
บทท่ี 8  
แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

กรณีการจัดกิจกรรมทางการเมืองในพ้ืนที่อาคารมหิดลสิทธาคาร 
(อาคารมหดิลสิทธาคาร) 

 

1. ความเป็นมา 
อาคารมหิดลสิทธาคารเป็นอาคารที่เป็นตัวแทนแห่งความส าเร็จ และความภาคภูมิใจ

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ถูกสร้างข้ึนใช้ในการด าเนินพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการจัดงานต่างๆ 
ได้แก่ การประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงาน การแสดงดนตรี และ งานอ่ืนๆ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการงานมีความพร้อมในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน ซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และอาจเกิดความเสียหาย ทั้ งในด้าน ชื่อเสียง ทรัพย์สิน และ
ความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะท างานจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน กรณีการจัดกิจกรรมทางการเมืองในพ้ืนที่อาคารมหิดลสิทธาคาร 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการอาคารมหิดลสิทธาคาร และพ้ืนที่โดยรอบ ให้มี

ความปลอดภัย 
2.2 เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง 

 

3. ขอบเขต 
แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน กรณีการก่อการประท้วงในพ้ืนที่อาคาร

มหิดลสิทธาคาร ฉบับนี้  ก าหนดขอบเขตเฉพาะอาคารมหิดลสิทธาคาร และพ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
ภายใต้การดูแลของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
4.1 ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึงเหตุการณ์ที่มีอันตรายเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดข้ึนแล้ว จะ

กระทบต่อความเสียหายต่อชีวิต  ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม  และชื่อเสียง 
4.2 ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Center) หมายถึง กองอ านวยการร่วม ซึ่งเกิด

จากการรวมตัวของส่วนงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง  โดยมีหน้าที่ ในการสั่งการ และ
ประสานงาน 

4.3 ผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director) หมายถึงผู้มีอ านาจสั่งการในการ
ประเมินความเสี่ยง ควบคุมสถานการณ์  สั่งการระงับเหตุ และสั่งการช่วยเหลือ 

4.4 งานจราจรและความปลอดภัย หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบจราจร รักษาความปลอดภัย และประสานงาน



ส่วนงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ศาลายา) 
 

5. ข้อมูลทั่วไปของอาคารมหิดลสิทธาคาร 
5.1 สภาพพ้ืนที่   อาคารมหิดลสิทธาคารเป็นอาคาร มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 35 ,000 ตาราง

เมตร มีพ้ืนที่สวน และพ้ืนที่ซึ่งเป็นแอ่งน้ า  ทิศเหนือจากอาคารมหิดลสิทธาคาร คั่นด้วย
ถนนผสานเทศไทย ตรงกันข้ามกับอาคารศูนย์การเรียนรู้  ทิศตะวันตก คั่นด้วยถนนชนนี
ประทาน ตรงกันข้ามกับสวนสิรีรุกขชาติ ทิศตะวันออก คั่นด้วยถนนเทอดจักรี ตรงกัน
ข้ามกับกับพ้ืนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ทิศใต้ ติดถนนบรมราชชนนี 

5.2 โครงสร้างอาคาร  อาคารก่อสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหตุ โดยมีจันทัน เหล็ก
รับน้ าหนักในส่วนของหลังคาและเฉลียงทางเดิน มีชั้นลอยภายในโดยเป็นโครงสร้างยื่น 
(Cantiliver) ยาว 15 เมตร โดยไม่มีเสาด้านล่าง  

5.3 ระบบความปลอดภัย  อาคารมีการติดตั้งถังดับเพลิงโดยรอบพ้ืนที่ ระบบ CCTV, Fire 
Alarm , Fire Hose , Smoke Detector, ระบบระบายควัน และระบบจ่ายน้ าหัวฉีด
ดับเพลิงในพื้นที่ภายนอก 

5.4 การบริหารจัดการพ้ืนที่อาคาร  บริหารจัดการพ้ืนที่อาคารโดยกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล บริหารจัดการกิจกรรมที่จัดในอาคารโดยวิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 
 

IMG01 : แผนที่แสดงต ำแหน่งที่หน่วยงำน 
 



 
IMG02 : แผนที่แสดงระยะรัศมี 3 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
6.1 โครงสร้างการปฏิบัติงาน 
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IMG03 : โครงสร้างการท างาน 

หวัหนา้งานจราจรและความปลอดภยั 

(หวัหนา้หนว่ยปฏิบตัิการ) 



 
6.2 กระบวนการปฏิบัติงาน 

ก่อนเกิดเหตุ  
1. เจรจาแกนน ากลุ่มผู้ชุมนุม บอกกฏ ระเบียบ มหาวิทยาลัยมหิดล หากไม่สามารถ

ห้ามการจัดกิจกรรมทางการเมืองได้  ให้ก าหนดพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นจุดที่ก าหนดในการ
จัดกิจกรรม บริเวณลานสระน้ า หน้าอาคารมหิดลสิทธาคาร ซึ่งสามารถรองรับ
จ านวนผู้ชุมนุมได้ประมาณสี่พันคน 

2. งานจราจรและความปลอดภัย ติดตั้งแผงกั้น และก าหนดเส้นทางเข้า-ออก ของฝูงชน 
/เจ้าหน้าที่ โดยจะต้องมีทางออกส าหรับรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตั้งจุดคัด
กรองอาวุธ  ก าหนด Red Zone หรือจุดชุมนุม ที่บริเวณหน้าสระน้ าอาคารมหิดล
สิทธาคาร และ Green Zone หรือจุดสังเกตุการณ์ส าหรับนักข่าว บริเวณอาคารลาน
จอดรถ มหิดลสิทธาคาร ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านข่าวสาร และ
ต าแหน่งที่ตั้งผู้ชุมนุม  ที่ตั้ง Emergency Center และแผนการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรอาคารมหิดลสิทธาคาร จัดเตรียมพ้ืนที่ จุดจอดรถฉุกเฉิน ติดตั้งอุปกรณ์ภาพ 
เสียง จัดโต๊ะประชุม เชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิดไปยังศูนย์อ านวยการภาวะ
ฉุกเฉิน ห้อง Greenroom ปิดกั้นทางเข้าใต้ดินอาคาร  ปิดไฟส่องสว่างอาคาร เปิด
ไฟส่องสว่างในเฉพาะลานสระน้ า  ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน และพนักงานรักษา
ความปลอดภัย เตรียมความพร้อมในชุดที่ก าหนด 

4. บุคลากรอาคารลานจอดรถมหิดลสิทธาคาร  ด าเนินการปิดกั้นทางเข้าออกใต้ดิน 
และปิดระบบการจอดรถ เตรียมพ้ืนที่ด้านติดกับอาคารมหิดลสิทธาคาร ส าหรับ
นักข่าว 

5. งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  ท าการติดตั้งโต๊ะส าหรับฝ่ายแพทย์และพยาบาล
บริเวณหน้าสวนสิรีรุกขชาติ 

6. งานสาธารณูประโภค ท าการเชื่อมต่อไฟฟ้าส าหรับฝ่ายแพทย์และพยาบาลบริเวณ
หน้าสวนสิรีรุกขชาติ 

7. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือโรงพยาบาลพุทธมณฑล เข้าจัดพ้ืนที่ปฐม
พยาบาลบริเวณหน้าสวนสิรีรุกขชาติ 

8. เมื่อปฏิบัติภารกิจส าเร็จแล้ว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานตัวที่ Emergency Center เพ่ือ
เช็คยอดผู้ปฏิบัติงาน รับฟังแผนการปฏิบัติงาน และรับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่
จ าเป็น 

ระหว่างเกิดเหตุ 

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและให้ข้อมูลเหตุการณ์ ให้เตรียมพร้อมประจ า
อยู่ใน Emergency Center 

2. ผู้ที่ก าหน้าที่ควบคุมเหตุการณ์/สังเกตุการณ์/ควบคุมระบบ ให้เตรียมพร้อมประจ า
อยู่ในจุดที่ก าหนด 

3. ด าเนินการตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3 ระดับ 



4. หากเกิดเหตุเกินการควบคุม หรือต้องสลายการจราจล ให้เป็นไปตามรูปแบบที่
ก าหนดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

หลังเกิดเหตุ 

1. ทุกหน่วยที่เก่ียวข้องร่วมส ารวจและตรวจสอบพื้นท่ี 
2. รวมรวมข้อมูลไปยัง Emergency Center เพ่ือประเมินความเสียหาย 
3. จัดการขยะและมลพิษ เพ่ือไม่ได้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
4. จัดเก็บอุปกรณ์ท้ังหมด 
5. จัดท ารายงานการปฏิบัติงาน 
6. ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟู 

6.3 ข้อมูลหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
หน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 
6.3.1 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

- ผู้อ านวยการกองภาพและสิ่งแวดล้อม  
นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆินทร์  TEL : 08-xxxx-xxxx          

  - หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย  
นายยุทธภูมิ ญาณเพ่ิม  TEL : 08-xxxx-xxxx 

  - หัวหน้างานสาธารณูประโภคและระบบอาคาร 
   ว่าที่ร้อยตรีพงศธร เซี่ยงเห็น TEL : 08-xxxx-xxxx 
  - หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
   นายสุพจน์ ภาษีรอด TEL :  
  - หัวหน้าอาคารมหิดลสิทธาคาร  

นายวรพจน์ ปัญจมานนท์ TEL : 08-xxxx-xxxx 
6.3.2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  

นายปฐาพันธ์ หนูแก้ว TEL : 08-xxxx-xxxx                
6.3.3 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก TEL : 028496600 
6.3.4 ศูนย์บริหารสินทรัพย์  

นายปรัชญา ใช้เทียนทอง TEL : 08-xxxx-xxxx 
6.3.5 ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

TEL : 024419714 
6.3.6 กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล TEL : 08-xxxx-xxxx 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
6.3.7 อ าเภอพุทธมณฑล TEL : 024419830 
6.3.8 เทศบาลต าบลศาลายา TEL : 024410644 
6.3.9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพุทธมณฑล TEL : 024821481 
6.3.10 สถานีต ารวจภูธร อ าเภอพุทธมณฑล TEL : 024411010 
6.3.11 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน TEL : 024313738 



7. มาตรการป้องกันและการเตรียมความพร้อม 
  อาคารมหิดลสิทธาคารได้จัดการเตรียมความพร้อมของระบบโดยก าหนดให้มีการ

บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า  ระบบดับเพลิง  ระบบสื่อสาร และระบบสาธารณูประโภคต่างๆ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  

รายการอุปกรณ์สนับสนุนของอาคารมหิดลสิทธาคาร 
1. ถังดับเพลิง จ านวน 75 ถัง 
2. จุดจ่ายน้ าดับเพลิง จ านวน 39  จุด 
3. น้ าส ารองส าหรับการใช้งานดับเพลิง จ านวน 260 ลูกบาศก์เมตร   
4. Personal Lift ความสูง 9 เมตร จ านวน 2 ตัว 
5. จุดเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าภายนอกอาคารส าหรับหน่ายงานที่ร้องขอ 

อุปกรณ์ที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม 

1. รั้วกั้น 
2. กรวยจราจร 
3. ป้ายประกาศห้ามเข้าพ้ืนที่ 
4. ระบบส่องสว่างชนิดพ่วงแบ็ตเตอรี่ 

การติดตามข้อมูลข่าวสารส าหรับการรายงานเหตุ 

1. Line กลุ่ม ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
2. วิทยุสื่อสารส าหรับเจ้าหน้าที่อาคาร จ านวน 13 ชุด 
3. วิทยุสื่อสาร สนับสนุนโดย งานจราจรและความปลอดภัย 

 

8. การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน 
8.1 ระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน 

ภาวะฉุกเฉิน จะถูกแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 (ค าเรียก สิทธาคาร CODE BLACK 1) ภาวะการชุมนุมซึ่งมีความ
เรียบร้อย ไม่เกิดความรุนแรง สามารถควบคุมสถานการณ์ได้  
ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 (ค าเรียก สิทธาคาร CODE BLACK 2) สืบเนื่องจากภาวะฉุกเฉิน
ระดับที่ 1 ภาวะชุมนุมซึ่งมีการหลั่งไหลของฝูงชนเข้ามาในพ้ืนที่ต่อเนื่อง ผู้ชุมนุมมีการ
กระจายกันออกนอกพ้ืนที่ที่ก าหนด แต่ยังไม่ เกิดความรุนแรง สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้ แต่ต้องเพ่ิมระดับการเฝ้าระวัง 
ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 (ค าเรียก สิทธาคาร CODE BLACK EMER) สืบเนื่องจากภาวะ
ฉุกเฉินระดับที่ 2 ภาวะการชุมนุมซึ่งมีการหลั่งไหลของผู้ชุมนุมจ านวนมาก ผู้ชุมนุมมีการ
กระจายกันออกนอกพ้ืนที่ที่ก าหนด เกิดความรุนแรง มีการสร้างความเสียหายแก่บุคคล
หรือทรัพย์สิน  หรือเกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ จ าเป็นเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
เข้าควบคุมเหตุการณ์โดยทันที 
 



9. การปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
9.1 บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 

9.1.1 ผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director)  เป็นผู้ที่มีอ านาจสูงสุดใน
การอ านวยการระงับเหตุฉุกเฉิน  โดยต้องเข้าร่วมประชุมในพ้ืนที่ Emergency 
Center เพ่ือประเมินสถานการณ์ ระดับความเสี่ยง และวางแผนในการระงับเหตุ 
และตัดสินใจสั่งการภายใต้ความรอบคอบ และประนีประนอม 

9.1.2 รองผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉิน ก ากับดูแลและบริหารจัดการการท างานเป็นทีมทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก และท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉิน
ชั่วคราว ในการกรณีท่ีผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉินไม่อยู่ในพ้ืนที่ 

9.1.3 ที่ปรึกษาคณะท างานภาวะฉุกเฉิน  ท าหน้าที่ในการให้การให้ความคิดเห็น 
สนับสนุนก าลังคน วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่คณะท างานร้องขอ 

9.1.4 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ท าหน้าที่ในการประสานงานการชุมนุม ทั้ง
ในส่วนของผู้ชุมนุมและผู้ปฏิบัติการ และท าหน้าในการสั่งการและประสานงาน
ฝ่ายสนับสนุนทั้งหกฝ่าย ตามค าสั่งของผู้อ านวยการ 

9.1.5 ฝ่ายสนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์ ท าหน้าที่ในการจัดเตรียมห้อง และอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นตามที่ก าหนด ตลอดจนให้การสนับสนุนทางด้านระบบสาธารณูประโภค
แก่คณะท างาน  ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบดับเพลิง ระบบกล้อง
วงจรปิด  และท าหน้าที่ควบคุมจุดที่ก าหนดภายในอาคาร 

9.1.6 ฝ่ายประสานงาน และรวบรวมข่าวสาร ท าหน้าที่เป็นเลขาในการประชุม รับ
รายงานตัว ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมล าดับเหตุการณ์ 
และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อคณะท างาน  

9.1.7 ฝ่ายเจรจา ท าหน้าที่ในการบอกข้อก าหนดในการใช้พ้ืนที่  เจรจา และต่อรองกับ
ผู้น าการประท้วง ให้เป็นไปตามข้อก าหนด  

9.1.8 ฝ่ายจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ท าหน้าที่สังเกตุการณ์ในพ้ืนที่  
ดูแลความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ในพ้ืนที่ควบคุม ให้มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย และถูกสุขลักษณะ และมีหน้าที่ในการบันทึกภาพผู้กระท าผิดใน
ระหว่างการชุมนุม 

9.1.9 ฝ่ายจัดการขยะและของเสีย ท าหน้าที่ในการดูแลและบริหารจัดการขยะ และ
ของเสีย ซึ่งเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ทั้งในระหว่างเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์  

9.1.10 ฝ่ายแพทย์และพยาบาล ท าหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ  
 
 
 
 
 



9.2 แนวปฏิบัติ *เมื่อผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉิน ประกำศภำวะฉุกเฉินระดับที่ 1 (ค ำเรียก 
สิทธำคำร CODE BLACK 1) 

9.2.1 รายงานตัวแสดงความพร้อมในเข้าประจ าที่ในจุดที่ก าหนดของตนเอง 
      เมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประจ าจุดตามหน้าที่ ให้รายงานตัวแสดง

ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในจุดที่ตัวเองรับผิดชอบ ไปยังฝ่ายของตนเองที่ Emergency Center 
ซึ่งข้อมูลที่จ าเป็น ได้แก่ 

- ชื่อผู้รายงาน / สังกัด / หน้าที่ / ต าแหน่งที่ประจ าจุด 
- ความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ต้องการ 
- ภาพถ่ายหรือบันทึกเหตุการณ์ 
- ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็น 

9.2.2 รายงานสถานการณ์เบื้องต้นหลังจากพ้ืนที่ชุมนุม 
รายงานข้อมูลทั้งหมดไปยัง Emergency Center ซึ่งข้อมูลที่จ าเป็น

ได้แก่ 
        -    ชื่อผู้รายงาน / สังกัด / ช่องทางการติดต่อกลับ 

- ต าแหน่งทีเ่ฝ้าระวัง / สภาพเหตุการณ์ 
- ความรุนแรงและผลกระทบ 
- ความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ต้องการ 
- ภาพถ่ายหรือบันทึกเหตุการณ์ 
- ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็น 

9.2.3 รายงานสถานการณ์ปัจจุบันโดยคณะท างาน 
    คณะท างานภาวะฉุกเฉิน ซึ่งร่วมประชุมที่ Emergency Center ท า

หน้าที่ประสานงานทีมงานของตนเอง และคอยรายงานสถานการณ์เป็นระยะ 
9.2.4 ผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉิน ประกาศยกเลิกค าสั่ง สิทธาคาร CODE BLACK 1 เมื่อ

การชุมนุมสิ้นสุด 
9.3 แนวปฏิบัติ *เมื่อผู้อ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉิน ประกำศภำวะฉุกเฉินระดับที่ 2 (ค ำเรียก 

สิทธำคำร CODE BLACK 2) 
สืบเนื่องจำก แนวปฏิบัติ ภำวะฉุกเฉินระดับท่ี 1 
9.3.1 รายงานการกระจายตัวของผู้ชุมนุม 

เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตุการณ์ ได้พบเห็นการกระจายตัวของการชุมนุมออกนอก
พ้ืนที่ หรือมีผู้เข้าร่วมชุมนุมมากเกินพ้ืนที่ที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่รายงานสถานการณ์ไปยัง Emergency 
Center 

- ชื่อผู้รายงาน / สังกัด / ช่องทางการติดต่อกลับ 
- ต าแหน่งที่เกิดการกระจายตัว / ต าแหน่งที่ประชากรหนาแน่น / 

สภาพเหตุการณ ์
- ความรุนแรงและผลกระทบ  
- ความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ต้องการ 
- ภาพถ่ายหรือบันทึกเหตุการณ์ 



- ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็น 
 

9.3.2 ผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉินประกาศยกเลิกค าสั่ง สิทธาคาร CODE BLACK 2 เมื่อ
การชุมนุมสิ้นสุด 

9.4 แนวปฏิบัติ *เมื่อผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉิน ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 (ค าเรียก 
สิทธาคาร CODE EMER) 

สืบเนื่องจาก แนวปฏิบัติ ภาวะฉุกเฉินระดับท่ี 2 
9.4.1 รายงานการพบเหตุไม่พึงประสงค ์

เมื่อเจ้าหน้าที่พบเหตุไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การก่อความรุนแรง การทะเลาะวิวาท 
การท าลายทรัพย์สิน การล่วงละเมิดทางเพศ อุบัติเหตุอันเกิดการรวมตัวกันของคนจ านวนมาก หรือ
เหตุการณ์อ่ืนๆ ภายใต้การพิจารณาของคณะท างานฯ ให้เจ้าหน้าที่รายงานสถานการณ์ไปยัง 
Emergency Center  

- ชื่อผู้รายงาน / สังกัด / ช่องทางการติดต่อกลับ 
- การพบเหตุร้ายแรง ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
- ความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ต้องการ 
- ภาพถ่ายหรือบันทึกเหตุการณ์ 
- ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็น 

9.4.2 ผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉินประกาศยกเลิกค าสั่ง สิทธาคาร CODE EMER เมื่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการระงับเหตุเสร็จสิ้น 

 

10.  การพื้นฟู 
ขั้นตอนการฟ้ืนฟูและบูรณะ มีดังนี้ 
10.1 จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ด าเนินการโดยฝ่ายแพทย์และพยาบาล 
10.2 ขนย้ายผู้ได้รับผลกระทบและทรัพย์สิน ไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย ด าเนินการโดยงานภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม 
10.3 รักษาความสงบเรียบร้อยแก่บุคคลและสถานที่ ด าเนินการโดยงานจราจรและความ

ปลอดภัย และทีมมหิดลสิทธาคาร 
10.4 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจผู้ได้รับผลกระทบให้

กลับสู่สภาพเดิม ด าเนินการโดยทีมมหิดลสิทธาคาร 
10.5 เมื่อเกิดเหตุ ผู้ก่อให้เกิดเหตุจะต้องชดใช้/ชดเชย ตลอดจนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินการต่างๆ ตามที่กฏหมายก าหนด  ด าเนินการโดยกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภอ.พุทธมณฑล 

 
 
 
 
 



11. การตรวจสอบ 
หลังเกิดภาวะฉุกเฉิน ให้คณะท างานที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีการชุมนุม 

เพ่ือประเมินความเสียหาย และจัดท ารายงานสรุปเพ่ือน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

12. การฝึกซ้อม 
อาคารมหิดลสิทธาคารได้มีการก าหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการตอบสนองต่อ

ภาวะฉุกเฉิน กรณีการจัดกิจกรรมทางการเมืองในพ้ืนที่อาคารมหิดลสิทธาคาร ร่วมกับงานจราจรและ
ความปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 

13. การทบทวนและปรับปรุงแผน 
ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือซักซ้อม และทบทวนแผนการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง  เมื่อพบปัญหา ให้น าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแผนให้ดียิ่งขึ้น โดยน าเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

 


