเพลิงไปใช้ ต้องมั่นใจว่าเคร่ืองดับเพลิงน้ันใช้ได้ และใช้ให้ตรงกับประเภทของไฟ เมื่อพร้อมที่จะ

ใช้งานแล้ว ปฏิบัติตามข้ันตอนดังน้ี 
1. ดึงสลักออก ยืนห่างจากไฟประมาณ 1.5 ม. โดยให้เข้าทิศทางเหนือลม ถือถังน้ายาในแนวต้ัง 
2. ปลดสายฉีดออกจากตัวล็อคข้างถังดับเพลิง เล็งปลายหัวฉีดไปตรงบริเวณเช้ือเพลิงที่กําลังลุกไหม้ (ไม่ใช่เล็งไปท่ี

เปลวไฟ) 
3. กดปุ่มฉีด / บีบก้านส่ง 
4. ส่ายสายฉีดไปมา เพ่ือให้นํ้ายาได้พุ่งไปได้ทั่วบริเวณฐานที่เกิดไฟไหม้ 

เครื่องดับเพลิงจะมีประสิทธิภาพในการดับไฟสูง ใน 10 วินาทีแรกเท่าน้ัน (ระยะเวลารวมใน 1 ถังส่วนใหญ่ใช้ได้ 
ประมาณ 20 วินาที) ดังน้ัน ก่อนฉีดใช้จึงควรมั่นใจว่า จะฉีดได้ถูกเป้าหมาย 

 
รูปที่ 2 แสดงวิธีใช้ถังดับเพลิง 

วิธีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงก่อนนําไปใช้งาน 
ก่อนนําถังดับเพลิงไปใช้งาน ต้องตรวจสอบก่อนว่าในถังดับเพลิงมีนํ้ายาหรือไม่ โดยการดูที่ Pressure Gauge 

ด้านบนของถังดับเพลิง หากพร้อมใช้งานจะพบว่าเข็มสีเหลืองอยู่บริเวณพ้ืนที่สีเขียว ดังภาพ หากเข็มสีเหลืองไม่อยู่ใน 
พ้ืนที่สีเขียวให้สันนิษฐานวา่ถังดับเพลิงน้ันใช้งานไม่ได้ และมีความเสี่ยงสูงที่จะนําถังน้ีไปใช้ดับเพลิงไม่ได้ 

 
รูปที่ 3 Pressure Gauge ถังดับเพลิงที่แรงดันปกติ 

ทําอย่างไรจะปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคาร 
การป้องกันอัคคีภัยในพ้ืนที่ปฏิบัติงานและภายในอาคารนั้น ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกท่าน

ช่วยกันดูแล และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอัคคีภัยของอาคารอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเร่ืองพ้ืนฐานง่าย ๆ เหล่าน้ี 
1. ไม่เปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทิ้งไว้หลังเลิกงานโดยไม่มีผู้อยู่ดูแล 



 

2. ไม่พ่วงใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจํานวนมาก หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นพลังงานความร้อนกับปลั๊กไฟที่มีขนาดเล็ก 
3. ไม่นำวัตถ ุไวไฟ เช ่น นํ้ามันเช้ือเพลิง ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ มาวางไว้ในจ ุดเสี่ยงที ่มีความไวไฟ 
4. ไม่กองเศษวัสดุที่เป็นเช้ือเพลิงไว้ในพ้ืนที่ที่อาจเกิดอันตราย เช่น บริเวณท่ีมีผู้สูบบุหร่ี บริเวณใกล้ปลั๊กไฟ เป็นต้น 
5. เรียนรู้วิธีการใช้ถังดับเพลิง 
6. เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
7. เรียนรู้วิธีอพยพหนีไฟออกจากอาคารตามแผนฯ 
8. ช่วยแจ้งผู้เก่ียวข้องกรณีพบปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น พบสภาพสายไฟที่ใช้งานมีการชํารุดฉีกขาด พบ

ปลั๊กไฟมีการลัดวงจร พบผู้สูบบุหรี่ในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย พบกองเศษวัสดุท่ีอาจก่อให้เกิด อัคคีภัย เป็นต้น 
 

รายการวสัดุอุปกรณ ์ของทมีนําการอพยพ 
 

ลําดับที ่ รายการ จํานวน 
1 ธงสี (ชนิดเบา) ขนาดสูง 24 น้ิว  18 อัน 
2 หมวกแก็ปสแีดงปรับขนาดศีรษะได้  5 อัน 
3 ไฟฉายฉุกเฉินติดผนัง พร้อมชาตท์แบตในตัว  20 อัน 
4 นกหวีด  5 อัน 
5 โทรโข่ง (ขนาดเล็กคุณภาพดี)  5 อัน 
6 แฟ้มเอกสารชนิดปกแข็งสีเขียว  6 อัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินจากเพลิงไหม้ 
1.2. เพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติในการป้องกันและระงับเหตุที่อาจเกิดข้ึน 
1.3. เพ่ือลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ 
1.4. เพ่ือเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
1.5. เพ่ือสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานในกรณีที่เกิดเหตุ 
1.6. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ใช้อาคาร 

 
2. ขอบเขต 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้อาคาร รวมถึงผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภายเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม่) 
 
3. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

3.1. แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุ 
3.2. แผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้ 
3.3. รายช่ือสถานท่ีติดต่อขอความช่วยเหลือ 

 
4. รายละเอียดการดําเนินงาน 

4.1. แผนการฝึกอบรม – จัดทําแผนการฝึกอบรมประจําปี เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการป้องกัน
เพลิงไหม้ในอาคารฯ โดยกําหนดให้มีการอบรมพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับ ต้องเข้าอบรม
อย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ โดยหน่วยงานที่ข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานราชการ 

1) หัวข้อในการฝึกอบรม 
 ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ 
 การแบ่งประเภทของเพลิง 
 การป้องกันแหล่งกําเนิด 
 เคร่ืองมือดับเพลิง และวิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ 

 



 

2) วิธีการฝึกอบรม 
 การบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ 

4.2. แผนป้องกันเพลิงไหม้ 
1) ควบคุมสาเหตุการเกิดไฟจากการใช้หรือหรือการทํางานอ่ืน ๆ ที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้ เช่น การเช่ือม 

การตัด การขัด ตลอดจนการขนส่ง เคลื่อนย้าย และการใช้สารไวไฟ 
2) การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ตรวจจับ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการระงับเหตุฉุกเฉนิ 
3) ติดตามตรวจสอบ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการป้องกันเพลิงไหม้ 

4.3. แผนระงับเพลิงไหม้ 
กรณีที่ 1 สามารถดับได้ด้วยตนเอง 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ 
ขั้นตอนที่ 1  
-ดับด้วยนํ้าหรือ ถังดับเพลิง ทันท ี
เพ่ือไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ที่รุนแรง  
 
ขั้นตอนที่ 2  
-รายงานให้หัวหน้างานทราบ  
 
ขั้นตอนที่ 3  
-สอบสวนหาสาเหตุและกําหนด
มาตรการในการป้องกันการเกิดเหตุ
ซ้ํา 

 
 
-ผู้พบเห็นเหตุการณ์  
 
 
 
-ผู้พบเห็นเหตุการณ์  
-หัวหน้างาน  
 
 
-ผู้พบเห็นเหตุการณ์  
-หัวหน้างาน  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

กรณีที ่2 ไม่สามารถดับได้ด้วยตนเอง 
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

บริเวณที่เกิดเพลิงไหม ้ 
ขั้นตอนที่ 1  
-กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อม
โทรศัพท ์แจ้งไปยังศูนย์บรรเทา
สาธารณะภัย 
 
ขั้นตอนที่ 2  
-เมื่อทีมสนับสนุนเข้าถึงที่เกิดเหตุ 
-ดําเนินการอพยพไปยังจุดรวมพล 
ให้ปฏิบัติตามแผนการอพยพหนีไฟ 

 
ขั้นตอนที่ 3 
-สอบสวนหาสาเหตุและกําหนด
มาตรการในการป้องกันการเกิดเหตุ
ซ้ํา 

 
 
-ผู้พบเห็นเหตุการณ์  
-ผู้อยู่บริเวณใกล้เคียง  
 
 
 
-ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย 
-ทีมนําการอพยพ 
 
 
 
 
-ผู้พบเห็นเหตุการณ์  
-หัวหน้างาน  

 
 
-ทุกข้ันตอนจะต้องทําพร้อมกัน  
และใช้การติดต่อสื่อสารให้เรว็ที่สุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. ขั้นตอนการดําเนินการ  
5.1. ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือพบเหตุเพลิงไหม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เริ่ม / START

พบเหตุเพลิงไหม้ 

ระงับเหตุ 

แจ้งเจ้าของพ้ืนที่ / ฝ่าย IF แจ้งเจ้าของพ้ืนท่ี / ฝ่าย IF 

จบ / END

ทําความสะอาดให้เรียบร้อย พร้อมรายงาน
อุบัติการณ์ (Incident Report) 

กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมโทรศัพท์ 
แจ้งไปยังศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย 

053-329-191 

ดําเนินการตามแผนอพยพหนีไฟ 

ระงับไม่ได้ระงับได้ 

แจ้งด้วยข้อความดังต่อไปน้ี 
“ขณะนี้เกิดเหตุไฟไหม้ท่ี 

อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภายในวิทยาเขตแม่เหยีะ” 
สาเหตุจาก.......................................... 

ผู้แจ้งช่ือ..............................................ตําแหน่ง............................... 
เบอร์โทรศัพท์...................... 



 

5.2. ขั้นตอนการปฏิบัติเม่ืออพยพหนีไฟ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เริ่ม / START

ผู้อํานวยการ (การดับเพลิง) 
ส่งใช้แผนอพยพหนีไฟ ยังจุดรวมพลหลังอาคาร A-B และ C-D

ทีมอาคาร 
กด Fire Drill ท่ีตู้ควบคุม Fire Alarm ค้างเป็นเวลา 3 วินาที เพ่ือส่งสัญญาณกระด่ิงแจ้งอพยพ 

ทีมส่วนกลาง 
รีบนําส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง

จบ / END

ผู้อํานวยการ (การดับเพลิง) 
ส่ังทีมส่วนกลางช่วยเหลือค้นหา 

ผู้อํานวยการ (การดับเพลิง) 
แจ้งผู้ใช้อาคารอยู่จุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์สงบ 

ทีมนําการอพยพ 
จะถือธงอพยพ เพ่ือนําพนักงานออกจากพ้ืนท่ีปฏิบัติงานตามที่กําหนดในผังเส้นทางหนีไฟ 

ทีมอาคาร 
ทําการตรวจสอบยอดตามเอกสารบัญชีรายช่ือผู้ใช้อาคาร

ตรวจสอบ
ยอด

ตรวจสอบ
ผู้บาดเจ็บ

ยอดครบ

ยอดไม่ครบ 



 

โครงสร้างหน่วยงานอพยพ 

 

ผูอ้ํานวยการ

(การดับเพลิง)

ทีมอาคาร

หน่วยสถานที่

คนคุมหนว่ยงานภายในและ

ภายนอก

คนคุมยามรักษาการณ์ 
พ่อบ้าน คนสวน

หน่วยวิศวกรรม

คนคุมระบบไฟฟ้าและ

เครื่องกล

คนคุมระบบดับเพลิง

ทีมนําการอพยพ

อาคาร A

อาคาร B

อาคาร C

อาคาร D

ทีมสนับสนุน

หน่วยช่วยเหลือ ค้นหาและ
การเคลื่อนย้าย

หน่วยพยาบาล

หน่วยประเมินความเสียหาย 
และรายงานอุบัติการณ์



 

กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการในแผนอพยพหนีไฟ 
 

หน้าที่รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติ 
ผู้อํานวยการ (การดับเพลิง) 

 รับฟังรายงาน เพื่อบริหารจัดการภาพรวมในขณะเกิดเหตุ 
 เป็นผู้สั่งการ และตัดสินใจอพยพ เมื่อถึงเวลาจําเป็น 
 รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป 

นายพิชาติ อินทราวุธ 

หัวหน้าทีมอาคาร 
 เป็นผู้รายงานสถานการณ์ให้แก่ทุกฝ่าย 
 ควบคุม ดูแล ผู้อพยพ 

นายอมรฤทธิ์ อินต๊ะ 

หัวหน้าทีมนําการอพยพ 
 นําพนักงานออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานตามที่กําหนดในผังเส้นทางหนีไฟ 
 เป็นผู้ตรวจเช็คจํานวนผู้อพยพ และรายงานกรณีมีคนสูญหาย หรือบาดเจ็บ 

ตัวแทนบริษัทต่าง ๆ แต่ละชั้น แต่ละอาคาร 

หัวหน้าทีมสนับสนุน 
 ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ค้นหาและเคลื่อนย้ายผู้ประสพภัย 
 ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประสานงานสถานพยาบาลใกล้เคียง 
 สํารวจความเสียหาย สืบสวนหาสาเหตุ ผล การแก้ไข และแนวทางป้องกัน 
 รายงานอุบัติการณ์ 

นายยิ่งยศ ปลาทอง 

หัวหน้าหน่วยสถานที่ 
 ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
 ประสานงานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางปานฉัตร มณีรัตน์ 



 

หน้าที่รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติ 
คนคุมหน่วยงานภายในและภายนอก 

 ตรวจสอบยอดผู้อพยพตามเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ใช้อาคาร 
 ติดต่อขอรับการสนับสนุนหน่วยดับเพลิง ภายนอกหน่วยงาน 

CRM & CI 

คนคุมยามรักษาการณ์ พ่อบ้าน คนสวน 
 ตรวจตราพื้นที่โดยรอบโครงการฯ 
 ให้การสนับสนุนงานต่าง ๆ 

นางสาวนิภาพร ถาชื่น 

หัวหน้าหน่วยวิศวกรรม 
 เป็นผู้กดสัญญาณ Fire Drill เมื่อผู้อํานวยการ (การดับเพลิง) สั่งการ 
 จัดเตรียมแบบแปลน 
 ให้ข้อมูลโครงสร้างอาคาร และระบบวิศวกรรม 

นายอมรฤทธิ์ อินต๊ะ 

คนคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 
 รีบไปยังที่เกิดเหตุ เพื่อรับคําสั่งปิดระบบไฟฟ้าย่อย ไฟฟ้าหลัก 
 ดูแลเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ให้ทํางานได้ปกติ 
 ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง 
 ปิดระบบเครื่องทําน้ําเย็น ระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ 

นายชานนท์ สุพรรณ์ 

คนคุมระบบดับเพลิง 
 ดูแลเครื่องปั้มน้ําดับเพลิง ให้ทํางานได้ปกติ 
 ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องปั้มน้ําดับเพลิง 
 ตรวจสอบระดับน้ําสํารอง 

นายปฏิพล อินสม 
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จุดอพยพ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน

จุดรวมพล

เส้นทางอพยพ

เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

• เบอร์ฉุกเฉินผู้ประสบภัย รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

หมายเลข 053-936-150

• งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่เหียะ

หมายเลข 053-805-182

• สถานีต ารวจ สุเทพ

หมายเลข 053-211-750



ผังรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคาร

ประตูทางหนีไฟ ขนาด 2.4*2.4 ม.

ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร

-ภายนอกอาคาร 16 ตัว

-ภายในอาคาร 59 ตัว
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กรณีเหตุเพลิงไหม้

1. เมื่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตรวจจับและแจ้งเหตุ – ตู้มีเสียงดัง มีไฟกระพริบ

2. กรณีที่สามารถดับได้ด้วยตัวเอง (ปริมาณต้นเพลิงน้อยกว่า 1 ตารางเมตร)

• ใช้อุปกรณ์ระงับเหตุ ด้วยถังดับเพลิงท่ีอยู่ประจ าช้ัน ข้างห้องน ้า โดยทันที

• ผู้พบเหตุ ให้โทรแจ้งที่ คุณอมรฤทธิ์ อินต๊ะ หมายเลข 080-126-5622 หรือ 

คุณนิภาพร ถาช่ืน หมายเลข 089-759-4445

3. กรณีที่ไม่สามารถดับได้ด้วยตัวเอง (ปริมาณต้นเพลิงมากกว่า 1 ตารางเมตร)

• ใช้อุปกรณ์ระงับเหตุ ด้วยถังดับเพลิงท่ีอยู่ประจ าช้ัน ข้างห้องน ้า โดยทันที

• โทรแจ้งที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่เหียะ 053-805-182

• เมื่อทีมดับเพลิงมาถึงท่ีเกิดเหตุ ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี

หมายเลขฉุกเฉิน

1.คุณอมรฤทธิ์ (ผู้ดูแลงานอาคาร) 080-126-5622

2.คุณนิภาพร (ผู้ดูแลงานอาคาร) 089-759-4445

3.รปภ.ภายในอาคาร 053-948-678ต่อ 1303

4.ทีมดับเพลิง 053-805-182

5.สถานีต ารวจ สุเทพ053-211-750

การจัดการป้องกันอัคคีภัย
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หากท่านพบเหตุสงสัย หรือ มีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ของอาคาร ได้ที่ หมายเลข 053-948-678 ต่อ 1303 หรือ สภ.สุเทพ หมายเลข 053-211-750

• เบอร์ฉุกเฉินผู้ประสบภัย รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

หมายเลข 053-936-150

• งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่เหยีะ

หมายเลข 053-805-182

• เบอร์ฉุกเฉินการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2

หมายเลข 053-896-123

• เบอร์ฉุกเฉินหน่วยผลิตน ้าประปา มช.

หมายเลข 053-943-169
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ขั้นตอนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ 
1. วัตถุประสงค ์

จัดทำขึ้นเพ่ือป้องกันและลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้ โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้อื่น รวมทั้งทรัพย์สินท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีอุทยานฯ ระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในหรอื
ของหน่วยงานอ่ืนโดยรอบ โดยต้องปฏิบัติตามแผนทันทีเมื่อมีแนวโนม้หรือเกิดเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น 
 

2. ขอบเขต 
ขั้นตอนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้นี้ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

3. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
3.1 ผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

-  จัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนการวางผังหน่วยงาน ระบบ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยคำนึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 
และมาตรการป้องกันอัคคีภัย 

-  ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพประจำปี
ตาม-แผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัยขององค์กร 

-  สื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินแก่สื่อมวลชนหรือหน่วยงานภายนอก กรณีเกิดเหตุ 
3.2 ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้มาติดต่องาน/ผู้เกี่ยวข้อง (หมายถึง พนักงานทุกคน ผู้ใช้อาคาร รวมถึงบุคคลภายนอกเข้ารับบริการ)  มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- ห้ามกระทำการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดประกายไฟ เปลวไฟ อันท่ีไม่ได้เกิดจากการทำงานในบริเวณที่หวงห้ามโดยเด็ดขาด 
- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีป้ายที่แสดงถึง “สารไวไฟห้ามสูบบุหรี่” หรือ “วัตถุระเบิด” หรือ “ห้ามสูบบุหรี่” หรือ ในพื้นที่

ก่อสร้าง  
- ห้ามซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ หรือวัสดุติดไฟได้ง่าย ก่อนได้รับอนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตต้อง

ปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการที่ปลอดภัย ดังน้ี 

• ปิดกั้น/แยกอุปกรณ์บริเวณที่ปฏิบัติงานออกจากบริเวณอื่น ไว้ในท่ีปลอดภัย 

• ทำความสะอาดอุปกรณ์/บริเวณที่ปฏิบัติงาน และบริเวณใกล้เคียง ท่ีไม่มีสารเคมี วัตถุไวไฟ หรือวัตถุที่ติดไฟ 

• ตัดกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า และมีป้ายเตือนให้เรียบร้อย ก่อนซ่อมแซม 

• นำอุปกรณ์ดับเพลิงเตรียมพร้อมเพื่อใช้งานในกรณีฉุกเฉิน 

• สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมและปลอดภัย 

• ตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมีและก๊าซ กรณีที่ต้องทำงานในพ้ืนท่ีที่มีวัตถุไวไฟและวัตถุที่สามารถระเบิดได้ 
- ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน และวิธีการทำงานที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่กำหนด

ไว ้
3.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทำงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- กำหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย  
- จัดให้มีการอบรมและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน 
- จัดทำบัญชีรายช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ของหน่วยบริการฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง รวมถึงโครงสร้างองค์กร

การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย  
- ร่วมตรวจสอบสถานท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ดูแลรับผิดชอบให้มีการตรวจสอบบำรุงเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลา 
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- ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อจัดทำแผนฯ ฉุกเฉิน และพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุ
ฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย 

3.4  ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน ทำหน้าที่  

- รับผิดชอบการดำเนินงานกรณเีกิดเหตุฉุกเฉินและเป็นผู้อนุญาตขั้นตอนดำเนินงานต่างๆตามความจำเป็นและเหมาะสม 

- สื่อสารและให้ข้อมลูเกีย่วกับเหตุการณ์ฉุกเฉินแก่สื่อมวลชนหรือหน่วยงานภายนอก 

- เป็นผู้มีอํานาจสูงสดุในพ้ืนท่ีจะอนญุาตให้บุคคลต่าง ๆเข้ามาในพืนท่ี 

- เสนอหรือขอความช่วยเหลือผู้บรหิารหรือหน่วยงานอื่นๆ 
* กรณีที่ทีมผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน ไม่อยู่ในบริษัทเนื่องจากลาป่วย พักร้อน ลากิจ หรือด้วยธุระอื่นๆให้ปฏิบัติดังนี้ 

ให้ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินหลักหลักแจ้งต่อผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินสำรองถึงกรณีดังกล่าวล่วงหน้าทุกครั้ง และถ้าหากเกิดกรณีที่ผู้
ประสานงานท้ังหลักและสำรองไม่อยู่พร้อมกันให้แจ้งต่อผู้ประสานงานด้านผจญเพลิง ล่วงหน้าทันทีเพื่อท่ีจะได้หาบุคลากรท่านอ่ืนมา
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

3.5  ผู้ประสานงานด้านผจญเพลิง ทำหน้าที่ 

- ผู้ประสานงานด้านการผจญเพลิงพร้อมทีมผจญเพลิงต้องเข้าไปยังบริเวณที่เกดิเพลิงไหม้และประเมินสถานการณ์ว่า สามารถ

เข้าไปผจญเพลิงเพื่อควบคุมสถานการณ์ก่อนท่ีหน่วยงานดับเพลิงใกล้เคียงจะมาถึงไดห้รือไม่ ถ้าสามารถทำได้ใหผู้้ประสานงาน

ด้านการผจญเพลิงสั่งการขั้นตอนการผจญเพลิงก่อนที่หน่วยงานดับเพลิงใกล้เคียงจะมาถึง 

- ผู้ประสานงานด้านการผจญเพลิงจะดูแลรับผดิชอบการปฏิบตัิงานของทีมผจญเพลิงกรณีทีเ่กิดเพลิงไหม้ 

- ให้การสนับสนุน กรณหีน่วยงานภายนอกเข้าทำการช่วยเหลือในการดับไฟ และในการค้นหาผู้สญูหาย 

3.6  ทีมผจญเพลิง ทำหน้าที่ 

- รับคำสั่งจากผู้ประสานงานด้านการผจญเพลิง 

- ทำการประเมินสถานการณ์ ทำการดับเพลิง หากสามารถทำได้ และปลอดภัย 

- ทำการค้นหาผูสู้ญหาย และพามายังจุดพยาบาลได้อยา่งปลอดภัย 

- ให้การสนับสนุน กรณหีน่วยงานภายนอกเข้าทำการช่วยเหลือในการดับไฟ 

3.7  ผู้ประสานงานจุดรวมพล ทำหน้าท่ี 

- เป็นผู้ดูแลความสงบเรยีบร้อย ณ จุดรวมพลและสื่อสารข้อปฏิบตัิต่างๆตามความจำเป็น 

- รับรายงานการนับจำนวนพนักงานจากผู้รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ทำการรายงานจำนวนพนักงาน และรายงานการสูญหาย

ของพนักงานให้ผู้บัญชาการเหตุฉกุเฉินรับทราบ 

3.8  ผู้รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ทำหน้าที ่

- รวบรวมรายชื่อพนักงานในฝ่ายที่ตนเองได้รับมอบหมาย และทำการปรับปรุงให้เป็นปัจจบุันอย่างสม่ำเสมอ 

- เป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบการอพยพและนับจำนวนของพนักงานในฝ่ายที่ตนเองไดร้ับมอบหมาย กรณีทีม่ีเสียงสัญญาณแจ้งเตือน

เพลิงไหม้ ดังข้ึน 

- ทำการนับจำนวนอย่างถูกต้อง และทำการรายงานให้แก่ผู้ประสานงานจุดรวมพลทราบทันท ี
3.6 ผู้ประสานงานอาคารและสถานที่ ทำหน้าท่ี 

- ทีมช่างอาคารจะประสานงานกับ ผู้ประสานงานด้านการผจญเพลิงเพื่อระบุตำแหน่งของการเกดิเพลิงไหม้และทำการตัด
กระแสไฟฟ้าบริเวณที่เกดิเหตุ  

- ดูแลระบบไฟฟ้าสำรองหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีอยู่ให้ทำงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
- จัดเตรียมแผนผังอาคาร และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องของจุดเกิดเหตุ เพื่อใช้ในการวางแผนการดับเพลิง สำหรับหน่วยดับเพลิง

ภายนอก 
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- กรณีที่มีอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เกี่ยวข้อง ต้องติดต่อประสานงานกับเจา้หน้าท่ีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ
ด้วย 

3.7 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทำหน้าท่ี  
-  หากไมส่ามารถระงับเหตไุด้และเพลิงมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนและจำเป็นต้องแจ้งบริษัทใกล้เคียง ให้ทีมฝ่ายพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรรับผดิชอบในการแจ้งหนว่ยงานใกล้เคียง 
-  หากมีผู้ทีไ่ด้รับบาดเจบ็เจ้าหน้าท่ีฝา่ยพัฒนาศักยภาพบุคลากร จะเปน็ผู้ติดต่อกับญาติที่ใกล้ชิดและดูแลสวสัดิการต่างๆที่

เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ที่ไดร้ับบาดเจ็บ 
-  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทำหน้าที่แจกจ่ายรายการขอ้มูลที่เป็นปัจจุบันให้แกผู่้ประสานงานฝ่ายอพยพของแต่ละ

ฝ่ายเป็นประจำทุกเดือน 
3.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่  
-  กรณีที่สญัญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ดังข้ึน เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยกำกับไม่ให้มรีถขวางทางเข้าออกบริษัท และจัดการ

เส้นทางเดินรถ สำหรับรถดับเพลิง รถพยาบาล รถกู้ชีพ เป็นต้น 
-  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยกำกับดูแลให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนญุาตเข้ามายังบริษัทเท่านั้น 
-  กำกับดูแลไม่ให้ผู้ใดออกนอกบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต และกรณีมบีุคคลภายนอกต้องการเข้ามาในองค์กรในขณะที่เกิดเหตุ 

ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำการแจ้งผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินเพื่อขออนุมัติก่อนเข้ามาในพื้นที่ (ยกเว้นรถดับเพลิง,
รถพยาบาล,รถกู้ชีพ กู้ภัย ไมต่้องขออนุญาต) 

3.9  ผู้ประสานงานจุดปฐมพยาบาล ทำหน้าท่ี 
-  ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้บุคลากรที่ออกมา ณ จุดรวมพล 
- ประสานงานการส่งบุคลากรทีไ่ดร้บับาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
 

4. คำจำกัดความ 
-  อัคคีภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟ 
-  เหตุฉุกเฉิน หมายถึง เหตุการณ์ทีไ่ม่พึงประสงค์ อันเป็นเหตุให้เกดิความไม่ปลอดภยั สามารถแผ่กระจายและสร้างความ

เสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อ ผู้ปฏิบตัิการในองค์กร และบุคคลที่ 3 รวมถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน และอาจจำเป็นต้องอพยพผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณที่เกดิเหตุนั้น ๆ  ซึง่เหตุฉุกเฉินอาจจะ
เกิดขึ้นได้แก่ เพลิงไหม้ ก๊าซรั่วไหล ภัยจากธรรมชาติ สิ่งก่อสรา้งพังทลาย อุบัติเหตุ เป็นต้น 

-   เสียงสญัญาณ หมายถึง เสียงสญัญาณแจ้งเหตุที่กำหนดไว้ เพื่อแจ้งให้ทราบท่ัวกันว่า เหตุอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นเหตเุข้าสูส่ภาวะ
ฉุกเฉินให้รีบอพยพไปยังจดุรวมพล 

- จุดรวมพล หมายถึง พื้นที่ท่ีปลอดภัยซึ่งกำหนดไวส้ำหรบัการรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะมีป้ายข้อความ “จดุรวมพล 
(Assembly point)” ติดตั้งไว ้

- ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ทีมท่ีจัดตั้งขึน้เพื่อเข้าระงับหรือบรรเทาเหตุการณ์ไม่ให้ลุกลามถึงขึ้นรุนแรง  
 

5. ระเบียบปฏิบัต ิ
 5.1 แผนตรวจตรา 

ลำดับ รายการตรวจ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1 พื้นที่อาคารทั่วไป และบริเวณรอบๆอาคาร ทุก 2 ช่ัวโมง รปภ. 
2 พื้นที่รอบโรงงาน และพื้นที่เก็บขยะสารเคม ี ทุก 2 ช่ัวโมง รปภ. 
3 ห้องสำรองไฟฟ้า วันละ 1 ครั้ง ทีมช่างอาคาร,ทีมช่างโรงงาน 
4 ระบบแจ้งเตือนเหตไุฟไหม ้ ปีละ 2 ครั้ง ทีมช่างอาคาร,ทีมช่างโรงงาน 
5 ถังดับเพลิง ทุก 3 เดือน ทีมช่างอาคาร,ทีมช่างโรงงาน 
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6 สายฉีดน้ำดับเพลิง ทุกเดือน ทีมช่างอาคาร 
7 พื้นที่ท่ีมีผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ วันละ 1 ครั้ง (สุ่มตรวจ) ทีมช่างอาคาร,ทีมช่างโรงงาน 

5.2 แผนการอบรม 
หลักสูตรอบรม บุคลากรและทมีงานที่เกีย่วข้อง* 

ผู้อำนวย 
การ

ดับเพลิง 

ผู้
ประสานงาน
ด้านผจญ

เพลิง 

ทีม
ผจญ
เพลิง 

 ผู้ประสานงาน
จุดรวมพล 

ผู้
ประสานงาน
ฝ่ายอพยพ
ของแต่ละ

ฝ่าย 

ผู้รับผิดชอบ
ของแต่ละ

ฝ่าย 

ผู้
ประสานงา
นอาคาร

และ
สถานที่ 

ฝ่าย
พัฒนา

ศักยภาพ
บุคลากร 

ทีมปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น 

เจ้าหน้าท่ี
รักษาความ
ปลอดภัย 

พนักงาน
ทุกคน 

การดับเพลิงขั้นต้น ** x x x x x x x x x x x 
เทคนิคการผจญเพลิง  x x    x     
การบัญชาการ x x          
การฝกึซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

x x x x x x x x x x x 

การปฐมพยาบาล   x     x x   
การกู้ชีพช่วยชีวิต   x     x x   

** หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ตามกฎหมายบุคลากรต้องได้รับการอบรมอย่างน้อย 40% 
5.3 แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย  
- การประชาสมัพันธ์ ผ่านทางกิจกรรม Morning talk กลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อย 
- ตรวจความปลอดภยัฯ ในพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยง เช่น พื้นที่จัดเก็บสารเคมี ห้องควบคุมไฟฟ้า ห้องสำรองไฟฟ้า 
- การจัดทำโปสเตอร์ หรือการใช้สือ่ต่าง ๆ เช่น การใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี, ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตเุพลิงไหม้ โปสเตอรร์ณรงคก์ารใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นต้น 

กิจกรรม เดือน ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. 

การประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง
กิจกรรม Morning talk หรือ
การประชุมฝ่าย 

            ผู้จัดการ/
ผู้ช่วย
ผู้จัดการฝ่าย 

ตรวจความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ท่ี
มีความเสี่ยง 

            คปอ./จป. 

การจัดทำโปสเตอร์ และสื่อตา่งๆ             จป./จป. 
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5.4 แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

5.4.1 แผนดับเพลิง 

แผนการดับเพลิง 
ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ 

  

 

 

เจ้าหน้าที่ท่ีพบเหตุ 

เพลิงไหม ้

  

 

ผู้ประสานงานทีมผจญ
เพลิง และ 

ทีมผจญเพลิง 

 

 

 

 

 

ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

 

 

 

 

เจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงาน
ภายนอก 

  

 

 

ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

  

  

ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

ประเมินสถานการณ ์

เพลิงไหม้ 

ดำเนินการดับเพลิงทันท ี

แจ้งหน่วยงานดับเพลิงภายนอก 

ทำการดับเพลิง และค้นหาผูสู้ญหาย 

ประเมินสถานการณ์ เพลิงสงบ 

แจ้งประกาศเข้าสู่ภาวะปกต ิ

สรุปรายงานเหตุเพลิงไหม ้

ดับได้ 

ดับไม่ได ้เมื่อเพลิงไหม้ขยายตัว 5-10 นาที 
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5.4.2 แผนอพยพหนีไฟ 

  
ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินสั่งใช้แผนอพยพหนีไฟไปยัง

จุดรวมพล 

ประชาสมัพันธ์ ประกาศ 
พร้อมกดสญัญาณเตือน 

พนักงานทุกคนไปยังจุดรวมพลเขา้แถวตามฝ่าย 

ผู้รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ทำการตรวจสอบยอด 
 

ผู้ประสานงานจุดรวมพลแจ้งยอดต่อผู้บัญชาการ
เหตุฉุกเฉิน 

ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินแจ้งให้บุคลากร 
อยู่ในจุดรวมพล 

จนกว่าเหตุการณส์งบ 
 

ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน แจ้งผู้ประสานงานทีมผจญ
เพลิง เพื่อประสานงานกับเจ้าหนา้ที่ดับเพลิงจาก 

ภายนอกค้นหาผู้ติดค้าง 
 

เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง 
จากภายนอกค้นหาผู้ตดิค้าง 

และรายงานผลใหผู้้บญัชาการเหตฉุุกเฉินทราบ 
 

รีบนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจบ็ 
ส่งหน่วยพยาบาลหรือ 
สถานพยาบาลใกล้เคยีง 

 
ยอดครบ 

ยอดไม่ครบ 

แจ้งจำนวนไปยังผู้ประสานงานจุดรวมพล 
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5.5 แผนบรรเทาทุกข์ภายหลังเกดิเหตุเพลิงไหม้ 

หน้าท่ีรับผิดชอบ ผู้ปฏิบัต ิ

1. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ หัวหน้าทีม ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉนิ 

บุคลากรร่วมทีม  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2. การสำรวจความเสียหาย หัวหน้าทีม  ผู้ประสานงานทีมผจญเพลิง 

บุคลากรร่วมทีม  ผู้ประสานงานอาคารและสถานท่ี 

3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัด

พบเพื่อรอรับคำสั่ง 
หัวหน้าทีม  ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉนิ 

บุคลากรร่วมทีม  ผู้ประสานงานทีมผจญเพลิง 

4. การช่วยชีวิตและการค้นหาผู้เสียชวีิต หัวหน้าทีม ผู้ประสานงานทีมผจญเพลิง 

บุคลากรร่วมทีม  ทีมปฐมพยาบาล 

5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บ

หรือเสียชีวิต 
หัวหน้าทีม ผู้ประสานงานทีมผจญเพลิง 

บุคลากรร่วมทีม  หน่วยดับเพลิงภายนอก 

6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและ

รายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
หัวหน้าทีม  ผู้ประสานงานทีมผจญเพลิง 

บุคลากรร่วมทีม  ผู้ประสานงานอาคารและสถานท่ี 

7. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย หัวหน้าทีม ผู้บริหาร 

บุคลากรร่วมทีม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้อุทยานฯ

เปิดทำการไดโ้ดยเร็วที่สดุ 
หัวหน้าทีม  ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉนิ 

บุคลากรร่วมทีม  คปอ. 

 

6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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ทีมผู้ประสานงานกรณีฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้ประสานงานดา้นผจญเพลิง 
คุณพิชาติ อินทราวธุ 
คุณกัมปนาท เปี้ยตั๋น 

 

ผู้ประสานงานจุดรวมพล 
คุณเมลิน เช้ือมโนชาญ 
คุณวิมลรัตน์  พิลาดิษฐ 

ฝ่าย GA 
คุณธีราภัทร จรดล 

คุณบริญญา เหลี่ยวไชยพันธุ ์
 

ผู้ประสานงานอาคารและสถานที ่
คุณอมรฤทธิ์ อินต๊ะ 
คุณปฏิพล อินสม 

ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย 

หรือ 
ผศ.ดร.สรุิยะ ทองมุณ ี

 

 
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
คุณชัยวัฒน์ สุขพรรณพิมพ ์

คุณอุดมพร เปี่ยมอยู ่

ทีมผจญเพลิง 
อาคาร NSP 
นายวรินทร รินจอ้ย  
นายชานนท ์สุพรรณ์   
นายพีรวิชญ์ เพ็ญจันทร ์
โรงงานต้นแบบฯ  
นายโฆษิต ณ สมบูรณ์  
นายสุชานนท ์จำป ี
นายชวิน ข่วงทิพย ์
Plasma Lab 
นายวิทูร อะโน 
นายธีระพงษ์ จิตร์ทะวงศ์ 

ผู้ประสานงานจุดปฐมพยาบาล 
คุณศศิภัสร์ เที่ยงมิตร 
คุณอรวรรณ ใจสม 

ฝ่าย SO 
คุณปัณฑารีย์ อินยา 
คุณกนกพร โตวจิิตร 

 

 

ฝ่าย BD 
คุณวรัญญา สนเผือก 
คุณวันโชค มณีเดช 

 

ฝ่าย SD 
คุณอนุสรา มะโนหาญ 
คุณคมชาญ พุทธคำ 

ฝ่าย LP 
คุณวทัญญู แสนโภชน ์
คุณชานนทร์ สมิทธิกุล 

ฝ่าย IF 
คุณขวัญชนก พงษ์เจริญ 
นางสาวปัทมาวดี พุทธิมา 

แขก/บุคคลภายนอก/ผู้ใช้บริการตึก 
คุณนิภาพร ถาชื่น 

คุณชนันท์ภัสส์  จันทร์เป็ง 
นางสาวศิรประภา อุทานันท ์

นางสาวทัดหทัย อกักพันธานนท ์

ฝ่าย CC 
คุณอัจชนะพงษ์ อัจชนะวราทา 

คุณวัชรีพร เรืองฤทธิ์ 
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แผนผังจุดรวมพล และจุดปฐมพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงาน RF 

โรงงานต้นแบบฯ 

Plasma Lab 

จุดรวมพล 

อาคาร A อาคาร B 

อาคาร D อาคาร C 

จุดปฐมพยาบาล 
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เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงานภายนอกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลเมืองแม่เหียะ 053-805182 หรือ 199 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลตำบลสุเทพ 053-329191  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลตำบลหนองควาย 053-125254 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 053-221470 หรือ 1784 
ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่ 053-936-332 ,053-936-333 หรือ 1669 
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม ่ 053-327191 หรือ 191 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จ.เชียงใหม ่2 053-896226 , 053-896229 หรือ 1129 

 

เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงาน/องค์กรข้างเคียง 
หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ 

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-948621 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-948206 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 053-948216 
หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) 053-948610 
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