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ช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย 

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ

สร้างความเชื่อมั่นให้กับคณาจารย์และพนักงานสายสนับสนุนที่ว่าจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีความตื่นตัวเตรียมความพร้อม และเกิดทักษะในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหน่วยอาคารสถานที่

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่น าไปใช้ในการปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้ทุกคนได้มีความ

ปลอดภัยจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น 
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 15 มนีาคม 2561 

 



(2) 
 

สารบัญ 

 

              หน้า 

ค ำน ำ (1) 

สำรบัญ (2) 

บทน ำ 1 

ปัจจัยเสี่ยงและกำรป้องกัน 2 

ระดับควำมรุนแรงของเหตุกำรณฉ์ุกเฉิน 3 

กำรปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ 6 

 ผูท้ี่พบเห็นเหตุกำรณ์ 6 

 เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 7 

 ประชำสัมพันธ์ 7 

กำรปฏิบัติตำมแผนฉุกเฉิน 9 

 เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยที่อยู่เวรยำม 9 

 ผูอ้ ำนวยกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 12 

 หัวหนำ้ศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน และทีมงำน 12 

 หัวหนำ้ทีมดับเพลิง 12 

 หัวหนำ้ทีมรักษำควำมปลอดภัย 13 

 หัวหนำ้ทีมช่ำงฉุกเฉินและทีมช่ำง 14 

แผนปฏิบัติกำรของภำควิชำ/หนว่ยงำน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 15 

กำรเคลื่อนย้ำย นักศึกษำ บุคลำกรและผูใ้ช้บริกำร 16 

กำรประกำศยุติแผนฉุกเฉิน 16 

กำรแถลงข่ำว 17 

Flow Chart ขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมแผนฉุกเฉิน 18 

หมำยเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 20 

ภำคผนวก 20 



(3) 
 

สารบัญ (ต่อ) 

 

จุดรวมพล 21 

แผนที่ทำงหนไีฟ (จุดรวมพล) 23 

แผนที่ทำงหนไีฟ อำคำร 1 25 

แผนที่ทำงหนไีฟ อำคำร 2 32 

แผนที่ทำงหนไีฟ อำคำร 3 40 



1 

 
บทนํา 

 

นโยบายความปลอดภัย 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกาย จิตใจและอารมณ์ แก่นักศึกษา 

บุคลากร และผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อการ

ท างาน ให้อยู่รว่มกันอย่างมคีวามสุขและปลอดภัย 

ขอบเขต 

  แผนฉุกเฉิน ป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินฉบับนี้ใช้ส าหรับพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะ

กล่าวถึงวิธีปฏิบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ในการระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อทราบวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีของคณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 

   1) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 

   2) เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมนอ้ยที่สุด 

   3) สามมารถควบคุมเหตุการณไ์ด้ 

   4) เตรียมข่าวสารตา่งๆใหผู้บ้ังคับบัญชา 

   5) รักษาข้อมูล/อุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็น 

  2. เพื่อเตรยีมความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

  1. แผนฉุกเฉินนี้ เป็นแผนฉุกเฉินที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ส าหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

  2. แผนฉุกเฉินนี้ครอบคลุมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ อาจารย์ นักศึกษา พนังงานหอ้งปฏิบัติการ 

  และบุคคลภายนอก 

  3. แผนฉุกเฉินนี้คลอบคลุมถึง 

   3.1 แผนระงับเหตุฉุกเฉินจากเพลิงไหม้ 

   3.2 แผนระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี 

   3.3 แผนระงับเหตุฉุกเฉินจากการปฏิบัติงาน 
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ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกัน 

ปัจจัยเสี่ยง 

 1. สารเคมี 

 2. การใชแ้ก๊ส (ถังแก๊ส/ตะกียงแก๊ส) 

 3. ไฟฟ้าลัดวงจร 

การป้องกัน 

 1. จัดสถานที่ให้สะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นระเบียบ

และหมวดหมู่ 

 2. เก็บสารเคมีไวไฟเท่าที่จ าเป็น ในปริมาณที่เหมาะสม ในสถานที่ทีอ่ากาศถ่ายเทได้สะดวก 

 3. ระมดัระวังการใชต้ะเกียงแก๊ส โดยปิดทันทีหลังใชง้านเสร็จ  ถังแก๊สควรมีโซ่คล้อง 

 และยึดติดกับผนัง 

 4. ตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมีและแก๊สอย่างสม ่าเสมอ 

 5. ดูแลและซ่อมบ ารุง 

  - ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือวทิยาศาสตร์ ให้อยู่ใน 

     สภาพที่ดพีร้อมใชง้านอยู่เสมอ 

  - ตรวจสอบ/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 6. สอน/แนะน าการใช ้ข้อควรระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น การแก้ไขและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

 ไฟฟ้า สื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือวทิยาศาสตร์ ที่ถูกต้องแก่ผู้ใชบ้ริการ 

 7. ตรวจสอบทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

 8. จัดบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบือ้งตน้ 

 อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

 9. จัดบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบ แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 10. ทบทวนแผนป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 11. จัดให้มีใบตรวจสอบการปิด-เปิดระบบแก๊ส อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวทิยาศาสตรป์ระจ าวัน 

 12. จัดใหม้ีใบตรวจสอบ ระบบความปลอดภัยทุกอาคารประจ าปี 
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2. ผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

การปฏิบัติ 

 เวลาราชการ 

- แจ้งหัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ฯ หรือผู้แทนภายในหน่วยงาน โทรศัพท์ 6030 , 6031, 

6063, 6064 หรือ 074-286030, 074-286031, 074-286063, 074-286064 และ

เจ้าหนา้ที ่

 นอกเวลาราชการ 

- แจ้งรักษาการหัวหน้าหนว่ยอาคารสถานที่ฯ และผูแ้ทน 

 คุณโสธร เดชนครินทร์   โทรศัพท์มอืถือ 084-7492500 

 คุณสิน พรหมเทพ ผูแ้ทนที่ 1 โทรศัพท์มอืถือ 081-4789781 

 คุณสมชาย รัตนะ ผูแ้ทนที่ 2 โทรศัพท์มอืถือ 082-4348988 

- แจ้งทีมดับเพลิงของคณะฯ (ยามสายตรวจหัวหน้าทีมฯ โทรศัพท์ 074-286040 และ

เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่เวรทุกคน) 

 

3. ผู้ปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์ (หัวหนา้หนว่ยสารบรรณ กรณีประชาสัมพันธ์ ไม่อยู่) 

การปฏิบัติ แจ้งรักษาการหัวหน้าหนว่ยอาคารสถานที่ฯ และผูแ้ทน 

 

ผู้ปฏิบัติ รักษาการหัวหน้าหนว่ยอาคารสถานที่ฯ หรอืผูแ้ทน ภายในหนว่ยงาน 

การปฏิบัติ 

 1. ท าหน้าที่ผู้อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินช่ัวคราว รีบรุดไปที่เกิดเหตุ เมื่อได้รับแจ้งหรือได้ยินเสียง

สัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม้ 

 2. ประเมินสถานการณ์ 

     2.1 ถ้าเห็นว่าสามารถดับเพลิงได้ทันที 

 - สั่งการให้ทีมดับเพลิงของคณะฯ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) เข้าช่วยดับเพลิง ทันที

จนเพลิงสงบ 

 2.2 ถ้าเห็นว่าดับเพลิงไม่ได้ทันที 

 เวลาราชการ 

- สั่งการใหห้ัวหนา้สถานที่เกิดเหตุ ประกาศใชแ้ผนฉุกเฉินของหน่วยงาน 
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- สั่งการใหป้ระชาสัมพันธ์ (หัวหนา้หนว่ยสารบรรณ) 

o ประกาศแผนฉุกเฉิน 

o ประกาศบอกที่ตัง้ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินและที่ปฐมพยาบาล 

(ลานจอดรถหน้าคณะฯ) 

 นอกเวลาราชการ 

- ยามสายตรวจท าหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ฯ หรือผู้แทน (จนกว่าหัวหน้าหน่วย

อาคารสถานที่ฯหรือผู้แทน มาถึงที่เกิดเหตุ) ประกาศแผนฉุกเฉิน และประกาศบอกท่ีต้ังศูนย์

อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินและท่ีปฐมพยาบาล (ลานจอดรถหน้าคณะฯ) 
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การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 

ผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่เวรยาม 

 นอกเวลาราชการ: หัวหนา้หนว่ยอาคารสถานที่ฯ หรอืผูแ้ทน 

(กรณีหัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ฯหรือผู้แทนไม่อยู่ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

(สายตรวจ) ท าหน้าที่แทน จนกว่าหัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ฯ หรือผู้แทน จะมาถึงที่

เกิดเหต)ุ 

การปฏิบัติ 

 1. ประกาศแผนฉุกเฉิน และบอกที่ตั้งศูนย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตามค าสั่ง

ผู้อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินชั่วคราว (หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ฯ หรอืผู้แทน) 

 ประกาศเริ่มใชแ้ผนฉุกเฉิน โดยประกาศทั่วทั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ข้อความ 

“ประกาศบุคลากรและนักศกึษาทุกท่านโปรดทราบ ขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการ 

Code แดง ที่ ภาควิชา/หน่วยงาน............อาคาร..............)” 

(ประกาศ 3 ครัง้ตดิต่อกัน และซ้ าจนกว่าจะเห็นสมควร) 

 ประกาศบอกศูนย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินและปฐมพยาบาล  

(ประกาศหลังจากประกาศใชแ้ผนฉุกเฉิน ประมาณ 2-3 นาที) ข้อความ 

“ประกาศตัง้ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินและปฐมพยาบาล อยู่ที่ลานจอดรถหน้า

คณะฯ” (หรอืที่เจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภัยบริเวณใต้อาคาร 2 โทรศัพท์หมายเลข 6040) 

(ประกาศ 3 ครัง้ตดิต่อกัน และซ้ าจนกว่าจะเห็นสมควร) 

 นอกเวลาราชการยามสายตรวจเป็นผู้ประกาศใช้แผนฉุกเฉินและที่ตั้งศูนย์อ านวยการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ หลังประเมนิสถานการณแ์ละเห็นว่า ไม่สามารถดับได้ทันที 

 2. แจ้งสถานีดับเพลิงและสถานีต ารวจภูธรอ าเภอหาดใหญ่ 

 สถานีดับเพลิง โทรศัพท์  หมายเลข 199 

 สถานีต ารวจ โทรศัพท์  หมายเลข 191 

(หมายเหต:ุ ถ้าโทร. 199 สายไม่ว่างหรอืโทนรไม่ได้ ให้เปลี่ยนไปโทร. 191 ทันที) 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครหาดใหญ่  

โทรศัพท์ หมายเลข 074-243111 และ 074-232844 

 หนว่ยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคอหงส์ 

โทรศัพท์ หมายเลข 074-231395 
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 3. แจ้งหัวหน้าศูนย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือผู้แทนและทีมงาน ไปประจ าที่ศูนย์

อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (ลานจอดรถหน้าคณะฯ หรือที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  

บริเวณใต้อาคาร 2 โทรศัพท์ หมายเลข 6040) 

 คุณ................................หัวหน้าศูนย์ฯ  โทรศัพท์  หมายเลข 

มอืถือหมายเลข 

 คุณ................................ผู้แทนนที่ 1  โทรศัพท์  หมายเลข 

มอืถือหมายเลข 

 คุณ................................ผู้แทนนที่ 2  โทรศัพท์  หมายเลข 

มอืถือหมายเลข 

 คุณ................................  โทรศัพท์  หมายเลข 

มอืถือหมายเลข 

 4. แจ้งเหตุแก่ผู้อ านวยการการปฏิบัติการฉุกเฉินและผู้แทน ไปท่ีศูนยอ์ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ผู้อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน) 

โทรศัพท์ หมายเลข 6000  มอืถือ หมายเลข .............................. 

 รองคณบดีฝา่ยบริหาร (ผูแ้ทนคนที่ 1) 

โทรศัพท์ หมายเลข...................... มอืถือ หมายเลข .............................. 

 รองคณบดีฝา่ยพัฒนา (ผูแ้ทนคนที่ 2) 

โทรศัพท์ หมายเลข...................... มอืถือ หมายเลข .............................. 

 รองคณบดีฝา่ยวิชาการ (ผูแ้ทนคนที่ 3) 

โทรศัพท์ หมายเลข...................... มอืถือ หมายเลข .............................. 

 5. แจ้งทีมช่างฉุกเฉิน 

 คุณวัชรพล รักษ์วงศ์  (ช่างไฟฟ้า) 

โทรศัพท์ หมายเลข 6064 หรอื 074-286064 มอืถือ หมายเลข ...................... 

 คุณณรงค์ ทองนวล  (ช่างประปา) 

โทรศัพท์ หมายเลข 6032  หรอื 074-286032 มอืถือ หมายเลข ..................... 

 คุณจริาวุฒิ ขุนนุ้ย (ช่างไม)้ 

โทรศัพท์ หมายเลข 6032 หรอื 074-286032 มอืถือ หมายเลข ......................  

 



9 

 

 6. แจ้งศูนย์วิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 เวลาราชการ  โทรศัพท์ หมายเลข 2190, 2191 

 นอกเวลาราชการ โทรศัพท์ หมายเลข 2190, 2191 

 7. แจ้งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ขอทีมแพทย์ พยาบาลพร้อมอุปกรณ์/เวชภัณฑ์ เพื่อดูแล

ผู้ประสบภัยที่จุดรวมพล/ที่ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน โทรศัพท์ หมายเลข 074-455000 

โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 991, 1040)  

 8. ประกาศยุติแผนฉุกเฉิน ตามค าสั่งผู้อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

   ข้อความ “ประกาศ บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกท่านโปรดทราบ แผนปฏิบัติการ 

Code ดแง ที่ภาควิชา/หนว่ยงาน..................บัดนี้ยุตแิล้ว โปรดส ารวจนักศึกษา/ผู้ใช้บริการและวัสดุ

อุปกรณ์ ที่อยู่ในความรับผดิชอบของท่านด้วย” 

   เพื่อดูแลผู้ประสบภัยที่จุดรวมพล/ที่ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน โทรศัพท์ หมายเลข 

074-455000 โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 991, 1040) 

(ประกาศ 3 ครัง้ตดิต่อกัน และซ้ าจนกว่าจะเห็นสมควร) 
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การปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ 

1. ผู้ปฏิบัติ ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ 

การปฏิบัติ 

 1. ตะโกนให้คนในหน่วยงานทราบ 

 2. ประเมินสถานการณ์ 

 3. ถ้าเห็นว่าดับเพลิงได้ทันที ให้ดับที่ฐานของเพลิง ด้วยเครื่องดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงที่

เหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ตัว จนเพลิงสงบ และรายงานตามล าดับขั้น 

 4. ถ้าเห็นว่าดับไม่ได้ทันที ให้แจ้งเหตุฉุกเฉินโดยกด/ถึงอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ และ

โทรศัพท์ แจ้งเหตุ (บอกรายละเอียด เช่น ไฟไหม้ที่ไหน ขนาด/ความแรงของไฟ วัตถุไวไฟที่ก่อให้ เกิด

อันตราย ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ) 

 เวลาราชการ 

- แจ้งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย บริเวณใต้อาคาร 2 โทรศัพท์ 6040 หรือ 074-286040 

- แจ้งประชาสัมพันธ์คณะฯ โทรศัพท์ 6045 หรือ 074-286045 (กรณีประชาสัมพันธ์ไม่

อยู๋ แจง้หัวหน้าหนว่ยสารบรรณ คุณปราณี จันทรัตน์ โทรศัพท์ 6019 หรือ 074-286019)

มอืถือ 089-294-3948 

 นอกเวลาราชการ 

- แจ้งเจ้าหนา้ท่ีรักษาความปลอดภัย บริเวณใต้อาคาร 2 โทรศัพท์ 6040 หรือ 074-286040 

 5. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัยของภาควิชา/หนว่ยงาน 

  5.1 เคลื่อนย้ายบุคลากร นักศึกษา ผู้ใชบ้ริการไปยังจุดรวมพล 

  5.2 ปิดวาล์วแก๊ส 

  5.3 ปิดหนา้ต่าง 

  5.4 ปิดสวิทซ์ไฟฟ้า/เมนไฟฟ้า 

  5.5 น าสิ่งของที่ส าคัญออกไป และรวมกันที่จุดรวมพล (ตามที่ภาควิชา/หนว่ยงานก าหนด) 
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แผนปฏิบัติการของภาควิชา/หน่วยงาน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

1. ข้อตกลงเบื้องต้น 

 1.1  บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนต้องช่วยดับเพลิงขั้นตน้ในหน่วยงาน/สถานที่เกิดเหตุ 

1.2  ภาควิชา/หน่วยงานที่อยู่ในอาคารที่เกิดเหตุทุกช้ัน ต้องเคลื่อนย้ายนักศึกษา บุคลากรและ

ผูใ้ช้บริการ เมื่อมีประกาศ Code แดง 

 

2. ข้อปฏิบัติของบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงาน 

 2.1 บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องรู้ 

   - ที่ตัง้สัญญาณแจ้งเหตุ   - ที่ตัง้ถังดิบเพลิง/อุปกรณ์ดับเพลิง 

   - วิธีใช้เครื่องดับเพลิง/อุปกรณ์ดับเพลิง - Code แจ้งเหต ุ

   - เส้นทางหนีไฟและวธิีเคลื่อนย้าย  - ที่ตัง้สวิทซ์ไฟฟ้า/เมนไฟฟ้า 

   - ที่ตัง้และวธิีปิดวาลว์แก๊ส   - ที่ตัง้สายฉีดน้้าดับเพลิง/เมนประปา 

   - จุดรวมพล  

   - ที่ต้ังศูนย์อ้านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินและสถานที่ปฐมพยาบาล(ลานจอดรถหน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ) 

 

3. การปฏิบัติ 

      3.1 ผูพ้บเหตุเพลิงไหม้ 

 ตะโกนให้คนในภาควิชา/หนว่ยงานทราบ 

 ช่วยชวีิตผู้ประสบภัย (ถ้ามี) 

 ประเมินสถานการณ์ 

 ถ้าเห็นว่าดับได้ทันที ให้ดับเพลิงท่ีฐานของเพลิงด้วยเคร่ืองดับเพลิง/อุปกรณ์ดับเพลิงท่ี

เหมาะสมท่ีอยูใ่กล้ตัวจนเพลิงสงบ และรายงานตามล้าดับข้ัน 

 ถ้าเห็นว่าดับไม่ได้ทันที ให้แจง้เหตุฉุกเฉิน โดยดึงหรือกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

 โทรศัพท์แจ้งทีมดับเพลิงภายในอาคารเดียวกัน/อาคารใกล้เคียง น้าเครื่องดับเพลิงมาช่วยท้าการดับไฟ 

 แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณใต้อาคาร 2 โทรศัพท ์หมายเลข 6040 หรอื 074-286040 

 แจ้งประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ หมายเลข 6017 หรือ 074-286017 (กรณีประชาสัมพันธ์ไม่

อยู่แจ้งหัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ฯ คุณโสธร  เดชนครินทร์  โทรศัพท์ หมายเลข 6030 

หรอื 074-286030 มอืถือ หมายเลข 084-7492500 
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 หัวหน้าสถานที่เกิดเหตุประกาศแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย และปฏิบัติตามแผนของ

ภาควิชา/หนว่ยงาน 

 ผูอ้ยู่ในที่เกิดเหตุ เมื่อได้ยินเสียงตะโกนว่าไฟไหม้หรอืได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

สิ่งที่ตอ้งปฏิบัติคอื 

     - อย่าตื่นเต้นตกใจและอย่าหว่งทรัพย์สนิ ให้ปฏิบัติตามค้าแนะน้าขอทีมเคลื่อนย้าย 

      - ออกจากพืน้ที่ หา้มวิ่งให้เดินเร็วไปตามเส้นทางหนีไฟ/บันไดหนีไฟ 

      - หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มคีวันหรอืความรอ้นหากมีควันใหใ้ช้วธิีหมอบคลานไปกับพืน้ 

      - หา้มวิ่งภายในบันไดหนไีฟ ควรใช้วิธเีดินเร็ว 

      - เมื่อออกจากอาคารแล้ว หา้มกลับเข้าไปอีกโดยเด็ดขาด 

      - หากยังมคีนติดอยู่ภายในอาคารใหแ้จ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพื่อช่วยเหลือ 

      - ไปรอที่จุดรวมพลเพื่อรายงานตัว 

 3.2 หัวหนา้สถานที่เกิดเหตุ รายงานข้อมูลและเหตุการณต์่อศูนย์อ้านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 จ้านวนบุคลากร นักศึกษาและผูใ้ช้บริการที่ปฏิบัติงานก่อนเกิดเหตุ 

 จ้านวนบุคลากร นักศึกษาและผูใ้ช้บริการที่มารายงานตัวที่จุดรวมพล 

 รายชื่อบุคลากร นักศึกษาและผูใ้ช้บริการที่ไม่มารายงานตัวที่จุดรวมพล 

 จ้านวนผูบ้าดเจ็บ เสียชีวิตและสูญหาย 

 เหตุการณท์ี่เกิดขึน้ทั้งหมดตามความเป็นจริง 
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การเคล่ือนย้าย นักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้บริการ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดระเบียบและจัดล าดับความส าคัญในการเคลื่อนย้าย นักศึกษา บุคลากร ผู้ใช้บริการใน

ภาวะเรง่ดว่น ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

2. เพื่อเตรียมความพรอ้มของบุคคล เอกสารข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญและจุดรวมพล 

การปฏิบัติ 

1. เมื่อได้ยินประกาศ Code แดง ให้ย้ายนักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้บริการ โดยยึดหลักการย้ายใน

แนวนอนก่อน ถ้าจ าเป็นจงึย้ายในแนวดิ่ง 

2. การลงบันได ควรเดินชิดผนังด้านขวาทุกครั้ง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่จะ

วิ่งสวนขึ้นมา 

 3. ถ้ามีควันให้หมอบคลาน 

 4. ใช้มืออังก่อนเปิดประตูทุกครั้ง 

5. เมื่อเคลื่อนย้ายบุคคลหมดแล้ว ให้เคลื่อนย้ายเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญตามแผนที่ได้

ก าหนดไว้ในรายการสิ่งของส าคัญ 

 

การประกาศยุติแผนฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค ์ เพื่อแจ้งสถานการณใ์ห้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และด าเนนิการให้กลับสู่สภาวะปกติ 

ผู้ปฏิบัติ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

การปฏิบัติ 

 1. ประเมนิสถานการณร์่วมกับทีมดับเพลิง 

 2. ประกาศยุติแผน 
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การแถลงข่าว 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้สื่อข่าว ญาตขิองนักศึกษา บุคลากรและผูใ้ช้บริการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับ 

  ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ 

ผูป้ฏิบัติ  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

การปฏิบัติ 

1. แถลงขา่วทันทีที่ได้รับข้อเท็จจริง ภายหลังเหตุการณส์งบ 

2. ต้องกระท าด้วยความสุภาพ ค านึงถึงความถูกต้อง เป็นจริง รวบรัดชัดเจน เป็นรูปธรรมไม่คาด

เดาและไม่ควรระบุตัวบุคคล 

3. แจ้งข่าวที่แถลงให้รองคณบดีทราบด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแถลงข่าวที่ขัดแย้ง 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 1. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ โทรศัพท์  หมายเลข 6000 มอืถือ  086-4800313 

 2. รองคณบดีฝา่ยบริหารและวางแผน โทรศัพท์  หมายเลข 6002 มอืถือ  086-2994550 

 3. ประชาสัมพันธ์คณะทรัพย์ฯ   โทรศัพท์  หมายเลข 6045 มอืถือ  081-7679207 

 4. หัวหนา้หนว่ยสารบรรณ คุณปราณี จันทรัตน์  โทรศัพท์ 6019  มอืถือ 089-294-3948 

 5. คุณโสธร เดชนครินทร์  โทรศัพท์  หมายเลข 6030 มอืถือ  084-7492500 

 6. คุณสมชาย รัตนะ   โทรศัพท์  หมายเลข 6040 มอืถือ  082-4348988 

 7. คุณสิน พรหมเทพ   โทรศพัท์  หมายเลข 6064 มอืถือ  081-4789781 

 8. คุณพิเชษฐ์ เพชรวงศ์   โทรศัพท์  หมายเลข 6032 มอืถือ  089-2962718 

 9. คุณวัชรพล รักษ์วงศ์   โทรศัพท์  หมายเลข 6064 มอืถือ  089-7382280 

 10. คุณสามารถ คงสุข   โทรศัพท์  หมายเลข 6064 มอืถือ  081-7985354 

 11. เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย บริเวณใต้อาคาร 2  โทรศัพท์  หมายเลข 6040 

 12. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ หมายเลข 074-455000 โทรศัพท์ภายใน 991, 1040 

 13. ศูนย์วิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โทรศัพท์  หมายเลข  2191 

 14. สถานีต ารวจภูธรคอหงส ์   โทรศัพท์  หมายเลข  191 

 15. สถานีดับเพลิง   โทรศัพท์  หมายเลข 199 

 16. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ โทรศัพท์ หมายเลข074-243111, 074-2322844 

 17. หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคอหงส์ โทรศัพท ์หมายเลข 074-231395 

 

หมายเหต:ุ กรณีติดตอ่หมายเลข 4 ตัว โดยใช้โทรศัพท์มอืถือ ใหก้ด 074 ตามด้วย 28 และหมายเลข 4 ตัว 

 ที่ตอ้งการติดตอ่ 
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การเคล่ือนย้าย นักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้บริการ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดระเบียบและจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรเคลื่อนย้ำย นักศึกษำ บุคลำกร ผู้ใช้บริกำรใน

ภำวะเรง่ดว่น ให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและปลอดภัย 

2. เพื่อเตรียมควำมพรอ้มของบุคคล เอกสำรข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญและจุดรวมพล 

การปฏิบัติ 

1. เมื่อได้ยินประกำศ Code แดง ให้ย้ำยนักศึกษำ บุคลำกรและผู้ใช้บริกำร โดยยึดหลักกำรย้ำยใน

แนวนอนก่อน ถ้ำจ ำเป็นจงึย้ำยในแนวดิ่ง 

2. กำรลงบันได ควรเดินชิดผนังด้ำนขวำทุกครั้ง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ดับเพลิงที่จะ

วิ่งสวนขึ้นมำ 

 3. ถ้ำมีควันให้หมอบคลำน 

 4. ใช้มืออังก่อนเปิดประตูทุกครั้ง 

5. เมื่อเคลื่อนย้ำยบุคคลหมำดแล้ว ให้เคลื่อนย้ำยเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญตำมแผนที่ได้

ก ำหนดไว้ในรำยกำรสิ่งของส ำคัญ 

 

การประกาศยุติแผนฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค ์ เพื่อแจ้งสถำนกำรณใ์ห้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบ และด ำเนนิกำรให้กลับสู่สภำวะปกติ 

ผู้ปฏิบัติ คณบดีคณะทรัพยำกรธรรมชำติ 

การปฏิบัติ 

 1. ประเมนิสถำนกำรณร์่วมกับทีมดับเพลิง 

 2. ประกำศยุติแผน 
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การแถลงข่าว 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้สื่อข่ำว ญำตขิองนักศึกษำ บุคลำกรและผูใ้ช้บริกำร ตลอดจนประชำชนทั่วไปได้รับ 

  ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุกำรณ์ 

ผูป้ฏิบัติ  คณบดีคณะทรัพยำกรธรรมชำติ 

กำรปฏิบัติ 

1. แถลงขำ่วทันทีที่ได้รับข้อเท็จจริง ภำยหลังเหตุกำรณส์งบ 

2. ต้องกระท ำด้วยควำมสุภำพ ค ำนึงถึงควำมถูกต้อง เป็นจริง รวบรัดชัดเจน เป็นรูปธรรมไม่คำด

เดำและไม่ควรระบุตัวบุคคล 

3. แจ้งข่ำวที่แถลงให้รองคณบดีทรำบด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันกำรแถลงข่ำวที่ขัดแย้ง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 



18 



19 

 

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 1. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ โทรศัพท์  หมายเลข 6000 มอืถือ  086-4800313 

 2. รองคณบดีฝา่ยบริหารและวางแผน โทรศัพท์  หมายเลข 6002 มอืถือ  086-2994550 

 3. ประชาสัมพันธ์คณะทรัพย์ฯ   โทรศัพท์  หมายเลข 6045 มอืถือ  081-7679207 

 4. หัวหนา้หนว่ยสารบรรณ คุณปราณี จันทรัตน์  โทรศัพท์ 6019  มอืถือ 089-294-3948 

 5. คุณโสธร เดชนครินทร์  โทรศัพท์  หมายเลข 6030 มอืถือ  084-7492500 

 6. คุณสมชาย รัตนะ   โทรศัพท์  หมายเลข 6040 มอืถือ  082-4348988 

 7. คุณสิน พรหมเทพ   โทรศพัท์  หมายเลข 6064 มอืถือ  081-4789781 

 8. คุณพิเชษฐ์ เพชรวงศ์   โทรศัพท์  หมายเลข 6032 มอืถือ  089-2962718 

 9. คุณวัชรพล รักษ์วงศ์   โทรศัพท์  หมายเลข 6064 มอืถือ  089-7382280 

 10. คุณสามารถ คงสุข   โทรศัพท์  หมายเลข 6064 มอืถือ  081-7985354 

 11. เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย บริเวณใต้อาคาร 2  โทรศัพท์  หมายเลข 6040 

 12. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ หมายเลข 074-455000 โทรศัพท์ภายใน 991, 1040 

 13. ศูนย์วิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โทรศัพท์  หมายเลข  2191 

 14. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอหาดใหญ่ โทรศัพท์  หมายเลข  191 

 15. สถานีดับเพลิง   โทรศัพท์  หมายเลข 199 

 16. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ โทรศัพท์ หมายเลข074-243111, 074-2322844 

 17. หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลคอหงส์ โทรศัพท ์หมายเลข 074-231395 

 

หมายเหต:ุ กรณีติดตอ่หมายเลข 4 ตัว โดยใช้โทรศัพท์มอืถือ ใหก้ด 074 ตามด้วย 28 และหมายเลข 4 ตัว 

 ที่ตอ้งการติดตอ่ 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
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จุดรวมพล 

 อาคาร 1, อาคาร 2 , อาคาร 3, โรงอาหาร, อาคารปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ  

- ลานจอดรถหน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 ตลาดเกษตร, เรือนจ าหน่ายผลผลิตคณะฯ, อาคารคลีนิคและเทคโนโลยี, อาคารกระจาย

สินค้าสมุนไพรและคัดแยกวัตถุดิบสมุนไพร, อาคารผลิตน  าหมักชีวภาพตลาดเกษตร, 

โรงเรือนปฏิบัติการพชืสมุนไพรในสุกร 

- ลานจอดรถด้านทิศตะวันออกตลาดเกษตร 

 อาคารปฏิบัติการเพาะเลี ยงสัตว์น  า, อาคารศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น  า, โรงเรือนติดตั งเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้า, โรงเรืนปฏิบัติการ 

- ลานจอดรถหน้าอาคารศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น  า 

 อาคารโรงจอดรถยนต์คณะฯ, อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง, โรงเรือนติดตั งเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้า, อาคารที่พักพนักงานขับรถ, อาคารที่พักพนักงานรักษาความปลอดภัยและ

หอ้งเก็บพัสดุ, อาคารโรงเรอืนกระจก 

- ลานจอดรถด้านทิศตะวันตกอาคารโรงจอดรถยนต์คณะฯ 

 อาคารเพาะเลี ยงเน ือเยื่อพชื 

- ถนนด้านทิศตะวันตกอาคารเพาะเลี ยงเน ือเยื่อพชื 

 อาคารศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชวีินทรีย์แห่งชาติ, อาคารปฏิบัติการช่างเกษตรและ

ซ่อมบ ารุง 

- ถนนทางเข้าแปลงทดลองนักศึกษา 

 ฟารม์ภาควิชาสัตวศาสตร์ 1 (โรงเรือนปฏิบัติการไก่ไข่และห้องปฏิบัติการย่อยได้, โรงเรอืน

ปฏิบัติการไก่เน ือ, โรงเรือนปฏิบัติการเลี ยงลูกไก่, โรงเรือนปฏิบัติการสัตวป์ีก, โรงเรือน

ปฏิบัติการฟักไข่, อาคารโรงเรอืนปฏิบัติการไก่เน ือ อาคาร1, โรงเรือนปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์เน ือสัตว์) 

- ลานดินหน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 ฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์ 2 (ส านักงานฟาร์ม, อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์, โรงเรือน

เก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์, โรงเรือนปฏิบัติการอาหารสัตว์, โรงเรือนโค 

- ถนนทางเข้าฟารม์ 
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 ฟารม์ภาควิชาสัตวศาสตร์ 3 (โรงเรือนปฏิบัติการแม่พันธุ์แพะ-แกะ,  

โรงเรือนปฏิบัติการแพะ 1, 2) 

- ถนนทางเข้าโรงเรือนปฏิบัติการแม่พันธ์แพะ-แกะ 

 แปลงภาควิชาการจัดการศัตรูพชื 

- ถนนทางเข้าแปลงภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 

 แปลงภาควิชาพืชศาสตร์ 

- ถนนทางเข้าแปลงภาควิชาพืชศาสตร์ 

 



แผนที่ทางหนีไฟ  
(จุดรวมพล) 

หน่วยอาคารและสถานที่ฯ 
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แผนที่ทางหนีไฟ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

รถดับเพลิง 
Fire Safety & 
Truck 

จุดรวมพล 
Assembly Point 

เส้นทางหนีไฟ 
Fire exit route 

บันไดหนีไฟ 
Fire exit 

หมายเหตุ 
กรณีเกิดเพลิงไหม้ ขอให้ทุกท่านรีบออกไปยังพื้นที่โล่ง
แจ้ง 
และ”จุดรวมพล”เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ท าการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

สัญลักษณ์ 

อาคาร 
1 อาคาร 

2 

อาคาร 
3 
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แผนที่ทางหนีไฟ อาคาร 1 
 

หน่วยอาคารและสถานที่ฯ 
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แผนที่ทางหนีไฟ 
Fire Escape Plan 

ท่านอยู่ตรงนี ้
You are here 

ถังดับเพลิง 
Fire 
extingguisher 

เส้นทางหนี
ไฟ 
Fire exit 
route บันไดหนีไฟ 

Fire exit 
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แผนที่ทางหนีไฟ 
Fire Escape Plan 

ท่านอยู่ตรงนี ้
You are here 

ถังดับเพลิง 
Fire 
extingguisher 

เส้นทางหนี
ไฟ 
Fire exit 
route บันไดหนีไฟ 

Fire exit 
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แผนที่ทางหนีไฟ 
Fire Escape Plan 

ท่านอยู่ตรงนี้ 
You are here 

ถังดับเพลิง 
Fire 
extingguisher 

เส้นทางหนี
ไฟ 
Fire exit 
route บันไดหนีไฟ 

Fire exit 
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แผนที่ทางหนีไฟ 
Fire Escape Plan 

ท่านอยู่ตรงนี้ 
You are here 

ถังดับเพลิง 
Fire 
extingguisher 

เส้นทางหนี
ไฟ 
Fire exit 
route บันไดหนีไฟ 

Fire exit 
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แผนที่ทางหนีไฟ 
Fire Escape Plan 

ท่านอยู่ตรงนี้ 
You are here 

ถังดับเพลิง 
Fire 
extingguisher 

เส้นทางหนี
ไฟ 
Fire exit 
route 

บันไดหนีไฟ 
Fire exit 
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แผนที่ทางหนีไฟ 
Fire Escape Plan 

ท่านอยู่ตรงนี้ 
You are here 

ถังดับเพลิง 
Fire 
extingguisher 

เส้นทางหนี
ไฟ 
Fire exit 
route 

บันไดหนีไฟ 
Fire exit 
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แผนที่ทางหนีไฟ อาคาร 2 

หน่วยอาคารและสถานที่ฯ 
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แผนที่ทางหนีไฟ 
Fire Escape Plan 

ท่านอยู่ตรงนี้ 
You are here 

ถังดับเพลิง 
Fire extingguisher 

เส้นทางหนีไฟ 
Fire exit route 
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