
สรุปองคความรูจากการอบรม 

โครงการอบรม “การซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” 

หลักการและเหตุผล 

 

  ปจจุบันการบริหารจัดการองคกรของภาครัฐสวนใหญใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินขององคกรท่ีอาจเกิดข้ึนจากอุบัติภัยตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง จากสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน ความ

แปรปรวนของภูมิอากาศความไมสมดุลของระบบนิเวศนจึงเกิดอุบัติภัยท่ีเกิดจากอัคคีภัย และแผนดินไหว ซ่ึงอาจทําให

เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของหนวยงาน   เรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพ่ือความ

ปลอดภัยการทํางานสําหรับลูกจาง   และปญหาเรื่องภัยพิบัติเปนสาธารณภัยในประเทศไทยท่ีมีแนวโนมทีจะเกิดข้ึนอยาง

ตอเนื่องและรุนแรงมากข้ึน เพ่ือความปลอดภัยในการทํางานสําหรับบุคลากร อาจารย และนักศึกษา  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน   เห็นถึงความจําเปนจัดโครงการอบรม “การซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ””  

เพ่ือใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไดรับความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติตนเม่ืออยูในภาวะฉุกเฉินในเบื้องตนไดอยาง

ถูกตองและปลอดภัย  

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน ลูกจาง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และผูท่ีเก่ียวของ  

              รูวธิีปองกันและวิธีปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและเหตุการณแผนดินไหวและรูวิธีการใชเครื่องมือ 

              เครื่องใชตาง  ๆ รวมท้ังปฏิบัติการเพ่ือชวยผูประสบอัคคีภัยและเหตุการณแผนดินไหวดวย 

 2. เพ่ือใหเกิดความคลองตัว และสามารถชวยผูประสบภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เขาใจวิธีในการชวยเหลือตนเองทรัพยสิน  

              ราชการ และอํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงานระงับเหตุอัคคีภัยและใหการชวยเหลือผูประสบภัย 

             ทางอัคคีภัยและแผนดินไหว  

 4. เพ่ือบํารุงขวัญ และสรางความม่ันใจในการปฏิบัติงานภายในอาคารของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 5. เพ่ือปองกันตนเหตุของอัคคีภัยท่ีอาจเกิดผลกระทบตอหนวยงานและชุมชน 

 

      ผลจากการดําเนินการโครงการอบรม “การซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” เม่ือวันท่ี  21  สิงหาคม  

2558   งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ กองกลาง ไดสังเคราะหเนื้อหาความรูท่ีไดจากการอบรมในครั้งนี้ เพ่ือ

เผยแพรใหแกบุคลากรใชประโยชน ดังนี้ 

 

 

 

 



 

ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม 

  อัคคีภัย คือ ภยัอันตรายท่ีเกิดจากไฟ ท่ีเกินการควบคุม และลุกลามตอเนื่อง สรางความเสียหายใหแกชีวิต 

ทรัพยสิน และสภาพแวดลอม 

องคประกอบของไฟ (fire triangle)  

การท่ีจะเกิดไฟข้ึนไดนั้น ตองมีองคประกอบ 3 อยาง คือ  

เชื้อเพลิง (fuel) ซ่ึงจะอยูในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือแกส  
ออกซิเจน (oxygen) ซ่ึงะมีอยูในอากาศประมาน 21% โดยปริมาณ  
ความรอน (heat) พอเพียงท่ีจะติดไฟได  
เม่ือมีองคประกอบท้ัง 3 ครบแลวไฟจะเกิดลุกไหมข้ึนและเกิดปฎิกิริยาลูกโซ  

การใชสามเหล่ียมของไฟ(the use of the fire triangle) 

 
 

สามเหลี่ยมของไฟ แสดงใหเห็นวาไฟจะเกิดข้ึนไดตองมีองคประกอบ 3 อยาง คือ เชื้อเพลิง  (ในรูปแบบของไอระเหย) 
อากาศ (ออกซิเจน)  และ ความรอน (ถึงอุณหภูมิติดไฟ) และการท่ีจะดับไฟนั้น ก็ตองเอาอยางใดอยางหนึ่งออกไป  

ทําใหเกิดเปลวไฟ 

แหลงกําเนิดอัคคีภัย 

แหลงกําเนิดอัคคีภัยเปนสาเหตุของการจุดติดไฟมีสาเหตุและแหลงกําเนิดแตกตางกันไปดังตอไปนี้ 

1. อุปกรณไฟฟา  
2. การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ  
3. ความเสียดทานของประกอบของเครื่องจักร เครื่องยนต  
4. เครื่องทําความรอน  
5. วัตถุท่ีมีผิวรอนจัด เชน เหล็กท่ีถูกเผา ทอไอน้ํา  
6. เตาเผาซ่ึงไมมีฝาปดหรือเปลวไฟท่ีไมมีสิ่งปกคลุม  
7. การเชื่อมและตัดโลหะ  
8. การลุกไหมดวยตัวเอง เกิดจากการสะสมของสารบางชนิด เชน พวกขยะแหง ถานหินจะกอใหเกิดความรอนข้ึน

ในตัวของมันเอง จนกระท่ังถึงจุดติดไฟ  



9. เกิดจากการวางเพลิง  
10. ประกายไฟท่ีเกิดจากเครื่องจักรขัดของ เ  
11. โลหะหรือวัตถุหลอมเหลว  
12. ไฟฟาสถิต  
13. ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด เชน โซเดียม โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส เม่ือสัมผัสกับน้ํา อากาศ หรือวัสดุอ่ืนๆ ทํา

ใหเกิดการลุกไหมได  
14. สภาพบรรยากาศท่ีมีสิ่งปนเปอนกอใหเกิดการระเบิดได  

 
 

ประเภทของไฟ  แบงออกเปน 4 ประเภท ตามมาตรฐาน NFPA 

1. ไฟประเภท A      เปนเพลิงท่ีลุกไหมจาก ไม ผา กระดาษ พลาสติก ยาง เปนตน 
2. ไฟประเภท B      เปนเพลิงท่ีลุกไหมจากของเหลวติดไฟชนิดตางๆ สารเคมี กาซ น้ํามัน 
3. ไฟประเภท C     เปนเพลิงไหมท่ีเกิดจากอุปกรณไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟาท่ีมีกระแสไฟอยู 
4. ไฟประเภท D     เปนเพลิงไหมโลหะ หรือสารเคมีท่ีเปนโลหะ 

หลักการดับเพลิง  สามารถทําได 4 วิธีดังนี ้

1. การกําจัดเช้ือเพลิง (ELIMINATE FUEL SUPPLY)  เม่ือขาดเชื้อเพลิงไฟก็จะดับ ซ่ึงสามารถทําไดดังนี้ 
   1.1 นําเชื้อเพลิงออกจากบริเวณอัคคีภัย หรือโดยการถายท้ิง (blowdown) สูบน้ํามันออกจากถัง  
        การปดลิ้นหรือการเปลี่ยนทิศทางการไหลเปนตน 
   1.2  กรณีท่ีขนยายเชื้อเพลิงไมได ใหใชวิธีนําสารอ่ืน ๆ มาเคลือบผิว ของเชื้อเพลิงนี้เอาไว เชน โฟม  
         น้ําละลายเกลือ น้ําละลายผงชักฟอก หรือ สารอ่ืนๆ เม่ือฉีดลงบนผิววัสดุแลวจะปรกคุมอยูนานตราเทาท่ี  
         น้ํา หรือสารเคมีท่ีผสมในน้ําไมสลายตัว 
2. การทําใหเย็นตัวลง  คือ  การทําใหเชื้อเพลิงลดความรอนลงไมสามารถลุกไหมตอไปได ซ่ึงธรรมดาจะใชน้ํา 

     หรือสารเคมีเหลวเปนตัวลดอุณหภูมิของสิ่งท่ีไหมไฟ   
         3.  การคลุมดับหรือการกําจัดอากาศ  คือ  การใชสิ่งท่ีผนึกอากาศคลุมเชื้อเพลิงไว  
               - การใชผาหอคลุมทําใหอับอากาศ 
               - การใชผาหมหนา ๆ หรือทราย หรือดินรวนเทกลบ 
               -  การใชโฟม หรือน้ํายาเปนฟองฉีดคลุมลงไป   
 

เครื่องมือดับเพลิงชนิดตางๆ 

1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง Dry chemical (powder) เปนเครื่องมือดับเพลิงท่ีใชไดผล
รวดเร็วในการดับไฟเกือบทุกชนิด ในถังจะประกอบดวยผงเคมีแหงโซเดียมไบคารบอเนต และมี
สารกันชื้น ผงเคมีนี้ไมเปนสื่อไฟฟา จึงใชไดดีกับเชื้อเพลิง ท่ีเปนเพลิงไฟฟา ท่ีมีกระแสไฟฟา  
เวลาใช ผงเคมีจะถูกดันออกไปคลุมไฟทําใหอับอากาศ  ควรใชภายนอกอาคาร เพราะผงเคมีเปน
ฝุนละอองฟุงกระจายทําใหเกิดความสกปรก และเปนอุปสรรคในการเขาผจญเพลิง อาจทําให
อุปกรณไฟฟาราคาแพง เสียหาย การตรวจสภาพควรตรวจทุก ๆ 6 เดือนใชดับไฟประเภท A , B 
และ C       

 



 

 

2. เครื่องดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด หรือ ซีโอทู (Carbondioxide) เปนเครื่องมือ
ดับเพลิงท่ีใชไดผลรวดเร็วในการดับไฟเกือบทุกชนิด ในถังจะประกอบดวยผงเคมี จึงควรใช
ภายนอกอาคาร เพราะผงเคมีเปนฝุนละอองฟุงกระจายทําใหเกิดความสกปรก และเปนอุปสรรค
ในการเขาผจญเพลิง อาจทําใหอุปกรณไฟฟาราคาแพง เสียหาย การตรวจสภาพควรตรวจทุกๆ 6 
เดือน ใชดับไฟประเภท A , B และ C   
 

3. เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดัน ( Foam )  
บรรจุอยูในถังท่ีมีน้ํายาโฟมผสมกับน้ําแลวอัดแรงดันเขาไว ( นิยมใชโฟม AFFF )ใชในการดับเพลิง
ประเภท A และ B โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดับเพลิงประเภท B เนื่องจากน้ํายาโฟม AFFF เบา
มาก จึงลอยบนผิวหนาน้ํามันไดรวดเร็ว เม่ือผิวหนาน้ํามันขาดอากาศไฟจะดับลงทันที เวลาใช
ถอดสลักและบีบคันบีบ แรงดันจะดันน้ําผสมกับโฟมผานหัวฉีดฝกบัว พนออกมาเปนฟองกระจาย
ไปปกคลุมบริเวณท่ีเกิดไฟไหม ทําใหอับอากาศขาดออกซิเจน และลดความรอน ใชดับไฟประเภท 
A และ B ไฟประเภท บี มีสัญลักษณเปนรูปตัว B สีขาวหรือดํา อยูในรูปสี่เหลี่ยม   
 

การตรวจเช็คสภาพการใชงานเครื่องดับเพลิงชนิดเคมี  

   1. กรณีมีมาตรวัด  ใหดูเข็มใหชี้อยูในแถบสีเขียว  ถาเข็มเอียงไปในดานซายมือ แสดงวา แรงดันในถังไมอยูใน 
สภาพพรอมใช ใหรีบดําเนินการนําไปอัดแรงดับเพ่ิมเติม 
   2. กรณีไมมีมาตรวัด  ใหใชการตรวจสอบจากการชั่งน้ําหนัก ถาน้ําหนักลดลงเกิน 20 % ใหนําไปอัดซีโอทูเพ่ิม 
 
วิธีใชเครื่องดับเพลิงเคมี 
1.  ดึงสลักออกจากคันบีบ 
2.  จัดปลายสายฉีดพรอมบีบคันบีบ 
3.  นําถังดับเพลิงเขาใกล จุดเกิดเพลิงไหม เขาดานเหนือลม พรอมฉีดไปยังฐานของไฟ 
 

                  

 

 

 

 



 

ขอปฎิบัติขณะเกิดอัคคีภัย 

• เพ่ือความปลอดภัยขณะเกิดอัคคีภัย ควรมีสติ รีบออกจากบริเวณนั้นใหเร็วท่ีสุด 

• ตั้งสติใหดี รีบแจง รีบดับ หรือปองกันไมใหลุกลาม 

• รีบตัดไฟฟาภายอาคารบานเรือนโดยการสับสะพานไฟ 

• ดูวาไฟไหมเกิดจากอะไร ควรดับไฟใหถูกวิธี 

• หากไฟลุกลามใหรีบออกจากบริเวณนั้นใหเร็วท่ีสุด ใชผาขนหนูชุบน้ําใหหมาดๆคลุมตัวเพ่ือปองกันความรอน 
และกมต่ําเพ่ือไมใหสําลักควัน 

• หากหนีออกไมได ใหนําผาชุบน้ําอุดตามชองหรือรูรั่ว เพ่ือไมใหควันเขามาในหอง ปดแอร แลวหนีไปท่ีริม
หนาตางเพ่ือขอความชวยเหลือจากคนภายนอก หรือใชโทรศัพทมือถือแจงก็ได 

• ถาเกิดไฟลุกติดตัวใหเอามือซายแตะไหลขวา มือขวาแตะไหลซาย แลวกลิ้งตัวไปมาเพ่ือดับไฟ หรือใชผาหนาคุม
ตัวเพ่ือดับไฟ 

การปองกันและลดความสูญเสียจากอัคคีภัย 

1. การจัดระเบียบเรียบรอยดี หมายถึง การปองกันการติดตอลุกลาม โดยจัดระเบียบในการเก็บรักษา สารสมบัติ
ท่ีนาจะเกิดอัคคีภัยไดงายใหถูกตองตามลักษณะการเก็บรักษา สารสมบัตินั้น ๆ ท้ังภายในและภายนอกอาคารให
เรียบรอย โดยไมสะสมเชื้อเพลิงไวเกินประมาณท่ีกําหนด เพราะเม่ือเกิดเพลิงไหมยอมทําใหเกิดการติดตอลุกลามข้ึนได  

2. การตรวจตราซอมบํารุงดี หมายถึง การกําจัดสาเหตุในการกระจายตัวของเชื้อเพลิงและความรอน เชน 
อุปกรณไฟฟา,  สายไฟ,  การรั่วไหลของน้ํามัน 

3. การมีระเบียบวินัยดี หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัย 
เชน สถานท่ีใดท่ีใหมีไวซ่ึงเครื่องดับเพลิง  

4. ความรวมมือท่ีดี หมายถึง การศึกษาหาความรูความเขาใจในการปองกันและระงับอัคคีภัย โดยการฝกการใช
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง ตลอดจนการฝกซอมในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเม่ือเกิดเพลิงไหม. 

ผลกระทบท่ีเกิดจากอัคคีภัย 

ผลท่ีเกิดข้ึนจากอัคคีภัยโดยตรงท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากความรอน เกิดความเสียหายแก
อาคารสถานท่ี และเครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ โดยตรง  

การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บจากไฟไหมเบ้ืองตน 
 
 1.  ใชน้ําสะอาด ราด รด หรือแชผูบาดเจ็บจากไฟลวก เพ่ือลดความเจ็บปวดของบาดแผล หยุดการทําลายจาก
     ความรอน 
 2.  หากผูบาดเจ็บสวมแหวน  นาฬิกา กําไล ใหรีบถอดออก เพราะไมนานบรเิวณท่ีถูกความรอนจะเกิดอาการบวม 
 3.  ปดแผลดวยผาปดแผล ถาหาไมไดใหใชผาเช็ดหนา ปลอกหมอนหรือผาปูท่ีนอนพันบาดแผลไว และรีบนําสง
     โรงพยาบาล 



 

การปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม 

ผูปฏิบัติ  ผูพบเห็นเหตุการณ 
การปฏิบัต ิ
  
 1.  ตะโกนใหคนในหนวยงานทราบ 
 2.  ชวยชีวิตผูประสบภัยกอน (ถามี) 
 3.  ทุกคนชวยกันนําถังดับเพลิงไปท่ีเกิดเหตุ 
 4.  ประเมินสถานการณ 
  4.1  ถาเห็นวาดับเพลิงไดทันที  ใหดับเพลิงท่ีฐานของเพลิงหรืออุปกรณดับเพลิงท่ีเหมาะสม ซ่ึงอยูใกล
        ตัวจนเพลิงสงบ  และรายงานตามลําดับข้ัน 
  4.2  ถาเห็นวาดับไมไดทันท่ี  ใหแจงเหตุฉุกเฉินโดยกด/ดึงอุปกรณแจงสัญญาณเพลิงไหม  โทรศัพทแจง
        เหตุ (บอกรายละเอียด เชน ไฟไหมท่ีไหน ขนาด/ความแรงของไฟ วัตถุไวไฟท่ีกอใหเกิดอันตราย 
                 ซ่ึงอยูในบริเวณท่ีเกิดเหตุ) 
         
   เวลาราชการ 

- แจงทีมดับเพลิงในอาคารเดียวกัน/อาคารใกลเคียง นําอุปกรณดับเพลิงมาชวยดับไฟ 
- แจงเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ชั้น G อาคารสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โทรศัพท 

หมายเลข 31101 
- แจงเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ชั้น L อาคารสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โทรศัพท 

หมายเลข 31103 

- แจงงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  โทรศัพท หมายเลข 31687 

นอกเวลาราชการ 

- แจงเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ชั้น G อาคารสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โทรศัพท 
หมายเลข 31101 

- แจงเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ชั้น L อาคารสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โทรศัพท 

- แจงสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โทรศัพท หมายเลข 199 

- แจงสถานีดับเพลิง บางขุนนนท โทรศัพท หมายเลข 0-2413-3738 , 0-2431-3739 

 

5.  ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเม่ือเกิดอัคคีภัยของหองปฏิบัติการ 

  5.1  เคลื่อนยายบุคลากร นักศึกษา ผูใชบริการไปยังจุดรวมพล  ชั้น  G 

  5.2  ปดวาลวแกส 

  5.3  ปดหนาตาง 

  5.4  ปดสวิทซไฟฟา/เมนไฟฟา 

  5.5  นําสิ่งของท่ีสําคัญออกไป และรวมกันท่ีจุดรวมพล 

  5.6  รายงานเหตุการณตามลําดับ 

 



 

 

การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉนิ 

 

ผูปฏิบัติ  หัวหนาหนวยงาน  / สถานท่ีเกิดเหตุ 

การปฏิบัต ิ

 1.  ทําหนาท่ีผูอํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินชั่วคราว 

 2.  ประเมินสถานการณ 

 3.  ถาเห็นวาดับไดทันที  สั่งการใหผูพบเห็นเหตุการณ / ทีมดับเพลิง ดับเพลิงข้ันตนจนเพลิงสงบ รายงานให

     หัวหนาหนวยงานตาง ๆ ทราบ 

 4.  ถาเห็นวาไมสามารถดับไดทันที  สั่งการให (ผูแทน) 

- กด / ดึงอุปกรณแจงสัญญาณเพลิงไหม 

- แจงเหตุเพลิงไหมแก หนวยงานอ่ืน ๆ และชวยดับเพลิงในอาคารเดียวกัน 

- แจงเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

 5.  ประกาศใชแผนฉุกเฉิน (ตามคําสั่งของผูอํานวยการหนวยงาน (สถานท่ีเกิดเหตุ) หรือผูแทน และ 

               แจงหนวยงานอ่ืน ๆ ใหทราบ)  

 6.  พิจารณาเสนทางการเคลื่อนยาย  สั่งการเคลื่อนยาย นักศึกษา บุคลากรและผูใชบริการไปยังจุดรวมพล 

 7.  ตรวจสอบจํานวนผูไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต ผูติดคางในอาคารและผูสูญหายจากการรายงานตัว 

 8.  ตรวจสอบความเสียหายของทรัพยสิน 

 9.  รายงานเหตุการณและขอมูล ตอผูอํานวยการ 

 

ผูปฏิบัติ   ทีมดับเพลิง 

การปฏิบัต ิ

 1.  นําอุปกรณดับเพลิงไปยังท่ีเกิดเหตุ 

 2.  ดับเพลิงข้ันตน 

 3.  เคลื่อนยายวัสดุไวไฟออกจากพ้ืนท่ี 

 4.  ประสานงานและอํานวยความสะดวกทีมดับเพลิงและทีมชาง 

 5.  เตรียมอุปกรณชวยชีวิต 

 6.  เคลียรพ้ืนท่ีหลังเกิดเหตุและสํารวจความเสียหาย 

 7.  รายงานตอหัวหนาฯ , ผูอํานวยการ ตามลําดับ /สถานท่ีเกิดเหตุ 

 

ผูปฏิบัติ   ทีมชางฉุกเฉิน 

การปฏิบัต ิ

 1.  ตัดกระแสไฟฟาจุดตนเพลิงทันท่ี 

 2.  ปดวาลวแกส ปดหนาตางทุกบาน 



 3.  ปดประตูท่ีไมไดใชหนีไฟเม่ือทุกคนออกมาจากพ้ืนท่ีแลว 

 4.  อํานวยความสะดวกใหทีมดับเพลิงและทีมชางฉุกเฉิน 

 5.  รื้อถอนทําลายสิ่งกีดขวางตอดับเพลิง 

 6.  คนหาและชวยเหลือผูท่ีติดอยูในอาคาร 

 7.  รายงานตอหัวหนาหองปฏิบัติการ/สถานท่ีเกิดเหตุ 

 

ผูปฏิบัติ  ทีมเคล่ือนยาย 

การปฏิบัต 

 1.  ประกาศ / แจงเสนทางหนีไฟท่ีปลอดภัยท่ีสุด 

 2.  เคลื่อนยายนักศึกษา (นํารายชื่อนักศึกษาไปดวย) บุคลากรและผูใชบริการไปยังจุดรวมพลอยางมีระบบ 

 3.  เคลื่อนยายสิ่งของ  ตามลําดับความสําคัญ ไปจุดรวมพล ดังนี้ 

     -  ครุภัณฑท่ีมีราคาแพง สามารถเคลื่อนยายได  เชน  เครื่องไฟฟา, โนตบุคส, กลองถายรูป เปนตน   

 4.  ตรวจสอบรายชื่อบุคลากร  นักศึกษาและผูใชบริการท่ีจุดรวมพล 

 5.  ปฐมพยาบาลผูประสบภัยท่ีจุดรวมพล 

 6.  รายงานจํานวนผูมารายงานตัว ผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิตและผูสูญหาย ตอหัวหนาหองปฏิบัติการ/หัวหนาสถานท่ี

     เกิดเหตุ 

 

การเคลื่อนยายบุคลากร นักศึกษาและผูใชบริการ 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดระเบียบและจัดลําดับความสําคัญในการเคลื่อนยายบุคลากร นักศึกษา และผูใชบริการ ในภาวะ   

     เรงดวน  ใหเปนไปอยางรวดเร็วและปลอดภัย 

 2.  เพ่ือเตรียมความพรอมของบุคคล เอกสารขอมูล  วัสดุอุปกรณท่ีสําคัญและจุดรวมพล 

 

การปฏิบัติ 

 1.  เม่ือประกาศใชแผนฉุกเฉินใหยายบุคลากร  นักศึกษา และผูใชบริการ  โดยยึดหลักการยายในแนวนอนกอน 

               ถาจําเปนจึงยายในแนวดิ่ง 

 2.  การลงบันได  ควรเดินชิดผนังดานขวาทุกครั้ง  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกพนักงานดับเพลิงท่ีจะวิ่งสวน  

     ข้ึนมา 

 3.  ถามีควันใหหมอบคลาน 

 4.  ใชมืออังกอนเปดประตูทุกครั้ง 

 5.  เม่ือเคลื่อนยายบุคคลหมดแลว  ใหเคลื่อนยายเอกสารและวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญตามท่ีไดกําหนดในรายการ

     สิ่งของสําคัญ 

 

      …………………………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 


