
 
บทที่ 4  

แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน  
กรณีเกิดเหตุ “ระบบจ าหน่ายระบบไฟฟ้าแรงสูงขัดข้อง”  

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 

 
1. ความเป็นมา 

ด้ ว ย งาน ส าธ ารณู ป โภ ค และระบ บ อาค าร  ก อ งก ายภ าพ แล ะสิ่ งแ วด ล้ อ ม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาได้รับมอบหมายให้ดูแลสถานีไฟฟ้าย่อย ขนาด 115/22 เควี โดยมี
ระยะทางสายจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 22 เควี ประมาณ 8 ,000 เมตร มีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดต่างๆ ซึ่ง
รับไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ ายของมหาวิทยาลัยทั้ งสิ้น  97 ชุด  ได้ ให้บริการส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประกอบด้วย คณะ วิทยาลัย สถาบัน โครงการ ศูนย์ และส านักงานอธิบ
การบดี ซึ่งหน่วยงานที่กล่าวมาแล้วให้บริการด้านการศึกษาการเรียนการสอน การวิจัย การประชุม
สัมนาภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าวสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้ามีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่ง อนึ่งด้วยระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศายาลา เป็นระบบส่งจ่ายแบบ ปักเสา พาดสาย เดินลอยในอากาศ จึงท าให้อาจ
เกิดระบบไฟฟ้าแรงสูงขัดข้อง จากสัตว์ อุปกรณ์ เสื่อมสภาพ ฝนตกลมกรรโชก พายุ อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแกร่ะบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงได้ ดังนั้น 

 เพ่ือเป็นการเตรียมการป้องกันรับมืออันตรายที่จะเกิดขึ้นที่อาจเกิดขึ้น จึงจัดท า
แผนปฏิบัติ การตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน  กรณี เกิด เหตุ  “ไฟฟ้าขัดข้อง” ภายใน พ้ืนที่
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขึ้น เพ่ือป้องกันและลดความรุนแรงของระบบไฟฟ้าขัดข้อง จึงก าหนด
แนวทางการปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

1.1 ก าหนดภารกิจ หน้าที่ และรายละเอียดการปฏิบัติการ ค าสั่ง การควบคุมและการ
ประสานงานไว้อย่างชัดเจน 

1.2 จัดเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกระดับ และให้มีการซักซ้อม เพ่ือทราบภารกิจ
หน้าที่และพร้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ 

1.3 ตรวจสอบและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ ที่สามารถใช้ปฏิบัติงาน 
ไว้ให้พร้อม 

1.4 รายงานและรับแจ้งสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องในพ้ืนที่ ตามแบบ
รายงานเหตุด่วนให้ สถานีไฟฟ้าย่อย/ ศูนย์ศาลายา/  ทราบ ทาง Protection 
Relay / ทางวิทยุสื่อสาร ย่านความถี่  142.525 MHz. / Application Line 
(MU HOT LINE) โดยให้ระบุถึง วันที่ เดือน ปี ที่เกิด สถานที่เกิดประมาณการ
ความเสียหาย การป้องกันและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น 

1.5 ให้ทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามแผนฯ โดยทันทีที่เกิดระบบไฟฟ้าแรงสูงได้รับ
ความเสียหาย หากเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง ให้ประเมินสถานการณ์ถึงความปลอดภัย
และจ่ายกระแสไฟฟ้าเพ่ือลดพื้นที่ไฟฟ้าขัดข้องให้ได้มาก 

 
2. วัตถุประสงค์ 



2.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูงที่อาจจะได้รับ
ผลกระทบ และบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น 

2.2 เพ่ือให้การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสภาพระบบจ าหน่ายระบบไฟฟ้าแรงสูงที่ได้รับความ
เสียหาย ให้สามารถกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

 
3. ขอบเขต 

แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุ “ระบบไฟฟ้าแรงสูงได้รับความ
เสียหาย ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา ฉบับนี้ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งหมด โดยอ้างอิงขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม ISO 14001 : 2015 วิธี
ปฏิบัติงานการซ่อมบ ารุงระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 22,000 โวลท์  POWER DISTRIBUTION 
SYSTEM 22 kV. Maintenance หมายเลขเอกสาร  WI-IS-02/4   

 
4. นิยามศัพท์ 

4.1 สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) หมายถึง สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการส่ง – จ่าย
พลังงานไฟฟ้าให้กับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายในหมายวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

4.2 ศูนย์ศาลายา (งานจราจรและความปลอดภัย) หมายถึง ศูนย์ร่วมวิทยุสื่อสารย่าน
ความถี่ 142.525 MHz. ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่
จะจ าตลอด 24 ชม. ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ในประสานงาน/แจ้งเหตุ 
ระบบไฟฟ้าแรงสูงได้รับความเสียหาย 

4.3 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งท าหน้าที่ ในการบริหารจัดการ ป้องกัน บรรเทาความเสียหาย 
ช่วยเหลือ และฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่เกิดเหตุระบบไฟฟ้าแรงสูงได้รับความเสียหาย 
รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

5.1 โครงสร้างและหน้าที่ของการบริหารแผน 

 





 
โครงสร้างและหน้าที่ของการบริหารแผนของงานสาธารณปูโภคและระบบอาคาร 

 

 



5.2 กระบวนการปฏิบัติงาน 

5.2.1 ก่อนเกิดเหตุ  
1) จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
2) จัดเตรียมเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบส่วนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
3) เตรียมเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดให้พร้อมใช้งาน  
4) ประชุมเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงาน 
5) ด าเนินการตรวจ Checklist แบบฟอร์มการตรวจสอบต้นไม้ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

ในระบบจ าหน่าย 22 เควีที่อาจหักและหล่นจากลมหรือพายุ โดยเฉพาะกิ่งไม้ตาม
แนวสายไฟฟ้า ประจ าเดือน ตามเอกสาร ISO 14001 : 2015 EF-IS-02/4-2 
Rev00. Date 15-08-61 

6) ด าเนินการตรวจ Checklist แบบฟอร์มแบบฟอร์มการตรวจสอบระบบจ าหน่าย 22 เควี
อุปกรณ์สวิตซ์ตัดตอนแรงสูง ประจ าเดือน ตามเอกสาร ISO 14001 : 2015 EF-IS-02/4-3 
Rev00. Date 15-08-61 

7) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมในการออกปฏิบัติงาน เช่น Drop Our Fuse , 
Fuse link , ไม่ชักFuse อุปกรณ์เซฟตี้ ฯลฯ 

8) ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ รถกระเช้า ให้พร้อมใช้งาน 
9) เปิดรับฟังข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

5.2.2 ขณะเกิดภัยระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงที่ได้รับความเสียหาย 
1) หน่วยไฟฟ้าและสื่อสารเข้าประเมินความเสียหายหน้างาน 
2) หน่วยไฟฟ้าและสื่อสารตรวจสอบ clear line ระบบจ าหน่ายฯ 
3) ประเมินสถานการณ์เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนส่วนงาน/สถานีไฟฟ้าย่อยตรวจสอบ 

Circuit breaker Relay เพ่ือเตรียมจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนส่วนงาน  
4) แจ้งเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมแนวทางในการแก้ไขออกปฏิบัติงาน 
5) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ตา่งๆ และรถทุกชนิด เพ่ือพร้อมออกปฏิบัติงานทันที 
6) เตรียมถ่ายภาพและจดรายละเอียดสถานการณ์ที่กิดข้ึน เพ่ือพร้อมจัดท ารายงาน 

 
5.2.3 เม่ือภัยผ่านพ้นไปแล้ว 

1) จัดท ารายงานเหตุไฟฟ้าขัดข้อง / ลงบันทึกในรายงานประจ าเดือน 
2) รายงานผลการปฏิบัติ งานของพ้ืนที่ เกิดเหตุ ให้ และแนวทางแก้ไขให้กับ

ผู้บังคับบัญชาทราบ 
3) ด าเนินการฟื้นฟูพ้ืนที่ที่เสียหายให้กับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3 รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่หน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร 
 

ล าดับที่ รายช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 

1 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธร เซี่ยงเห็น (หัวหน้างานสาธาฯ) 08-xxxx-xxxx 

2 นายสุริยัน จันทร์เงิน (หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า) 08-xxxx-xxxx 

3 นายสุพัฒน์  ศรีเอ่ียมจันทร์ 08-xxxx-xxxx 

4 นายสุรินทร์  วงษ์ตา 08-xxxx-xxxx 

5 นายพิชยนันท์ พิมพ์ชื่น 08-xxxx-xxxx 

6 นายทศพร ศรีไกรรส 08-xxxx-xxxx 

7 ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ เกษาภรณ์ 08-xxxx-xxxx 

8 นายสัญชัย สถิตย์สารธรรม 08-xxxx-xxxx 

9 นายวรทัต หงส์วาณิชวงศ์ 08-xxxx-xxxx 

10 นายกบินทร์ จงขะวะดี 08-xxxx-xxxx 

11 นายประวิทย์ ไชยชุมภู 08-xxxx-xxxx 

12 นายณัฐวัฒน์ จันทร์แปลง 08-xxxx-xxxx 

13 นายสุพัตร  แก้วบุญเพ่ิม 08-xxxx-xxxx 

14 นายเจริญ  บัวภิบาล 08-xxxx-xxxx 

15 นายวรรษชล แก้วมณี 08-xxxx-xxxx 

 



การบริหารแผนปฏิบัติงานของงานสาธาณูปโภคและระบบอาคาร 
 

 



การปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ 
งานสาธารณูปโภคและระบบอาคารมีเจ้าหน้าที่อยู่เวร 2 อัตรา รอบเวลา 00.30 – 8.30 น. รอบเวลา16.30 – 
00.30 น. ในวันปกติ และเวลา 00.30 – 8.30 น. รอบ 08.30 – 16.30 น. รอบเวลา 00.30 – 8.30 น. ใน
วันหยุดราชการ โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามภาระหน้าที่ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่เวรดูและระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง จ านวน 1 ท่าน 
 2. เจ้าหน้าที่เวรดูและระบบสถานีไฟฟ้าพิกัดแรงดัน 115,000โวลท์ และระบบจ าหน่าย 22,000 โวลท์ 
โดยสามารถติดต่อได้ทางทางวิทยุส่ือสาร ย่านความถี่ 142.525 MHz. ห้องช่าง / สถานีไฟฟ้าย่อย ตลอด 24 
ชั่วโมง / เบอร์โทรศัพท์ 

 
 

 

 



รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 
ล าดับที่ รายช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 

1 ว่าทีร่้อยตรีพงษ์ธร เซี่ยงเห็น 08-xxxx-xxxx 

2 นายสุริยัน จันทร์เงิน 08-xxxx-xxxx 

3 นางสาวฐิตารีย์ วรรณาภรณ์สกุล 08-xxxx-xxxx 

4 นายมนตรี แสงทวี 08-xxxx-xxxx 

5 นายเมธาวี ชาบัญ 08-xxxx-xxxx 

6 นายชัยวัฒน์ วิริยะกุล 08-xxxx-xxxx 

7 นายสุพัฒน์  ศรีเอ่ียมจันทร์ 08-xxxx-xxxx 

8 นายสุรินทร์  วงษ์ตา 08-xxxx-xxxx 

10 นายพิชยนันท์ พิมพ์ชื่น 08-xxxx-xxxx 

11 นายทศพร ศรีไกรรส 08-xxxx-xxxx 

12 ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ เกษาภรณ์ 08-xxxx-xxxx 

13 นายสัญชัย สถิตย์สารธรรม 08-xxxx-xxxx 

14 นายวรทัต หงส์วาณิชวงศ์ 08-xxxx-xxxx 

15 นายกบินทร ์จงขะวะดี 08-xxxx-xxxx 

16 นายประวิทย์ ไชยชุมภู 08-xxxx-xxxx 

17 นายณัฐวัฒน์ จันทร์แปลง 08-xxxx-xxxx 

18 นายสุพัตร  แก้วบุญเพ่ิม 08-xxxx-xxxx 

19 นายเจริญ  บัวภิบาล 08-xxxx-xxxx 

20 นายวรรษชล แก้วมณี 08-xxxx-xxxx 

21 นายสุระเชน มะลิงาม 08-xxxx-xxxx 

22 นายสุเทพ  วงษ์ค า 08-xxxx-xxxx 

23 นางสาวกมลพรรณ จงคงคาวุฒิ 08-xxxx-xxxx 

24 นายนิภาธร ชื่นแสงจันทร์ 08-xxxx-xxxx 

25 นายสุเชษฐ์ร กลิ่นค า 08-xxxx-xxxx 

26 นายอนพัทย์ จันทร์ปราง 08-xxxx-xxxx 

27 นายวีระศักดิ ์ บัวพันธ์ 08-xxxx-xxxx 

28 นางสาววราลักษณ์ นามเสถียร 08-xxxx-xxxx 

29 นายพนอ  เปียทอง 08-xxxx-xxxx 

30 นายนราธิป เขียวค ารพ 08-xxxx-xxxx 

31 นายฤทธิพร เพียรจันทร์ 08-xxxx-xxxx 

32 นายกรุณา เมตกูล 08-xxxx-xxxx 



รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 
 

ล าดับที่ รายช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 
33 นายทวี ทัดเทียม 08-xxxx-xxxx 

34 นายพนม ปุ่นเจริญสุข 08-xxxx-xxxx 

35 นายสมยศ ลบล้ าเลิศ 08-xxxx-xxxx 

36 นายศิวัช เศรษฐบุตร 08-xxxx-xxxx 

37 นายประพันธ์ ชื่นชมเชาวน์ 08-xxxx-xxxx 

38 นายนวพล ยอดภักดี 08-xxxx-xxxx 

39 นายสรวุฒิ เหล่าสิม 08-xxxx-xxxx 

40 นายพิสิษฐ์ พยุง 08-xxxx-xxxx 

 


