
บทท่ี 7 
แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน  

กรณีเกิดเหต ุ“วาตภยั” ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม) 

 
 
1. ความเป็นมา 

ด้วยงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในการดูแล 
บ ารุงรักษา สภาพภูมิทัศน์ ต้นไม้  ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในมหาวิทยาลัยให้สวยงามอยู่สม่ าเสมอ  
รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบ
กับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูร้อนเป็นฤดู
ฝน ซึ่งมักจะเกิดพายุและลมพัดผ่านมีก าลังแรงขึ้น ท าให้มีฝนตกหนักเพ่ิมขึ้นท าให้เกิดต้นไม้ล้ม 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณะประโยชน์ของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการ
เตรียมการป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น จึงจัดท าแผนปฏิบัติการตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิด
เหตุ “วาตภัย” ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขึ้น เพ่ือป้องกันและลดความรุนแรงของภัย
พิบัติ จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

1.1 ก าหนดภารกิจ หน้าที่ และรายละเอียดการปฏิบัติการ ค าสั่ง การควบคุมและการ
ประสานงานไว้อย่างชัดเจน 

1.2 จัดเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกระดับ และให้มีการซักซ้อม เพ่ือทราบภารกิจ
หน้าที่และพร้อมปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 

1.3 ตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือที่สามารถใช้
ปฏิบัติงาน ไว้ให้พร้อม 

1.4 จัดเตรียมเวชภัณฑ์ส าหรับช่วยเหลือผู้ทีป่ระสบภัยในเบื้องต้นของพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
1.5 จัดให้มีข่ายงานที่สามารถรับข่าวและการแจ้งเตือนภัย ให้ทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง 

และครอบคลุมถึงทุกระดับ 
1.6 รายงานและรับแจ้งสถานการณ์เมื่อเกิดวาตภัยในพ้ืนที่ ตามแบบรายงานเหตุด่วนให้

ศูนย์อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมทราบ ทางโทรศัพท์ 063-3327117 
โดยให้ระบุถึง วันที่ เดือน ปี ที่เกิดภัย สถานที่เกิดภัย ประมาณการความเสียหาย 
จ านวนผู้ประสบภัย การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้น 

1.7 ให้ทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามแผนฯ โดยทันทีที่เกิดวาตภัย หากภัยเกิดขึ้น
เป็นบริเวณกว้างให้เข้าช่วยเหลือในพ้ืนที่เสี่ยงเป็นอันดับแรก 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ป้องกัน และบรรเทาความเสียหายอันเกิด
จากวาตภัย 

2.2 เพ่ือให้การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ประสบภัย ให้สามารถกลับสู่สภาพเดิม
โดยเร็ว 

 
 



 
3. ขอบเขต 

แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน กรณี เกิดเหตุ “วาตภัย” ภายในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา ฉบับนี้ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ทั้งหมด 

 
4. นิยามศัพท์ 

4.1 ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง เหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
จะกระทบต่อความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียง 

4.2 ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Center) หมายถึง กองอ านวยการร่วม ซึ่ง
เกิดจากการรวมตัวของส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ในการสั่งการและ
ประสานงานเมื่อเกิดเหตุวาตภัย 

4.3 งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งท าหน้าที่ ในการบริหารจัดการ ป้องกัน บรรเทาความเสียหาย 
ช่วยเหลือ และฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่เกิดเหตุวาตภัย รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 

5. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

5.1 แผนผังการควบคุมและการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินของแต่ละฝ่าย 

 

 

 



 
แผนผังการควบคุมและการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินของแต่ละฝ่าย 

 

 



5.2 กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมเหตุภาวะฉุกเฉินในแต่ระดับ 

5.2.1 ก่อนเกิดภัย  
1) จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
2) จัดเตรียมเบอร์โทรศัพท์ของส่วนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
3) เตรียมเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดให้พร้อมใช้งาน  
4) ประชุมเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงาน 
5) จัดท าแผนตรวจพ้ืนที่และตัดกิ่งไม้ที่อาจหักและหล่นจากลมหรือพายุ โดยเฉพาะกิ่ง

ไม้ตามแนวสายไฟฟ้า หรือก่ิงไม้ที่ใกล้อาคาร 
6) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมในการออกปฏิบัติงาน เช่นชุดกันฝน ไม้กวาด 

เลื่อย มีด จอบ และเสียม  ฯลฯ 
7) ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก รถบรรทุกน้ า ให้พร้อมใช้งาน 
8) จัดหาเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋ายา เป็นต้น 
9) เปิดรับฟังข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
10) ก่อนจะเกิดพายุจะมาถึง ถ้ามีเวลาพอให้ตัดกิ่งไม้ที่อาจจะหักได้จากลมพายุ  

โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้อาคาร กิ่งไม้ที่อาจหักตกมาทับสายไฟฟ้า หรือต้นไม้
ที่ตายยืนต้นควรจัดการโค่นลงเสีย  

5.2.2 ขณะเกิดภัย 
1) ติดตามข่าวสารและค าเตือนลักษณะสภาพอากาศจากช่องทางต่างๆ  
2) ประชุมเตรียมพร้อมการออกปฏิบัติงาน หากได้รับแจ้ง 
3) ประสานงานและสื่อสานกับส่วนงานที่เกี่ยวช้องเก่ียวกับสถานการณ์ต่างๆ 
4) แจ้งเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน 
5) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และรถทุกชนิด เพ่ือพร้อมออกปฏิบัติงานทันที 
6) เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ พร้อมใช้งานได้ทันที 
7) เตรียมถ่ายภาพและจดรายละเอียดสถานการณ์ที่เกิดข้ึน เพ่ือพร้อมจัดท ารายงาน 

 
5.2.3 เม่ือภัยผ่านพ้นไปแล้ว 

1) ออกส ารวจความเสียหายต่างๆ ของสภาพพ้ืนที่เกิดเหตุ เช่น ท่อระบายน้ าอุดตัน 
ต้นไม้ที่หักเสียหาย จัดการขยะมูลฝอย และส่วนอ่ืนๆ ที่ท าให้เกิดความเสียหายใน
พ้ืนที ่

2) ด าเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มหรือที่หักกีดขวางเส้นทางสัญจรออกจากพ้ืนที่ เกิด
เหตุ 

3) ด าเนินการเคลียสิ่งของที่กีดขวางออกจากพ้ืนที่เกิดเหตุ 
4) ด าเนินการจัดเก็บขยะที่อุดตามท่อระบายน้ า จัดเก็บขยะมูลฝอย และท าความ

สะอาดพ้ืนที่เกิดเหตุและโดยรอบ 
5) รายงานผลการปฏิบัติ งานของพ้ืนที่ เกิด เหตุ ให้ และแนวทางแก้ ไขให้กับ

ผู้บังคับบัญชาทราบ 
6) ด าเนินการฟื้นฟูพ้ืนที่ที่เสียหายให้กับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

 
 
 



 
5.3 รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสาร 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล 
เบอร์โทรที่ 

ติดต่อสะดวก 
ล าดับ ชื่อ นามสกุล 

เบอร์โทรที่ 
ติดต่อสะดวก 

1 นายสุพจน์   ภาษีรอด 08-xxxx-xxxx 2 นางอมรรัตน ์ โคตรวงค ์ 08-xxxx-xxxx 

3 นางสาวอุทัยวรรณ เกิดบุญ 08-xxxx-xxxx 4 นายวรพจน ์ เฉลิมกลิ่น 08-xxxx-xxxx 

5 นายสมพงษ ์  พิเชฐบวรกุล 08-xxxx-xxxx 6 นางสาวกรรณิการ์  ศรีราณ ี 08-xxxx-xxxx 

7 นายศราวุธ เนียมหมวด 08-xxxx-xxxx 8 นายสมพล คงอยู ่ 08-xxxx-xxxx 

9 นายจีรวัฒน ์ หลีล้วน 08-xxxx-xxxx 9 นายจีรวัฒน ์ หลีล้วน 08-xxxx-xxxx 

10 นายสมชาย ศรีสันต ์ 08-xxxx-xxxx 11 นายจวน แก่นละออ 08-xxxx-xxxx 

12 นายยม ม่วงป๋อ 08-xxxx-xxxx 13 นายอภิชาต ิ มอญสะแก 08-xxxx-xxxx 

14 นายมนตรี   นาคไร่ขิง 08-xxxx-xxxx 15 นายศิร ิ โตโสภณ 08-xxxx-xxxx 

16 นายเสน่ห ์ ทองศรีเมือง 08-xxxx-xxxx 16 นายเสน่ห ์ ทองศรีเมือง 08-xxxx-xxxx 

17 นายสมชาย สุวิมล 08-xxxx-xxxx 18 นายธนกฤต เพ็งนาเรนทร ์ 08-xxxx-xxxx 

19 นายไตรรงค ์ นาคไร่ขิง 08-xxxx-xxxx 20 นายธนพิสิฐ ศรีเจริญ 08-xxxx-xxxx 

21 นายอนันต ์ ฤทธิ์ค ารพ 08-xxxx-xxxx 22 นายธนดล เรืองสุภาพ 08-xxxx-xxxx 

23 นายอัครเดช ดนุดิษฐ 08-xxxx-xxxx 24 นายจักร ี โพธ์ิทอง 08-xxxx-xxxx 

25 นายเอกชัย ทองอร่าม 08-xxxx-xxxx 26 นายศุภชัย เนียมสภุาพ 08-xxxx-xxxx 

27 นายสราวุฒิ โตสมัพันธ์ 08-xxxx-xxxx 28 นายอนนท์ ปรางค์แก้ว 08-xxxx-xxxx 

29 นายสมหมาย เรืองยศ 08-xxxx-xxxx 30 นายวิทวัฒน ์ กิจคงชีพ 08-xxxx-xxxx 

31 นายธีรพงษ ์  การะเกต ุ 08-xxxx-xxxx 32 นายนิรุจน ์ กังเจริญ 08-xxxx-xxxx 

33 นายฐิฏิยุธฒ ์ ถิ่นวงษ์พรม 08-xxxx-xxxx 34 นายหนึ่ง เที่ยงราตร ี 08-xxxx-xxxx 

35 นายชาย ศรีสรุิยวงษ ์ 08-xxxx-xxxx 36 นายสมชาย นาคสุกปาน 08-xxxx-xxxx 

37 นายพรภพ ยาเณร 08-xxxx-xxxx 38 นายวัลลพ  กล่ าเสือ 08-xxxx-xxxx 

39 นายสุรเชฐ  บุตรโคตร 08-xxxx-xxxx         
 



แผนผังการควบคุมและการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินของแต่ละฝ่าย 
 

 



แผนผังหน้าที่การควบคุมและการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินของแต่ละฝ่าย (วันหยุดราชการ) 
 



 


