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ค าน า 
 
แผนการปูองกันและบรรเทาภัย นิคมอุตสาหกรรมบานหวาพ.ศ. 2562 เป็นแผนที่มีการบูรณาการ

แผนการปูองกัน รับมือ และฟ้ืนฟูเหตุการณ์/ภัย ตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเ กี่ยวเนื่องกับบทบาทของนิคม
อุตสาหกรรมบานหวา ที่มีตอโรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานทองถิ่น การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
หนวยงานภายนอกในระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยใหมีการก าหนดกรอบการด าเนินงานใหสอดคลองกับ
แผนระดับโรงงานอุตสาหกรรม ระดับทองถิ่น/ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  

ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมมีการจัดท าแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุการณ์ตางๆ ไดแก 
แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีอัคคีภัย อุทกภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากการท างาน ภัยจากการจราจร 
โรคติดตอและโรคระบาด การกอวินาศกรรม ภัยทางอากาศ ชุมนุมประทวงและการกอจลาจล และแผนตอเนื่อง
ทางธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ แตยังไมสามารถปูองกันการเกิดเหตุ/ภัยตางๆ น ามาซึ่งความ
สูญเสียไมใหเกิดข้ึนได 

 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เห็นถึงความส าคัญถึงการเตรียมความพรอมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอยาง
ยิ่งที่จะปูองกันและควบคุมปัญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบตอการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
จึงมอบหมายใหนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ด าเนินการจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาภัย นิคมอุตสาหกรรมบาน
หวา เพ่ือใชเป็นในการบริหารจัดการภัย และเพ่ือใหสอดคลองตามนโยบายในการบริหารจัดการการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของประเทศ อันจะน าไปสูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนตอไป  

 
 
 

 
นิคมอุตสาหกรรมบานหวา 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 

-------------------------------- 

นิคมอุตสาหกรรมบานหวา  เริ่ มพัฒนาและจัดตั้ ง เมื่อ  พ.ศ.2534 ตั้ งอยูที่  99 หมู  5  ต าบล 
บานหวา อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โดยมีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนที่ใกลเคียง ดังนี้ 

    ทิศเหนือ  ติดคลองบ้านพาสน์ มีคันป้องกันน้ าท่วมนิคมฯ (ระดับ +5.400 MSL.) 
    ทิศใต้  ติดคลองบ้านเลนและทุ่งนา มีคันป้องกันน้ าท่วมนิคมฯ (ระดับ +5.400 MSL.)    
    ทิศตะวันออก  ติดถนนสายเอเชีย-นครสวรรค์หมายเลข 32 (ระดับ +5.500 MSL.)และมีคันดิน    
                           ป้องกันน้ าท่วมนิคมฯ (ระดับ +5.400 MSL.) 
    ทิศตะวันตก  ติดคลองบ้านเลนและทุ่งนามีคันป้องกันน้ าท่วมนิคมฯ (ระดับ +5.400 MSL.)     

 

         นิคมอุตสาหกรรมบานหวา  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,456  ไร แบงการใชพ้ืนที่ดังนี้ 
 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป     1,249 ไร 
 เขตประกอบการเสรี          580 ไร 
 เขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย        48 ไร 
 พ้ืนที่สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก        386 ไร 
 พ้ืนที่สีเขียว                      193 ไร 

 
ภาพแสดงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
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โรงงานในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) เป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมเบาเชน 
อุตสาหกรรม อาหาร อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องใชไฟฟูา ชิ้นสวนยานยนต์ เสนใยสังเคราะห์ เลนส์แวนตา 
เครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นตน มีพนักงานประมาณ 40,000 คน  

               (ท่ีมาขอมูล ผังแมบทนิคมอุตสาหกรรมบานหวาไฮเทค แกไขครั้งที่ 15 เมื่อ1 ธ.ค.2559) 

ตัวอยางตารางแสดงรายชื่อผูประกอบการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้ประกอบการ/บริษัท สัญชาติผู้ลงทุน ลักษณะผลิตภัณฑ ์

1 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากัด JAPANESE เครื่องใชไฟฟูา ไดแกเครื่องถายเอกสาร 

2 บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จ ากัด JAPANESE ผลิตเลนส์แวนตา 

3 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จ ากัด THAI แผนวงจรพิมพ์ (PRINTED CIRCUIT BOARD) 

4 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จ ากัด JAPANESE ผลิตเสนใยสังเคราะห์ 

5 บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จ ากัด JAPANESE ผลิตชิ้นสวน อุปกรณ์ส าหรับยานยนต ์

6 บริษัท อายิโนะโมะโต฿ะ โฟรเซนฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด THAI-JAPANESE ผลิตอาหารแชแข็ง 

7 บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด JAPANESE ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 

ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก ภายในนิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) มีดังนี ้

 ระบบระบบถนนและไฟฟูาสองสวาง 
ระบบถนนในนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ทั้งหมดมีผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และแอสฟัลติก 

 ระบบระบายน้ าฝนและระบบป้องกันน้ าท่วม 
     ระบบระบายน้ าฝนในนิคมอุตสาหกรรมบานหวา  ไดก าหนดใหแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดออกจาก
ระบบระบายน้ าเสียของโรงงาน 

 ระบบผลิตน้ าประปาผิวดิน 
ระบบผลิตน้ าประปาผิวดินประกอบดวยพ้ืนที่ 2 สวน คือ ที่ตั้งสถานีสูบน้ าดิบ และโรงงานผลิตน้ าประปา

แบบกรองน้ าผิวดิน สามารถผลิตน้ าไดวันละ 40,000 ลบ.ม./วัน 
 ระบบผลิตน้ าประปา  

นิคมอุตสาหกรรมบานหวา เป็นระบบผลิตน้ าประปาจากแหลงน้ าผิวดิน แมน้ าเจาพระยา 

 ระบบประปาบาดาล 
แบบสูบ (ส ารองไวกรณีฉุกเฉิน)  

 ระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง 
ระบบทอรวบรวมน้ าเสีย (Wastewater Collection System) ภายในนิคมอุตสาหกรรมบานหวา  จะ

รองรับน้ าเสียซึ่งปลอยจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ บานพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ ที่ตั้งอยูภายในนิคมฯ โดย
แยกกับระบบระบายน้ าฝน โดยกอสรางทอรวบรวมพรอมบอพักน้ าเสีย (Sewage Manhole) ไวตามแนวถนนโดย
ผานที่ดินทุกแปลง ทั้งนี้ก าหนดใหโรงงานจัดเตรียมบอตรวจน้ าเสีย (Inspection Manhole) ตามแบบมาตรฐานที่ 
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กนอ. ก าหนดกอนเชื่อมตอเขากับทอรวบรวมน้ าเสีย เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ าเสียกอนที่จะระบายลงสูระบบบ าบัด   
น้ าเสียสวนกลางตอไป 
  ระบบบ าบัดน้ าเสียสวนกลางนิคมอุตสาหกรรมบานหวา  เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบชีวภาพชนิดเติม
อากาศ ที่น าระบบตะกอนเรง (Activated Sludge) และระบบฟิล์มชีวะ (Fixed Film) มารวมอยูในบอเติมอากาศ
เดียวกันโดยอาศัยแผนชีวภาพในการกระจายอากาศ เรียกวา Bi-Act SDO (Biodisc-Activated Sludge System      
with Super Dissolved Oxygen) 

 ระบบไฟฟ้า  
สถานีไฟฟูายอยบานเลน 1 และ 2  ขนาด 2 x 40 เมกกะโวลต์-แอมแปร์ 

 ระบบก าจัดขยะ 
เตาเผาในนิคมอุตสาหกรรมบานหวา เป็นแบบ Pyrolatic สามารถเผาขยะได 8 ตัน/วัน 

 ระบบโทรศัพท ์
นิคมอุตสาหกรรมบานหวา  โดยความรวมมือกับองค์การโทรศัพท์แหงประเทศไทย (ทศท.)บางปะอิน 

 สิ่งอ านวยความสะดวกกับผู้ประกอบอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้ 
    ส านักงานศุลกากร 
    ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยนิคมฯบานหวา 
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขายอยนิคมฯ บานหวา 
    อพาร์ทเมนต ์
    สนามเทนนิส 
    ตูบริการ ATMและโทรศัพท์สาธารณะ 
    โรงอาหารสวนกลาง 
    ปูอมต ารวจบริเวณดานหนานิคมฯ โดยมีเจาหนาที่ประจ าตลอด 24 ชั่วโมง 
    สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ 
    บริการไปรษณีย์เอกชนนิคมฯ บานหวา (ไฮเทค) 
    จัดท าบอร์ดและสถานจัดหางาน 
    อาคารพาณิชย์ 
    หองประชุม/สัมมนา 
    รถดับเพลิงขนาดบรรทุกน้ า 4,000 ลิตร 
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 แผนภาพดานลางแสดงพ้ืนที่ภายในรัศมี 5 กม. นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ซึ่งประกอบไปดวย แมน้ า 
ถนน เสนทางเขา-ออก ระดับพ้ืนที่ สถานที่ส าคัญ สถานที่ราชการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล ชุมชน วัด 
โรงเรียน สถานีดับเพลิง และสถานีต ารวจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพแสดงพื้นที่ภายในรัศมี 5 กม.  

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 
 

 

วัดบ้านพาสน์ 

อบต.บ้านโพ 
วัดบ้านหวา้ 

อบต.บ้านหวา้ 
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ผังโครงสร้างของนิคมอุตสาหกรรมและหน้าที่ความรับผิดชอบ (เหตุการณ์ปกติ)        

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ (ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า) 
1) ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า มีหนาที่ความรับผิดชอบในการอนุญาต อนุมัติการใชที่ดิน 

การกอสราง การประกอบกิจการ และอนุมัติดานสิทธิประโยชน์ บริหารสัญญารวมด าเนินงาน บริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอ านวยความสะดวก ก ากับดูแลสงเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของผูประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และผูใชที่ดินใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ 
ขอบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวของ 

2) งานสิทธิประโยชน์ มีหนาที่รับผิดชอบในการค าปรึกษา แนะน า และการพิจารณาอนุญาต อนุมัติดานสิทธิ
ประโยชน์แกผูประกอบการ  

3) งานบริหารงานทั่วไป มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ ดูแลดานการรับ-สงหนังสือ รางโตตอบหนังสือ จัดพิมพ์ 
ลงรับ-สงหนังสือ งานพัสดุ ดูแลการเบิก-จายวัสดุส านักงาน ก ากับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการ
ส าหรับการประชุม การบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม การท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ การท าเรื่อง

 
ผังโครงสร้าง 

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหวา้(ไฮเทค) 

ผู้อ านวยการส านักงาน 
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า  

งานอนุมัติอนุญาตก ากบั
ดูแลสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัย

งานสิทธิประโยชน์ งานบัญชีละ
การเงิน 

งานบริหาร       
งานทั่วไป 

ผู้จัดการโครงการ 
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ ากัด 

ฝ่ายบัญชี/การเงิน 
ธุรการและบุคคล 

 

ฝ่ายปฏบิัติการและบ ารงุรักษา 
ด้านเครื่องจักรกลและไฟฟ้า 

 

ฝ่ายปฏบิัติการและบ ารงุรักษา 
ด้านพัฒนาที่ดินและสิง่แวดล้อม 

 

ฝ่ายโยธาและ 
งานด้านรักษาความปลอดภัย 

 

กนอ. 

ผู้พัฒนานิคมฯ 
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ติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ งานกิจกรรมหรือชุมชนสัมพันธ์ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสวนงานอื่นที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 
4) งานอนุมัติ อนุญาตก ากับดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  มีหนาที่รับผิดชอบใหบริการดานการ

พิจารณา การใชที่ดิน การกอสราง การดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร การตั้ง
โรงงาน การประกอบกิจการโรงงานและการประกอบกิจการอ่ืนในนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ก ากับดูแลดาน
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวของ 

5) งานบัญชีและการเงิน มีหนาที่รับผิดชอบในการรักษาเงิน การควบคุมการเบิกจายงบประมาณ จัดท าบัญชี
เกี่ยวกับดานการเงิน รับ-จาย ดานการเงินทั้งหมดของส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้พัฒนา (บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ ากัด) 
1) ผู้จัดการทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบการบริหารองค์กร การวางแผน การควบคุมตัดสินใจธุรกิจขององค์กร 
2) ผู้จัดการฝ่ายสาธารณูปโภคและการตลาด มีหนาที่บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค สวนบริหาร สวน

การตลาด สวนพัฒนาธุรกิจ และสวนปฏิบัติการ  
3) ผู้จัดการส่วนบริหารและการตลาด มีหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารจัดการ ดูแลงานบุคคล งาน

ธุรการ งานบัญชีและการเงิน งานจัดซื้อ บริหารและใหบริการไทยประชาอพาร์ทเมนต์ 
4) ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ มีหนาที่ความรับผิดชอบดานการพัฒนาธุรกิจ การวางแผนและก าหนดทิศทาง

หนวยธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบ การติดตอประสานงาน ดูแลเรื่องการบริหารโครงการวิจัยภาพรวมจัดท า
รายงานที่เกี่ยวของ เชน การวิเคราะห์ลูกคา แนวโนมธุรกิจเทคโนโลยี การประเมินความเป็นไปไดทางธุรกิจ
ของโครงการเบื้องตน พัฒนาธุรกิจตามที่ไดรับมอบหมาย โดยเฉพาะงานดานการวิเคราะห์ขอมูลการตลาด
เทคโนโลยีที่เก่ียวของ 

5) ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดานการบริหารจัดการและการควบคุมดูแล งานดาน
วิศวกรรมโยธา เครื่องกล งานซอมบ ารุง ระบบสาธารณูปโภค การเตรียมความพรอมเพ่ือโตตอบสถานการณ์
ฉุกเฉิน งานควบคุมคุณภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
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บทที่ 2 
วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค์ และขอบเขตในการป้องกันและบรรเทาภัย 

-------------------------------- 

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหท าหนาที่จัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากนี้ยังมีหนาที่ในการก ากับดูแล
ใหโรงงาน/สถานประกอบการตางๆ ที่ตั้งอยูในพ้ืนที่นิคมฯ ทั้งในดานความปลอดภัย ผลกระทบตอประชาชนและ
สิ่งแวดลอม ควบคูกับการท าธุรกิจ โดยในปัจจุบันไดมีการขยายโรงงานเป็นจ านวนมาก ประกอบกับสถานการณ์
ปัจจุบันมีความเสี่ยงตอการเกิดเหตุการณ์ที่ไมคาดคิดท้ังที่เป็นเหตุการณ์จากภัยพิบัติธรรมชาติหรือเหตุการณ์ความ
รุนแรงที่มุนษย์สรางขึ้น การเตรียมความพรอมจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอยางยิ่งที่จะปูองกันและควบคุมปัญหา
ในดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไมแนนอน ซึ่งมีผลกระทบตอการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
ดังนั้น การจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาภัย นิคมอุตสาหกรรมบานหวา(ไฮเทค)  จะเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงานโดยมีการเชื่อมโยงระหวางแผนฯ ฉุกเฉินของโรงงาน/สถานประกอบการ และแผนปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใหเกิดการประสานงาน สื่อสาร และปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ   

วิสัยทัศน์ 

 เป็นแผนหลักในการปูองกันและบรรเทาภัยของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา(ไฮเทค)  ที่สามารถน าไป
ปฏิบัติ เพ่ือปูองกันและแกไข ลดความเสี่ยงและความสูญเสีย ตอชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผูประกอบการ 
และชุมชน ใหมีผลกระทบนอยที่สุด 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือใชเป็นแนวทางในการบูรณาการ การบริหารจัดการ ประสานความรวมมือ ของทุกภาคสวนทั้ง
ผูประกอบการ องค์กรภาครัฐ และชุมชน  ในการติดตาม เฝูาระวัง เตรียมความพรอม ประสานงาน การสั่งการ 
และการติดตอสื่อสาร เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมบานหวา(ไฮเทค)  เพ่ือปูองกันและบรรเทา 
ตลอดจนระงับเหตุและการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแนวทางในการ
ฟ้ืนฟูสถานการณ์ และการสรางความตอเนื่องในการด าเนินธุรกิจของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ไดอยางเหมาะสม 

ขอบเขต 
  แผนปูองกันและบรรเทาภัยนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ฉบับนี้ ก าหนดขึ้นเพ่ือใชในการปูองกันและ
บรรเทาภัยที่เกิดขึ้นกับส านักงานนิคมฯ และโรงงานหรือผูประกอบการ ที่ด าเนินงานอยูภายในนิคมอุตสาหกรรม
บ้านหว้า (ไฮเทค) เทานั้น 
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ส่วนที่ 2 
-------------------------------------------------------------------- 

กระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย 



 

- 13 - 
 

บทที่ 3 
การป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย 

-------------------------------- 
1. บทน า 

อัคคีภัย เป็นภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดตลอดเวลาและสามารถเผาผลาญทรัพย์สินใหวอดวายได
ในชั่วระยะเวลาไมกี่ชั่วโมง กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต ทรัพย์สินของพนักงาน ประชาชน โรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งสาเหตุการเกิดอัคคีภัยสวนใหญเกิดจากความประมาท 
ขาดความระมัดระวัง หรือความพลั้งเผลอ สถานที่ท่ีเกิดอัคคีภัยสวนใหญมักจะเป็นสถานที่ที่มีการใชพลังงานไฟฟูา 
พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความรอน และอ่ืนๆ ที่เอ้ือตอการเกิดอัคคีภัย ดังนั้น การปูองกันและระงับอัคคีภัย จึงมี
ความส าคัญอยางยิ่งในการที่จะชวยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ประชาชน โรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และของรัฐที่อาจจะเกิดขึ้นใหมีนอยที่สุด 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือปูองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอัคคีภัย 
2.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกัน และประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของเพ่ือใหสามารถด าเนินการปูองกันและแกไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

2.3  เพ่ือก าหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของและองค์กรเครือขายทุกภาคสวนในการ
ปูองกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากอัคคีภัยใหชัดเจน บูรณาการรวมกันเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

3. นิยามศัพท ์

อัคคีภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟ ท าใหเกิดอันตรายและความเสียหายจ านวนมาก ไมวาจะเป็นภัยที่
เกิดข้ึนภายในโรงงานหรือภายนอกโรงงาน ซึ่งอยูในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรม 

4. กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แบงเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
4.1  การปฏิบัติก่อนเกิดอัคคีภัย เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือปูองกันและเตรียมการเผชิญเหตุการณ์อัคคีภัยไว
ลวงหนา โดยก าหนดใหมีมาตรการทางการตรวจสอบ อาทิ การประเมินความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัยในนิคมฯ 
การศึกษาบัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตรายของโรงงาน การตรวจสอบพ้ืนที่จุดเสี่ยง  ระบบความ
ปลอดภัย การตรวจสอบโรงงาน อุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย อุปกรณ์สื่อสารของนิคมฯ ใหพรอม
ใชงานตลอดเวลา การฝึกซอมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย และการรณรงค์ปูองกันการเกิดอัคคีภัย 
4.2  การปฏิบัติระหว่างเกิดอัคคีภัย เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยเป็นไปอยางมีระบบ มี
การก าหนดแนวปฏิบัติระหวางเกิดอัคคีภัย 
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4.3  การปฏิบัติหลังเกิดอัคคีภัย เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือส ารวจรวบรวมขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นและ
ฟ้ืนฟู/ปรับปรุง/แกไขพ้ืนที่ที่ไดรับความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมโดยเร็วที่สุด 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
5.1  ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัยในการการป้องกันและลดผลกระทบ 

1. มาตรการทางการตรวจสอบ 
 ประเมินความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัยในนิคมอุตสาหกรรม 
 ศึกษาบัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตรายของโรงงาน เพ่ือใหทราบถึงความเสี่ยงและ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแตละกระบวนการตั้งแตการขนถาย การจัดเก็บวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 
จนถึงผลิตภัณฑ์ 

 ด าเนินการรวมกับผูประกอบการในการตรวจพ้ืนที่ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย ตรวจสอบ
ระบบความปลอดภัย และตรวจโรงงานตามแบบตรวจความปลอดภัย Safety Thailand Checklist 

 ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวของกับการระงับอัคคีภัยใหพรอมใชงานตลอดเวลา อาทิ 
 รถดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ เดือนละ 2 ครั้ง (เทศบาลปราสาททอง) 
 ตรวจสอบถังดับเพลิง  
 ตรวจสอบตูดับเพลิง  
 ทดสอบสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน  
 ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องสูบน้ าเสีย  
 ปริมาณและแหลงน้ าส ารองส าหรับดับเพลิง 

 ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารของนิคมฯ อาทิ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร CCTV ระบบอินเตอร์เน็ท เป็นตน 
ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

2. มาตรการทางกฎหมาย 
 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของโรงงาน

ความเสี่ยง 12 ประเภท 
 ประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยและมาตรการปูองกันของโรงงานที่มีความเสี่ยงอัคคีภัยสูงหรือปานกลาง 
 ด าเนินการฝึกซอมเพ่ือทดสอบแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย อยางนอยปีละ 1 ครั้ง พรอมทั้ง

ปรับปรุงแผนฯ ใหเป็นปัจจุบัน 
3. มาตรการการศึกษาและอบรม 

 รวมรวมขอมูลการเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย และทบทวนถึงสาเหตุที่ท าใหเกิดอัคคีภัยที่ผานมา 
 น าขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห์เพ่ือจัดหามาตรการปูองกันการเกิดซ้ า 
 จัดอบรมกระบวนการท างานที่ถูกตองและปลอดภัย เพ่ือใหพนักงานตระหนักเรื่องความปลอดภัย 
 จัดอบรมเรื่องการปูองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน วิธีการแจงเหตุเพลิงไหมใหแกพนักงาน 
 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์โครงการความปลอดภัยรวมกับผูประกอบการในนิคมฯ และใน

กลุมพ้ืนที่อยางตอเนื่อง 
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 เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยผานสื่อตางๆ ของนิคมฯ อยางสม่ าเสมอ เพ่ือ
เสริมสรางจิตส านึกในการรวมกันปูองกันและแกไขปัญหาอัคคีภัยอยางจริงจัง 

5.2  ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดภัย  
1. บทบาทของผู้ประกอบการในนิคมฯ 

 แจงเหตุและรายงานเมื่อเกิดภัยขนาดเล็กระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ ใหกับ
เจาหนาที่นิคมฯบานหวา (ไฮเทค) ทราบ ตามชองทางการสื่อสารที่ก าหนด ทันที่เมื่อเกิดเหตุหรือตาม
ผังการสื่อสารและประสานงานตามดานลาง 
 

แผนผังการสื่อสารและประสานงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ควบคุมและระงับเหตุ ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบโรงงาน/สถานประกอบการที่เกิดเหตุ ตอง
ด าเนินการควบคุม สั่งการในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นตามแผนฉุกเฉินของโรงงาน เพ่ือควบคุม
เหตุการณ์ไมใหขยายตัวลุกลามสงผลกระทบตอโรงงาน/สถานประกอบการขางเคียงหรือชุมชน และ

IEAT.WAR ROOM 
โทร. 0 2253 0561 ต่อ 1 
สายตรง 0 2257 0876 
(FAX) 0 2257 0877-8 
E-mail 
warroom1@ieat.mail.go.th 

รผก.ปก1  
โทร.0 22530561 ต่อ 2272 
(FAX) 0 2650 0473 

ผช.ผวก.ปก.1  
โทร.0 2253 0561ต่อ 4416 
ผอ.ฝปก.1  
โทร 0 2253 0561ต่อ 2265 
 

0-2650-090909-2295-5589 โทรสาร 

IEAT.WAR ROOM 
โทร. 0 2253 0561 ต่อ 1 
สายตรง 0 2257 0876 
(FAX) 0 2257 0877-8 
E-mail 
warroom1@ieat.mail.go.th 

รผก.ปก1  
โทร.0 22530561 ต่อ 2203 
(FAX) 0 2650 0212 

ผช.ผวก.ปก.1  
โทร.0 2253 0561ต่อ 4416 
ผอ.ฝปก.1  
โทร 0 2253 0561ต่อ 4404 
 

โทรศัพท์ : ในเวลา 0 3535 0141 
              นอกเวลา 0 3535 0142-5 
                  ตลอด  24 ช่ัวโมง 0 3535 0142 
                  Mobile 08 1365 4028 
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รายงานเหตุการณ์มายังส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Center) เป็นระยะๆ ในกรณีที่ เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให
ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบของโรงงาน/สถานประกอบการจัดสงผูแทนที่มีอ านาจในการสั่งการ
หรือตัดสินใจมาประจ ายังศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา เพ่ือประสานงาน
ในการควบคุมเหตุการณ์รวมกับทางนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ตอไป 
โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
 เจาหนาที่นิคมฯ ท าหนาที่รับ-แจงเหตุ กรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน และรายงาน ผอ.นิคมฯ ทราบ  

(เหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน/นิคมฯ) 
 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมขอมูลและบันทึกรายละเอียดของสถานการณ์ ใน

แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินเบื้องตน (Emer.01) ขอมูลประกอบดวย 
 สถานที่เกิดเหตุ / ต าแหนงที่เกิดเหตุ 

โรงงาน/สถานที่เกิดเหตุ 

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า 

โรงงานที่อยู่ข้างเคียง 

กนอ. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชนที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

             แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 

 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรยีมพรอม)  
    แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 
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 ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ระบุเหตุใหชัดเจน เชน ไฟไหม สารเคมีรั่วไหล ระเบิด เป็นตน) 
 ความรุนแรงและผลกระทบ (ผูบาดเจ็บ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความเสียหายเบื้องตน) 
 สภาพอากาศและทิศทางลม 
 ความตองการความชวยเหลือ/สนับสนุน เชน รถดับเพลิง ทีมกูภัยสารเคมี เป็นตน 

 ผอ.นิคมฯ สื่อสารเหตุการณ์ไปยังผูเกี่ยวของ ไดแก 
 รายงานเหตุการณ์ รผก.ปก1 เพ่ือทราบขอมูลและยกระดับสถานการณ์ 
 แจง ศปก.กนอ. เพ่ือทราบขอมูลและการยกระดับสถานการณ์ พรอมทั้งขอรับการสนับสนุน

ขอมูลและอุปกรณ์ตางๆ ตามการรองขอของนิคมฯ 
 แจง ผูประกอบการในพ้ืนที่นิคมฯ เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 
 แจง หนวยงานทองถิ่นท่ีอยูในพื้นท่ีใกลเคียง เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 

 
 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่นิคมฯ ลงพื้นที่เพ่ือติดตามสถานการณ์และรายงานผูเกี่ยวของทราบ 
 ผอ.นิคมฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายสั่งการผูเกี่ยวของเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Center) เพ่ือท าหนาที่รวบรวมขอมูลขาวสาร ติดตามเฝูาระวังสถานการณ์และ
รายงานสถานการณ์ใหผูเกี่ยวของทราบเป็นระยะๆ และท าหนาที่รวมกับผูพัฒนา บริษัท ไทยอินดัส
เตรียล เอสเตท จ ากัด ในฐานะผูอ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director: ED) 

 ในกรณีที่เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวาแจงทองถิ่นเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุน และเรียนเชิญผูอ านวยการทองถิ่น (นายกเทศมนตรี/นายอ าเภอ) ท าหนาที่
บัญชาการเหตุการณ์ (ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ตามแผน ปภ.ชาติ) 

 เมื่อผูอ านวยการทองถิ่นบัญชาการเหตุการณ์แลว ใหการปฏิบัติเป็นไปตามอ านาจหนาที่ตาม
กฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนขอมูลพื้นที่ตอผูบัญชาการเหตุการณ์  
 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนการจัดตั้งสถานที่ตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

หรือศูนย์อ านวยการรวมในภาวะฉุกเฉินจังหวัด โดยอาจพิจารณาใชสถานที่ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม
บานหวา ส านักงานเทศบาลเขตพ้ืนที่ หรือศาลากลางจังหวัด และสถานที่อ่ืนที่พิจารณาแลวเห็นวา
ปลอดภัย 

 ผอ.นิคมฯ ประสานงานกับ ศปก.กนอ. ในการใหขอมูลในพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการจัดเตรียมขาวสาร
ส าหรับประชาสัมพันธ์ใหกระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานที่เก่ียวของทราบเป็นระยะๆ 
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (นิคมฯ สามารถจัดการเองได้) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นิคมอุตสาหกรรม 
บ้านหว้า 

แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (นิคมฯ สามารถจัดการเองได้) 
 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
• อ าเภอบางปะอิน 
• ทต.ปราสาททอง 
• อบต. บ้านหว้า 
• อบต.บ้านโพ 

รพ.ท้องที่ / รพ.เอกชน 
ที่มีข้อตกลงกับโรงงาน 

(กรณีมีผู้บาดเจ็บ) 

ประธานชุมชน/ชุมชน 
ที่คาดว่าได้รับผลกระทบ 

ศปก.กนอ. 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประธานชุมชน/ชุมชน 
(แจ้งเพ่ือทราบ) 

โรงงาน/สถานประกอบการ 
ข้างเคียง 

 โรงงาน/สถานประกอบการ/ 
นิคมฯบ้านหว้า 

ED 
 MC 

 FT 

 FL 

 FC 

 OC 

 FT 

 FL 

จุดเกิดเหตุ 

 FT 

 FL 

 FC 

FT 

 FL 

 แจ้งเพื่อทราบ/ 
เตรียมพร้อม 

 แจ้งเพื่อทราบ/เตรียมพร้อม 

 แจ้ง
เพื่อ

ทราบ/
เตรียม
พร้อม 

 แจ้ง
เพื่อ

ทราบ/
เตรียม
พร้อม 

 แจ้งเพื่อ
ทราบและ
ขอความ
ช่วยเหลือ 
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ระดับ 1, 2,……..) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1)  ผู้อ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน : ED (Emergency Director) 

(1) เป็นผูมีอ านาจสูงสุดในการอ านวยการระงับเหตุฉุกเฉินที่ Emergency Center ประเมิน
สถานการณ์ ระดับความเสี่ยง และวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ในการระงับเหตุ ดังนี้ 
 สรางความปลอดภัยใหกับพนักงาน 
 ลดความรุนแรงของเหตุการณ์ โดยใหมีความสูญเสียนอยที่สุด 
 ควบคุมไมใหมีการท าลายสภาพแวดลอม และสงผลกระทบตอชุมชน 

โรงงาน/สถานที่เกิดเหตุ 

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า โรงงานที่อยู่ข้างเคียง 

กนอ. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชนที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ระดับ 1, 2,……..) 

 

รายงานตามแบบฟอร์มIEAT-Emer.01  สภอ.บางปะอิน 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรยีมพรอม)  
    แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 
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(2)  ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการระงับเหตุ ทั้งทางดานก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ 
(3)  พิจารณายกระดับของเหตุฉุกเฉินและขอความชวยเหลือจากภายนอก 
(4)  รายงานสถานการณ์เหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนให ผูบริหารของการนิคมฯ และหนวยงานราชการในพ้ืนที ่
(5)  ตัดสินใจยกเลิกภาวะฉุกเฉิน เมื่อเห็นวาสามารถควบคุมเหตุการณ์ได 
(6)  ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์เบื้องตนแกสื่อมวลชน หนวยงานราชการและชุมชน 
(7)  สั่งการใหด าเนินการตรวจสอบความเสียหาย สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ และก าหนด

มาตรการปูองกันเบื้องตน 
2.2)  ผู้ประสานงาน : MC (Mutual Aid Coordinator) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  รวมรวมขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การด าเนินการแกไขเหตุการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิด

รายงานตอ ED 
(3)  ประสานงานการสนับสนุน ก าลังพล เครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณ์ตางๆ จากศูนย์ควบคุม

ภาวะฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า และโรงงานที่เกิดเหตุ ก าหนด/จัดพ้ืนที่ เพ่ือเป็นจุด
รวมทรัพยากร 

(4)  ติดตามความคืบหนาในการด าเนินการตามค าสั่งและรายงานการปฏิบัติให ED รับทราบเป็นระยะ 
2.3)  หัวหน้าทีมระงับเหตุ (Response Team) 

(1)  OC, FC นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพ่ือประเมินสถานการณ์ (Size Up) 
เหตุการณ์ ความรุนแรงและผลกระทบ 

(2)  สั่งการ และควบคุมการชวยชีวิตผูที่ไดรับบาดเจ็บ 
(3)  เลือกเทคนิค และวิธีการระงับเหตุรวมกับที่ผูรับผิดของโรงงานที่เกิดเหตุหรือผูรับมอบหมาย 
(4)  วางแผน และควบคุมใหมีการใชทรัพยากรในการระงับเหตุอยางเหมาะสม เชน ก าลังคน สาร

ดับเพลิง น้ าดับเพลิง โฟม ฯลฯ รวมถึงการจัดเตรียมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการของทีมดับเพลิง 
(5)  รายงานสถานการณ์/ประเมินสถานการณ์จากจุดเกิดเหตุให ED ทราบเป็นระยะ พรอมความ

ชวยเหลือที่ตองการ 
(6)  ประสานงานการควบคุมเหตุการณ์รวมกับหัวหนาหนวยดับเพลิงที่มาจากภายนอก 
(7)  ตรวจสอบและยืนยันการควบคุมเหตุการณ์กับผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหมั่นใจเหตุการณ์ สงบแลว เพ่ือ

แจง ED ขอยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 
2.4)  ทีมสื่อสารและประสานงาน (Communication Team) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  จัดใหมีอุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์สื่อสาร ของ Emergency Center ใหเพียงพอ เหมาะสมและ

พรอมใชงาน เชน โทรศัพท์ แฟกซ์ วิทยุสื่อสาร CCTV 
(3)  ท าหนาที่ในการแจงเหตุ ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานตางๆ รวมถึงการบันทึกเหตุการณต์างๆ 
(4)  รายงานผลการดาเนินงานให ED รับทราบอยางสม่ าเสมอ 
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(5)  บันทึกเหตุการณ์ตางๆ ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนลงในสมุดบันทึก 
2.5)  ทีมประชาสัมพันธ์ (CSR Team) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  รวมรวมขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสงให ศปก.กนอ. เพ่ือจัดเตรียมออก

แถลงการณ์ ฉบับแรก (Press Release) ส าหรับการใหชี้แจงขอมูล 
(3)  ติดตามขาวสาร และวิเคราะห์สถานการณ์ดานขาวสาร เพ่ือประเมินผลกระทบดานภาพลักษณ์ 

ตลอดจนวางแผนการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจกับสื่อมวลชน และสาธารณชน 
(4)  ใหการตอนรับขาราชการ ผูสื่อขาว และบุคคลภายนอก ใหอยูในบริเวณที่กาหนดและชี้แจง

เหตุการณ์เบื้องตนใหรับทราบ 
(5)  ประสานงานกับทีมประชาสัมพันธ์ของโรงงานที่เกิดเหตุและผูเกี่ยวข องรวมแถลงขาว ตอ

สื่อมวลชนโดยก าหนดเนื้อหา และประเด็นในการแถลงขาวใหผูมีหนาที่ในการ แถลงขาว 
2.6)  ทีมสนับสนุน (Support Team) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  เตรียมความพรอมอุปกรณ์ส านักงาน เชน บอร์ด โต฿ะ เกาอ้ีใน Emergency Center พรอมใชงาน 
(3)  จัดพนักงานเพ่ือสนับสนุนงานดานธุรการใน Emergency Center 
(4)  จัดเตรียมรถยนต์พรอมพนักงานขับรถ เพ่ือสนับสนุนงานของ Emergency Center 
(5)  จัดหาเสบียงอาหาร น้ าดื่มและอุปกรณ์ เครื่องใชที่จ าเป็น 
(6)  จัดเตรียมสถานที่ หองพักรับรอง ส าหรับเจาหนาที่ สื่อมวลชนหรือชุมชน รวมถึงสถานที่อพยพ 

2.7)  ทีม Utility (Utility Team) 
(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  จัดเจาหนาที่สนับสนุนการซอมบ ารุงฉุกเฉินในดานตางๆ ไดแก เครื่องกล ไฟฟูา โยธา 
(3)  จัดเจาหนาที่สนับสนุนการจายน้ าส ารองในการดับเพลิง การระบายน้ า และการควบคุมน้ าเสีย 
(4)  จัดใหมีวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือใชปูองกันหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(5)  สนับสนุนดานการซอมแซม แกไข หรือกอสรางฉุกเฉิน ตามท่ีมีการรองขอ 
(6)  ส ารวจความเสียหายและประเมินระยะเวลาการฟื้นคืนกลับหลังภาวะฉุกเฉิน รายงานตอ ED 
(7)  ด าเนินฟ้ืนฟูภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน และรายงานผล ตามแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ภาวะ

ฉุกเฉิน (Emer.02) 

5.3  ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังที่ภัยไดยุติหรือผานพนไปแลว เป็นการด าเนินการทั้ง

ปวง เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย เป็นหนาที่ของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ที่ตองด าเนินการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสรางขวัญและก าลังใจของประชาชนผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ 
และเป็นการฟื้นฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว 
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ขั้นตอนการใหการฟ้ืนฟูผูประสบภัยความชวยเหลือและฟ้ืนฟูบูรณะ ดังนี้ 
1) ประสานกับโรงงานในนิคมฯ ในการส ารวจและประเมินความเสียหายพื้นท่ีและแจงตอส านักงานนิคมฯ 
2) ประสานหนวยงานฟ้ืนฟูบูรณะส ารวจความเสียหายดานสิ่งกอสราง อาคารสถานที่ตางๆ เพ่ือท าการ

ซอมแซมหรือรื้อถอน รวมทั้งฟ้ืนฟูและตรวจสอบระบบจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่นิคมฯ อาทิ ระบบ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

3) ประสานหนวยงานในพ้ืนที่ และโรงงานในนิคมฯ ในการจัดหาที่พักชั่วคราว ด าเนินการฟ้ืนฟู เยียวยา 
และใหการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในเบื้องตน 

4) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สรางความเขาใจ เยี่ยมเยียน พบปะ ชวยเหลือ สนับสนุนชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบ 

5) ก ากับดูแลใหโรงงานด าเนินการตามแผนปูองกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย และติดตามเฝูาระวัง 
อยางตอเนื่อง 

6) รวมกับหนวยงานความปลอดภัยในพ้ืนที่ในการรักษาความปลอดภัยแกบุคคล สถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภค 

7) ติดตามขอมูลความชวยเหลือ การติดตามเฝูาระวัง และการฟ้ืนฟูบูรณะจากโรงงาน และรายงานตอผูมี
สวนเกี่ยวของ 

8) รวมกับหนวยงานในพ้ืนที่ในการด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ดวยการคนหา
ขอเท็จจริง ใหขอมูลที่จ าเป็น ตลอดจนขอมูลเชิงพ้ืนที่ เพื่อใชประกอบการอธิบายถึงสาเหตุของการเกิด
อัคคีภัย 

9) ด าเนินการชี้แจงขอมูลตอสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น และการด าเนินการตางๆ 
10) ศึกษาผลกระทบจากอัคคีภัยที่มีตอชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่นิคมฯ เพ่ือน าไปใชเป็นขอมูลในการ

จัดการภัยในอนาคต 

6. การตรวจสอบหาสาเหตุ 
ผูประกอบการใดที่กอใหเกิดภัยและท าใหเกิดผลกระทบเป็นวงกวาง นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จะ

พิจารณาสั่งการใหระงับการประกอบกิจการและหยุดกิจกรรมดังกลาวทันที และด าเนินการตรวจสอบและหา
สาเหตุของภัย โดยใชบุคลากรหรือองค์กรหนวยงานที่มีประสบการณ์และความช านาญเป็นที่ยอมรับตอสาธารณะ
ชน ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบและสาเหตุตอคณะท างานฯ ที่ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จัดตั้งขึ้น 
ซึ่งประกอบดวย หนวยงานวิชาการ หนวยงานทองถิ่น ผูแทนชุมชน รวมทั้งมีที่ปรึกษาจากสถาบันตางๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เป็นผูพิจารณา 
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บทที่ 4 
การป้องกันและบรรเทาภัยจากอุบัติภัย (สารเคมีและวัตถุอันตราย) 

--------------------------------  
1. บทน า 

การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไดเติบโตอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดการผลิตและการน าเขา
สารเคมีและวัตถุอันตรายตางๆ เขามาใชในประเทศเป็นจ านวนมาก ปัญหาหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดคือ การเกิด
อุบัติเหตุจากสารเคมีและวัตถุอันตรายทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนสงหลากหลายรูปแบบทั้งการรั่วไหล 
เพลิงไหม และการระเบิด ประกอบกับผูประกอบการบางสวนขาดความรู ความเขาใจ ตลอดจนขาดความ
ระมัดระวัง ในเรื่องความปลอดภัยซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติภัย และน ามาซึ่งความเสียหายตอชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนสิ่งแวดลอมได ดังนั้น จ าเป็นตองมีมาตรการปูองกันและมีการเตรียมความพรอมในการแกไขปัญหา
อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายส าหรับการแกไขปัญหาจากสารเคมีและวัตถุอันตราย คณะรัฐมนตรีไดให
ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ ไดจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมี
และวัตถุอันตราย เมื่อ พ.ศ. 2550 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกลาว 
จึงไดจัดท ากรอบแนวทางส าหรับการปูองกันและบรรเทาภัยจากอุบัติภัย (สารเคมีและวัตถุอันตราย) ไวเชนกัน 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือปูองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เกิดจากอุบัติภัย 
(สารเคมีและวัตถุอันตราย) 

2.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกัน และประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของเพ่ือใหสามารถด าเนินการปูองกันและแกไขปัญหาการเกิดอุบัติภัยไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

2.3  เพ่ือก าหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของและองค์กรเครือขายทุกภาคสวนในการ
ปูองกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากอุบัติภัย (สารเคมีและวัตถุอันตราย) ใหชัดเจน บูรณาการ
รวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. นิยามศัพท์ 

อุบัติภัย (สารเคมีและวัตถุอันตราย สารชีวภาพ และสารกัมมันตรังสี) หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นจากการใช
สารเคมี วัตถุอันตราย สารชีวภาพ และสารกัมมันตรังสี ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอบุคคล ทรัพย์สินและสิ่งแวดลอม 

ภัยท่ีเกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง ภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล เพลิงไหม
และการระเบิด ซึ่งเกี่ยวของกับสถานที่ที่มีการเก็บ การใช การบรรจุ และการขนสง ทั้งที่เคลื่อนที่ไดและเคลื่อนที่
ไมได 
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สารเคมีและวัตถุอนัตราย หมายถึง สิ่งที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) วัตถุที่ระเบิดได้ หมายถึง เป็นสารที่เกิดการระเบิดได เมื่อไดรับความรอน เปลวไฟ ถูกกระแทกหรือ
จุดระเบิด เชน กระสุนปืน ดินระเบิด ดินปืน ตัวจุดระเบิดพลุ แก฿ป ประทัด ดอกไมไฟ เป็นตน 

(2) ก๊าซ หมายถึง ก฿าซที่สามารถติดไฟไดงายเมื่อไดรับความรอน หรือ เปลวไฟ เชน ก฿าซหุงตม  ก฿าซ
ไฮโดรเจน ก฿าซบิวเทน เป็นตน หรือก฿าซที่เม่ือสูดดมกลิ่นหรือสัมผัสถูกรางกายแลว ท าใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพและอาจเสียชีวิตได เชน ก฿าซคลอรีน ก฿าซแอมโมเนีย เป็นตน หรือ ก฿าซที่ถูกอัดไวในถัง
ดวยความดันสูง เมื่อถูกกระแทกอยางแรงอาจเกิดระเบิดได เชน ก฿าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก฿าซ
ออกซิเจน เป็นตน 

(3) ของเหลวไวไฟ หมายถึง ของเหลวที่สามารถติดไฟไดงายเมื่อไดรับความรอนหรือเปลวไฟ เชน       
บิวเทน เมทิลแอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ น้ ามัน เป็นตน 

(4) ของแข็งไวไฟ หมายถึง สารที่ลุกไหมไดงายเมื่อไดรับความรอนหรือ เปลวไฟ เชน ไมขีดไฟ ก ามะถัน 
ฟอสฟอรัส ลิกไนต์ เป็นตน หรือสารที่เมื่อถูกน้ าหรือความชื้นจะท าใหเกิดก฿าซไวไฟ ซึ่งลุกไหมได เชน 
แคลเซียมคาร์ไบด์ โซเดียม เป็นตน 

(5) สารออกซิไดซ์และสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ หมายถึง สารที่ตัวเองไมเกิดการลุกไหม แตชวยใหสาร
อ่ืนลุกไหมไดโดยสลายตัวใหก฿าซออกซิเจนออกมา เชน ปุยแอมโมเนียมไนเตรท ดางทับทิม เป็นตน  
หรือ สารที่สลายตัวแลวใหก฿าซออกซิเจน ซึ่งจะท าใหตัวเองและสารอื่นเกิดการลุกไหม เชน อะเซทติล
เปอร์ออกไซด์ เป็นตน 

(6) สารมีพิษและสารติดเชื้อโรค หมายถึง สารที่เมื่อกิน สัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดลมหายใจรับสารนี้แลว 
เป็นอันตรายตอรางกายและอาจท าใหเสียชีวิตได เชน ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม ยาฆาแมลง หรือสารที่
ปนเปื้อนกับอาหารแลวกินเขาไปจะเป็นอันตราย เชน สารละลายพลาสติก หรือสารติดเชื้อ ไดแก 
เชื้อจุลินทรีย์ เป็นตน 

(7) วัสดุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบใดๆ ที่มีองค์ประกอบสวนหนึ่ง มีโครงสรางภายใน
อะตอมไมคงตัว และสลายตัวโดยการปลดปลอยรังสีออกมา เชน โคบอลต์ -60 เรเดียม -226 เป็นตน 

(8) สารกัดกร่อน หมายถึง สารที่มีคุณสมบัติในการท าลายเนื้อเยื่อของรางกาย เชน กรดดาง เป็นตน 
(9) สารหรือวัตถุอื่นที่อาจเป็นอันตรายได้ หมายถึง สารที่ไมไดจัดอยูในประเภทใดใน 8 ประเภท ขางตน

แตสามารถกอใหเกิดอันตรายได เชน สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เป็นตน 

4. กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและระงับอุบัติภัย (สารเคมีและวัตถุอันตราย) แบงเป็น 3 ระยะ คือ 
4.1  การปฏิบัติก่อนเกิดอุบัติภัย เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือปูองกันและเตรียมการเผชิญเหตุการณ์อุบัติภัยไว
ลวงหนา โดยก าหนดใหมีมาตรการทางการตรวจสอบ อาทิ การประเมินความเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยในนิคมฯ 
การศึกษาบัญชีรายการสารเคมีและวิธีการจัดการสารเคมีที่เป็นความเสี่ยงและอันตรายของโรงงาน การตรวจสอบ
พ้ืนที่จุดเสี่ยง ระบบความปลอดภัย การตรวจสอบโรงงาน อุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวกับการระงับอุบัติภัย อุปกรณ์
สื่อสารของนิคมฯ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา การฝึกซอมแผนปูองกันและระงับอุบัติภัย และการรณรงค์ปูองกัน
การเกิดอุบัติภัย  
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4.2  การปฏิบัติระหว่างเกิดอุบัติภัย เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยเป็นไปอยางมีระบบ มี
การก าหนดแนวปฏิบัติระหวางเกิดอุบัติภัย 
4.3  การปฏิบัติหลังเกิดอุบัติภัย เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือส ารวจรวบรวมขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นและ
ฟ้ืนฟู/ปรับปรุง/แกไขพ้ืนที่ที่ไดรับความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมโดยเร็วที่สุด 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและระงับอุบัติภัย 
5.1  ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัยในการการป้องกันและลดผลกระทบ 

1. มาตรการทางการตรวจสอบ 
 ประเมินความเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 
 ศึกษาบัญชีรายการสารเคมีและวิธีการจัดการสารเคมีที่เป็นความเสี่ยงและอันตรายของโรงงาน 

เพ่ือใหทราบถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแตละกระบวนการตั้งแตการขนถาย การ
จัดเก็บวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์  

 ด าเนินการรวมกับผูประกอบการในการตรวจพื้นที่ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติภัย สารเคมีหก
รั่วไหล ตรวจสอบระบบความปลอดภัย และตรวจโรงงานตามแบบตรวจความปลอดภัย Safety 
Thailand Checklist 

 ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวของกับการระงับอัคคีภัย (กรณีสารเคมีหกรั่วไหลและเกิดไฟไหม)
ใหพรอมใชงานตลอดเวลา อาทิ 
 รถดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ เดือนละ 2 ครั้ง  
 ตรวจสอบถังดับเพลิง  
 ตรวจสอบตูดับเพลิง  
 ทดสอบสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องสูบน้ าเสีย ปริมาณและแหลงน้ า

ส ารองส าหรับดับเพลิง 
 ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารของนิคมฯ อาทิ วิทยุสื่อสาร VDO Conference ระบบอินเตอร์เน็ท เป็น

ตน ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
2. มาตรการทางกฎหมาย 

 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของโรงงาน
ความเสี่ยง 12 ประเภท 

 ประเมินความเสี่ยงอุบัติภัยและมาตรการปูองกันของโรงงานที่มีความเสี่ยงอุบัติภัยสูงหรือปานกลาง 
 ด าเนินการฝึกซอมเพ่ือทดสอบแผนปูองกันและระงับอุบัติภัย อยางนอยปีละ 1 ครั้ง พรอมทั้ง

ปรับปรุงแผนฯ ใหเป็นปัจจุบัน 
3. มาตรการการศึกษาและอบรม 

 รวมรวมขอมูลการเกิดเหตุการณ์อุบัติภัย และทบทวนถึงสาเหตุที่ท าใหเกิดอุบัติภัยที่ผานมา 
 น าขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห์เพ่ือจัดหามาตรการปูองกันการเกิดซ้ า 
 จัดอบรมกระบวนการท างานที่ถูกตองและปลอดภัย เพ่ือใหพนักงานตระหนักเรื่องความปลอดภัย 
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 จัดอบรมเรื่องการปูองกันและระงับอุบัติภัยเบื้องตน วิธีการแจงเหตุเพลิงไหมใหแกพนักงาน 
 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์โครงการความปลอดภัยรวมกับผูประกอบการในนิคมฯ และใน

กลุมพ้ืนที่อยางตอเนื่อง 
 เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอุบัติภัยผานสื่อตางๆ ของนิคมฯ อยางสม่ าเสมอ เพ่ือ

เสริมสรางจิตส านึกในการรวมกันปูองกันและแกไขปัญหาอัคคีภัยอยางจริงจัง 

5.2  ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดภัย  
1. บทบาทของผู้ประกอบการในนิคมฯ 

 แจงเหตุและรายงานเมื่อเกิดภัยขนาดเล็กระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ ใหกับ
เจาหนาที่นิคมฯ บานหวา ทราบ ตามชองทางการสื่อสารที่ก าหนด ทันที่เมื่อเกิดเหตุหรือตามผังการ
สื่อสารและประสานงานตามดานลาง 

 

แผนผังการสื่อสารและประสานงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบานหวา 
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โทร 0 2253 0561ต่อ 4404 
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 ควบคุมและระงับเหตุ ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบโรงงาน/สถานประกอบการที่เกิดเหตุ ตอง
ด าเนินการควบคุม สั่งการในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นตามแผนฉุกเฉินของโรงงาน เพ่ือควบคุ ม
เหตุการณ์ไมใหขยายตัวลุกลามสงผลกระทบตอโรงงาน/สถานประกอบการขางเคียงหรือชุมชน และ
รายงานเหตุการณ์มายังส านักงานนิคมอุตสาหกรรม .. . . . . . . . . . .  ที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Center) เป็นระยะๆ ในกรณีที่ เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให
ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบของโรงงาน/สถานประกอบการจัดสงผูแทนที่มีอ านาจในการสั่งการ
หรือตัดสินใจมาประจ ายังศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา เพ่ือประสานงาน
ในการควบคุมเหตุการณ์รวมกับทางนิคมอุตสาหกรรมบานหวาตอไป 

  
โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงงาน/สถานที่เกิดเหตุ 

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า 

โรงงานที่อยู่ข้างเคียง 

กนอ. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชนที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรยีมพรอม)  
    แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 
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2. บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
 เจาหนาที่นิคมฯ ท าหนาที่รับ-แจงเหตุ กรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน และรายงาน ผอ.นิคมฯ ทราบ  

(เหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน/นิคมฯ) 
 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมขอมูลและบันทึกรายละเอียดของสถานการณ์ ใน

แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินเบื้องตน (Emer.01) ขอมูลประกอบดวย 
 สถานที่เกิดเหตุ / ต าแหนงที่เกิดเหตุ 
 ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ระบุเหตุใหชัดเจน เชน ไฟไหม สารเคมีรั่วไหล ระเบิด เป็นตน) 
 ความรุนแรงและผลกระทบ (ผูบาดเจ็บ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความเสียหายเบื้องตน) 
 สภาพอากาศและทิศทางลม 
 ความตองการความชวยเหลือ/สนับสนุน เชน รถดับเพลิง ทีมกูภัยสารเคมี เป็นตน 

 ผอ.นิคมฯ สื่อสารเหตุการณ์ไปยังผูเกี่ยวของ ไดแก 
 รายงานเหตุการณ์ รผก.ปก1 เพ่ือทราบขอมูลและยกระดับสถานการณ์ 
 แจง ศปก.กนอ. เพ่ือทราบขอมูลและการยกระดับสถานการณ์ พรอมทั้งขอรับการสนับสนุน

ขอมูลและอุปกรณ์ตางๆ ตามการรองขอของนิคมฯ 
 แจง ผูประกอบการในพ้ืนที่นิคมฯ เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 
 แจง หนวยงานทองถิ่นท่ีอยูในพื้นท่ีใกลเคียง เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 

 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่นิคมฯ ลงพื้นที่เพ่ือติดตามสถานการณ์และรายงานผูเกี่ยวของทราบ 
 ผอ.นิคมฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายสั่งการผูเกี่ยวของเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Center) เพ่ือท าหนาที่รวบรวมขอมูลขาวสาร ติดตามเฝูาระวังสถานการณ์และ
รายงานสถานการณ์ใหผูเกี่ยวของทราบเป็นระยะๆ และท าหนาที่รวมกับผูพัฒนา บริษัท ไทยอินดัส
เตรียล เอสเตท จ ากัด ในฐานะผูอ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director: ED) 

 ในกรณีที่เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา แจงทองถิ่นเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุน และเรียนเชิญผูอ านวยการทองถิ่น (นายกเทศมนตรี/นายอ าเภอ) ท าหนาที่
บัญชาการเหตุการณ์ (ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ตามแผน ปภ.ชาติ) 

 เมื่อผูอ านวยการทองถิ่นบัญชาการเหตุการณ์แลว ใหการปฏิบัติเป็นไปตามอ านาจหนาที่ตาม
กฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนขอมูลพื้นที่ตอผูบัญชาการเหตุการณ์  
 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนการจัดตั้งสถานที่ตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

หรือศูนย์อ านวยการรวมในภาวะฉุกเฉินจังหวัด โดยอาจพิจารณาใชสถานที่ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม
บานหวา ส านักงานเทศบาลเขตพ้ืนที่ หรือศาลากลางจังหวัด และสถานที่อ่ืนที่พิจารณาแลวเห็นวา
ปลอดภัย 

 ผอ.นิคมฯ ประสานงานกับ ศปก.กนอ. ในการใหขอมูลในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการจัดเตรียมขาวสาร
ส าหรับประชาสัมพันธ์ใหกระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเป็นระยะๆ 
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (นิคมฯ สามารถจัดการเองได้) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 

 

นิคมอุตสาหกรรม 
บ้านหว้า 

     แผนผังการปฏิบัติภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (นิคมฯ สามารถจัดการเองได้) 
 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
• อ าเภอบางปะอิน 
• ทต.ปราสาททอง 
• อบต. บ้านหว้า 
• อบต.บ้านโพ 

รพ.ท้องที่ / รพ.เอกชน 
ที่มีข้อตกลงกับโรงงาน 

(กรณีมีผู้บาดเจ็บ) 

ประธานชุมชน/ชุมชน 
ที่คาดว่าได้รับผลกระทบ 

ศปก.กนอ. 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประธานชุมชน/ชุมชน 
(แจ้งเพ่ือทราบ) 

โรงงาน/สถานประกอบการ 
ข้างเคียง 

 โรงงาน/สถานประกอบการ/ 
นิคมฯ ที่เกิดเหต ุ

ED 
 MC 

 FT 

 FL 

 FC 

 OC 

 FT 

 FL 

จุดเกิดเหตุ 

 FT 

 FL 

 FC 

FT 

 FL 

 แจ้งเพื่อทราบ/ 
เตรียมพร้อม 

 แจ้งเพื่อทราบ/เตรียมพร้อม 

 แจ้ง
เพื่อ

ทราบ/
เตรียม
พร้อม 

 แจ้ง
เพื่อ

ทราบ/
เตรียม
พร้อม 

 แจ้งเพื่อ
ทราบและ
ขอความ
ช่วยเหลือ 
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ระดับ 1, 2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงงาน/สถานที่เกิดเหตุ 

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า โรงงานที่อยู่ข้างเคียง 

กนอ. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชนที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินนิคมฯบ้านหว้า ระดับท้องถิ่น (ระดับ 1,2) 

รายงานตามแบบฟอร์มIEAT-Emer.01  ผู้ผลิต/จ าหน่ายสารเคมี 
และวัตถุอันตราย 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรยีมพรอม)  
    แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 

 

สภอ.บางปะอิน 
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1)  ผู้อ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน : ED (Emergency Director) 

(1) เป็นผูมีอ านาจสูงสุดในการอ านวยการระงับเหตุฉุกเฉินที่ Emergency Center ประเมิน
สถานการณ์ ระดับความเสี่ยง และวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ในการระงับเหตุ ดังนี้ 
 สรางความปลอดภัยใหกับพนักงาน 
 ลดความรุนแรงของเหตุการณ์ โดยใหมีความสูญเสียนอยที่สุด 
 ควบคุมไมใหมีการท าลายสภาพแวดลอม และสงผลกระทบตอชุมชน 

(2)  ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการระงับเหตุ ทั้งทางดานก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ 
(3)  พิจารณายกระดับของเหตุฉุกเฉินและขอความชวยเหลือจากภายนอก 
(4)  รายงานสถานการณ์เหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนให ผูบริหารของการนิคมฯ และหนวยงานราชการในพ้ืนที่ 
(5)  ตัดสินใจยกเลิกภาวะฉุกเฉิน เมื่อเห็นวาสามารถควบคุมเหตุการณ์ได 
(6)  ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์เบื้องตนแกสื่อมวลชน หนวยงานราชการและชุมชน 
(7)  สั่งการใหด าเนินการตรวจสอบความเสียหาย สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ และก าหนด

มาตรการปูองกันเบื้องตน 
2.2)  ผู้ประสานงาน : MC (Mutual Aid Coordinator) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  รวมรวมขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การด าเนินการแกไขเหตุการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิด

รายงานตอ ED 
(3)  ประสานงานการสนับสนุน ก าลังพล เครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณ์ตางๆ จากศูนย์ควบคุม

ภาวะฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา และโรงงานที่เกิดเหตุ ก าหนด/จัดพ้ืนที่ เพ่ือเป็นจุด
รวมทรัพยากร 

(4)  ติดตามความคืบหนาในการด าเนินการตามค าสั่งและรายงานการปฏิบัติให ED รับทราบเป็นระยะ 
2.3)  หัวหน้าทีมระงับเหตุ (Response Team) 

(1)  OC, FC นิคมอุตสาหกรรมบานหวา เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพ่ือประเมินสถานการณ์ (Size Up) 
เหตุการณ์ ความรุนแรงและผลกระทบ 

(2)  สั่งการ และควบคุมการชวยชีวิตผูที่ไดรับบาดเจ็บ 
(3)  เลือกเทคนิค และวิธีการระงับเหตุรวมกับที่ผูรับผิดของโรงงานที่เกิดเหตุหรือผูรับมอบหมาย 
(4)  วางแผน และควบคุมใหมีการใชทรัพยากรในการระงับเหตุอยางเหมาะสม เชน ก าลังคน สาร

ดับเพลิง น้ าดับเพลิง โฟม ฯลฯ รวมถึงการจัดเตรียมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการของทีมดับเพลิง 
(5)  รายงานสถานการณ์/ประเมินสถานการณ์จากจุดเกิดเหตุให ED ทราบเป็นระยะ พรอมความ

ชวยเหลือที่ตองการ 
(6)  ประสานงานการควบคุมเหตุการณ์รวมกับหัวหนาหนวยดับเพลิงที่มาจากภายนอก 
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(7)  ตรวจสอบและยืนยันการควบคุมเหตุการณ์กับผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหมั่นใจเหตุการณ์ สงบแลว เพ่ือ
แจง ED ขอยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 

2.4)  ทีมสื่อสารและประสานงาน (Communication Team) 
(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  จัดใหมีอุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์สื่อสาร ของ Emergency Center ใหเพียงพอ เหมาะสมและ

พรอมใชงาน เชน โทรศัพท์ แฟกซ์ วิทยุสื่อสาร CCTV 
(3)  ท าหนาที่ในการแจงเหตุ ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานตางๆ รวมถึงการบันทึกเหตุการณ์ตางๆ 
(4)  รายงานผลการดาเนินงานให ED รับทราบอยางสม่ าเสมอ 
(5)  บันทึกเหตุการณ์ตางๆ ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนลงในสมุดบันทึก 

2.5)  ทีมประชาสัมพันธ์ (CSR Team) 
(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  รวมรวมขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสงให ศปก.กนอ. เพ่ือจัดเตรียมออก

แถลงการณ์ ฉบับแรก (Press Release) ส าหรับการใหชี้แจงขอมูล 
(3)  ติดตามขาวสาร และวิเคราะห์สถานการณ์ดานขาวสาร เพ่ือประเมินผลกระทบดานภาพลักษณ์ 

ตลอดจนวางแผนการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจกับสื่อมวลชน และสาธารณชน 
(4)  ใหการตอนรับขาราชการ ผูสื่อขาว และบุคคลภายนอก ใหอยูในบริเวณที่กาหนดและชี้แจง

เหตุการณ์เบื้องตนใหรับทราบ 
(5)  ประสานงานกับทีมประชาสัมพันธ์ของโรงงานที่เกิดเหตุและผูเกี่ยวของรวมแถลงขาว ตอ

สื่อมวลชนโดยก าหนดเนื้อหา และประเด็นในการแถลงขาวใหผูมีหนาที่ในการ แถลงขาว 
2.6)  ทีมสนับสนุน (Support Team) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  เตรียมความพรอมอุปกรณ์ส านักงาน เชน บอร์ด โต฿ะ เกาอ้ีใน Emergency Center พรอมใชงาน 
(3)  จัดพนักงานเพ่ือสนับสนุนงานดานธุรการใน Emergency Center 
(4)  จัดเตรียมรถยนต์พรอมพนักงานขับรถ เพ่ือสนับสนุนงานของ Emergency Center 
(5)  จัดหาเสบียงอาหาร น้ าดื่มและอุปกรณ์ เครื่องใชที่จ าเป็น 
(6)  จัดเตรียมสถานที่ หองพักรับรอง ส าหรับเจาหนาที่ สื่อมวลชนหรือชุมชน รวมถึงสถานที่อพยพ 

2.7)  ทีม Utility (Utility Team) 
(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  จัดเจาหนาที่สนับสนุนการซอมบ ารุงฉุกเฉินในดานตางๆ ไดแก เครื่องกล ไฟฟูา โยธา 
(3)  จัดเจาหนาที่สนับสนุนการจายน้ าส ารองในการดับเพลิง การระบายน้ า และการควบคุมน้ าเสีย 
(4)  จัดใหมีวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือใชปูองกันหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(5)  สนับสนุนดานการซอมแซม แกไข หรือกอสรางฉุกเฉิน ตามท่ีมีการรองขอ 
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(6)  ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปการและประเมินระยะเวลาการฟ้ืนคืนกลับหลังภาวะฉุกเฉิน 
รายงานตอ ED 

(7)  ด าเนินฟ้ืนฟูภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน และรายงานผล ตามแบบฟอร์ม รายงานเหตุการณ์ภาวะ
ฉุกเฉิน (Emer.02) 

5.3  ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังที่ภัยไดยุติหรือผานพนไปแลว เป็นการด า เนินการทั้ง

ปวง เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย เป็นหนาที่ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่ตองด าเนินการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสรางขวัญและก าลังใจของประชาชนผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ 
และเป็นการฟื้นฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว 

ขั้นตอนการใหการฟ้ืนฟูผูประสบภัยความชวยเหลือและฟ้ืนฟูบูรณะ ดังนี้ 
1) ประสานหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ และโรงงานในนิคมฯ ในการจัดสงผูบาดเจ็บ ด าเนินการฟ้ืนฟู 

เยียวยา และใหการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากอุบัติภัยจากสารเคมีในเบื้องตน (กรณีมี
ผูไดรับบาดเจ็บ) 

2) ประสานกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในการใหผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของเขาตรวจสอบพ้ืนที่กอนด าเนินการแกไขใหบริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณขางเคียง
เกิดความปลอดภัย 

3) ประสานกับโรงงานในนิคมฯ ในการส ารวจและประเมินความเสียหายพ้ืนที่และแจงตอส านักงานนิคมฯ 
4) ประสานหนวยงานฟ้ืนฟูบูรณะส ารวจความเสียหายดานสิ่งกอสราง อาคารสถานที่ตางๆ เพ่ือท าการ

ซอมแซมหรือรื้อถอน 
5) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สรางความเขาใจ เยี่ยมเยียน ชวยเหลือ สนับสนุนชุมชนที่ไดรับผลกระทบ 
6) ก ากับดูแลใหโรงงานด าเนินการตามแผนปูองกันและบรรเทาภัยจากอุบัติภัย และติดตามเฝูาระวัง 

อยางตอเนื่อง 
7) รวมกับหนวยงานความปลอดภัยในพ้ืนที่ในการรักษาความปลอดภัยแกบุคคล สถานที่ และระบบ

สาธารณูปโภค 
8) ติดตามขอมูลความชวยเหลือ การติดตามเฝูาระวัง และการฟ้ืนฟูบูรณะจากโรงงาน และรายงานตอผูมี

สวนเกี่ยวของ 
9) รวมกับหนวยงานในพ้ืนที่ในการด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี ดวย

การคนหาขอเท็จจริง  ใหขอมูลที่จ าเป็น ตลอดจนขอมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือใชประกอบการอธิบายถึงสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี 

10) ด าเนินการชี้แจงขอมูลตอสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการด าเนินการตางๆ 

6. การตรวจสอบหาสาเหตุ 
ผูประกอบการใดที่กอใหเกิดภัยและท าใหเกิดผลกระทบเป็นวงกวาง นิคมอุตสาหกรรมบานหวาจะ

พิจารณาสั่งการใหระงับการประกอบกิจการและหยุดกิจกรรมดังกลาวทันที และด าเนินการตรวจสอบและหา
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สาเหตุของภัย โดยใชบุคลากรหรือองค์กรหนวยงานที่มีประสบการณ์และความช านาญเป็นที่ยอมรับตอสาธารณะ
ชน ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบและสาเหตุตอคณะท างานฯ ที่ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา จัดตั้งขึ้น 
ซึ่งประกอบดวย หนวยงานวิชาการ หนวยงานทองถิ่น ผูแทนชุมชน รวมทั้งมีที่ปรึกษาจากสถาบันตางๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เป็นผูพิจารณา 
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บทที่ 5 
การป้องกันและบรรเทาภัยจากการท างาน 

-------------------------------- 
1. บทน า 

การด าเนินงานของอุตสาหกรรมประเภทตางๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม การกอสราง การขนสง สภาพ
ของการท างานที่มีเครื่องจักร กระบวนการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นแกคนปฏิบัติงาน เกิด
จากการที่กระบวนการผลิตไมสมบูรณ์บกพรองขณะท างาน มีมลพิษออกมาสูบริเวณการท างาน มลพิษปนเปื้อน
สภาวะแวดลอมในการท างาน เป็นอันตรายตอสุขภาพอนามัยของคนท างาน เครื่องจักรท างานมีเสียงดังเกิน
มาตรฐาน สภาพการท างานที่มีการใชสารเคมีอันตรายเป็นวัตถุดิบ ความจ าเป็นในการใชอุณหภูมิสูง ความดันสูงใน
กระบวนการผลิต เพ่ือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุดิบเป็นสินคาอันตราย สิ่งตางๆ เหลานี้มีผลกระทบกับ
คนท างานโดยตรง ดังนั้น การปูองกันโดยการก าหนดมาตรการการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะเป็น
การปูองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับคนท างานไดในระดับหนึ่ง 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือปูองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากภัยจากการท างาน 
2.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกัน และประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของเพ่ือใหสามารถด าเนินการปูองกันและแกไขปัญหาภัยจากการท างานไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

2.3  เพ่ือก าหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของและองค์กรเครือขายทุกภาคสวนในการ
ปูองกันและบรรเทาภัยจากการท างานใหชัดเจน บูรณาการรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. นิยามศัพท์ 

ภัยจากการท างาน (ไฟฟูา พฤติกรรมของมนุษย์ ลักษณะกายภาพของอาคาร สภาพแวดลอม) หมายถึง 
ภัยที่เกิดขึ้นระหวางการท างาน ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตของโรงงาน ภายในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ทาเรือ
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจเกิดจากความขัดของของระบบไฟฟูาภายในโรงงาน พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความประมาท 
คะนอง ขาดความรอบคอบ ลักษณะภายภาพของอาคารที่เกิดจากความผิดปกติของโครงสราง สภาพแวดลอม
โดยรอบที่ไมเหมาะตอการท างาน สงผลกระทบตอกระบวนการผลิต และกอใหเกิดอันตราย ความสูญเสียตอชีวิต 
ทรัพย์สินในเวลาทันทีทันใดหรือชวงเวลาถัดไปของโรงงาน ภายในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม และทาเรืออุตสาหกรรม 

4. กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากการท างาน แบงเป็น 3 ระยะ คือ 
4.1  การปฏิบัติก่อนเกิดภัยจากการท างาน เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือปูองกันโอกาสในการเกิดภัยจากการ
ท างานไวลวงหนา โดยก าหนดใหมีมาตรการทางการตรวจสอบ อาทิ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของโรงงานใน
การปูองกันและลดความเสี่ยงเรื่องภัยจากการท างาน การปฏิบัติตาม พรบ.คุมครองแรงงาน พรบ.ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างาน การตรวจสอบพ้ืนที่จุดเสี่ยง ระบบความปลอดภัย การตรวจสอบ
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โรงงาน อุปกรณ์และระบบตางๆ ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสารของนิคมฯ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา การฝึกซอมแผน
ปูองกันและบรรเทาภัยจากการท างาน และการรณรงค์ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน  
4.2  การปฏิบัติระหว่างเกิดภัยจากการท างาน เป็นการด าเนินการตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยเป็นไปอยาง
มีระบบ มีการก าหนดแนวปฏิบัติระหวางเกิดภัยจากการท างาน 
4.3  การปฏิบัติหลังเกิดภัยจากการท างาน เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือส ารวจรวบรวมขอมูลความเสียหายที่
เกิดข้ึนและฟ้ืนฟู/ปรับปรุง/แกไขพ้ืนที่ที่ไดรับความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมโดยเร็วที่สุด 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากการท างาน 
5.1  ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัยในการการป้องกันและลดผลกระทบ 

1. มาตรการทางการตรวจสอบ 
 ประเมินความเสี่ยงของการภัยจากการท างานในพ้ืนทีน่ิคมอุตสาหกรรม 
 ด าเนินการรวมกับผูประกอบการในการตรวจพ้ืนที่ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงตอการเกิดภัยจากการท างาน 

สารเคมีหกรั่วไหล ตรวจสอบระบบความปลอดภัย และตรวจโรงงานตามแบบตรวจความปลอดภัย 
Safety Thailand Checklist 

 ตรวจและก ากับโรงงาน ใหมีการแจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) ใหแก
ผูปฏิบัติงาน/ผูรับเหมาทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารของนิคมฯ อาทิ วิทยุสื่อสาร VDO Conference ระบบอินเตอร์เน็ท เป็น
ตน ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

 กรณีโรงงานมีการด าเนินการหยุดซอมบ ารุงใหญ ขอใหโรงงานแจงขอมูลลวงหนาอยางนอย 45 วัน 
พรอมทั้งแจงรายงานการด าเนินการ รายละเอียดประกอบดวย 
 วัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ 
 วันที่เริ่มลดก าลังการผลิต/วันที่เริ่มงานซอมบ ารุงใหญ 
 รายการอุปกรณ์หลักและงานหลัก 
 ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
 รายการปริมาณสารเคมีที่คงคางอยูในอุปกรณ์หลัก (ชื่ออุปกรณ์/ชื่อสารเคมี/จ านวน) 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)/มาตรการที่ใชในการควบคุมความปลอดภัย สิ่งแวดลอม 

และอาชีวอนามัย 
 รายชื่อบริษัทผูรับเหมา/จ านวนผูรับเหมา และลักษณะงานที่ท า ในงานซอมบ ารุงใหญ 
 ผูจัดการโครงการ/ผูจัดการดานความปลอดภัยของโรงงาน 

2. มาตรการทางกฎหมาย 
 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของโรงงาน

ความเสี่ยง 12 ประเภท 
 ประเมินความเสี่ยงภัยจากการท างานและมาตรการปูองกันของโรงงานที่มีความเสี่ยงภัยจากการ

ท างานสูงหรือปานกลาง 
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 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยในการท างาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

 ด าเนินการฝึกซอมเพ่ือทดสอบแผนปูองกันและบรรเทาภัยจากการท างาน อยางนอยปีละ 1 ครั้ง 
พรอมทั้งปรับปรุงแผนฯ ใหเป็นปัจจุบัน 

3. มาตรการการศึกษาและอบรม 
 ติดตามใหโรงงานจัดสงขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานในโรงงาน ใหกับนิคม

อุตสาหกรรม 
 รวมรวมขอมูลการเกิดเหตุการณ์ภัยจากการท างาน และทบทวนถึงสาเหตุที่ท าใหภัยที่ผานมา 
 น าขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห์เพ่ือจัดหามาตรการปูองกันการเกิดซ้ า 
 ทบทวนถึงสาเหตุการเกิดภัยจากการท างานที่ผานมา และจัดท าสรุปบทเรียนของการเกิดภัยจากการ

ท างานครั้งส าคัญเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการตอไป 
 จัดอบรมกระบวนการท างานที่ถูกตองและปลอดภัย เพ่ือใหพนักงานตระหนักเรื่องความปลอดภัย 
 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์โครงการความปลอดภัยเพ่ือใหนิคมฯ ตระหนักอยางตอเนื่อง 
 เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาภัยจากการท างานผานสื่อตางๆ ของนิคมฯ อยาง

สม่ าเสมอ เพ่ือเสริมสรางจิตส านึกในการรวมกันปูองกันและแกไขปัญหาการเกิดภัยจากการท างาน
อยางจริงจัง 

5.2  ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดภัย  
1. บทบาทของผู้ประกอบการในนิคมฯ 

 แจงเหตุและรายงานเมื่อเกิดภัยขนาดเล็กระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ ใหกับ
เจาหนาที่นิคมฯ บ้านหว้า ทราบ ตามชองทางการสื่อสารที่ก าหนด ทันที่เมื่อเกิดเหตุหรือตามผังการ
สื่อสารและประสานงานตามดานลาง 
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แผนผังการสื่อสารและประสานงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ควบคุมและระงับเหตุ ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบโรงงาน/สถานประกอบการที่เกิดเหตุ ตอง
ด าเนินการควบคุม สั่งการในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นตามแผนฉุกเฉินของโรงงาน เพ่ือควบคุม
เหตุการณ์ไมใหขยายตัวลุกลามสงผลกระทบตอโรงงาน/สถานประกอบการขางเคียงหรือชุมชน และ
รายงานเหตุการณ์มายังส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Center) เป็นระยะๆ ในกรณีที่ เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให
ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบของโรงงาน/สถานประกอบการจัดสงผูแทนที่มีอ านาจในการสั่งการ
หรือตัดสินใจมาประจ ายังศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา เพ่ือประสานงาน
ในการควบคุมเหตุการณ์รวมกับทางนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ตอไป 

 
 
 

 

0-2650-090909-2295-5589 โทรสาร 

โทรศัพท์ : ในเวลา 0 3535 0141 
              นอกเวลา 0 3535 0142-5 
              ตลอด  24 ช่ัวโมง 0 3535 0142 
              Mobile 08 1365 4028 

IEAT.WAR ROOM 
โทร. 0 2253 0561 ต่อ 1 
สายตรง 0 2257 0876 
(FAX) 0 2257 0877-8 
E-mail 
warroom1@ieat.mail.go.th 

รผก.ปก1  
โทร.0 22530561 ต่อ 2203 
(FAX) 0 2650 0212 

ผช.ผวก.ปก.1  
โทร.0 2253 0561ต่อ 4416 
ผอ.ฝปก.1  
โทร 0 2253 0561ต่อ 4404 
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แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
 เจาหนาที่นิคมฯ ท าหนาที่รับ-แจงเหตุ กรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน และรายงาน ผอ.นิคมฯ ทราบ  

(เหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน/นิคมฯ) 
 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมขอมูลและบันทึกรายละเอียดของสถานการณ์ ใน

แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินเบื้องตน (Emer.01) ขอมูลประกอบดวย 
 สถานที่เกิดเหตุ / ต าแหนงที่เกิดเหตุ 
 ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ระบุเหตุใหชัดเจน เชน ไฟไหม สารเคมีรั่วไหล ระเบิด เป็นตน) 
 ความรุนแรงและผลกระทบ (ผูบาดเจ็บ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความเสียหายเบื้องตน) 
 สภาพอากาศและทิศทางลม 
 ความตองการความชวยเหลือ/สนับสนุน เชน รถดับเพลิง ทีมกูภัยสารเคมี เป็นตน 

 ผอ.นิคมฯ สื่อสารเหตุการณ์ไปยังผูเกี่ยวของ ไดแก 
 รายงานเหตุการณ์ รผก.ปก1 เพ่ือทราบขอมูลและยกระดับสถานการณ์ 

โรงงาน/สถานที่เกิดเหตุ 

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า 

โรงงานที่อยู่ข้างเคียง 

กนอ. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชนที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 

 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรยีมพรอม)  
    แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 
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 แจง ศปก.กนอ. เพ่ือทราบขอมูลและการยกระดับสถานการณ์ พรอมทั้งขอรับการสนับสนุน
ขอมูลและอุปกรณ์ตางๆ ตามการรองขอของนิคมฯ 

 แจง ผูประกอบการในพ้ืนที่นิคมฯ เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 
 แจง หนวยงานทองถิ่นท่ีอยูในพื้นท่ีใกลเคียง เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 

 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่นิคมฯ ลงพื้นที่เพ่ือติดตามสถานการณ์และรายงานผูเกี่ยวของทราบ 
 ผอ.นิคมฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายสั่งการผูเกี่ยวของเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Center) เพ่ือท าหนาที่รวบรวมขอมูลขาวสาร ติดตามเฝูาระวังสถานการณ์และ
รายงานสถานการณ์ใหผูเกี่ยวของทราบเป็นระยะๆ และท าหนาที่รวมกับผูพัฒนา บริษัท ไทยอินดัส
เตรียล เอสเตท จ ากัด ในฐานะผูอ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director: ED) 

 ในกรณีที่เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวาแจงทองถิ่นเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุน และเรียนเชิญผูอ านวยการทองถิ่น (นายกเทศมนตรี/นายอ าเภอ) ท าหนาที่
บัญชาการเหตุการณ์ (ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ตามแผน ปภ.ชาติ) 

 เมื่อผูอ านวยการทองถิ่นบัญชาการเหตุการณ์แลว ใหการปฏิบัติเป็นไปตามอ านาจหนาที่ตาม
กฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนขอมูลพื้นที่ตอผูบัญชาการเหตุการณ์  
 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนการจัดตั้งสถานที่ตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

หรือศูนย์อ านวยการรวมในภาวะฉุกเฉินจังหวัด โดยอาจพิจารณาใชสถานที่ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม
บานหวา ส านักงานเทศบาลเขตพ้ืนที่ หรือศาลากลางจังหวัด และสถานที่อ่ืนที่พิจารณาแลวเห็นวา
ปลอดภัย 

 ผอ.นิคมฯ ประสานงานกับ ศปก.กนอ. ในการใหขอมูลในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการจัดเตรียมขาวสาร
ส าหรับประชาสัมพันธ์ใหกระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเป็นระยะๆ 

โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (นิคมฯ สามารถจัดการเองได้) 
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นิคมอุตสาหกรรม 
บ้านหว้า 

โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (นิคมฯ สามารถจัดการเองได้) 
 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
• อ าเภอบางปะอิน 
• ทต.ปราสาททอง 
• อบต. บ้านหว้า 
• อบต.บ้านโพ 

รพ.ท้องที่ / รพ.เอกชน 
ที่มีข้อตกลงกับโรงงาน 

(กรณีมีผู้บาดเจ็บ) 

ประธานชุมชน/ชุมชน 
ที่คาดว่าได้รับผลกระทบ 

ศปก.กนอ. 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประธานชุมชน/ชุมชน 
(แจ้งเพ่ือทราบ) 

โรงงาน/สถานประกอบการ 
ข้างเคียง 

 โรงงาน/สถานประกอบการ/ 
นิคมฯ ที่เกิดเหต ุ

ED 

 MC 

 FT 

 FL 

 FC 

 OC 

 FT 

 FL 

จุดเกิดเหตุ 

 FT 

 FL 

 FC 

FT 

 FL 

 แจ้งเพื่อทราบ/ 
เตรียมพร้อม 

 แจ้งเพื่อทราบ/เตรียมพร้อม 

 แจ้ง
เพื่อ

ทราบ/
เตรียม
พร้อม 

 แจ้ง
เพื่อ

ทราบ/
เตรียม
พร้อม 

 แจ้งเพื่อ
ทราบและ
ขอความ
ช่วยเหลือ 
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ระดับ 1, 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1)  ผู้อ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน : ED (Emergency Director) 

(1) เป็นผูมีอ านาจสูงสุดในการอ านวยการระงับเหตุฉุกเฉินที่ Emergency Center ประเมิน
สถานการณ์ ระดับความเสี่ยง และวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ในการระงับเหตุ ดังนี้ 

โรงงาน/สถานที่เกิดเหตุ 

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า โรงงานที่อยู่ข้างเคียง 

กนอ. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชนที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ระดับ 1, 2) 

 

รายงานตามแบบฟอร์มIEAT-Emer.01  สภอ.บางปะอิน 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรยีมพรอม)  
    แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 
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 สรางความปลอดภัยใหกับพนักงาน 
 ลดความรุนแรงของเหตุการณ์ โดยใหมีความสูญเสียนอยที่สุด 
 ควบคุมไมใหมีการท าลายสภาพแวดลอม และสงผลกระทบตอชุมชน 

(2)  ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการระงับเหตุ ทั้งทางดานก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ 
(3)  พิจารณายกระดับของเหตุฉุกเฉินและขอความชวยเหลือจากภายนอก 
(4)  รายงานสถานการณ์เหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนให ผูบริหารของการนิคมฯ และหนวยงานราชการในพ้ืนที่ 
(5)  ตัดสินใจยกเลิกภาวะฉุกเฉิน เมื่อเห็นวาสามารถควบคุมเหตุการณ์ได 
(6)  ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์เบื้องตนแกสื่อมวลชน หนวยงานราชการและชุมชน 
(7)  สั่งการใหด าเนินการตรวจสอบความเสียหาย สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ และก าหนด

มาตรการปูองกันเบื้องตน 
2.2)  ผู้ประสานงาน : MC (Mutual Aid Coordinator) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  รวมรวมขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การด าเนินการแกไขเหตุการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิด

รายงานตอ ED 
(3)  ประสานงานการสนับสนุน ก าลังพล เครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณ์ตางๆ จากศูนย์ควบคุม

ภาวะฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมบานหวาและโรงงานที่เกิดเหตุ ก าหนด/จัดพ้ืนที่ เพ่ือเป็นจุด
รวมทรัพยากร 

(4)  ติดตามความคืบหนาในการด าเนินการตามค าสั่งและรายงานการปฏิบัติให ED รับทราบเป็นระยะ 
2.3)  หัวหน้าทีมระงับเหตุ (Response Team) 

(1)  OC, FC นิคมอุตสาหกรรมบานหวา เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพ่ือประเมินสถานการณ์ (Size Up) 
เหตุการณ์ ความรุนแรงและผลกระทบ 

(2)  สั่งการ และควบคุมการชวยชีวิตผูที่ไดรับบาดเจ็บ 
(3)  เลือกเทคนิค และวิธีการระงับเหตุรวมกับที่ผูรับผิดของโรงงานที่เกิดเหตุหรือผูรับมอบหมาย 
(4)  วางแผน และควบคุมใหมีการใชทรัพยากรในการระงับเหตุอยางเหมาะสม เชน ก าลังคน สาร

ดับเพลิง น้ าดับเพลิง โฟม ฯลฯ รวมถึงการจัดเตรียมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการของทีมดับเพลิง 
(5)  รายงานสถานการณ์/ประเมินสถานการณ์จากจุดเกิดเหตุให ED ทราบเป็นระยะ พรอมความ

ชวยเหลือที่ตองการ 
(6)  ประสานงานการควบคุมเหตุการณ์รวมกับหัวหนาหนวยดับเพลิงที่มาจากภายนอก 
(7)  ตรวจสอบและยืนยันการควบคุมเหตุการณ์กับผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหมั่นใจเหตุการณ์ สงบแลว เพ่ือ
แจง ED ขอยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 

2.4)  ทีมสื่อสารและประสานงาน (Communication Team) 
(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
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(2)  จัดใหมีอุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์สื่อสาร ของ Emergency Center ใหเพียงพอ เหมาะสมและ
พรอมใชงาน เชน โทรศัพท์ แฟกซ์ วิทยุสื่อสาร CCTV 

(3)  ท าหนาที่ในการแจงเหตุ ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานตางๆ รวมถึงการบันทึกเหตุการณ์ตางๆ 
(4)  รายงานผลการดาเนินงานให ED รับทราบอยางสม่ าเสมอ 
(5)  บันทึกเหตุการณ์ตางๆ ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนลงในสมุดบันทึก 

2.5)  ทีมประชาสัมพันธ์ (CSR Team) 
(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  รวมรวมขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสงให ศปก.กนอ. เพ่ือจัดเตรียมออก

แถลงการณ์ ฉบับแรก (Press Release) ส าหรับการใหชี้แจงขอมูล 
(3)  ติดตามขาวสาร และวิเคราะห์สถานการณ์ดานขาวสาร เพ่ือประเมินผลกระทบดานภาพลักษณ์ 

ตลอดจนวางแผนการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจกับสื่อมวลชน และสาธารณชน 
(4)  ใหการตอนรับขาราชการ ผูสื่อขาว และบุคคลภายนอก ใหอยูในบริเวณที่กาหนดและชี้แจง

เหตุการณ์เบื้องตนใหรับทราบ 
(5)  ประสานงานกับทีมประชาสัมพันธ์ของโรงงานที่เกิดเหตุและผูเกี่ยวของรวมแถลงขาว ตอ

สื่อมวลชนโดยก าหนดเนื้อหา และประเด็นในการแถลงขาวใหผูมีหนาที่ในการ แถลงขาว 
2.6)  ทีมสนับสนุน (Support Team) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที ่Emergency Center 
(2)  เตรียมความพรอมอุปกรณ์ส านักงาน เชน บอร์ด โต฿ะ เกาอ้ีใน Emergency Center พรอมใชงาน 
(3)  จัดพนักงานเพ่ือสนับสนุนงานดานธุรการใน Emergency Center 
(4)  จัดเตรียมรถยนต์พรอมพนักงานขับรถ เพ่ือสนับสนุนงานของ Emergency Center 
(5)  จัดหาเสบียงอาหาร น้ าดื่มและอุปกรณ์ เครื่องใชที่จ าเป็น 
(6)  จัดเตรียมสถานที่ หองพักรับรอง ส าหรับเจาหนาที่ สื่อมวลชนหรือชุมชน รวมถึงสถานที่อพยพ 

2.7)  ทีม Utility (Utility Team) 
(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  จัดเจาหนาที่สนับสนุนการซอมบ ารุงฉุกเฉินในดานตางๆ ไดแก เครื่องกล ไฟฟูา โยธา 
(3)  จัดเจาหนาที่สนับสนุนการจายน้ าส ารองในการดับเพลิง การระบายน้ า และการควบคุมน้ าเสีย 
(4)  จัดใหมีวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือใชปูองกันหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(5)  สนับสนุนดานการซอมแซม แกไข หรือกอสรางฉุกเฉิน ตามท่ีมีการรองขอ 
(6)  ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปการและประเมินระยะเวลาการฟ้ืนคืนกลับหลังภาวะฉุกเฉิน 

รายงานตอ ED 
(7)  ด าเนินฟ้ืนฟูภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน และรายงานผล ตามแบบฟอร์ม รายงานเหตุการณ์ภาวะ

ฉุกเฉิน (Emer.02) 
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5.3  ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังที่ภัยไดยุติหรือผานพนไปแลว เป็นการด า เนินการทั้ง

ปวง เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย เป็นหนาที่ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่ตองด าเนินการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสรางขวัญและก าลังใจของประชาชนผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ 
และเป็นการฟื้นฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว 

ขั้นตอนการใหการฟ้ืนฟูผูประสบภัยความชวยเหลือและฟ้ืนฟูบูรณะ ดังนี้ 
1) ประสานหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ และโรงงานในนิคมฯ ในการจัดสงผูบาดเจ็บ ด าเนินการฟ้ืนฟู 

เยียวยา และใหการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากอุบัติภัยจากสารเคมีในเบื้องตน (กรณีมี
ผูไดรับบาดเจ็บ) 

2) ประสานกับโรงงานในนิคมฯ ในการส ารวจและประเมินความเสียหายและแจงส านักงานนิคมฯ  
3) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สรางความเขาใจ เยี่ยมเยียน พบปะ ชวยเหลือ สนับสนุนพนักงานที่ไดรับ

ผลกระทบ 
4) ก ากับดูแลใหโรงงานด าเนินการตามแผนปูองกันและบรรเทาภัยจากการท างาน ตลอดจนการปฏิบัติ

ตาม พรบ.คุมครองแรงงาน พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างาน 
5) ติดตามขอมูลความชวยเหลือ การดูแลพนักงานของโรงงาน รวมทั้งเฝูาระวังอยางตอเนื่อง และรายงาน

ผูมีสวนเกี่ยวของ 
6) รวมกับหนวยงานความปลอดภัยในพ้ืนที่ในการรักษาความปลอดภัยแกบุคคล สถานที่ และระบบ

สาธารณูปโภค 
7) รวมกับโรงงานในการด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดภัยจากการท างาน โดยพิจารณาจาก

รายละเอียดที่เกิดขึ้น ประกอบคูมือการท างาน รวมถึงสภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ และสรุปเป็นสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุ   

8) ด าเนินการชี้แจงขอมูลตอสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการด าเนินการตางๆ 
9) ศึกษาผลกระทบจากภัยจากการท างาน เพ่ือน าไปใชเป็นขอมูลในการจัดการภัยในอนาคต 

6. การตรวจสอบหาสาเหตุ 
ผูประกอบการใดที่กอใหเกิดภัยและท าใหเกิดผลกระทบเป็นวงกวาง นิคมอุตสาหกรรมบานหวาจะ

พิจารณาสั่งการใหระงับการประกอบกิจการและหยุดกิจกรรมดังกลาวทันที และด าเนินการตรวจสอบและหา
สาเหตุของภัย โดยใชบุคลากรหรือองค์กรหนวยงานที่มีประสบการณ์และความช านาญเป็นที่ยอมรับตอสาธารณะ
ชน ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบและสาเหตุตอคณะท างานฯ ที่ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา จัดตั้งขึ้น 
ซึ่งประกอบดวย หนวยงานวิชาการ หนวยงานทองถิ่น ผูแทนชุมชน รวมทั้งมีที่ปรึกษาจากสถาบันตางๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เป็นผูพิจารณา 
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บทที่ 6 
การป้องกันและบรรเทาภัยจากการจราจร 

-------------------------------- 
1. บทน า 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและตอเนื่อง เป็นสาเหตุประการหนึ่งที่กอใหเกิดภัยจากการ
คมนาคมและการขนสง ซึ่งกลายเป็นปัญหาส าคัญที่กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน 
ประชาชนและของรัฐเป็นอยางมาก อีกทั้งมีแนวโนมท าใหเกิดสาธารณภัยที่ซับซอนอ่ืนๆ เชน ภัยจากการขนสง
สารเคมีและวัตถุอันตราย การรั่วไหลของน้ ามันหรือสารอันตรายลงสูแหลงน้ า และภัยจากระบบขนสงขนาดใหญ  
จึงจ าเป็นตองมีการเตรียมความพรอม และก าหนดมาตรการการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกัน
และลดผลกระทบที่จะเกิดกับสาธารณชนใหมีนอยที่สุด 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือปูองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากภัยจากการจราจร 
2.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกัน และประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของเพ่ือใหสามารถด าเนินการปูองกันและแกไขปัญหาภัยจากการจราจรไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

2.3  เพ่ือก าหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของและองค์กรเครือขายทุกภาคสวนในการ
ปูองกันและบรรเทาภัยจากการจราจรใหชัดเจน บูรณาการรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. นิยามศัพท์ 

ภัยจากการจราจร (ทางบก/ทางน้ าภายในนิคมอุตสาหกรรม และทาเรืออุตสาหกรรม) หมายถึง ภัยที่เกิด
จากการคมนาคมขนสงทั้งทางบก และทางน้ า ซึ่งเชื่อมตอภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรม กอใหเกิดความ
เสียหายตอชีวิตทรัพย์สินของพนักงาน ประชาชน โรงงานอุตสาหกรรม และของรัฐเป็นจ านวนมาก 

4. กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากการจราจร แบงเป็น 3 ระยะ คือ 
4.1  การปฏิบัติก่อนเกิดภัยจากการจราจร เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือปูองกันโอกาสในการเกิดภัยจาก
การจราจรไวลวงหนา โดยก าหนดใหมีมาตรการทางการตรวจสอบ อาทิ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของ
โรงงานในการปูองกันและลดความเสี่ยงเรื่องภัยจากการจราจร ติดตามการปฏิบัติตามประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เรื่อง การควบคุมการจราจรในกลุมนิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรมพ้ืนที่
มาบตาพุด การตรวจสอบพื้นท่ีจุดเสี่ยง ระบบความปลอดภัย อุปกรณ์และระบบตางๆ ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสารของ
นิคมฯ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา การฝึกซอมแผนปูองกันและบรรเทาภัยจากการจราจร และการรณรงค์ปูองกัน
การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร 
4.2  การปฏิบัติระหว่างเกิดภัยจากการจราจร เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยเป็นไปอยาง
มีระบบ มีการก าหนดแนวปฏิบัติระหวางเกิดภัยจากการจราจร 
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4.3  การปฏิบัติหลังเกิดภัยจากการจราจร เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือส ารวจรวบรวมขอมูลความเสียหายที่
เกิดข้ึนและฟ้ืนฟู/ปรับปรุง/แกไขพ้ืนที่ที่ไดรับความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมโดยเร็วที่สุด 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากการจราจร 
5.1  ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัยในการการป้องกันและลดผลกระทบ 

1. มาตรการทางการตรวจสอบ 
 ประเมินความเสี่ยงของการภัยจากการจราจรในพ้ืนทีน่ิคมอุตสาหกรรม 
 ด าเนินการรวมกับผูประกอบการในการตรวจพื้นที่ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงตอการเกิดภัยจากการ สารเคมี

จราจรสารเคมีหกรั่วไหล ตรวจสอบระบบความปลอดภัย และตรวจโรงงานตามแบบตรวจความ
ปลอดภัย Safety Thailand Checklist 

 ตรวจและก ากับโรงงาน ใหมีการแจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) ใหแก
ผูปฏิบัติงาน/ผูรับเหมาทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารของนิคมฯ อาทิ วิทยุสื่อสาร VDO Conference ระบบอินเตอร์เน็ท เป็น
ตน ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

 ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวของกับการระงับอัคคีภัยใหพรอมใชงานตลอดเวลา อาทิ 
 รถดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ เดือนละ 2 ครั้ง  
 ตรวจสอบถังดับเพลิง  
 ตรวจสอบตูดับเพลิง  
 ทดสอบสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน  
 ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องสูบน้ าเสีย  
 ปริมาณและแหลงน้ าส ารองส าหรับดับเพลิง 

2. มาตรการทางกฎหมาย 
 ประเมินความเสี่ยงภัยจากการจราจรและมาตรการปูองกันของโรงงานที่มีความเสี่ยงภัยจาก

การจราจรสูงหรือปานกลาง 
 แนวปฏิบัติตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เรื่อง การควบคุมการจราจรในกลุม

นิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรมพ้ืนที่มาบตาพุด 
 ด าเนินการฝึกซอมเพ่ือทดสอบแผนปูองกันและบรรเทาภัยจากการจราจร อยางนอยปีละ 1 ครั้ง 

พรอมทั้งปรับปรุงแผนฯ ใหเป็นปัจจุบัน 
3. มาตรการการศึกษาและอบรม 

 ติดตามใหโรงงานจัดสงขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรของโรงงาน ใหกับนิคมอุตสาหกรรม 
 รวมรวมขอมูลการเกิดเหตุการณ์ภัยจากการจราจร และทบทวนถึงสาเหตุที่ท าใหภัยที่ผานมา 
 น าขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห์เพ่ือจัดหามาตรการปูองกันการเกิดซ้ า 
 ทบทวนถึงสาเหตุการเกิดภัยจากการจราจรที่ผานมา และจัดท าสรุปบทเรียนของการเกิดภัยจาก

การจราจรครั้งส าคัญเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการตอไป 
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 จัดอบรมกระบวนการท างานที่ถูกตองและปลอดภัย เพ่ือใหพนักงานตระหนักเรื่องความปลอดภัย 
 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์โครงการความปลอดภัยเพื่อใหนิคมฯ ตระหนักอยางตอเนื่อง 
 เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาภัยจากการจราจรผานสื่อตางๆ ของนิคมฯ อยาง

สม่ าเสมอ เพ่ือเสริมสรางจิตส านึกในการรวมกันปูองกันและแกไขปัญหาการเกิดภัยจากการท างาน
อยางจริงจัง 

 รณรงค์ใหโรงงานปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของและคลอบคลุมในเรื่องการแกไขปัญหาดานอุบัติเหตุ
อยางเครงครัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ใหทราบถึงบทลงโทษที่ชัดเจนส าหรับผูที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือบทบัญญัติที่ก าหนด 

5.2  ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดภัย  
1. บทบาทของผู้ประกอบการในนิคมฯ 

 แจงเหตุและรายงานเมื่อเกิดภัยขนาดเล็กระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ ใหกับ
เจาหนาที่นิคมฯ บานหวาทราบ ตามชองทางการสื่อสารที่ก าหนด ทันที่เมื่อเกิดเหตุหรือตามผังการ
สื่อสารและประสานงานตามดานลาง 
 

แผนผังการสื่อสารและประสานงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-2650-090909-2295-5589 โทรสาร 

โทรศัพท์ : ในเวลา 0 3535 0141 
              นอกเวลา 0 3535 0142-5 
              ตลอด  24 ช่ัวโมง 0 3535 0142 
              Mobile 08 1365 4028 

IEAT.WAR ROOM 
โทร. 0 2253 0561 ต่อ 1 
สายตรง 0 2257 0876 
(FAX) 0 2257 0877-8 
E-mail 
warroom1@ieat.mail.go.th 

รผก.ปก1  
โทร.0 22530561 ต่อ 2203 
(FAX) 0 2650 0212 

ผช.ผวก.ปก.1  
โทร.0 2253 0561ต่อ 4416 
ผอ.ฝปก.1  
โทร 0 2253 0561ต่อ 4404 
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 ควบคุมและระงับเหตุ ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบโรงงาน/สถานประกอบการที่เกิดเหตุ ตอง
ด าเนินการควบคุม สั่งการในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นตามแผนฉุกเฉินของโรงงาน เพ่ือควบคุม
เหตุการณ์ไมใหขยายตัวลุกลามสงผลกระทบตอโรงงาน/สถานประกอบการขางเคียงหรือชุมชน และ
รายงานเหตุการณ์มายังส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Center) เป็นระยะๆ ในกรณีที่ เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให
ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบของโรงงาน/สถานประกอบการจัดสงผูแทนที่มีอ านาจในการสั่งการ
หรือตัดสินใจมาประจ ายังศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา เพ่ือประสานงาน
ในการควบคุมเหตุการณ์รวมกับทางนิคมอุตสาหกรรมบานหวาตอไป 

 
แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สถานที่เกิดเหต ุ

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า 

กนอ. 

เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร           
สภอ.บางปะอิน/ทางหลวง 

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 

 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรยีมพรอม)  
    แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 

 

สถานประกอบการ      
ของผู้เกิดเหตุ 

สถานประกอบการทั่วไป 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชุมชนที่คาดว่า 

จะได้รับผลกระทบ 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



 

- 50 - 
 

 
2. บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 

 เจาหนาที่นิคมฯ ท าหนาที่รับ-แจงเหตุ กรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน และรายงาน ผอ.นิคมฯ ทราบ  
(เหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน/นิคมฯ) 

 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมขอมูลและบันทึกรายละเอียดของสถานการณ์ ใน
แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินเบื้องตน (Emer.01) ขอมูลประกอบดวย 
 สถานที่เกิดเหตุ / ต าแหนงที่เกิดเหตุ 
 ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ระบุเหตุใหชัดเจน เชน ไฟไหม สารเคมีรั่วไหล ระเบิด เป็นตน) 
 ความรุนแรงและผลกระทบ (ผูบาดเจ็บ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความเสียหายเบื้องตน) 
 สภาพอากาศและทิศทางลม 
 ความตองการความชวยเหลือ/สนับสนุน เชน รถดับเพลิง ทีมกูภัยสารเคมี เป็นตน 

 ผอ.นิคมฯ สื่อสารเหตุการณ์ไปยังผูเกี่ยวของ ไดแก 
 รายงานเหตุการณ์ รผก.ปก.1 เพ่ือทราบขอมูลและยกระดับสถานการณ์ 
 แจง ศปก.กนอ. เพ่ือทราบขอมูลและการยกระดับสถานการณ์ พรอมทั้งขอรับการสนับสนุน

ขอมูลและอุปกรณ์ตางๆ ตามการรองขอของนิคมฯ 
 แจง ผูประกอบการในพ้ืนที่นิคมฯ เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 
 แจง หนวยงานทองถิ่นท่ีอยูในพื้นท่ีใกลเคียง เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 

 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่นิคมฯ ลงพื้นที่เพ่ือติดตามสถานการณ์และรายงานผูเกี่ยวของทราบ 
 ผอ.นิคมฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายสั่งการผูเกี่ยวของเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Center) เพ่ือท าหนาที่รวบรวมขอมูลขาวสาร ติดตามเฝูาระวังสถานการณ์และ
รายงานสถานการณ์ใหผูเกี่ยวของทราบเป็นระยะๆ และท าหนาที่รวมกับผูพัฒนา ผูพัฒนา บริษัท 
ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จ ากัด ในฐานะผูอ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director: 
ED) 

 ในกรณีที่เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา แจงทองถิ่นเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุน และเรียนเชิญผูอ านวยการทองถิ่น (นายกเทศมนตรี /นายอ าเภอ) ท าหนาที่
บัญชาการเหตุการณ์ (ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ตามแผน ปภ.ชาติ) 

 เมื่อผูอ านวยการทองถิ่นบัญชาการเหตุการณ์แลว ใหการปฏิบัติเป็นไปตามอ านาจหนาที่ตาม
กฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนขอมูลพื้นที่ตอผูบัญชาการเหตุการณ์  
 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนการจัดตั้งสถานที่ตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

หรือศูนย์อ านวยการรวมในภาวะฉุกเฉินจังหวัด โดยอาจพิจารณาใชสถานที่ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม
บานหวา ส านักงานเทศบาลเขตพ้ืนที่ หรือศาลากลางจังหวัด และสถานที่อ่ืนที่พิจารณาแลวเห็นวา
ปลอดภัย 



 

- 51 - 
 

 ผอ.นิคมฯ ประสานงานกับ ศปก.กนอ. ในการใหขอมูลในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการจัดเตรียมขาวสาร
ส าหรับประชาสัมพันธ์ใหกระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานที่เก่ียวของทราบเป็นระยะๆ 

 
โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (นิคมฯ สามารถจัดการเองได้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นิคมอุตสาหกรรม 
บ้านหว้า 

โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (นิคมฯ สามารถจัดการเองได้) 
 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ 
• อ าเภอบางปะอิน 
• ทต.ปราสาททอง 
• อบต. บ้านหว้า 
• อบต.บ้านโพ 

รพ.ท้องที่ / รพ.เอกชน 
ที่มีข้อตกลงกับโรงงาน 

(กรณีมีผู้บาดเจ็บ) 

ประธานชุมชน/ชุมชน 
ที่คาดว่าได้รับผลกระทบ 

ศปก.กนอ. 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประธานชุมชน/ชุมชน 
(แจ้งเพ่ือทราบ) 

โรงงาน/สถานประกอบการ 
ข้างเคียง 

 โรงงาน/สถานประกอบการ/ 
นิคมฯบ้านหว้า 

ED 

 MC 

 FT 

 FL 

 FC 

 OC 

 FT 

 FL 

จุดเกิดเหตุ 

 FT 

 FL 

 FC 

FT 

 FL 

 แจ้งเพื่อทราบ/ 
เตรียมพร้อม 

 แจ้งเพื่อทราบ/เตรียมพร้อม 

 แจ้ง
เพื่อ

ทราบ/
เตรียม
พร้อม 

 แจ้ง
เพื่อ

ทราบ/
เตรียม
พร้อม 

 แจ้งเพื่อ
ทราบและ
ขอความ
ช่วยเหลือ 
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ระดับ 1, 2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1)  ผู้อ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน : ED (Emergency Director) 

(1) เป็นผูมีอ านาจสูงสุดในการอ านวยการระงับเหตุฉุกเฉินที่ Emergency Center ประเมิน
สถานการณ์ ระดับความเสี่ยง และวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ในการระงับเหตุ ดังนี้ 
 สรางความปลอดภัยใหกับพนักงาน 
 ลดความรุนแรงของเหตุการณ์ โดยใหมีความสูญเสียนอยที่สุด 
 ควบคุมไมใหมีการท าลายสภาพแวดลอม และสงผลกระทบตอชุมชน 

โรงงาน/สถานที่เกิดเหตุ 

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า โรงงานที่อยู่ข้างเคียง 

กนอ. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชนที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ระดับ 1, 2) 

 

รายงานตามแบบฟอร์มIEAT-Emer.01  สภอ.บางปะอิน/ทางหลวง 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรยีมพรอม)  
    แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 
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(2)  ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการระงับเหตุ ทั้งทางดานก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ 
(3)  พิจารณายกระดับของเหตุฉุกเฉินและขอความชวยเหลือจากภายนอก 
(4)  รายงานสถานการณ์เหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนให ผูบริหารของการนิคมฯ และหนวยงานราชการในพ้ืนที่ 
(5)  ตัดสินใจยกเลิกภาวะฉุกเฉิน เมื่อเห็นวาสามารถควบคุมเหตุการณ์ได 
(6)  ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์เบื้องตนแกสื่อมวลชน หนวยงานราชการและชุมชน 
(7)  สั่งการใหด าเนินการตรวจสอบความเสียหาย สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ และก าหนด

มาตรการปูองกันเบื้องตน 
2.2)  ผู้ประสานงาน : MC (Mutual Aid Coordinator) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  รวมรวมขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การด าเนินการแกไขเหตุการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิด

รายงานตอ ED 
(3)  ประสานงานการสนับสนุน ก าลังพล เครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณ์ตางๆ จากศูนย์ควบคุม

ภาวะฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา และโรงงานที่เกิดเหตุ ก าหนด/จัดพ้ืนที่ เพ่ือเป็นจุด
รวมทรัพยากร 

(4)  ติดตามความคืบหนาในการด าเนินการตามค าสั่งและรายงานการปฏิบัติให ED รับทราบเป็นระยะ 
2.3)  หัวหน้าทีมระงับเหตุ (Response Team) 

(1)  OC, FC นิคมอุตสาหกรรมบานหวา เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพ่ือประเมินสถานการณ์ (Size Up) 
เหตุการณ์ ความรุนแรงและผลกระทบ 

(2)  สั่งการ และควบคุมการชวยชีวิตผูที่ไดรับบาดเจ็บ 
(3)  เลือกเทคนิค และวิธีการระงับเหตุรวมกับที่ผูรับผิดของโรงงานที่เกิดเหตุหรือผูรับมอบหมาย 
(4)  วางแผน และควบคุมใหมีการใชทรัพยากรในการระงับเหตุอยางเหมาะสม เชน ก าลังคน สาร

ดับเพลิง น้ าดับเพลิง โฟม ฯลฯ รวมถึงการจัดเตรียมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการของทีมดับเพลิง 
(5)  รายงานสถานการณ์/ประเมินสถานการณ์จากจุดเกิดเหตุให ED ทราบเป็นระยะ พรอมความ

ชวยเหลือที่ตองการ 
(6)  ประสานงานการควบคุมเหตุการณ์รวมกับหัวหนาหนวยดับเพลิงที่มาจากภายนอก 
(7)  ตรวจสอบและยืนยันการควบคุมเหตุการณ์กับผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหมั่นใจเหตุการณ์ สงบแลว เพ่ือ

แจง ED ขอยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 
2.4)  ทีมสื่อสารและประสานงาน (Communication Team) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  จัดใหมีอุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์สื่อสาร ของ Emergency Center ใหเพียงพอ เหมาะสมและ

พรอมใชงาน เชน โทรศัพท์ แฟกซ์ วิทยุสื่อสาร CCTV 
(3)  ท าหนาที่ในการแจงเหตุ ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานตางๆ รวมถึงการบันทึกเหตุการณ์ตางๆ 
(4)  รายงานผลการดาเนินงานให ED รับทราบอยางสม่ าเสมอ 
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(5)  บันทึกเหตุการณ์ตางๆ ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนลงในสมุดบันทึก 
2.5)  ทีมประชาสัมพันธ์ (CSR Team) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  รวมรวมขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสงให ศปก.กนอ. เพ่ือจัดเตรียมออก

แถลงการณ์ ฉบับแรก (Press Release) ส าหรับการใหชี้แจงขอมูล 
(3)  ติดตามขาวสาร และวิเคราะห์สถานการณ์ดานขาวสาร เพ่ือประเมินผลกระทบดานภาพลักษณ์ 

ตลอดจนวางแผนการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจกับสื่อมวลชน และสาธารณชน 
(4)  ใหการตอนรับขาราชการ ผูสื่อขาว และบุคคลภายนอก ใหอยูในบริเวณที่กาหนดและชี้แจง

เหตุการณ์เบื้องตนใหรับทราบ 
(5)  ประสานงานกับทีมประชาสัมพันธ์ของโรงงานที่เกิดเหตุและผูเกี่ยวของรวมแถลงขาว ตอ

สื่อมวลชนโดยก าหนดเนื้อหา และประเด็นในการแถลงขาวใหผูมีหนาที่ในการ แถลงขาว 
2.6)  ทีมสนับสนุน (Support Team) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  เตรียมความพรอมอุปกรณ์ส านักงาน เชน บอร์ด โต฿ะ เกาอ้ีใน Emergency Center พรอมใชงาน 
(3)  จัดพนักงานเพ่ือสนับสนุนงานดานธุรการใน Emergency Center 
(4)  จัดเตรียมรถยนต์พรอมพนักงานขับรถ เพ่ือสนับสนุนงานของ Emergency Center 
(5)  จัดหาเสบียงอาหาร น้ าดื่มและอุปกรณ์ เครื่องใชที่จ าเป็น 
(6)  จัดเตรียมสถานที่ หองพักรับรอง ส าหรับเจาหนาที่ สื่อมวลชนหรือชุมชน รวมถึงสถานที่อพยพ 

2.7)  ทีม Utility (Utility Team) 
(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  จัดเจาหนาที่สนับสนุนการซอมบ ารุงฉุกเฉินในดานตางๆ ไดแก เครื่องกล ไฟฟูา โยธา 
(3)  จัดเจาหนาที่สนับสนุนการจายน้ าส ารองในการดับเพลิง การระบายน้ า และการควบคุมน้ าเสีย 
(4)  จัดใหมีวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือใชปูองกันหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(5)  สนับสนุนดานการซอมแซม แกไข หรือกอสรางฉุกเฉิน ตามท่ีมีการรองขอ 
(6)  ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปการและประเมินระยะเวลาการฟ้ืนคืนกลับหลังภาวะฉุกเฉิน 

รายงานตอ ED 
(7)  ด าเนินฟ้ืนฟูภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน และรายงานผล ตามแบบฟอร์ม รายงานเหตุการณ์ภาวะ

ฉุกเฉิน (Emer.02) 

5.3  ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังที่ภัยไดยุติหรือผานพนไปแลว เป็นการด า เนินการทั้ง

ปวง เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย เป็นหนาที่ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่ตองด าเนินการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสรางขวัญและก าลังใจของประชาชนผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ 
และเป็นการฟื้นฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว 
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ขั้นตอนการใหการฟ้ืนฟูผูประสบภัยความชวยเหลือและฟ้ืนฟูบูรณะ ดังนี้ 
1) ประสานหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ และโรงงานในนิคมฯ ในการจัดสงผูบาดเจ็บ ด าเนินการฟ้ืนฟู 

เยียวยา และใหการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากอุบัติภัยจากสารเคมีในเบื้องตน (กรณีมี
ผูไดรับบาดเจ็บ) 

2) ประสานกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในการใหผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของเขาตรวจสอกอนด าเนินการแกไขใหบริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณขางเคียงเกิด
ความปลอดภัย 

3) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของบพ้ืนที่ในการด าเนินการลางสารพิษตกคาง ท าความสะอาดพ้ืนถนน ไหล
ทางในนิคมฯ  

4) ประสานกับโรงงานในนิคมฯ ในการส ารวจและประเมินความเสียหายและแจงส านักงานนิคมฯ 
5) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สรางความเขาใจ เยี่ยมเยียน ชวยเหลือ สนับสนุนชุมชนที่ไดรับผลกระทบ 
6) ก ากับดูแลใหโรงงานด าเนินการตามแผนปูองกันและบรรเทาภัยจากการจราจร และติดตามเฝูาระวัง 

อยางตอเนื่อง 
7) รวมกับหนวยงานความปลอดภัยในพ้ืนที่ในการรักษาความปลอดภัยแกบุคคล สถานที่ และระบบ

สาธารณูปโภค 
8) ติดตามขอมูลความชวยเหลือ การติดตามเฝูาระวัง และการฟ้ืนฟูบูรณะจากโรงงาน และรายงานตอผูมี

สวนเกี่ยวของ 
9) รวมกับหนวยงานในพื้นท่ีในการด าเนินการสอบหาสาเหตุของการเกิดภัยจากการจราจร ดวยการคนหา

ขอเท็จจริง  ใหขอมูลที่จ าเป็น ตลอดจนขอมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือใชประกอบการอธิบายถึงสาเหตุของการ
เกิดภัยจากการจราจร 

10) ด าเนินการชี้แจงขอมูลตอสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการด าเนินการตางๆ 

6. การตรวจสอบหาสาเหตุ 
ผูประกอบการใดที่กอใหเกิดภัยและท าใหเกิดผลกระทบเป็นวงกวาง นิคมอุตสาหกรรมบานหวา จะ

พิจารณาสั่งการใหระงับการประกอบกิจการและหยุดกิจกรรมดังกลาวทันที และด าเนินการตรวจสอบและหา
สาเหตุของภัย โดยใชบุคลากรหรือองค์กรหนวยงานที่มีประสบการณ์และความช านาญเป็นที่ยอมรับตอสาธารณะ
ชน ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบและสาเหตุตอคณะท างานฯ ที่ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา จัดตั้งขึ้น 
ซึ่งประกอบดวย หนวยงานวิชาการ หนวยงานทองถิ่น ผูแทนชุมชน รวมทั้งมีที่ปรึกษาจากสถาบันตางๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เป็นผูพิจารณา 
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บทที่ 7 
การป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย 

--------------------------------  
1. บทน า 

อุทกภัย เป็นปัญหาดานสาธารณภัยที่ส าคัญเสมอมา โดยทั่วไปฤดูฝนในประเทศไทยจะอยูในชวงเดือน
พฤษภาคมถึงกันยายนของทุกปี ในชวงนี้หลายพ้ืนที่จะมีฝนตกชุกและตกติดตอกันเป็นเวลานาน จนเกิดน้ าไหลบา
มาตามผิวดินมากกวาปกติ น้ าปริมาณมากที่ไหลบาเขาทวมในพ้ืนที่ตางๆ หรือชุมชนที่ไมมีระบบระบายน้ าที่
สมบูรณ์ และท าความเสียหายแกพ้ืนที่ท าการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น เมื่อเกิดฝนตกหนักเป็น
เวลานานๆ ในแตละครั้ง มักเป็นปัญหาท าใหเกิดน้ าทวมขังและเกิดความเสียหายแกพ้ืนที่และทรัพย์สินตางๆ เสมอ 
สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก การบริหารจัดการน้ าจึงเป็นเรื่องทาทายส าหรับผูบริหาร  
ส าหรับชวงระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม โดยทั่วไปจะเกิดความแหงแลงและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น โดย
จะข้ึนสูงสุดในเดือนเมษายน ซึ่งอาจจะมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 40 – 43 องศาเซลเซียส เป็นผลใหมีอากาศรอนอบอาว
และรอนจัดเกือบทุกพ้ืนที่ของประเทศ ประกอบกับมีปริมาณน้ าฝนที่อยูในเกณฑ์ที่ต่ ากวาปกติจนท าใหหลายพ้ืนที่
ตองประสบกับความแหงแลง ขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร อุทกภัย วาตภัย และภัย
แลง เป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ การเตรียมการเพ่ือเผชิญกับสาธารณภัยดังกลาว จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือปูองกัน
และลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนใหมีนอยท่ีสุด  

2. วตัถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือปูองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุทกภัย วาตภัย และภัยแลง 
2.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกัน และประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของเพ่ือใหสามารถด าเนินการปูองกันและบรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

2.3  เพ่ือก าหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของและองค์กรเครือขายทุกภาคสวนในการ
ปูองกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติใหชัดเจน บูรณาการรวมกันเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

3. นิยามศัพท์ 

อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ าทวมพื้นดินสูงกวาระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจาก มีปริมาณน้ าฝนมากจนท า
ใหมีปริมาณน้ าสวนเกินมาเติมปริมาณน้ าผิวดินที่มีอยูตามสภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถการระบายน้ าของ
แมน้ า ล าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้ าตามธรรมชาติ ทั้ง
เจตนาและไมเจตนา จนเป็นอันตรายตอชีวิตทรัพย์สิน และสิ่งแวดลอมสามารถจ าแนกตามลักษณะการเกิดได ดังนี้ 

(1) น้ าท่วมขัง/น้ าล้นตลิ่ง (Inundation/Over bank flow) เป็นสภาวะน้ าทวมหรือสภาวะน้ าลนตลิ่ง
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ าไมมีประสิทธิภาพ มีลักษณะคอยเป็นคอยไป อันเป็นผลจากเกิดฝน
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ตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ ติดตอกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบลุมริมแมน้ า น้ าทวมขัง
สวนใหญจะเกิดบริเวณทายน้ าและแผเป็นบริเวณกวางเนื่องจากไมสามารถระบายน้ าไดทัน 

(2) น้ าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) เป็นภาวะน้ าทวมที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันในพ้ืนที่ เนื่องจากฝนตก
หนักในบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ าหรือตานน้ านอย หรืออาจเกิด
จากสาเหตุอ่ืนๆ เชน เขื่อนหรืออางเก็บน้ าพังทลาย น้ าทวมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจาก ฝนตกหนัก 
และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบระหวางหุบเขา ซึ่งอาจจะไมมีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมากอนเลยแตมี
ฝนตกหนักมากบริเวณตนน้ าที่อยูหางออกไป การเกิดน้ าทวมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ดวย
ความเร็วมาก โอกาสที่จะปูองกันและหลบหนีจึงมีนอย 

4. กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย แบงเป็น 3 ระยะ คือ 
4.1  การปฏิบัติก่อนเกิดอุทกภัย เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือปูองกันโอกาสในการเกิดอุทกภัยไวลวงหนา โดย
ก าหนดใหมีมาตรการทางการตรวจสอบ อาทิ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของโรงงานในการปูองกันและลด
ความเสี่ยงเรื่องอุทกภัย การตรวจสอบพ้ืนที่จุดเสี่ยง ระบบความปลอดภัย อุปกรณ์และระบบตางๆ ตลอดจน
อุปกรณ์สื่อสารของนิคมฯ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา การฝึกซอมแผนปูองกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย  
4.2  การปฏิบัติระหว่างเกิดอุทกภัย เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยเป็นไปอยางมีระบบ มี
การก าหนดแนวปฏิบัติระหวางเกิดอุทกภัย 
4.3  การปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือส ารวจรวบรวมขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นและ
ฟ้ืนฟู/ปรับปรุง/แกไขพ้ืนที่ที่ไดรับความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมโดยเร็วที่สุด 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย 
5.1  ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัยในการการป้องกันและลดผลกระทบ 

1. มาตรการทางการป้องกัน 
นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ไดมีการศึกษาและออกแบบระบบปูองกันน้ าทวมและรวบรวมน้ า เพ่ือลดความ

เสี่ยงโดยสรางระบบปูองกัน ไวดังนี้ 

    ระบบเขื่อนป้องกันน้ าท่วม 

นิคมอุตสาหกรรมบานหวา  มีระบบปูองกันน้ าทวมโดยการสรางคันปูองกันน้ าทวมลอมรอบพื้นที่
โครงการ มีความยาวประมาณ 11.1 กิโลเมตร เพื่อปูองกันน้ าจากบริเวณรอบนอกไหลเขาสูพื้นที่ภายใน โดยไดออกแบบ
คันปูองกันน้ าทวมใหสามารถน ารถจักรยานยนต์ขึ้นสัญจรได มีทางขึ้น-ลง ทุกๆ 800 เมตร เพื่อการตรวจสอบสภาพของ
เขื่อนดิน ระดับของเขื่อนดินไดออกแบบตามมาตรฐานที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) วิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมกันก าหนด โดยออกแบบใหมี
ความสูงเทากับทางหลวงหมายเลข 32 ที่ระดับ +5.400 MSL. ซึ่งระบบปูองกันน้ าทวมไดออกแบบโดยใชคาบความถี่ของ
ฝน (Design return period) 100 ปี เป็นเกณฑ์ (ภาพที่ 1) ประกอบไปดวยระบบปูองกันน้ าทวม ดังนี้ 
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9.1  ส่วนที่เป็นโครงสร้าง 

 รางระบายน้ าฝนภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ไดออกแบบใหระบบระบายน้ าฝนแยกจากระบบ

ระบายน้ าเสียโดยระบบระบายน้ าฝนไดออกแบบเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็ก และคลองระบายน้ าโดยใหไหล

ไปตามความลาดเอียงของรางระบายน้ าแนวขนาน 2 ขางถนน ภายในโครงการจะไหลมายังคลองสายใหญ

ของโครงการฯ แลวมารวมกันที่สถานีสูบน้ า เพื่อสูบน้ าออกจากโครงการเป็นรางเปิดชนิดคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

 ทางเขา-ออกนิคมฯ ดานที่ติดถนนสายเอเชีย-นครสวรรค์ (หมายเลข 32) ปรับปรุงยกระดับใหสูงเทากับ

ระดับคันปูองกันน้ าทวมนิคมฯ ที่ระดับ +5.400 MSL. (ภาพที่ 2) 

 มีการกอสรางคันปูองกันน้ าทวมนิคมฯ ที่มั่นคง แข็งแรง ขึ้นใหม โดยออกแบบใหมีความสูงจากระดับน้ า

ทวมสูงสุดยอนหลัง 100 ปี (ทวมสูงสุดเมื่อปี 2554 ระดับ +4.900 MSL.) ขึ้นอีก 50 เซนติเมตร เป็นระดับ 

+5.400 MSL. (ภาพที่ 3) 

 มีบอพักน้ าฝน (Retention Pond) 3 บอ ภายในพื้นที่โครงการสามารถรองรับน้ าไดประมาณ 240,000 ลบ.

ม. กอนสูบออกนอกพื้นที่โครงการ (ภาพที่ 4) 

 
 
 
 
FLOOD PROTECTION BARRIER : IS APPROXIMATELY 11.1 Km 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงผงัคันดนิปูองกันน้ าทวม นิคมอุตสาหกรรมบานหวา  ที่ระดับ +5.400 MSL.   

 

 

•  EARTH DIKE 
     about 10.4 km. 

•   Gabion + Earth Dike   
     about 0.70 km. 

FLOOD PROTECTION BARRIER 
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ระบบระบายน้ า   

ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ไดออกแบบใหระบบน้ าฝนแยกจากระบบระบายน้ าเสียโดยเด็ดขาด  
ในฤดูฝนปั๊มน้ าทีส่ถานนีสูบน้ าฝน จะสูบน้ าจากบอ Retention Pond (บอรับน้ าฝน) ลงสูคลองบานเลน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2  แสดงการปรับปรุงยกระดับทางเขา-ออก ดานหนานิคมฯ บานหวา ที่ระดบั +5.400 MSL.   

 

ภาพที่ 3 แสดงรูปตดัคันดนิปูองกันน้ าทวมใหม ของนิคมฯบานหวา ระดับ +5.400 MSL. 

                  Earth Dike 9.8 km

                  Geogrid Reinforced Dike 0.6 km
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สถานีสูบน้ า 

ส าหรับการปูองกันน้ าทวมในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ในชวงฤดูฝนจะท าการสูบน้ าออกจากคลอง
ระบายน้ ารักษาระดับความสูงไมใหสูงกวาระดับน้ าสูงสุดในรางระบายน้ าฝน  มีปั๊มสูบน้ าและเครื่องก าเนิดไฟฟูา
ส ารอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานีสูบน้ าฝนนิคมอุตสาหกรรมบานหวา  ปัจจุบันมี 1 แหง โดยมีเครื่องสูบน้ าไฟฟูา และไดติดตั้ง
เครื่องก าเนิดไฟฟูา ไวใชส าหรับสูบน้ าในกรณีฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบสูบระบายน้ าฝนนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ประกอบดวยสถานีสูบระบาย
น้ าฝน 1 สถานี และเครื่องสูบน้ าชนิดไฟฟูา 5 เครื่อง โดย มีความสามารถสูบน้ า 10,800 ลบ.ม./ช.ม./ตัว 
จ านวน 5 ตัว รวม 54,000 ลบ.ม./ช.ม. 

มีการติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟูาส ารอง โดยใชน้ ามันดีเซล ไวใชส าหรับสูบน้ าในกรณีฉุกเฉินที่กระแสไฟฟาูดับ 
2. มาตรการทางการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

เพ่ือการบริหารจัดการปูองกันและแกไขปัญหาอุทกภัย โดยบุคลากรทุกฝุายจะไดทราบบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ไดก าหนดองค์กรควบคุมภาวะฉุกเฉินอุทกภัยปฏิบัติการควบคุมและ
ตอบโตภาวะฉุกเฉินดานอุทกภัย ใหพรอมปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

      3. การเตรียมความพร้อมด้านระบบป้องกัน เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ 

เพ่ือใหเกิดความพรอมในการควบคุม บริหารจัดการและบ ารุงรักษาใหปลอดภัยรวมถึงลดโอกาสการเกิด
ความเสียหายของระบบปูองกันน้ าทวมเครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะจึงมีการเตรียมการไวดังนี้ 

1) มีการตรวจสอบสภาพคันปูองกันน้ าทวม เพ่ือการบ ารุงรักษาใหระบบปูองกันน้ าทวมสามารถใช
การไดตามปกติ และมีความปลอดภัย เป็นประจ าอยางสม่ าเสมอ  

2) ตรวจสอบดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ า 
3) ตรวจสอบเครื่องก าเนิดไฟฟูาส ารองและน้ ามันเชื้อเพลิง 
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Pipe

a) Existing Pump Level

Pump

Pump
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b) Raising of Pump Level

Pump

Pump

House
Outlet

Pipe
Highest
Flood

Level:

+4.9 m MSL

b) Raising of Pump Level

Closed

Closed

Normal

Condition

Flood

Condition
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4) จัดเตรียมวัสดุที่ใชส าหรับการซอมแซมคันปูองกันน้ าทวมแบบชั่วคราว/เรงดวน  เชน  หิน  ทราย  
ปูนซีเมนต์แผนเหล็ก Sheet Pile กระสอบทรายฯลฯ  

5) เครื่องจักรกล เชน รถบรรทุก หรือ Mobile Crane ส าหรับเคลื่อนยายหรือยกอุปกรณ์  Stop  
Logs เพ่ือมาติตั้งทางเขา-ออก ทั้งสองแหง 

6) จัดเตรียมรถยนต์ และเรือส าหรับการตรวจสอบ ประเมินสภาพคันปูองกันน้ าทวมรอบพ้ืนที่นิคมฯ 
ในภาวะน้ าทวม 

7) รถยนต์ และเรืออพยพคนออกจากพ้ืนที่เสี่ยงภัย ตามความเหมาะสม 
8) จัดเตรียมเครื่องสูบน้ าส ารอง (ใชน้ ามันเชื้อเพลิง) Standby ทั้งใน/นอกพ้ืนที่ 
9) อาหาร และน้ าดื่ม และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องตน 
10)  อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นแกการปฏิบัติงาน เชน ไฟฉาย เครื่องปั่นไฟน้ ามันเชื้อเพลิง 
11)  ก าจัดวัชพืชและขุดลอกรางระบายน้ าฝนและคลองระบายน้ า  

 

3. การเตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสาร และเครื่องมือสื่อสาร 

การติดตอสื่อสาร (Communication) เป็นสิ่งส าคัญในการประสานงานดานการแจงขาวสารขอมูล นิคม
อุตสาหกรรมบานหวา ก าหนดชองทางของการสื่อสารเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการสื่อสารและประสาน 
ของผูประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมบานหวา กับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเปิดใช ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Center) และ/หรือ ศูนย์ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม EMCC เป็นชองทางในการติดตอ 

      1) จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับติดตอสื่อสาร เบอร์ 0813654028 หรือเบอร์ 035350142
ตลอด  24  ชั่วโมง 

                 2) วิทยุสื่อสารความถ่ียาน VHF 245.8125 MHz (ชอง 66) 

      3) ก าหนดชองทางการสื่อสารผาน SMS และ ไลน์ 
      4) รายงานขอมูลขาวสารผาน www.hitech–estate.com 
      5) จัดเตรียมวิทยุสื่อสารก าลังสูงส าหรับทีมปฏิบัติงานรถประกาศ และไซเรน 
 และจัดเตรียมขอมูลสื่อสารส าหรับหนวยงานภายใน ภายนอก เพ่ือใชสื่อสารแจงขาวสาร 

 ขอความชวยเหลือ/สนับสนุนของหนวยงานตางๆ ที่มีความส าคัญตามบัญชีรายชื่อผูประสานงานกรณีฉุกเฉิน 

4. ความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ 

นิคมอุตสาหกรรมบานหวา มีการก าหนดแนวทางในการติดตามเฝูาระวังสถานการณ์ โดยศึกษาขอมูล
ในการเขาถึงแหลงขอมูลที่มีความส าคัญ เชน การติดตามสภาพอากาศ การติดตามขอมูลสถานการณ์น้ าจากจุดเฝูา
ระวังตางๆ 

1)  ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
2)  วิเคราะห์ภาพถายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
3)  ติดตามสถานการณ์น้ าแมน้ าเจาพระยาและ แมน้ าปุาสัก 

http://www.hitech/


 

- 62 - 
 

4)  ติดตามสถานการณ์น้ า: เสนทางและสภาพน้ าในลุมแมน้ าเจาพระยาแสดงปริมาณกาปลอยน้ าออก
สูล าน้ าเขื่อนเจาพระยา และ เขื่อนพระรามหก 
- ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ าจุดเสี่ยงที่ส าคัญ ประตูระบายน้ าและเสนทาง/คลองระบายน้ า 

- ระดับน้ าเจาพระยา บริเวณสถานีสูบน้ านิคมฯบานหวา  

- ระดับน้ าประตูระบายน้ าคลอง บานพาสน์ 

- ระดบัน้ ารอบเข่ือนปูองกันน้ าทวม ทั้ง 4 ทิศ ของนิคมฯบานหวา 

- เสนทางระบายน้ าคลองบานเลน (ติดตามการระบายน้ าไมมีการตรวจวัดระดับน้ า) 

 

ภาพแสดงแนวป้องกันน้ าท่วม และจุดเฝ้าระวัง นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5. ความพร้อมของแผนอพยพ 

นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ไดวางแผนอพยพและก าหนดสถานที่ปลอดภัยรองรับการอพยพกรณีเกิด
อุทกภัย ดังนี้ 

แผนผังแสดงต าแหนงจุดวัดระดับน้ า ทั้ง 4 จุด, ปูายเตือนภยั, ศูนยอ์ านวยการ, ศูนย์พักพิง, จุดเก็บวัสดุอุปกรณ์, จุดรวมพล และการแบงโซนพื้นที่เฝูาระวัง 
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1)  สถานที่ที่จัดเตรียมเป็นจุดอพยพในสถานการณ์อุทกภัยที่มีความเสี่ยงภายในพ้ืนที่นิคมฯ ใหใชอาคาร
ส านักงาน โรงงานที่มีความสูง มากกวา 1 ชั้น เป็นที่พักพิงชั่วคราว 

2)  สถานที่ภายนอกนิคมฯ ใหใชพ้ืนที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดเป็นพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
ไดแก ตลาดโรงเกลือมาร์เก็ต ประตูน้ าพระอินทร์ เป็นตน กรณีที่โรงงานจัดเตรียมพ้ืนที่ภายนอก
นิคมฯ เป็นจุดอพยพไวแลว โรงงานปฏิบัติตามแผน BCM ของโรงงานนั้นๆ โดยสงขอมูลมาที่นิคม
เพ่ือประสานจังหวัดในการอ านวยความสะดวก เสนทางคมนาคม และการขนสง จุดรับสงของการ
ล าเลียงเครื่องจักร ผูปฏิบัติงาน ผูอพยพ 

3)  จัดเตรียมสถานที่ในนิคมฯ เป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์เพ่ือการล าเลียงผูบาดเจ็บ และ/หรือ สิ่งของมี
คา ตามความจ าเป็น 

4)  จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับชุมชน/พ้ืนที่จัดตั้งศูนย์พักพิง ส าหรับชุมชนใกลเคียงที่ประสบอุทกภัยและ
ตองการอพยพเขามาภายในนิคมอุตสาหกรรมบานหวา 

6. ก าหนด/จัดเตรียมพื้นที่ระดมและจัดสรรทรัพยากร 

     1)  กองอ านวยการกลาง บริเวณส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา      
     2)  ส านักงานกอสรางระบบคันปูองกันน้ าทวม บริเวณส านักงานฝุายสาธารณูปโภค 

7. เตรียมระบบฐานข้อมูลโดยส ารวจข้อมูลที่มีความส าคัญ  

     1)  ขอมูลการมีใชสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม 
     2)  ขอมูลจ านวนประชากรในเขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย เชน เด็ก คนปุวย คนพิการ 

เพ่ือใหการควบคุม และตอบโตภาวะฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรมบานหวา เป็นไปอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพจึงก าหนดการรับมือตอบโตภาวะฉุกเฉินระหวางเกิดเหตุอุทกภัยไวดังนี้ 

การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เม่ือเกิดอุทกภัย  หรือคาดการณ์วาจะเกิดอุทกภัย ให
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการติดตอประสานงาน  การสั่งการ และบริหารจัดการเพ่ือ
เตรียมพรอมรับสถานการณ์อุทกภัยในดานตางๆ ดังนี้ 

  การจัดการระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน  
  เตรียมพรอม/ปกปูองสถานที่ส าคัญ และทรัพย์สิน เชน ระบบสาธารณูปโภค เอกสารแบบแปลน 
  การประชาสัมพันธ์ และรายงานสถานการณ์น้ าตอผูประกอบการ เชน ออกหนังสือแจง ปูาย

ประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์ทางเว็บไซค์ของนิคมฯ, SMS, LINE 
  บริหารสิ่งของจ าเป็น/แจกจายมอบถุงยังชีพ กรณีชุมชนประสบภัยน้ าทวม 
 ก าหนดขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน  โดย ผูอ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา เป็น

ผูรับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการตอบโตภาวะฉุกเฉินตามที่ไดก าหนดระดับความรุนแรงของอุทกภัยและการ
ด าเนินการ.....4.......ระดับ ดังนี้ 
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ระดับ สถานการณ์ / การแจ้งเตือน ผู้ประกอบการ การด าเนินการของนิคมฯ 
1 

สีเขียว 
ปกติ 

- ระดับน้ านอกคันโดยรอบนิคม /
สถานีตรวจวัดระดับน้ าต่ ากวา 
+3.500 MSL 
- การแจงเตือน ผานชองทาง Line 

และ website ของนิคมฯ 

- ติดตามการแจงระดับน้ าจาก

ชองทาง Line /Website ของ

นิคมฯ 

 

- ติดตามขาวสารจากทางราชการท่ี

http://water.rid.go.th/flood/flood/daily.

pdf 

- วัดระดับน้ าท่ีสถานีสูบน้ า 

- Line กลุม Mr.เตือนภัยเจาพระยา 

- แจงสถานการณ์และระดับน้ าใหผูประกอบการ

ทราบทางชองทาง Line /Website ของนิคมฯ 

2 
สีเหลือง 
เฝูาระวัง 

- ระดับน้ านอกคันโดยรอบนิคม /
สถานีตรวจวัดระดับน้ าต้ังแต 
+3.500 MSL  ถึง+4.500 MSL 
- การแจงเตือน ผานชองทาง 

จดหมาย/ Line และ website ของ

นิคมฯ 

 

- ติดตามการแจงระดับน้ าจาก

ชองทางจดหมาย/ Line 

/Website ของนิคมฯ 

- ส ารวจและเตรียมความพรอม

ในการขนยายทรัพย์ไปไวยังท่ี

ปลอดภัย 

 
 

- ตรวจสอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ จัดต้ัง “ศูนย์

อ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (อุทกภัย) นิคม

ฯ บานหวา” และ “ศูนย์พักพิงผูประสบอุทกภัย

ภายในนิคมฯ” 

- เตรียมความพรอมของเครื่องจักร วัสด ุอุปกรณ์

ตางๆ เชน ใชรถตักดิน เครื่องสูบน้ า ทรายและ

กระสอบทราย เป็นตน 

- ตรวจสอบความแข็งแรงของคันเขื่อนดินปูองกัน

น้ าทวม 

- ตรวจวัดระดับน้ าท่ีจุดวัดระดับน้ าดานนอกเขื่อน

ปูองกันน้ าทวมโดยรอบนิคมฯ ท้ัง 4 ดาน อยาง

ตอเนื่อง โดยจัดเวรยามเฝูาระวัง เปลี่ยนปูาย

แจงเตือนเป็นสีเหลือง ตามจุดแจงเตือนทุกจุด 

- รายงานการตั้งศูนย์ฯใหผูบังคับบัญชาและ 

ศปก.กนอ.ทราบ 

- ติดตามขาวสารจากทางราชการท่ี

http://water.rid.go.th/flood/flood/daily.

pdf 

- วัดระดับน้ าท่ีสถานีสูบน้ า 

- Line กลุม Mr.เตือนภัยเจาพระยา 

- แจงสถานการณ์และระดับน้ าใหผูประกอบการ

ทราบทางชองทาง จดหมาย/Line /Website 

ของนิคมฯ 

ตารางแสดงระดับสถานการณ์ความรุนแรงของอุทกภัย /การแจ้งเตือน 
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ระดับ สถานการณ์ / การแจ้งเตือน ผู้ประกอบการ การด าเนินการของนิคมฯ 

3 
สีสม 

เสี่ยงภัย 

- ระดับน้ านอกคันโดยรอบนิคม /
สถานีตรวจวัดระดับน้ าต้ังแต 
+4.500 MSL  ถึง+5.100 MSL 
- การแจงเตือน ผานชองทาง 

จดหมาย/ Line และ website ของ
นิคมฯ 

- ติดตามขาสารและการแจง

ระดับน้ าจากชองทาง

จดหมาย/ Line /Website 

ของนิคมฯ 

- ขนยายทรัพย์สิน สารเคมีเก็บ

ในท่ีปลอดภัย 

- ประชุมปรึกษา หารือ ถึง

สถานการณ์ตางๆท่ีเกิดขึ้น 

และวางแผนการอพยพรวม

กับ กนอ.  

-  

 

- ตรวจสอบความแข็งแรงของคันเขื่อนดินปูองกัน

น้ าทวม 

- ตรวจวัดระดับน้ าท่ีจุดวัดระดับน้ าดานนอกเขื่อน

ปูองกันน้ าทวมโดยรอบนิคมฯ ท้ัง 4 ดาน อยาง

ตอเนื่อง โดยจัดเวรยามเฝูาระวัง เปลี่ยนปูาย

แจงเตือนเป็นสีสม ตามจุดแจงเตือนทุกจุด 

- ตรวจสอบความพรอมของเครื่องจักร วัสดุ

อุปกรณ์ตางๆ รวมถึงบรรจุทรายลงในกระสอบ 

- รายงานสถานการณ์ใหผูบังคับบัญชาและ ศปก.

กนอ.ทราบ 

- ท่ีติดตามขาวสารจากทางราชการ

http://water.rid.go.th/flood/flood/daily.

pdf 

- วัดระดับน้ าท่ีสถานีสูบน้ า 

- Line กลุม Mr.เตือนภัยเจาพระยา 

- เชิญผูประกอบการประชุมปรึกษา หารือ ถึง

สถานการณ์ตางๆท่ีเกิดขึ้น และวางแผนอพยพ 

4 
สีแดง 
วิกฤต 

- ระดับน้ านอกคันโดยรอบนิคม /
สถานีตรวจวัดระดับน้ าต้ังแต 
+5.100 MSL ขึ้นไป 
- การแจงเตือน ผานชองทาง 

จดหมาย/ Line และ website ของ
นิคมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ติดตามขาวสารและการแจง

ระดับน้ าจากชองทาง

จดหมาย/ Line /Website 

ของนิคมฯ 

- ตรวจสอบจ านวนพนักงาน

และอพยพพนักงานไปยังจุดท่ี

ปลอดภัย 

 

 

- ตรวจสอบความแข็งแรงของคันเขื่อนดิน 

- ตรวจวัดระดับน้ าท่ีจุดวัดระดับน้ าดานนอกเขื่อน

ปูองกันน้ าทวมโดยรอบนิคมฯ ท้ัง 4 ดาน อยาง

ตอเนื่อง โดยจัดเวรยามเฝูาระวังตลอด 24 

ชั่วโมงและ เปลี่ยนปูายแจงเตือนเป็นสีแดง ตาม

จุดแจงเตือน 

- เสริมกระสอบทราย วางเป็นแนวเสริมความสูง

ของคันเขื่อนปูองกันน้ าทวม  

- ท าหนังสือแจงผูประกอบการใหอพยพ โดย

ความเห็นชอบของคณะท่ีประชุม 

- จัดเจาหนาท่ีอ านวยความสะดวกในการอพยพ

ของผูประกอบการ 

- จัดเวรยามเฝูาระวังทรัพย์สินของนิคมและของ

ผูประกอบการ รวมกับ อปท.และเจาหนาท่ี

ต ารวจ 
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ระดับ สถานการณ์ / การแจ้งเตือน ผู้ประกอบการ การด าเนินการของนิคมฯ 

4 
สีแดง 
วิกฤต 
(ต่อ) 

 
 
 
 

 

 

- สถานการณ์คลี่คลาย ระดับน้ าลดลง

เขาสูภาวะปกติ/ 

- การแจงเตือน ผานชองทาง 

จดหมาย/ Line และ website ของ

นิคมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ด าเนินการส ารวจทรัพย์สิน 

- แจงพนักงานกลับเขาโรงงาน 

 

- รายงานสถานการณ์ใหผูบังคับบัญชาและ ศปก.

กนอ.ทราบ 

- ติดตามขาวสารจากทางราชการท่ี

http://water.rid.go.th/flood/flood/daily.

pdf 

- Line กลุม Mr.เตือนภัยเจาพระยา 

-  

 

- เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย เหตุการณ์เขาสูภาวะ

ปกต ิผอ.ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินประกาศ

ยกเลิก  “ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน” 

 

 
หากเกิดสถานการณ์ท่ีไมสามารถควบคุม/ปูองกันพ้ืนที่ไดนิคมอุตสาหกรรมมีแนวทางในการกอบกูฟ้ืนฟู

ส าหรับเหตุอุทกภัยดังนี้ 
1) จดัตั้งศูนย์กอบกูฟ้ืนฟู โดย มอบหมายภารกิจใหหนวยปฏิบัติทีมควบคุมภาวะฉุกเฉิน โดยผอ.ศูนย์เป็น   

ผูแตงตั้งคณะท างาน 
2)  จัดทีมดูแลตรวจความปลอดภัย ทรัพย์สิน ภายในนิคมอุตสาหกรรม โดยชุดลาดตะเวนเรือเร็วก าลังพล

ของหนวยทหาร และ/หรือ ทีมนิคมอุตสาหกรรมบานหวา 
3)  จัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเชน เครื่องปั่นไฟฉุกเฉินระบบน้ าประปาส ารองหากไมเพียงพอ 
4)  ตรวจสอบความเสียหาย ซอมแซมระบบปูองกันน้ าทวม และพิจารณาจัดหาเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น 

เชน ปั๊มสูบน้ า ระบบเชื้อเพลิง โปฺะเคลื่อนยายเครื่องจักรติดตั้งนั่งรานทางเดินเขาศูนย์ฯ 
5)  จัดหาเรือเพ่ิมเติมใหมีความเพียงพอ ตอการใชงานในการกอบกู ในการรับสงหรืออพยพกลับ 
6)  จัดทีมดูแลดานสิ่งแวดลอมออกเก็บวัสดุ ขยะ และปูองกันคราบน้ ามัน  
7)  ประสานหรือบริการหนวยงานภาครัฐ เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุม

โรค ในการจัดเก็บตัวอยางน้ าหรือตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
8)  ด าเนินการซอมแซมระบบเขื่อน/ก าแพงปูองกันน้ าระบบปั๊มสูบน้ าและสูบน้ าออกภายนอกนิคม

อุตสาหกรรมบานหวา โดยการวางแผนงานกอบกู ก าลังคน เครื่องจักร/อุปกรณ์ ระยะเวลาสูบน้ า 
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5.2  ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดภัย  
1. บทบาทของผู้ประกอบการในนิคมฯ 

 แจงเหตุและรายงานเมื่อเกิดภัยขนาดเล็กระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ ใหกับ
เจาหนาที่นิคมฯ บานหวาทราบ ตามชองทางการสื่อสารที่ก าหนด ทันที่เมื่อเกิดเหตุหรือตามผังการ
สื่อสารและประสานงานตามดานลาง 

แผนผังการสื่อสารและประสานงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ควบคุมและระงับเหตุ ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบโรงงาน/สถานประกอบการที่เกิดเหตุ ตอง

ด าเนินการควบคุม สั่งการในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นตามแผนฉุกเฉินของโรงงาน เพ่ือควบคุม
เหตุการณ์ไมใหขยายตัวลุกลามสงผลกระทบตอโรงงาน/สถานประกอบการขางเคียงหรือชุมชน และ
รายงานเหตุการณ์มายังส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Center) เป็นระยะๆ ในกรณีที่ เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให
ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบของโรงงาน/สถานประกอบการจัดสงผูแทนที่มีอ านาจในการสั่งการ
หรือตัดสินใจมาประจ ายังศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา. เพ่ือประสานงาน
ในการควบคุมเหตุการณ์รวมกับทางนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ตอไป 

 

โทรศัพท์ : ในเวลา 0 3535 0141 
              นอกเวลา 0 3535 0142-5 
              ตลอด  24 ช่ัวโมง 0 3535 0142 
              Mobile 08 1365 4028 

0-2650-090909-2295-5589 โทรสาร 

IEAT.WAR ROOM 
โทร. 0 2253 0561 ต่อ 1 
สายตรง 0 2257 0876 
(FAX) 0 2257 0877-8 
E-mail 
warroom1@ieat.mail.go.th 

รผก.ปก1  
โทร.0 22530561 ต่อ 2203 
(FAX) 0 2650 0212 

ผช.ผวก.ปก.1  
โทร.0 2253 0561ต่อ 4416 
ผอ.ฝปก.1  
โทร 0 2253 0561ต่อ 4404 
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แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
 เจาหนาที่นิคมฯ ท าหนาที่รับ-แจงเหตุ กรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน และรายงาน ผอ.นิคมฯ ทราบ  

(เหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน/นิคมฯ) 
 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมขอมูลและบันทึกรายละเอียดของสถานการณ์ ใน

แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินเบื้องตน (Emer.01) ขอมูลประกอบดวย 
 สถานที่เกิดเหตุ / ต าแหนงที่เกิดเหตุ 
 ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ระบุเหตุใหชัดเจน เชน ไฟไหม สารเคมีรั่วไหล ระเบิด เป็นตน) 
 ความรุนแรงและผลกระทบ (ผูบาดเจ็บ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความเสียหายเบื้องตน) 
 สภาพอากาศและทิศทางลม 
 ความตองการความชวยเหลือ/สนับสนุน เชน รถดับเพลิง ทีมกูภัยสารเคมี เป็นตน 

 

สถานที่เกิดเหต ุ

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า 

กนอ. 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 

 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรยีมพรอม)  
    แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 ผอ.นิคมฯ สื่อสารเหตุการณ์ไปยังผูเกี่ยวของ ไดแก 
 รายงานเหตุการณ์ รผก.ปก.1 เพ่ือทราบขอมูลและยกระดับสถานการณ์ 
 แจง ศปก.กนอ. เพ่ือทราบขอมูลและการยกระดับสถานการณ์ พรอมทั้งขอรับการสนับสนุน

ขอมูลและอุปกรณ์ตางๆ ตามการรองขอของนิคมฯ 
 แจง ผูประกอบการในพ้ืนที่นิคมฯ เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 
 แจง หนวยงานทองถิ่นท่ีอยูในพื้นท่ีใกลเคียง เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 

 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่นิคมฯ ลงพื้นที่เพ่ือติดตามสถานการณ์และรายงานผูเกี่ยวของทราบ 
 ผอ.นิคมฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายสั่งการผูเกี่ยวของเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Center) เพ่ือท าหนาที่รวบรวมขอมูลขาวสาร ติดตามเฝูาระวังสถานการณ์และ
รายงานสถานการณ์ใหผูเกี่ยวของทราบเป็นระยะๆ และท าหนาที่รวมกับผูพัฒนา บริษัท ไทยอินดัส
เตรียล เอสเตท จ ากัด ในฐานะผูอ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director: ED) 

 ในกรณีที่เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวาแจงทองถิ่นเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุน และเรียนเชิญผูอ านวยการทองถิ่น (นายกเทศมนตรี/นายอ าเภอ) ท าหนาที่
บัญชาการเหตุการณ์ (ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ตามแผน ปภ.ชาติ) 

 เมื่อผูอ านวยการทองถิ่นบัญชาการเหตุการณ์แลว ใหการปฏิบัติเป็นไปตามอ านาจหนาที่ตาม
กฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนขอมูลพื้นที่ตอผูบัญชาการเหตุการณ์  
 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนการจัดตั้งสถานที่ตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

หรือศูนย์อ านวยการรวมในภาวะฉุกเฉินจังหวัด โดยอาจพิจารณาใชสถานที่ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม
บานหวา ส านักงานเทศบาลเขตพ้ืนที่ หรือศาลากลางจังหวัด และสถานที่อ่ืนที่พิจารณาแลวเห็นวา
ปลอดภัย 

 ผอ.นิคมฯ ประสานงานกับ ศปก.กนอ. ในการใหขอมูลในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการจัดเตรียมขาวสาร
ส าหรับประชาสัมพันธ์ใหกระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเป็นระยะๆ 
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (นิคมฯ สามารถจัดการเองได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

นิคมอุตสาหกรรม 
บ้านหว้า 

โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (นิคมฯ สามารถจัดการเองได้) 
 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
• อ าเภอบางปะอิน 
• ทต.ปราสาททอง 
• อบต. บ้านหว้า 
• อบต.บ้านโพ 

รพ.ท้องที่ / รพ.เอกชน 
ที่มีข้อตกลงกับโรงงาน 

(กรณีมีผู้บาดเจ็บ) 

ประธานชุมชน/ชุมชน 
ที่คาดว่าได้รับผลกระทบ 

ศปก.กนอ. 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประธานชุมชน/ชุมชน 
(แจ้งเพ่ือทราบ) 

โรงงาน/สถานประกอบการ 
ข้างเคียง 

 โรงงาน/สถานประกอบการ/ 
นิคมฯบ้านหว้า 

ED 
 MC 

 FT 

 FL 

 FC 

 OC 

 FT 

 FL 

จุดเกิดเหตุ 

 FT 

 FL 

 FC 

FT 

 FL 

 แจ้งเพื่อทราบ/ 
เตรียมพร้อม 

 แจ้งเพื่อทราบ/เตรียมพร้อม 

 แจ้ง
เพื่อ

ทราบ/
เตรียม
พร้อม 

 แจ้ง
เพื่อ
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ระดับ 1, 2,……..) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1)  ผู้อ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน : ED (Emergency Director) 

(1) เป็นผูมีอ านาจสูงสุดในการอ านวยการระงับเหตุฉุกเฉินที่ Emergency Center ประเมิน
สถานการณ์ ระดับความเสี่ยง และวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ในการระงับเหตุ ดังนี้ 
 สรางความปลอดภัยใหกับพนักงาน 

โรงงาน/สถานที่เกิดเหตุ 

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า โรงงานที่อยู่ข้างเคียง 

กนอ. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชนที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ระดับ 1, 2,……..) 

 

รายงานตามแบบฟอร์มIEAT-Emer.01  สภอ.บางปะอิน 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรยีมพรอม)  
    แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 
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 ลดความรุนแรงของเหตุการณ์ โดยใหมีความสูญเสียนอยที่สุด 
 ควบคุมไมใหมีการท าลายสภาพแวดลอม และสงผลกระทบตอชุมชน 

(2)  ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการระงับเหตุ ทั้งทางดานก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ 
(3)  พิจารณายกระดับของเหตุฉุกเฉินและขอความชวยเหลือจากภายนอก 
(4)  รายงานสถานการณ์เหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนให ผูบริหารของการนิคมฯ และหนวยงานราชการในพ้ืนที่ 
(5)  ตัดสินใจยกเลิกภาวะฉุกเฉิน เมื่อเห็นวาสามารถควบคุมเหตุการณ์ได 
(6)  ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์เบื้องตนแกสื่อมวลชน หนวยงานราชการและชุมชน 
(7)  สั่งการใหด าเนินการตรวจสอบความเสียหาย สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ และก าหนด

มาตรการปูองกันเบื้องตน 
2.2)  ผู้ประสานงาน : MC (Mutual Aid Coordinator) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  รวมรวมขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การด าเนินการแกไขเหตุการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิด

รายงานตอ ED 
(3)  ประสานงานการสนับสนุน ก าลังพล เครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณ์ตางๆ จากศูนย์ควบคุม

ภาวะฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา และโรงงานที่เกิดเหตุ ก าหนด/จัดพ้ืนที่ เพ่ือเป็นจุด
รวมทรัพยากร 

(4)  ติดตามความคืบหนาในการด าเนินการตามค าสั่งและรายงานการปฏิบัติให ED รับทราบเป็นระยะ 
2.3)  หัวหน้าทีมระงับเหตุ (Response Team) 

(1)  OC, FC นิคมอุตสาหกรรมบานหวา เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพ่ือประเมินสถานการณ์ (Size Up) 
เหตุการณ์ ความรุนแรงและผลกระทบ 

(2)  สั่งการ และควบคุมการชวยชีวิตผูที่ไดรับบาดเจ็บ 
(3)  เลือกเทคนิค และวิธีการระงับเหตุรวมกับที่ผูรับผิดของโรงงานที่เกิดเหตุหรือผูรับมอบหมาย 
(4)  วางแผน และควบคุมใหมีการใชทรัพยากรในการระงับเหตุอยางเหมาะสม เชน ก าลังคน สาร

ดับเพลิง น้ าดับเพลิง โฟม ฯลฯ รวมถึงการจัดเตรียมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการของทีมดับเพลิง 
(5)  รายงานสถานการณ์/ประเมินสถานการณ์จากจุดเกิดเหตุให ED ทราบเป็นระยะ พรอมความ

ชวยเหลือที่ตองการ 
(6)  ประสานงานการควบคุมเหตุการณ์รวมกบัหัวหนาหนวยดับเพลิงที่มาจากภายนอก 
(7)  ตรวจสอบและยืนยันการควบคุมเหตุการณ์กับผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหมั่นใจเหตุการณ์ สงบแลว เพ่ือ

แจง ED ขอยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 
2.4)  ทีมสื่อสารและประสานงาน (Communication Team) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  จัดใหมีอุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์สื่อสาร ของ Emergency Center ใหเพียงพอ เหมาะสมและ

พรอมใชงาน เชน โทรศัพท์ แฟกซ์ วิทยุสื่อสาร CCTV 
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(3)  ท าหนาที่ในการแจงเหตุ ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานตางๆ รวมถึงการบันทึกเหตุการณ์ตางๆ 
(4)  รายงานผลการดาเนินงานให ED รับทราบอยางสม่ าเสมอ 
(5)  บันทึกเหตุการณ์ตางๆ ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนลงในสมุดบันทึก 

2.5)  ทีมประชาสัมพันธ์ (CSR Team) 
(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  รวมรวมขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสงให ศปก.กนอ. เพ่ือจัดเตรียมออก

แถลงการณ์ ฉบับแรก (Press Release) ส าหรับการใหชี้แจงขอมูล 
(3)  ติดตามขาวสาร และวิเคราะห์สถานการณ์ดานขาวสาร เพ่ือประเมินผลกระทบดานภาพลักษณ์ 

ตลอดจนวางแผนการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจกับสื่อมวลชน และสาธารณชน 
(4)  ใหการตอนรับขาราชการ ผูสื่อขาว และบุคคลภายนอก ใหอยูในบริเวณที่กาหนดและชี้แจง

เหตุการณ์เบื้องตนใหรับทราบ 
(5)  ประสานงานกับทีมประชาสัมพันธ์ของโรงงานที่เกิดเหตุและผูเกี่ยวของรวมแถลงขาว ตอ

สื่อมวลชนโดยก าหนดเนื้อหา และประเด็นในการแถลงขาวใหผูมีหนาที่ในการ แถลงขาว 
2.6)  ทีมสนับสนุน (Support Team) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  เตรียมความพรอมอุปกรณ์ส านักงาน เชน บอร์ด โต฿ะ เกาอ้ีใน Emergency Center พรอมใชงาน 
(3)  จัดพนักงานเพ่ือสนับสนุนงานดานธุรการใน Emergency Center 
(4)  จัดเตรียมรถยนต์พรอมพนักงานขับรถ เพ่ือสนับสนุนงานของ Emergency Center 
(5)  จัดหาเสบียงอาหาร น้ าดื่มและอุปกรณ์ เครื่องใชที่จ าเป็น 
(6)  จัดเตรียมสถานที่ หองพักรับรอง ส าหรับเจาหนาที่ สื่อมวลชนหรือชุมชน รวมถึงสถานที่อพยพ 

2.7)  ทีม Utility (Utility Team) 
(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  จัดเจาหนาที่สนับสนุนการซอมบ ารุงฉุกเฉินในดานตางๆ ไดแก เครื่องกล ไฟฟูา โยธา 
(3)  จัดเจาหนาที่สนับสนุนการจายน้ าส ารองในการดับเพลิง การระบายน้ า และการควบคุมน้ าเสีย 
(4)  จัดใหมีวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือใชปูองกันหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(5)  สนับสนุนดานการซอมแซม แกไข หรือกอสรางฉุกเฉิน ตามท่ีมีการรองขอ 
(6)  ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปการและประเมินระยะเวลาการฟ้ืนคืนกลับหลังภาวะฉุกเฉิน 

รายงานตอ ED 
(7)  ด าเนินฟ้ืนฟูภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน และรายงานผล ตามแบบฟอร์ม รายงานเหตุการณ์ภาวะ

ฉุกเฉิน (Emer.02) 
 
5.3  ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
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การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังที่ภัยไดยุติหรือผานพนไปแลว เป็นการด า เนินการทั้ง
ปวง เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย เป็นหนาที่ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่ตองด าเนินการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสรางขวัญและก าลังใจของประชาชนผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ 
และเป็นการฟื้นฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว 

ขั้นตอนการใหการฟ้ืนฟูผูประสบภัยความชวยเหลือและฟ้ืนฟูบูรณะ ดังนี้ 
1) ประสานกับโรงงานในนิคมฯ ในการส ารวจและประเมินความเสียหายและแจงส านักงานนิคมฯ 
2) ประสานหนวยงานฟ้ืนฟูบูรณะส ารวจความเสียหายดานสิ่งกอสราง อาคารสถานที่ตางๆ เพ่ือท าการ

ซอมแซมหรือรื้อถอน รวมทั้งฟ้ืนฟูและจัดการระบบสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่นิคมฯ อาทิ ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ท าความสะอาดพ้ืนถนน ไหลทางในนิคมฯ 
ตลอดจนบานเรือนชุมชนที่ไดรับผลกระทบ 

3) ประสานหนวยงานในพ้ืนที่ และโรงงานในนิคมฯ ในการจัดหาที่พักชั่วคราว ด าเนินการฟ้ืนฟู เยียวยา 
และใหการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในเบื้องตน 

4) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สรางความเขาใจ เยี่ยมเยียน ชวยเหลือ สนับสนุนชุมชนที่ไดรับผลกระทบ 
5) ก ากับดูแลใหโรงงานด าเนินการตามแผนปูองกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย และติดตามเฝูาระวัง 

อยางตอเนื่อง 
6) รวมกับหนวยงานความปลอดภัยในพ้ืนที่ในการรักษาความปลอดภัยแกบุคคล สถานที่ และระบบ

สาธารณูปโภค 
7) ติดตามขอมูลความชวยเหลือ การติดตามเฝูาระวัง และการฟ้ืนฟูบูรณะจากโรงงาน และรายงานตอผูมี

สวนเกี่ยวของ 
8) รวมกับหนวยงานในพ้ืนที่ในการด าเนินการสอบหาสาเหตุของการเกิดอุทกภัย ดวยการคนหา

ขอเท็จจริง ใหขอมูลที่จ าเป็น ตลอดจนขอมูลเชิงพ้ืนที่ เพื่อใชประกอบการอธิบายถึงสาเหตุของการเกิด
อุทกภัย  

9) ด าเนินการชี้แจงขอมูลตอสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการด าเนินการตางๆ 

6. การตรวจสอบหาสาเหตุ 
ผูประกอบการใดที่กอใหเกิดภัยและท าใหเกิดผลกระทบเป็นวงกวาง นิคมอุตสาหกรรมบานหวา จะ

พิจารณาสั่งการใหระงับการประกอบกิจการและหยุดกิจกรรมดังกลาวทันที  และด าเนินการตรวจสอบและหา
สาเหตุของภัย โดยใชบุคลากรหรือองค์กรหนวยงานที่มีประสบการณ์และความช านาญเป็นที่ยอมรับตอสาธารณะ
ชน ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบและสาเหตุตอคณะท างานฯ ที่ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา จัดตั้งขึ้น 
ซึ่งประกอบดวย หนวยงานวิชาการ หนวยงานทองถิ่น ผูแทนชุมชน รวมทั้งมีที่ปรึกษาจากสถาบันตางๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เป็นผูพิจารณา 
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บทที่ 8 
การป้องกันและควบคุมภัยจากโรคติดต่อและโรคระบาด 

--------------------------------  
1. บทน า 

โรคติดตอและโรคระบาด เป็นภัยประเภทหนึ่งที่มักเกิดขึ้นในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งแบบฉับพลัน และมีการ
ติดตอและระบาดที่รวดเร็ว รุนแรง สามารถแพรกระจายจากพ้ืนที่หนึ่งไปสูพ้ืนที่อ่ืนๆ หรือประเทศอ่ืนไดโดยงาย 
เนื่องจากปัจจุบันการคมนาคมเจริญกาวหนา สามารถขนสงหรือเคลื่อนยายวัตถุสิ่งของหรือการเดินทางของมนุษย์
ไดอยางรวดเร็วและมีชองทางการเดินทางหลายรูปแบบ ซึ่งหากมีการระบาดเกิดขึ้นจะเป็นอันตรายตอสาธารณชน
อยางมากทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ถาไมมีมาตรการปูองกัน ควบคุม และแกไขที่มีประสิทธิภาพเพียงพอจะสงผล
กระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือปูองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากโรคติดตอและโรคระบาด 
2.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกัน และประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของเพ่ือใหสามารถด าเนินการปูองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคระบาดไดอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

2.3  เพ่ือก าหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของและองค์กรเครือขายทุกภาคสวนในการ
ปูองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคระบาด บูรณาการรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. นิยามศัพท์ 

ภัยจากโรคติดต่อและโรคระบาด หมายถึง ภัยจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรกลุมหนึ่ง ประชากรสัตว์
เลี้ยง ประชากรสัตว์น้ า โดยเป็นโรคติดตอทั้งในสัตว์ชนิดเดียวกัน ตางชนิดกัน รวมถึงการติดตอมาสูคนใน
ระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราที่สูงขึ้นมากกวาที่คาดการณ์ไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต โรคนั้นอาจเป็น
โรคติดตอทางสัมผัสหรือไมสัมผัสก็ได สงผลตอชีวิตความเป็นอยูและสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่เกิดโรคระบาด
และพ้ืนที่ใกลเคียง สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ 

โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรค ซึ่งสามารถแพรโดยทางตรงหรือทางออมมา
สูคน 

โรคติดต่ออันตราย หมายถึง โรคติดตอที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพรไปสูผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว 

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หมายถึง โรคติดตอที่ตองมีการติดตามตรวจสอบ หรือจัดเก็บขอมูลอยาง
ตอเนื่อง 

โรคระบาด หมายถึง โรคติดตอหรือโรคที่ยังไมทราบสาเหตุของการเกิดโรคแนชัด ซึ่งอาจแพรไปสูผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วและกวางขวาง หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกวาที่เคยเป็นมา 
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เหตุฉุกเฉิน/ภาวะโรคระบาด หมายถึง เหตุการณ์ หรือสภาวะที่มีอันตรายหรืออันตรายแฝงอยู ซึ่งเมื่อ
เกิดข้ึนแลวสงผลกระทบตอชีวิตผูปุวย และอาจแพรกระจายสูบุคคลอ่ืนในวงกวาง หรือไมสามารถควบคุมใหอยูใน
วงจ ากัดไดในเวลาอันสั้น 

ทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance Rapid Response Team : SRRT) คือ 
ทีมงานทางสาธารณสุข ซึ่งอาจจะเป็นเจาหนาที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ อาสาสมัครหมูบาน ผูน าชุมชน เจาหนาที่
องค์การบริหารสวนต าบล เจาที่หนาโรงงาน/สถานประกอบการ มีภารกิจในการเฝูาระวังโรคติดตอที่แพรระบาด
รวดเร็วรุนแรง ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency) สอบสวนโรคอยางมี
ประสิทธิภาพ ทันการณ์ ควบคุมโรคฉุกเฉิน (ขั้นตน) เพ่ือหยุดยั้งหรือจ ากัดการแพรระบาดไมใหขยายวง และ
แลกเปลี่ยนขอมูลเฝูาระวังโรคตลอดจนรวมมือกันในการเฝูาระวังตรวจจับการระบาด โดยประเทศไทยมีการจัดตั้ง
และฝึกอบรมอยางตอเนื่อง ตั้งแตทีมระดับต าบล อ าเภอ เขต จังหวัด และประเทศ 

4. กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือโรคติดต่อ แบงเป็น 3 ระยะ คือ 
4.1  การปฏิบัติก่อนเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อ เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือปูองกันและเตรียมการเผชิญ
เหตุการณ์โรคติดตอหรือโรคระบาดไวลวงหนา โดยก าหนดใหมีมาตรการทางการตรวจสอบ อาทิ การประเมิน
ความเสี่ยงของการเกิดโรคติดตอหรือโรคระบาดในนิคมฯ การตรวจสอบพ้ืนที่จุดเสี่ยงตางๆ ในนิคมฯ ระบบความ
ปลอดภัย อุปกรณ์สื่อสารของนิคมฯ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา การฝึกซอมแผนปูองกันและควบคุมโรคติดตอหรือ
โรคระบาด และการรณรงค์ปูองกันการเกิดโรคติดตอหรือโรคระบาด 
4.2  การปฏิบัติระหว่างโรคติดต่อหรือโรคระบาด เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยเป็นไป
อยางมีระบบ มีการก าหนดแนวปฏิบัติระหวางเกิดโรคติดตอหรือโรคระบาด ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของกระทรวง
สาธารณสุข 
4.3  การปฏิบัติหลังเกิดโรคติดต่อหรือโรคระบาด เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือส ารวจรวบรวมขอมูลความ
เสียหายที่เกิดขึ้นและฟ้ืนฟู/ปรับปรุง/แกไขพ้ืนที่ที่ไดรับความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมโดยเร็ว
ที่สุด 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 
5.1  ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัยในการการป้องกันและลดผลกระทบ 

1. มาตรการทางการตรวจสอบ 
 ประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคติดตอหรือโรคระบาดในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 
 ตรวจสอบขาวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดตอหรือโรคระบาดในพ้ืนที่  ตลอดจนการแพรกระจาย

ของโรคจากหนวยงานสาธารณสุข เชน รพ.สต.ในพ้ืนที่ หรือจากเว็ปไซต์  
 ตรวจสอบชองทางการสื่อสารกับหนวยงานสาธารณสุข และปรับปรุงใหเป็นปัจจุบัน 
 ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารของนิคมฯ อาทิ วิทยุสื่อสาร VDO Conference ระบบอินเตอร์เน็ท เป็น

ตน ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
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2. มาตรการทางกฎหมาย 
 ประเมินความเสี่ยงโรคติดตอหรือโรคระบาดและมาตรการปูองกันของโรงงานที่มีความเสี่ยง

โรคติดตอหรือโรคระบาดสูงหรือปานกลาง 
 ด าเนินการฝึกซอมเพ่ือทดสอบแผนปูองกันและควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาด อยางนอยปีละ 1 

ครั้ง พรอมทั้งปรับปรุงแผนฯ ใหเป็นปัจจุบัน 
 ติดตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการปูองกัน เตรียมความพรอม และควบคุม

โรคติดตอหรือโรคระบาด 
3. มาตรการการศึกษาและอบรม 

 จัดท าฐานขอมูลก าลังเจาหนาที่ อาสาสมัคร หนวยงานในพ้ืนที่ เพ่ือใหพรอมขอความชวยเหลือได
ทันทีเม่ือเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน 

 รวมรวมขอมูลการเกิดเหตุการณ์โรคติดตอหรือโรคระบาด และทบทวนถึงสาเหตุที่ท าใหเกิด
โรคติดตอหรือโรคระบาดที่ผานมา 

 น าขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห์เพ่ือจัดหามาตรการปูองกันการเกิดซ้ า 
 จัดท าสรุปบทเรียนของการเกิดโรคติดตอหรือโรคระบาดคครั้งส าคัญ เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร

จัดการครั้งตอไป 
 จัดอบรมเรื่องการปูองกันและควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาดเบื้องตน วิธีการแจงเหตุภายในโรงงาน

ใหแกพนักงาน หรือเจาหนาที่ของนิคมอุตสาหกรรม 
 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์โครงการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยรวมกับผูประกอบการในนิคมฯ 

และในกลุมพ้ืนที่อยางตอเนื่อง  
 เผยแพรความรูและความตระหนักเกี่ยวกับการปูองกันและปฏิบัติตนอยางถูกตองและปลอดภัยจาก

โรคติดตอหรือโรคระบาดใหสามารถดูแลตนเองและใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันไดตลอดชวง
ระยะเวลาการระบาด 

5.2  ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดภัย  
1. บทบาทของผู้ประกอบการในนิคมฯ 

 แจงเหตุ น าสงผูปุวย และรายงานเมื่อพบผูปุวยในโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ ใหกับ
โรงพยาบาลที่โรงงานประสานไวในเบื้องตน และเจาหนาที่นิคมฯ บานหวา ทราบ ตามชองทางการ
สื่อสารที่ก าหนด ทันที่เม่ือเกิดเหตุหรือตามผังการสื่อสารและประสานงานตามดานลาง 
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แผนผังการสื่อสารและประสานงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(กรณีโรคติดต่อหรือโรคระบาด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ควบคุมและระงับเหตุ ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบโรงงาน/สถานประกอบการที่เกิดเหตุ ตอง
ด าเนินการควบคุม สั่งการในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นตามแผนฉุกเฉินของโรงงาน เพ่ือควบคุม
เหตุการณ์ไมใหขยายตัวลุกลามสงผลกระทบตอโรงงาน/สถานประกอบการขางเคียงหรือชุมชน และ
รายงานเหตุการณ์มายังส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Center) เป็นระยะๆ ในกรณีที่ เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให
ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบของโรงงาน/สถานประกอบการจัดสงผูแทนที่มีอ านาจในการสั่งการ
หรือตัดสินใจมาประจ ายังศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา เพ่ือประสานงาน
ในการควบคุมเหตุการณ์รวมกับทางนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ตอไป 

 
 
 
 

0-2650-090909-2295-5589 โทรสาร 

โทรศัพท์ : ในเวลา 0 3535 0141 
              นอกเวลา 0 3535 0142-5 
              ตลอด  24 ช่ัวโมง 0 3535 0142 
              Mobile 08 1365 4028 

IEAT.WAR ROOM 
โทร. 0 2253 0561 ต่อ 1 
สายตรง 0 2257 0876 
(FAX) 0 2257 0877-8 
E-mail 
warroom1@ieat.mail.go.th 

รผก.ปก1  
โทร.0 22530561 ต่อ 2203 
(FAX) 0 2650 0212 

ผช.ผวก.ปก.1  
โทร.0 2253 0561ต่อ 4416 
ผอ.ฝปก.1  
โทร 0 2253 0561ต่อ 4404 
 



 

- 79 - 
 

โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่เกิดเหต ุ

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า 

กนอ. 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 
 

แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 

 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรียมพรอม)  
                      แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 

 

โรงพยาบาลบางปะอิน/ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ชุมชนที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 



 

- 80 - 
 

2. บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
 เจาหนาที่นิคมฯ ท าหนาที่รับ-แจงเหตุ กรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน และรายงาน ผอ.นิคมฯ ทราบ  

(เหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน/นิคมฯ) 
 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมขอมูลและบันทึกรายละเอียดของสถานการณ์ ใน

แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินเบื้องตน (Emer.01) ขอมูลประกอบดวย 
 สถานที่เกิดเหตุ / ต าแหนงที่เกิดเหตุ 
 ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ระบุเหตุใหชัดเจน เชน ไฟไหม สารเคมีรั่วไหล ระเบิด เป็นตน) 
 ความรุนแรงและผลกระทบ (ผูบาดเจ็บ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความเสียหายเบื้องตน) 
 สภาพอากาศและทิศทางลม 
 ความตองการความชวยเหลือ/สนับสนุน เชน รถดับเพลิง ทีมกูภัยสารเคมี เป็นตน 

 ผอ.นิคมฯ สื่อสารเหตุการณ์ไปยังผูเกี่ยวของ ไดแก 
 รายงานเหตุการณ์ รผก.ปก1 เพ่ือทราบขอมูลและยกระดับสถานการณ์ 
 แจง ศปก.กนอ. เพ่ือทราบขอมูลและการยกระดับสถานการณ์ พรอมทั้งขอรับการสนับสนุน

ขอมูลและอุปกรณ์ตางๆ ตามการรองขอของนิคมฯ 
 แจง ผูประกอบการในพ้ืนที่นิคมฯ เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 
 แจง หนวยงานทองถิ่นท่ีอยูในพื้นท่ีใกลเคียง เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 

 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่นิคมฯ ลงพื้นที่เพ่ือติดตามสถานการณ์และรายงานผูเกี่ยวของทราบ 
 ผอ.นิคมฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายสั่งการผูเกี่ยวของเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Center) เพ่ือท าหนาที่รวบรวมขอมูลขาวสาร ติดตามเฝูาระวังสถานการณ์และ
รายงานสถานการณ์ใหผูเกี่ยวของทราบเป็นระยะๆ และท าหนาที่รวมกับผูพัฒนา บริษัท ไทยอินดัส
เตรียล เอสเตท จ ากัดในฐานะผูอ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director: ED) 

 ในกรณีที่เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวาแจงทองถิ่นเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุน และเรียนเชิญผูอ านวยการทองถิ่น (นายกเทศมนตรี/นายอ าเภอ) ท าหนาที่
บัญชาการเหตุการณ์ (ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ตามแผน ปภ.ชาติ) 

 เมื่อผูอ านวยการทองถิ่นบัญชาการเหตุการณ์แลว ใหการปฏิบัติเป็นไปตามอ านาจหนาที่ตาม
กฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนขอมูลพื้นที่ตอผูบัญชาการเหตุการณ์  
 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนการจัดตั้งสถานที่ตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

หรือศูนย์อ านวยการรวมในภาวะฉุกเฉินจังหวัด โดยอาจพิจารณาใชสถานที่ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม
บานหวา ส านักงานเทศบาลเขตพ้ืนที่ หรือศาลากลางจังหวัด และสถานที่อ่ืนที่พิจารณาแลวเห็นวา
ปลอดภัย 

 ผอ.นิคมฯ ประสานงานกับ ศปก.กนอ. ในการใหขอมูลในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการจัดเตรียมขาวสาร
ส าหรับประชาสัมพันธ์ใหกระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเป็นระยะๆ 
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5.3  ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังที่ภัยไดยุติหรือผานพนไปแลว เป็นการด า เนินการทั้ง

ปวง เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย เป็นหนาที่ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่ตองด าเนินการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสรางขวัญและก าลังใจของประชาชนผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ 
และเป็นการฟื้นฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว 

ขั้นตอนการใหการฟ้ืนฟูผูประสบภัยความชวยเหลือและฟ้ืนฟูบูรณะ ดังนี้ 
1) ประสานใหโรงงานที่เกิดเหตุ และโรงงานในนิคมฯ ส ารวจและรวบรวมจ านวนผูปุวย พนักงานกลุม

เสี่ยง (อาทิ เด็ก สตรี คนชรา เป็นตน) ของโรงงานและแจงตอส านักงานนิคมฯ 
2) ประสานแจงขอมูลที่รวบรวมไดจากโรงงานในนิคมฯ ใหกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เพ่ือ

ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขตอไป 
3) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สรางความเขาใจ และชี้แจงแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขตอโรงงาน

ในนิคมฯ 
4) ก ากับดูแลใหโรงงานด าเนินการตามแผนปูองกันและควบคุมภัยจากโรคติดตอหรือโรคระบาด และ

ติดตามเฝูาระวังอยางตอเนื่อง 
5) รวมกับหนวยงานความปลอดภัยในพ้ืนที่ในการรักษาความปลอดภัยแกบุคคล สถานที่ และระบบ

สาธารณูปโภค 
6) ติดตามขอมูลความชวยเหลือ การติดตามเฝูาระวัง และการฟ้ืนฟูบูรณะจากโรงงาน และรายงานตอผูมี

สวนเกี่ยวของ 
7) รวมกับหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ในการด าเนินการสอบสวนโรค ดวยการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

การเกิดโรค ใหขอมูลที่จ าเป็น ตลอดจนขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม เพ่ือใชประกอบการอธิบายถึง
สาเหตุของการเกิดโรคหรือการระบาดของโรคหรือเหตุการณ์นั้น 

8) ด าเนินการชี้แจงขอมูลตอสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการด าเนินการตางๆ 

6. การตรวจสอบหาสาเหตุ 
ผูประกอบการใดที่กอใหเกิดภัยและท าใหเกิดผลกระทบเป็นวงกวาง นิคมอุตสาหกรรมบานหวา จะ

พิจารณาสั่งการใหระงับการประกอบกิจการและหยุดกิจกรรมดังกลาวทันที และด าเนินการตรวจสอบและหา
สาเหตุของภัย โดยใชบุคลากรหรือองค์กรหนวยงานที่มีประสบการณ์และความช านาญเป็นที่ยอมรับตอสาธารณะ
ชน ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบและสาเหตุตอคณะท างานฯ ที่ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา จัดตั้งขึ้น 
ซึ่งประกอบดวย หนวยงานวิชาการ หนวยงานทองถิ่น ผูแทนชุมชน รวมทั้งมีที่ปรึกษาจากสถาบันตางๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เป็นผูพิจารณา 
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ส่วนที่ 3 
-------------------------------------------------------------------- 

กระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยด้านความมั่นคง 
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บทที่ 9 
การป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม 

--------------------------------  
1. บทน า 

 สถานการณ์ภายในประเทศไทยปัจจุบันยังมีการกอวินาศกรรมอยางตอเนื่อง โดยมีสาเหตุจากความขัดแยง
ทางอุดมการณ์ การขัดแยงทางผลประโยชน์ระหวางประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจ การปฏิบัติการกองโจร เป็นตน การ
กอวินาศกรรมมุงเนนเพื่อท าลายทรัพย์สิน วัสดุ อาคาร สถานที่ ยุทธปัจจัย สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความ
สะดวก หรือรบกวน ขัดขวาง หนวงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ รวมทั้งการประทุษรายตอบุคคลซึ่งท าใหเกิด
ความปั่นปุวนทางการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ดวยความมุงหมายที่จะท าใหเกิดผลราย
ตอความสงบเรียบรอยหรือความม่ันคงแหงชาติ  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือปูองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากกอวินาศกรรม 
2.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกัน และประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของเพ่ือใหสามารถด าเนินการปูองกันและระงับการกอวินาศกรรมไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

2.3  เพ่ือก าหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของและองค์กรเครือขายทุกภาคสวนในการ
ปูองกันและระงับการกอวินาศกรรม บูรณาการรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. นิยามศัพท์ 

การก่อวินาศกรรม หมายถึง การกระท าใดๆ ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ทาเรืออุตสาหกรรม อันเป็นการ
มุงท าลายทรัพย์สินของประชาชนหรือภาครัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หนวงเหนี่ยว
ระบบการปฏิบัติงานใด ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเป็นการกอใหเกิดความปั่นปุวนทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของรัฐ 

4. กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม แบงเป็น 3 ระยะ คือ 
4.1  การปฏิบัติก่อนเกิดวินาศกรรม เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือปูองกันและเตรียมการเผชิญเหตุการณ์การกอ
วินาศกรรมไวลวงหนา โดยก าหนดใหมีมาตรการทางการตรวจสอบ อาทิ การประเมินความเสี่ย งของการกอ
วินาศกรรมในนิคมฯ การตรวจสอบพ้ืนที่จุดเสี่ยงตางๆ ในนิคมฯ ระบบความปลอดภัย อุปกรณ์สื่อสารของนิคมฯ 
ใหพรอมใชงานตลอดเวลา การฝึกซอมแผนปูองกันและระงับการกอวินาศกรรม 
4.2  การปฏิบตัิระหว่างเกิดวินาศกรรม เป็นการด าเนินการตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยเป็นไปอยางมีระบบ 
มีการก าหนดแนวปฏิบัติระหวางเกิดการกอวินาศกรรม ซ่ึงเป็นแนวปฏิบัติของหนวยงานความมั่นคง 
4.3  การปฏิบัติหลังเกิดวินาศกรรม เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือส ารวจรวบรวมขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น
และฟ้ืนฟู/ปรับปรุง/แกไขพ้ืนที่ที่ไดรับความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมโดยเร็วที่สุด 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม 
5.1  ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัยในการการป้องกันและลดผลกระทบ 

1. มาตรการทางการตรวจสอบ 
 ประเมินความเสี่ยงของการเกิดวินาศกรรมในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 
 ตรวจสอบขาวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การกอวินาศกรรมในพ้ืนที ่  
 ตรวจตราจุดผานเขา-ออก ของนิคมอุตสาหกรรม และจัดสายตรวจหรือเจาหนาที่นิคมฯ เพ่ือ

ประสานงานหรือรับแจงเหตุ 
 ตรวจสอบชองทางการสื่อสารกับหนวยงานความมั่นคง และปรับปรุงใหเป็นปัจจุบัน 
 ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารของนิคมฯ อาทิ วิทยุสื่อสาร VDO Conference ระบบอินเตอร์เน็ท เป็น

ตน ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
 ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ์และบุคลากร ตามแบบฟอร์ม Check List 
 ตรวจสอบแผนผังบริเวณนิคมอุตสาหกรรม รายละเอียดตางๆ ใหชัดเจนและตรงกับสภาพการใชงาน

ในปัจจุบัน เพ่ือคนหาจุดที่เสี่ยงตอการกอวินาศกรรม 
2. มาตรการทางกฎหมาย 

 ประเมินความเสี่ยงภัยจากการกอวินาศกรรมและมาตรการปูองกันของโรงงานที่มีความเสี่ยงตอภัย
จากการกอวินาศกรรมสูงหรือปานกลาง 

 ด าเนินการฝึกซอมเพ่ือทดสอบแผนปูองกันและระงับการกอวินาศกรรม อยางนอยปีละ 1 ครั้ง พรอม
ทั้งปรับปรุงแผนฯ ใหเป็นปัจจุบัน 

 ติดตามแนวปฏิบัติของหนวยงานความมั่นคงในเรื่องการปูองกัน เตรียมความพรอม และระงับการกอ
วินาศกรรม 

3. มาตรการการศึกษาและอบรม 
 จัดท าฐานขอมูลก าลังเจาหนาที่ อาสาสมัคร หนวยงานในพ้ืนที่ เพ่ือใหพรอมขอความชวยเหลือได

ทันทีเม่ือเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน 
 รวมรวมขอมูลการเกิดเหตุการณ์การกอวินาศกรรม และทบทวนถึงสาเหตุที่ท าใหเกิดการกอ

วินาศกรรมที่ผานมา 
 น าขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห์เพ่ือจัดหามาตรการปูองกันการเกิดซ้ า 
 จัดท าสรุปบทเรียนของการกอวินาศกรรมครั้งส าคัญ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการครั้งตอไป 
 จัดหาและจัดสงขอมูลค าแนะน าในการปูองกันกรณีเกิดเหตุการกอวินาศกรรมใหกับนิคม

อุตสาหกรรม 
 เผยแพรความรูและสรางความตระหนักเก่ียวกับการปูองกันและการปฏิบัติตนอยางถูกตองหากมีขาว

การหรือสถานการณ์การกอวินาศกรรม  

5.2  ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดภัย  
1. บทบาทของผู้ประกอบการในนิคมฯ 
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 แจงเหตุและรายงานเมื่อเกิดภัยขนาดเล็กระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ ใหกับ
เจาหนาที่นิคมฯ บานหวา ทราบ ตามชองทางการสื่อสารที่ก าหนด ทันที่เมื่อเกิดเหตุหรือตามผังการ
สื่อสารและประสานงานตามดานลาง 
 

แผนผังการสื่อสารและประสานงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ควบคุมและระงับเหตุ ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบโรงงาน/สถานประกอบการที่เกิดเหตุ ตอง
ด าเนินการควบคุม สั่งการในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นตามแผนฉุกเฉินของโรงงาน เพ่ือควบคุม
เหตุการณ์ไมใหขยายตัวลุกลามสงผลกระทบตอโรงงาน/สถานประกอบการขางเคียงหรือชุมชน และ
รายงานเหตุการณ์มายังส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Center) เป็นระยะๆ ในกรณีที่ เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให
ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบของโรงงาน/สถานประกอบการจัดสงผูแทนที่มีอ านาจในการสั่งการ

0-2650-090909-2295-5589 โทรสาร 

โทรศัพท์ : ในเวลา 0 3535 0141 
              นอกเวลา 0 3535 0142-5 
              ตลอด  24 ช่ัวโมง 0 3535 0142 
              Mobile 08 1365 4028 

IEAT.WAR ROOM 
โทร. 0 2253 0561 ต่อ 1 
สายตรง 0 2257 0876 
(FAX) 0 2257 0877-8 
E-mail 
warroom1@ieat.mail.go.th 

รผก.ปก1  
โทร.0 22530561 ต่อ 2203 
(FAX) 0 2650 0212 

ผช.ผวก.ปก.1  
โทร.0 2253 0561ต่อ 4416 
ผอ.ฝปก.1  
โทร 0 2253 0561ต่อ 4404 
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หรือตัดสินใจมาประจ ายังศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา เพ่ือประสานงาน
ในการควบคุมเหตุการณ์รวมกับทางนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ตอไป 

 
โครงสร้างแผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงงาน/สถานที่เกิดเหตุ 

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า โรงงานที่อยู่ข้างเคียง 

กนอ. 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชนที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

             แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 

 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรยีมพรอม)  
    แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 

 

สภอ.บางปะอิน 
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2. บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
 เจาหนาที่นิคมฯ ท าหนาที่รับ-แจงเหตุ กรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน และรายงาน ผอ.นิคมฯ ทราบ  

(เหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน/นิคมฯ) 
 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมขอมูลและบันทึกรายละเอียดของสถานการณ์ ใน

แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินเบื้องตน (Emer.01)  ขอมูลประกอบดวย 
 สถานที่เกิดเหตุ / ต าแหนงที่เกิดเหตุ 
 ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ระบุเหตุใหชัดเจน เชน ไฟไหม สารเคมีรั่วไหล ระเบิด เป็นตน) 
 ความรุนแรงและผลกระทบ (ผูบาดเจ็บ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความเสียหายเบื้องตน) 
 สภาพอากาศและทิศทางลม 
 ความตองการความชวยเหลือ/สนับสนุน เชน รถดับเพลิง ทีมกูภัยสารเคมี เป็นตน 

 ผอ.นิคมฯ สื่อสารเหตุการณ์ไปยังผูเกี่ยวของ ไดแก 
 รายงานเหตุการณ์ รผก.ปก1 เพ่ือทราบขอมูลและยกระดับสถานการณ์ 
 แจง ศปก.กนอ. เพ่ือทราบขอมูลและการยกระดับสถานการณ์ พรอมทั้งขอรับการสนับสนุน

ขอมูลและอุปกรณ์ตางๆ ตามการรองขอของนิคมฯ 
 แจง ผูประกอบการในพ้ืนที่นิคมฯ เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 
 แจง หนวยงานทองถิ่นที่อยูในพื้นท่ีใกลเคียง เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 

 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่นิคมฯ ลงพื้นที่เพ่ือติดตามสถานการณ์และรายงานผูเกี่ยวของทราบ 
 ผอ.นิคมฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายสั่งการผูเกี่ยวของเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Center) เพ่ือท าหนาที่รวบรวมขอมูลขาวสาร ติดตามเฝูาระวังสถานการณ์และ
รายงานสถานการณ์ใหผูเกี่ยวของทราบเป็นระยะๆ และท าหนาที่รวมกับผูพัฒนา บริษัท ไทยอินดัส
เตรียล เอสเตท จ ากัด ในฐานะผูอ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director: ED) 

 ในกรณีที่เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา แจงทองถิ่นเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุน และเรียนเชิญผูอ านวยการทองถิ่น (นายกเทศมนตรี /นายอ าเภอ) ท าหนาที่
บัญชาการเหตุการณ์ (ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ตามแผน ปภ.ชาติ) 

 เมื่อผูอ านวยการทองถิ่นบัญชาการเหตุการณ์แลว ใหการปฏิบัติเป็นไปตามอ านาจหนาที่ตาม
กฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนขอมูลพื้นที่ตอผูบัญชาการเหตุการณ์  
 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนการจัดตั้งสถานที่ตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

หรือศูนย์อ านวยการรวมในภาวะฉุกเฉินจังหวัด โดยอาจพิจารณาใชสถานที่ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม
บานหวา ส านักงานเทศบาลเขตพ้ืนที่ หรือศาลากลางจังหวัด และสถานที่อ่ืนที่พิจารณาแลวเห็นวา
ปลอดภัย 

 ผอ.นิคมฯ ประสานงานกับ ศปก.กนอ. ในการใหขอมูลในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการจัดเตรียมขาวสาร
ส าหรับประชาสัมพันธ์ใหกระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเป็นระยะๆ 
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (นิคมฯ สามารถจัดการเองได้) 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นิคมอุตสาหกรรม 
บ้านหว้า 

แผนผังการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (นิคมฯ สามารถจัดการเองได้) 
 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
• อ าเภอบางปะอิน 
• ทต.ปราสาททอง 
• อบต. บ้านหว้า 
• อบต.บ้านโพ 

รพ.ท้องที่ / รพ.เอกชน 
ที่มีข้อตกลงกับโรงงาน 

(กรณีมีผู้บาดเจ็บ) 

ประธานชุมชน/ชุมชน 
ที่คาดว่าได้รับผลกระทบ 

ศปก.กนอ. 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประธานชุมชน/ชุมชน 
(แจ้งเพ่ือทราบ) 

โรงงาน/สถานประกอบการ 
ข้างเคียง 

 โรงงาน/สถานประกอบการ/ 
นิคมฯบ้านหว้า 

ED 
 MC 

 FT 

 FL 

 FC 

 OC 

 FT 

 FL 

จุดเกิดเหตุ 

 FT 

 FL 

 FC 

FT 

 FL 

 แจ้งเพื่อทราบ/ 
เตรียมพร้อม 

 แจ้งเพื่อทราบ/เตรียมพร้อม 

 แจ้ง
เพื่อ

ทราบ/
เตรียม
พร้อม 

 แจ้ง
เพื่อ

ทราบ/
เตรียม
พร้อม 

 แจ้งเพื่อ
ทราบและ
ขอความ
ช่วยเหลือ 
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ระดับ 1, 2, ………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1)  ผู้อ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน : ED (Emergency Director) 

(1) เป็นผูมีอ านาจสูงสุดในการอ านวยการระงับเหตุฉุกเฉินที่ Emergency Center ประเมิน
สถานการณ์ ระดับความเสี่ยง และวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ในการระงับเหตุ ดังนี้ 
 สรางความปลอดภัยใหกับพนักงาน 

โรงงาน/สถานที่เกิดเหตุ 

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า โรงงานที่อยู่ข้างเคียง 

กนอ. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชนที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายงานตามแบบฟอร์มIEAT-Emer.01  สภอ.บางปะอิน 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรยีมพรอม)  
    แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 

 

แผนผังปฏิบัติการเหตฉุุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ระดับ 1, 2,……..) 

 



 

- 90 - 
 

 ลดความรุนแรงของเหตุการณ์ โดยใหมีความสูญเสียนอยที่สุด 
 ควบคุมไมใหมีการท าลายสภาพแวดลอม และสงผลกระทบตอชุมชน 

(2)  ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการระงับเหตุ ทั้งทางดานก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ 
(3)  พิจารณายกระดับของเหตุฉุกเฉินและขอความชวยเหลือจากภายนอก 
(4)  รายงานสถานการณ์เหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนให ผูบริหารของการนิคมฯ และหนวยงานราชการในพ้ืนที่ 
(5)  ตัดสินใจยกเลิกภาวะฉุกเฉิน เมื่อเห็นวาสามารถควบคุมเหตุการณ์ได 
(6)  ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์เบื้องตนแกสื่อมวลชน หนวยงานราชการและชุมชน 
(7)  สั่งการใหด าเนินการตรวจสอบความเสียหาย สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ และก าหนด

มาตรการปูองกันเบื้องตน 
2.2)  ผู้ประสานงาน : MC (Mutual Aid Coordinator) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  รวมรวมขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การด าเนินการแกไขเหตุการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิด

รายงานตอ ED 
(3)  ประสานงานการสนับสนุน ก าลังพล เครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณ์ตางๆ จากศูนย์ควบคุม

ภาวะฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา และโรงงานที่เกิดเหตุ ก าหนด/จัดพ้ืนที่ เพ่ือเป็นจุด
รวมทรัพยากร 

(4)  ติดตามความคืบหนาในการด าเนินการตามค าสั่งและรายงานการปฏิบัติให ED รับทราบเป็นระยะ 
2.3)  หัวหน้าทีมระงับเหตุ (Response Team) 

(1)  OC, FC นิคมอุตสาหกรรมบานหวา เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพ่ือประเมินสถานการณ์ (Size Up) 
เหตุการณ์ ความรุนแรงและผลกระทบ 

(2)  สั่งการ และควบคุมการชวยชีวิตผูที่ไดรับบาดเจ็บ 
(3)  เลือกเทคนิค และวิธีการระงับเหตุรวมกับที่ผูรับผิดของโรงงานที่เกิดเหตุหรือผูรับมอบหมาย 
(4)  วางแผน และควบคุมใหมีการใชทรัพยากรในการระงับเหตุอยางเหมาะสม เชน ก าลังคน สาร

ดับเพลิง น้ าดับเพลิง โฟม ฯลฯ รวมถึงการจัดเตรียมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการของทีมดับเพลิง 
(5)  รายงานสถานการณ์/ประเมินสถานการณ์จากจุดเกิดเหตุให ED ทราบเป็นระยะ พรอมความ

ชวยเหลือที่ตองการ 
(6)  ประสานงานการควบคุมเหตุการณ์รวมกับหัวหนาหนวยดับเพลิงที่มาจากภายนอก 
(7)  ตรวจสอบและยืนยันการควบคุมเหตุการณ์กับผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหมั่นใจเหตุการณ์ สงบแลว เพ่ือ

แจง ED ขอยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 
2.4)  ทีมสื่อสารและประสานงาน (Communication Team) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  จัดใหมีอุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์สื่อสาร ของ Emergency Center ใหเพียงพอ เหมาะสมและ

พรอมใชงาน เชน โทรศัพท์ แฟกซ์ วิทยุสื่อสาร CCTV 
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(3)  ท าหนาที่ในการแจงเหตุ ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานตางๆ รวมถึงการบันทึกเหตุการณต์างๆ 
(4)  รายงานผลการดาเนินงานให ED รับทราบอยางสม่ าเสมอ 
(5)  บันทึกเหตุการณ์ตางๆ ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนลงในสมุดบันทึก 

2.5)  ทีมประชาสัมพันธ์ (CSR Team) 
(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  รวมรวมขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสงให ศปก.กนอ. เพ่ือจัดเตรียมออก

แถลงการณ์ ฉบับแรก (Press Release) ส าหรับการใหชี้แจงขอมูล 
(3)  ติดตามขาวสาร และวิเคราะห์สถานการณ์ดานขาวสาร เพ่ือประเมินผลกระทบดานภาพลักษณ์ 

ตลอดจนวางแผนการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจกับสื่อมวลชน และสาธารณชน 
(4)  ใหการตอนรับขาราชการ ผูสื่อขาว และบุคคลภายนอก ใหอยูในบริเวณที่กาหนดและชี้แจง

เหตุการณ์เบื้องตนใหรับทราบ 
(5)  ประสานงานกับทีมประชาสัมพันธ์ของโรงงานที่เกิดเหตุและผูเกี่ยวของรวมแถลงขาว ตอ

สื่อมวลชนโดยก าหนดเนื้อหา และประเด็นในการแถลงขาวใหผูมีหนาที่ในการ แถลงขาว 
2.6)  ทีมสนับสนุน (Support Team) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  เตรียมความพรอมอุปกรณ์ส านักงาน เชน บอร์ด โต฿ะ เกาอ้ีใน Emergency Center พรอมใชงาน 
(3)  จัดพนักงานเพ่ือสนับสนุนงานดานธุรการใน Emergency Center 
(4)  จัดเตรียมรถยนต์พรอมพนักงานขับรถ เพ่ือสนับสนุนงานของ Emergency Center 
(5)  จัดหาเสบียงอาหาร น้ าดื่มและอุปกรณ์ เครื่องใชที่จ าเป็น 
(6)  จัดเตรียมสถานที่ หองพักรับรอง ส าหรับเจาหนาที่ สื่อมวลชนหรือชุมชน รวมถึงสถานที่อพยพ 

2.7)  ทีม Utility (Utility Team) 
(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  จัดเจาหนาที่สนับสนุนการซอมบ ารุงฉุกเฉินในดานตางๆ ไดแก เครื่องกล ไฟฟูา โยธา 
(3)  จัดเจาหนาที่สนับสนุนการจายน้ าส ารองในการดับเพลิง การระบายน้ า และการควบคุมน้ าเสีย 
(4)  จัดใหมีวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือใชปูองกันหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(5)  สนับสนุนดานการซอมแซม แกไข หรือกอสรางฉุกเฉิน ตามท่ีมีการรองขอ 
(6)  ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปการและประเมินระยะเวลาการฟ้ืนคืนกลับหลังภาวะฉุกเฉิน 

รายงานตอ ED 
(7)  ด าเนินฟ้ืนฟูภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน และรายงานผล ตามแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ภาวะ

ฉุกเฉิน (Emer.02) 
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5.3  ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังที่ภัยไดยุติหรือผานพนไปแลว เป็นการด า เนินการทั้ง

ปวง เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย เป็นหนาที่ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่ตองด าเนินการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสรางขวัญและก าลังใจของประชาชนผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ 
และเป็นการฟื้นฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว 

ขั้นตอนการใหการฟ้ืนฟูผูประสบภัยความชวยเหลือและฟ้ืนฟูบูรณะ ดังนี้ 
1) ประสานหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ในการด าเนินการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์

ฉุกเฉินเพ่ือชวยชีวิตเจาหนาที่และผูประสบภัย (กรณีมีผูไดรับบาดเจ็บ) 
2) ประสานหนวยก าลังในพ้ืนที่ที่มีความช านาญทางสารเคมีและวัตถุอันตราย อาวุธ และวัตถุระเบิด น า

ก าลังเขาตรวจสอบเพื่อใหเกิดความปลอดภัยส าหรับการฟ้ืนฟูบูรณะ 
3) ประสานหนวยงานฟ้ืนฟูบูรณะส ารวจความเสียหายดานสิ่งกอสราง อาคารสถานที่ตางๆ เพ่ือท าการ

ซอมแซมหรือรื้อถอน 
4) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สรางความเขาใจ และชี้แจงแนวปฏิบัติของหนวยงานความมั่งคงตอโรงงาน

ในนิคมฯ 
5) ก ากับดูแลใหโรงงานด าเนินการตามแผนปูองกันและควบคุมภัยจากการกอวินาศกรรม และติดตามเฝูา

ระวัง อยางตอเนื่อง 
6) รวมกับหนวยงานความปลอดภัยในพ้ืนที่ในการรักษาความปลอดภัยแกบุคคล สถานที่ และระบบ

สาธารณูปโภค 
7) ติดตามขอมูลความชวยเหลือ การติดตามเฝูาระวัง และการฟ้ืนฟูบูรณะจากโรงงาน และรายงานตอผูมี

สวนเกี่ยวของ 
8) รวมกับหนวยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ในการด าเนินการสอบหาสาเหตุของการกอวินาศกรรม ดวยการ

คนหาขอเท็จจริง  ใหขอมูลที่จ าเป็น ตลอดจนขอมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือใชประกอบการอธิบายถึงสาเหตุของ
การกอวินาศกรรม 

9) ด าเนินการชี้แจงขอมูลตอสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการด าเนินการตางๆ 

6. การตรวจสอบหาสาเหตุ 
ผูประกอบการใดที่กอใหเกิดภัยและท าใหเกิดผลกระทบเป็นวงกวาง นิคมอุตสาหกรรมบานหวา จะ

พิจารณาสั่งการใหระงับการประกอบกิจการและหยุดกิจกรรมดังกลาวทันที และด าเนินการตรวจสอบและหา
สาเหตุของภัย โดยใชบุคลากรหรือองค์กรหนวยงานที่มีประสบการณ์และความช านาญเป็นที่ยอมรับตอสาธารณะ
ชน ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบและสาเหตุตอคณะท างานฯ ที่ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา จัดตั้งขึ้น 
ซึ่งประกอบดวย หนวยงานวิชาการ หนวยงานทองถิ่น ผูแทนชุมชน รวมทั้งมีที่ปรึกษาจากสถาบันตางๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เป็นผูพิจารณา 
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บทที่ 10 
การป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ 

--------------------------------  
1. บทน า 

 การปูองกันและบรรเทาภัยทางอากาศในที่นี้มิไดมุงหมายใหเจาหนาที่ฝุายพลเรือนใชอาวุธตอสูกับอากาศ
ยานขาศึก แตเป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือลดความสูญเสียจากการโจมตีทางอากาศ เนื่องจากฝุายทหารไม
สามารถด าเนินการในหลายดานไดอยางสมบูรณ์ เชน การอพยพผูประสบภัย การบริการดานการแพทย์ฉุกเฉินแก
ผูประสบภัย การสงเคราะห์ผูประสบภัย เป็นตน ดังนั้น จึงจ าเป็นตองอาศัยเจาหนาที่ฝุายพลเรือนจะตองหารือรวม
ด าเนินการตั้งแตกอนเกิดภัยจนกระท่ังภัยสิ้นสุด เพ่ือลดความสูญเสียอันเกิดจากภัยทางอากาศ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือปูองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากภัยทางอากาศ 
2.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกัน และประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของเพ่ือใหสามารถด าเนินการปูองกันและบรรเทาภัยทางอากาศไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

2.3  เพ่ือก าหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของและองค์กรเครือขายทุกภาคสวนในการ
ปูองกันและบรรเทาภัยทางอากาศ บูรณาการรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. นิยามศัพท์ 

ภัยทางอากาศ หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ โดยอากาศยาน อาวุธน าวิถี ขีปนาวุธ หรือสิ่ง
ใดๆ ที่สามารถเคลื่อนที่หรือทรงตัวบนอากาศ และการโจมตีดังกลาวสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพย์สิน ของ
ประชาชน ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม และทาเรืออุตสาหกรรม 

4. กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและระงับภัยทางอากาศ แบงเป็น 3 ระยะ คือ 
4.1  การปฏิบัติก่อนเกิดภัยทางอากาศ เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือปูองกันและเตรียมการเผชิญเหตุการณ์ภัย
ทางอากาศไวลวงหนา โดยก าหนดใหมีมาตรการทางการตรวจสอบ อาทิ การประเมินความเสี่ย งของการเกิดภัย
ทางอากาศในพ้ืนที่นิคมฯ การตรวจสอบพ้ืนที่จุดเสี่ยงตางๆ ในนิคมฯ ระบบความปลอดภัย อุปกรณ์สื่อสารของ
นิคมฯ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา การฝึกซอมแผนปูองกันและระงับภัยทางอากาศ 
4.2  การปฏิบัติระหว่างเกิดภัยทางอากาศ เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยเป็นไปอยางมี
ระบบ มีการก าหนดแนวปฏิบัติระหวางเกิดภัยทางอากาศ ซ่ึงเป็นแนวปฏิบัติของหนวยงานความมั่นคง 
4.3  การปฏิบัติหลังเกิดภัยทางอากาศ เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือส ารวจรวบรวมขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น
และฟ้ืนฟู/ปรับปรุง/แกไขพ้ืนที่ที่ไดรับความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิมโดยเร็วที่สุด 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและระงับภัยทางอากาศ 
5.1  ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัยในการการป้องกันและลดผลกระทบ 

1. มาตรการทางการตรวจสอบ 
 ประเมินความเสี่ยงของการเกิดภัยทางอากาศในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 
 ตรวจสอบขาวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดภัยทางอากาศในพ้ืนที ่  
 ตรวจตราจุดผานเขา-ออก ของนิคมอุตสาหกรรม และจัดสายตรวจหรือเจาหนาที่นิคมฯ เพ่ือ

ประสานงานหรือรับแจงเหตุ 
 ตรวจสอบชองทางการสื่อสารกับหนวยงานความมั่นคง และปรับปรุงใหเป็นปัจจุบัน 
 ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารของนิคมฯ อาทิ วิทยุสื่อสาร VDO Conference ระบบอินเตอร์เน็ท เป็น

ตน ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
 ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ์และบุคลากร ตามแบบฟอร์ม Check List 
 ตรวจสอบแผนผังบริเวณนิคมอุตสาหกรรม รายละเอียดตางๆ ใหชัดเจนและตรงกับสภาพการใชงาน

ในปัจจุบัน เพ่ือคนหาจุดที่เสี่ยงตอการเกิดภัยทางอากาศ 
2. มาตรการทางกฎหมาย 

 ประเมินความเสี่ยงภัยจากการเกิดภัยทางอากาศและมาตรการปูองกันของโรงงานที่มีความเสี่ยงตอ
ภัยจากการเกิดภัยทางอากาศสูงหรือปานกลาง 

 ด าเนินการใหบริเวณเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเป็นเขตหามบิน (No Fly Zone)  
 ด าเนินการฝึกซอมเพ่ือทดสอบแผนปูองกันและควบคุมภัยทางอากาศ อยางนอยปีละ 1 ครั้ง พรอม

ทั้งปรับปรุงแผนฯ ใหเป็นปัจจุบัน 
 ติดตามแนวปฏิบัติของหนวยงานความมั่นคงในเรื่องการปูองกัน เตรียมความพรอม และระงับภัยทาง

อากาศ 
3. มาตรการการศึกษาและอบรม 

 จัดท าฐานขอมูลก าลังเจาหนาที่ อาสาสมัคร หนวยงานในพ้ืนที่ เพ่ือใหพรอมขอความชวยเหลือได
ทันทีเม่ือเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน 

 รวมรวมขอมูลการเกิดเหตุการณ์ภัยทางอากาศ และทบทวนถึงสาเหตุที่ท าใหเกิดภัยทางอากาศตางๆ 
ที่ผานมา 

 น าขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห์เพ่ือจัดหามาตรการปูองกันการเกิดซ้ า 
 จดัท าสรุปบทเรียนของการเกิดภัยทางอากาศครั้งส าคัญ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการครั้งตอไป 
 จัดหาและจัดสงขอมูลค าแนะน าในการปูองกันกรณีเกิดเหตุภัยทางอากาศใหกับนิคมอุตสาหกรรม 
 เผยแพรความรูและสรางความตระหนักเก่ียวกับการปูองกันและการปฏิบัติตนอยางถูกตองหากมีขาว

การหรือสถานการณ์ภัยทางอากาศ 
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5.2  ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดภัย  
1. บทบาทของผู้ประกอบการในนิคมฯ 

 แจงเหตุและรายงานเมื่อเกิดภัยขนาดเล็กระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ ใหกับ
เจาหนาที่นิคมฯ บานหวา ทราบ ตามชองทางการสื่อสารที่ก าหนด ทันที่เมื่อเกิดเหตุหรือตามผังการ
สื่อสารและประสานงานตามดานลาง 

 
แผนผังการสื่อสารและประสานงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ควบคุมและระงับเหตุ ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบโรงงาน/สถานประกอบการที่เกิดเหตุ ตอง

ด าเนินการควบคุม สั่งการในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นตามแผนฉุกเฉินของโรงงาน เพ่ือควบคุม
เหตุการณ์ไมใหขยายตัวลุกลามสงผลกระทบตอโรงงาน/สถานประกอบการขางเคียงหรือชุมชน และ
รายงานเหตุการณ์มายังส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Center) เป็นระยะๆ ในกรณีที่ เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให
ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบของโรงงาน/สถานประกอบการจัดสงผูแทนที่มีอ านาจในการสั่งการ
หรือตัดสินใจมาประจ ายังศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา เพ่ือประสานงาน
ในการควบคุมเหตุการณ์รวมกับทางนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ตอไป 

0-2650-090909-2295-5589 โทรสาร 

IEAT.WAR ROOM 
โทร. 0 2253 0561 ต่อ 1 
สายตรง 0 2257 0876 
(FAX) 0 2257 0877-8 
E-mail 
warroom1@ieat.mail.go.th 

รผก.ปก1  
โทร.0 22530561 ต่อ 2203 
(FAX) 0 2650 0212 

ผช.ผวก.ปก.1  
โทร.0 2253 0561ต่อ 4416 
ผอ.ฝปก.1  
โทร 0 2253 0561ต่อ 4404 
 

โทรศัพท์ : ในเวลา 0 3535 0141 
              นอกเวลา 0 3535 0142-5 
              ตลอด  24 ช่ัวโมง 0 3535 0142 
              Mobile 08 1365 4028 
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

สภอ.บางปะอิน 

โรงงาน/สถานที่เกิดเหตุ 

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า โรงงานที่อยู่ข้างเคียง 

กนอ. 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชนที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

             แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 

 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรยีมพรอม)  
    แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 
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2. บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
 เจาหนาที่นิคมฯ ท าหนาที่รับ-แจงเหตุ กรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน และรายงาน ผอ.นิคมฯ ทราบ  

(เหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน/นิคมฯ) 
 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมขอมูลและบันทึกรายละเอียดของสถานการณ์ ใน

แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินเบื้องตน (Emer.01) ขอมูลประกอบดวย 
 สถานที่เกิดเหตุ / ต าแหนงที่เกิดเหตุ 
 ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ระบุเหตุใหชัดเจน เชน ไฟไหม สารเคมีรั่วไหล ระเบิด เป็นตน) 
 ความรุนแรงและผลกระทบ (ผูบาดเจ็บ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความเสียหายเบื้องตน) 
 สภาพอากาศและทิศทางลม 
 ความตองการความชวยเหลือ/สนับสนุน เชน รถดับเพลิง ทีมกูภัยสารเคมี เป็นตน 

 ผอ.นิคมฯ สื่อสารเหตุการณ์ไปยังผูเกี่ยวของ ไดแก 
 รายงานเหตุการณ์ รผก.ปก.1 เพ่ือทราบขอมูลและยกระดับสถานการณ์ 
 แจง ศปก.กนอ. เพ่ือทราบขอมูลและการยกระดับสถานการณ์ พรอมทั้งขอรับการสนับสนุน

ขอมูลและอุปกรณ์ตางๆ ตามการรองขอของนิคมฯ 
 แจง ผูประกอบการในพ้ืนที่นิคมฯ เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 
 แจง หนวยงานทองถิ่นท่ีอยูในพื้นท่ีใกลเคียง เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 

 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่นิคมฯ ลงพื้นที่เพ่ือติดตามสถานการณ์และรายงานผูเกี่ยวของทราบ 
 ผอ.นิคมฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายสั่งการผูเกี่ยวของเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Center) เพ่ือท าหนาที่รวบรวมขอมูลขาวสาร ติดตามเฝูาระวังสถานการณ์และ
รายงานสถานการณ์ใหผูเกี่ยวของทราบเป็นระยะๆ และท าหนาที่รวมกับผูพัฒนา บริษัท ไทยอินดัส
เตรียล เอสเตท จ ากัด ในฐานะผูอ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director: ED) 

 ในกรณีที่เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา.แจงทองถิ่นเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุน และเรียนเชิญผูอ านวยการทองถิ่น (นายกเทศมนตรี /นายอ าเภอ) ท าหนาที่
บัญชาการเหตุการณ์ (ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ตามแผน ปภ.ชาติ) 

 เมื่อผูอ านวยการทองถิ่นบัญชาการเหตุการณ์แลว ใหการปฏิบัติเป็นไปตามอ านาจหนาที่ตาม
กฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนขอมูลพื้นที่ตอผูบัญชาการเหตุการณ์  
 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนการจัดตั้งสถานที่ตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

หรือศูนย์อ านวยการรวมในภาวะฉุกเฉินจังหวัด โดยอาจพิจารณาใชสถานที่ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม
บานหวา ส านักงานเทศบาลเขตพ้ืนที่ หรือศาลากลางจังหวัด และสถานที่อ่ืนที่พิจารณาแลวเห็นวา
ปลอดภัย 

 ผอ.นิคมฯ ประสานงานกับ ศปก.กนอ. ในการใหขอมูลในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการจัดเตรียมขาวสาร
ส าหรับประชาสัมพันธ์ใหกระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเป็นระยะๆ 



 

- 98 - 
 

โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (นิคมฯ สามารถจัดการเองได้) 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

นิคมอุตสาหกรรม 
บ้านหว้า 

แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (นิคมฯ สามารถจัดการเองได้) 
 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
• อ าเภอบางปะอิน 
• ทต.ปราสาททอง 
• อบต. บ้านหว้า 
• อบต.บ้านโพ 

รพ.ท้องที่ / รพ.เอกชน 
ที่มีข้อตกลงกับโรงงาน 

(กรณีมีผู้บาดเจ็บ) 

ประธานชุมชน/ชุมชน 
ที่คาดว่าได้รับผลกระทบ 

ศปก.กนอ. 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประธานชุมชน/ชุมชน 
(แจ้งเพ่ือทราบ) 

โรงงาน/สถานประกอบการ 
ข้างเคียง 

 โรงงาน/สถานประกอบการ/ 
นิคมฯบ้านหว้า 

ED 
 MC 

 FT 

 FL 

 FC 

 OC 

 FT 

 FL 

จุดเกิดเหตุ 

 FT 

 FL 

 FC 

FT 

 FL 

 แจ้งเพื่อทราบ/ 
เตรียมพร้อม 

 แจ้งเพื่อทราบ/เตรียมพร้อม 

 แจ้ง
เพื่อ

ทราบ/
เตรียม
พร้อม 

 แจ้ง
เพื่อ

ทราบ/
เตรียม
พร้อม 

 แจ้งเพื่อ
ทราบและ
ขอความ
ช่วยเหลือ 
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ระดับ 1, 2, ……….) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1)  ผู้อ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน : ED (Emergency Director) 

(1) เป็นผูมีอ านาจสูงสุดในการอ านวยการระงับเหตุฉุกเฉินที่ Emergency Center ประเมิน
สถานการณ์ ระดับความเสี่ยง และวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ในการระงับเหตุ ดังนี้ 

โรงงาน/สถานที่เกิดเหตุ 

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า โรงงานที่อยู่ข้างเคียง 

กนอ. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชนที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายงานตามแบบฟอร์มIEAT-Emer.01  สภอ.บางปะอิน 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรยีมพรอม)  
    แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 

 

แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ระดับ 1, 2,……..) 
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 สรางความปลอดภัยใหกับพนักงาน 
 ลดความรุนแรงของเหตุการณ์ โดยใหมีความสูญเสียนอยที่สุด 
 ควบคุมไมใหมีการท าลายสภาพแวดลอม และสงผลกระทบตอชุมชน 

(2)  ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการระงับเหตุ ทั้งทางดานก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ 
(3)  พิจารณายกระดับของเหตุฉุกเฉินและขอความชวยเหลือจากภายนอก 
(4)  รายงานสถานการณ์เหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนให ผูบริหารของการนิคมฯ และหนวยงานราชการในพ้ืนที่ 
(5)  ตัดสินใจยกเลิกภาวะฉุกเฉิน เมื่อเห็นวาสามารถควบคุมเหตุการณ์ได 
(6)  ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์เบื้องตนแกสื่อมวลชน หนวยงานราชการและชุมชน 
(7)  สั่งการใหด าเนินการตรวจสอบความเสียหาย สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ และก าหนด

มาตรการปูองกันเบื้องตน 
2.2)  ผู้ประสานงาน : MC (Mutual Aid Coordinator) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  รวมรวมขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การด าเนินการแกไขเหตุการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิด

รายงานตอ ED 
(3)  ประสานงานการสนับสนุน ก าลังพล เครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณ์ตางๆ จากศูนย์ควบคุม

ภาวะฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา และโรงงานที่เกิดเหตุ ก าหนด/จัดพ้ืนที่ เพ่ือเป็นจุด
รวมทรัพยากร 

(4)  ติดตามความคืบหนาในการด าเนินการตามค าสั่งและรายงานการปฏิบัติให ED รับทราบเป็นระยะ 
2.3)  หัวหน้าทีมระงับเหตุ (Response Team) 

(1)  OC, FC นิคมอุตสาหกรรมบานหวา เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพ่ือประเมินสถานการณ์ (Size Up) 
เหตุการณ์ ความรุนแรงและผลกระทบ 

(2)  สั่งการ และควบคุมการชวยชีวิตผูที่ไดรับบาดเจ็บ 
(3)  เลือกเทคนิค และวิธีการระงับเหตุรวมกับที่ผูรับผิดของโรงงานที่เกิดเหตุหรือผูรับมอบหมาย 
(4)  วางแผน และควบคุมใหมีการใชทรัพยากรในการระงับเหตุอยางเหมาะสม เชน ก าลังคน สาร

ดับเพลิง น้ าดับเพลิง โฟม ฯลฯ รวมถึงการจัดเตรียมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการของทีมดับเพลิง 
(5)  รายงานสถานการณ์/ประเมินสถานการณ์จากจุดเกิดเหตุให ED ทราบเป็นระยะ พรอมความ

ชวยเหลือที่ตองการ 
(6)  ประสานงานการควบคุมเหตุการณ์รวมกับหัวหนาหนวยดับเพลิงที่มาจากภายนอก 
(7)  ตรวจสอบและยืนยันการควบคุมเหตุการณ์กับผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหมั่นใจเหตุการณ์ สงบแลว เพ่ือ

แจง ED ขอยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 
2.4)  ทีมสื่อสารและประสานงาน (Communication Team) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
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(2)  จัดใหมีอุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์สื่อสาร ของ Emergency Center ใหเพียงพอ เหมาะสมและ
พรอมใชงาน เชน โทรศัพท์ แฟกซ์ วิทยุสื่อสาร CCTV 

(3)  ท าหนาที่ในการแจงเหตุ ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานตางๆ รวมถึงการบันทึกเหตุการณต์างๆ 
(4)  รายงานผลการดาเนินงานให ED รับทราบอยางสม่ าเสมอ 
(5)  บันทึกเหตุการณ์ตางๆ ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนลงในสมุดบันทึก 

2.5)  ทีมประชาสัมพันธ์ (CSR Team) 
(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  รวมรวมขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสงให ศปก.กนอ. เพ่ือจัดเตรียมออก

แถลงการณ์ ฉบับแรก (Press Release) ส าหรับการใหชี้แจงขอมูล 
(3)  ติดตามขาวสาร และวิเคราะห์สถานการณ์ดานขาวสาร เพ่ือประเมินผลกระทบดานภาพลักษณ์ 

ตลอดจนวางแผนการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจกับสื่อมวลชน และสาธารณชน 
(4)  ใหการตอนรับขาราชการ ผูสื่อขาว และบุคคลภายนอก ใหอยูในบริเวณที่กาหนดและชี้แจง

เหตุการณ์เบื้องตนใหรับทราบ 
(5)  ประสานงานกับทีมประชาสัมพันธ์ของโรงงานที่เกิดเหตุและผูเกี่ยวของรวมแถลงขาว ตอ

สื่อมวลชนโดยก าหนดเนื้อหา และประเด็นในการแถลงขาวใหผูมีหนาที่ในการ แถลงขาว 
2.6)  ทีมสนับสนุน (Support Team) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  เตรียมความพรอมอุปกรณ์ส านักงาน เชน บอร์ด โต฿ะ เกาอ้ีใน Emergency Center พรอมใชงาน 
(3)  จัดพนักงานเพ่ือสนับสนุนงานดานธุรการใน Emergency Center 
(4)  จัดเตรียมรถยนต์พรอมพนักงานขับรถ เพ่ือสนับสนุนงานของ Emergency Center 
(5)  จัดหาเสบียงอาหาร น้ าดื่มและอุปกรณ์ เครื่องใชที่จ าเป็น 
(6)  จัดเตรียมสถานที่ หองพักรับรอง ส าหรับเจาหนาที่ สื่อมวลชนหรือชุมชน รวมถึงสถานที่อพยพ 

2.7)  ทีม Utility (Utility Team) 
(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  จัดเจาหนาที่สนับสนุนการซอมบ ารุงฉุกเฉินในดานตางๆ ไดแก เครื่องกล ไฟฟูา โยธา 
(3)  จัดเจาหนาที่สนับสนุนการจายน้ าส ารองในการดับเพลิง การระบายน้ า และการควบคุมน้ าเสีย 
(4)  จัดใหมีวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือใชปูองกันหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(5)  สนับสนุนดานการซอมแซม แกไข หรือกอสรางฉุกเฉิน ตามท่ีมีการรองขอ 
(6)  ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปการและประเมินระยะเวลาการฟ้ืนคืนกลับหลังภาวะฉุกเฉิน 

รายงานตอ ED 
(7)  ด าเนินฟ้ืนฟูภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน และรายงานผล ตามแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ภาวะ

ฉุกเฉิน (Emer.02) 
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5.3  ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังที่ภัยไดยุติหรือผานพนไปแลว เป็นการด า เนินการทั้ง

ปวง เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย เป็นหนาที่ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่ตองด าเนินการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสรางขวัญและก าลังใจของประชาชนผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ 
และเป็นการฟื้นฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว 

ขั้นตอนการใหการฟ้ืนฟูผูประสบภัยความชวยเหลือและฟ้ืนฟูบูรณะ ดังนี้ 
1) ประสานกับนิคมฯ ในการส ารวจและประเมินความเสียหายพ้ืนที่ และรายงานขอมูลตอผูบริหาร 
2) ประสานและใหการสนับสนุนกับนิคมฯ ในการฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งกอสราง อาคารสถานที่ตางๆ เพ่ือท าการ

ซอมแซมหรือรื้อถอน รวมทั้งตรวจสอบระบบจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่นิคมฯ อาทิ ระบบตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ระบบบ าบัดน้ าเสีย  

3) ประสานและใหการสนับสนุนกับนิคมฯ ในการจัดหาที่พักชั่วคราว ด าเนินการฟ้ืนฟู เยียวยา และให
การชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยทางอากาศในเบื้องตน 

4) รวมกับนิคมฯ ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ สรางความเขาใจ ชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบ 
5) ก ากับดูแลใหนิคมฯ ด าเนินการตามแผนปูองกันและบรรเทาภัยทางอากาศ และติดตามเฝูาระวังอยาง

ตอเนื่อง 
6) ติดตามขอมูลความชวยเหลือ การติดตามเฝูาระวัง และการฟ้ืนฟูบูรณะจากนิคมฯ และรายงานตอผูมี

สวนเกี่ยวของ 
7) รวมกับทีมผูเชี่ยวชาญดานภัยทางอากาศในการด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดภัยทาง

อากาศ ดวยการคนหาขอเท็จจริง ใหขอมูลที่จ าเป็น ตลอดจนขอมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือใชประกอบการ
อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดภัยทางอากาศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบจากภัยทางอากาศที่มีตอชีวิต
และทรัพย์สินในพื้นที่นิคมฯ เพ่ือน าไปใชเป็นขอมูลในการจัดการภัยในอนาคต 

8) ด าเนินการชี้แจงขอมูลตอสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการด าเนินการตางๆ 

6. การตรวจสอบหาสาเหตุ 
ผูประกอบการใดที่กอใหเกิดภัยและท าใหเกิดผลกระทบเป็นวงกวาง นิคมอุตสาหกรรมบานหวา จะ

พิจารณาสั่งการใหระงับการประกอบกิจการและหยุดกิจกรรมดังกลาวทันที และด าเนินการตรวจสอบและหา
สาเหตุของภัย โดยใชบุคลากรหรือองค์กรหนวยงานที่มีประสบการณ์และความช านาญเป็นที่ยอมรับตอสาธารณะ
ชน ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบและสาเหตุตอคณะท างานฯ ที่ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา จัดตั้งขึ้น 
ซึ่งประกอบดวย หนวยงานวิชาการ หนวยงานทองถิ่น ผูแทนชุมชน รวมทั้งมีที่ปรึกษาจากสถาบันตางๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เป็นผูพิจารณา 
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บทที่ 11 
การป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วงและการก่อการจลาจล 

--------------------------------  
1. บทน า 

 ในภาวะปัจจุบันการพัฒนาการเมือง การปกครองและความตื่นตัวทางประชาธิปไตยคอนขางสูง ประกอบ
กับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอยางรวดเร็ว การอพยพยายถิ่นของประชาชนจากสังคมชนบทมาสู
สังคมอุตสาหกรรมในเขตเมือง การด าเนนินโยบายสาธารณะของรัฐเกี่ยวกับโครงการกอสรางขนาดใหญ ท าใหเกิด
เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุมพลังทางการเมือง กลุมนักศึกษา กลุมผูใชแรงงาน และประชาชนที่เดือดรอน
หรือไดรับผลกระทบสูงขึ้น ทั้งนี้เพ่ือตองการใหรัฐบาลแกไขปัญหา เมื่อไมไดรับการตอบสนองแลวอาจกอความไม
สงบเรียบรอยตางๆ สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และผลกระทบตอความไม
สงบเรียบรอยตางๆ ความมั่นคงของชาติ ดังนั้น การแกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชนและความ
เคลื่อนไหวของกลุมพลังตางๆ ตองกระท าอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท าใหระบบการปกครองด ารงตอไปได 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือปูองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากการชุมนุมประทวงและการกอการ
จลาจล 

2.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกัน และประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของเพ่ือใหสามารถด าเนินการปูองกันและระงับการชุมนุมประทวงและการกอการจลาจลได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2.3  เพ่ือก าหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของและองค์กรเครือขายทุกภาคสวนในการ
ปูองกันและระงับการชุมนุมประทวงและการกอการจลาจลบูรณาการรวมกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. นิยามศัพท์ 

การประท้วง หมายถึง การแสดงออกดวยการกระท า เพ่ือแสดงใหเห็นวา คัดคานหรือไมเห็นดวยซึ่งมี
หลากหลายวิธี เชน การอดขาวประทวง การเดินประทวง ซึ่งสวนใหญ เป็นการแสดงออกทางสังคมและการเมือง 
โดยการประทวงที่ใชความรุนแรงกอใหเกิดความวุนวายจนกลายเป็นการกอการจลาจล 

การก่อการจลาจล หมายถึง การกอความไมสงบที่มีลักษณะคลายสงครามกลางเมือง คือ มีมวลชนขนาด
ใหญรวมตัวกันเคลื่อนไหวเพ่ือน าไปสูการเปลี่ยนแปลง และอาจจะไมสามารถควบคุมมวลชนที่มารวมตัวกันนั้นได 
จนน าไปสูการจลาจล สรางความวุนวาย 
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4. กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วงและการก่อการจลาจล  
4.1  การปฏิบัติก่อนเกิดการชุมนุมประท้วงและการก่อการจลาจล เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือปูองกันและ
เตรียมการเผชิญเหตุการณ์การชุมนุมประทวงและการกอการจลาจลไวลวงหนา โดยก าหนดใหมีมาตรการทางการ
ตรวจสอบ อาทิ การประเมินความเสี่ยงของการเกิดการชุมนุมประทวงและการกอการจลาจลในนิคมฯ การ
ตรวจสอบพื้นท่ีจุดเสี่ยงตางๆ ในนิคมฯ ระบบความปลอดภัย อุปกรณ์สื่อสารของนิคมฯ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
การฝึกซอมแผนปูองกันและระงับการเกิดการชุมนุมประทวงและการกอการจลาจล 
4.2  การปฏิบัติระหว่างเกิดการชุมนุมประท้วงและการก่อการจลาจล เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดภัยเป็นไปอยางมีระบบ มีการก าหนดแนวปฏิบัติระหวางเกิดการชุมนุมประทวงและการกอการ
จลาจล ซ่ึงเป็นแนวปฏิบัติของหนวยงานความมั่นคง 
4.3  การปฏิบัติหลังเกิดการชุมนุมประท้วงและการก่อการจลาจล เป็นการด าเนินการตางๆ เพ่ือส ารวจรวบรวม
ขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นและฟ้ืนฟู/ปรับปรุง/แกไขพ้ืนที่ที่ไดรับความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดี
กวาเดิมโดยเร็วที่สุด 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและระงับการเกิดการชุมนุมประท้วงและการก่อการจลาจล 
5.1  ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัยในการการป้องกันและลดผลกระทบ 

1. มาตรการทางการตรวจสอบ 
 ประเมินความเสี่ยงของการเกิดการชุมนุมประทวงและการกอการจลาจลในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 
 ตรวจสอบขาวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมประทวงและการกอการจลาจลในพ้ืนที ่  
 ตรวจตราจุดผานเขา-ออก ของนิคมอุตสาหกรรม และจัดสายตรวจหรือเจาหนาที่นิคมฯ เพ่ือ

ประสานงานหรือรับแจงเหตุ 
 ตรวจสอบและสังเกตบุคคล ยานพาหนะ ที่นาสงสัยและรายงานให ผอ.นิคมฯ ทราบ 
 ตรวจสอบชองทางการสื่อสารกับหนวยงานความมั่นคง และปรับปรุงใหเป็นปัจจุบัน 
 ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารของนิคมฯ อาทิ วิทยุสื่อสาร VDO Conference ระบบอินเตอร์เน็ท เป็น

ตน ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
 ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อาทิ กลองวงจรปิด แผงกั้นเหล็ก กรวยยาง 

และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
 ตรวจสอบแผนผังบริเวณนิคมอุตสาหกรรม รายละเอียดตางๆ ใหชัดเจนและตรงกับสภาพการใชงาน

ในปัจจุบัน เพ่ือคนหาจุดที่เสี่ยงตอการเกิดการชุมนุมประทวงและการกอการจลาจล 
2. มาตรการทางกฎหมาย 

 ประเมินความเสี่ยงภัยจากการเกิดการชุมนุมประทวงและการกอการจลาจลและมาตรการปูองกัน
ของโรงงานที่มีความเสี่ยงตอภัยจากการชุมนุมประทวงและการกอการจลาจลสูงหรือปานกลาง 

 ด าเนินการฝึกซอมเพ่ือทดสอบแผนปูองกันและระงับการชุมนุมประทวงและการกอการจลาจล อยาง
นอยปีละ 1 ครั้ง พรอมทั้งปรับปรุงแผนฯ ใหเป็นปัจจุบัน 
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 ติดตามแนวปฏิบัติของหนวยงานความมั่นคงในเรื่องการปูองกัน เตรียมความพรอม และระงับการ
ชุมนุมประทวงและการกอการจลาจล 

3. มาตรการการศึกษาและอบรม 
 จัดท าฐานขอมูลก าลังเจาหนาที่ อาสาสมัคร หนวยงานในพ้ืนที่ เพ่ือใหพรอมขอความชวยเหลือได

ทันทีเม่ือเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน 
 รวมรวมขอมูลการเกิดเหตุการณ์การชุมนุมประทวงและการกอการจลาจล และทบทวนถึงสาเหตุที่

ท าใหเกิดการชุมนุมประทวงและการกอการจลาจลที่ผานมา 
 น าขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห์เพ่ือจัดหามาตรการปูองกันการเกิดซ้ า 
 จัดท าสรุปบทเรียนของการชุมนุมประทวงและการกอการจลาจลครั้งส าคัญ เพ่ือประโยชน์ในการ

บริหารจัดการครั้งตอไป 
 จัดหาและจัดสงขอมูลค าแนะน าในการปอูงกันกรณีเกิดเหตุการชุมนุมประทวงและการกอการจลาจล

ใหกับนิคมอุตสาหกรรม 
 เผยแพรความรูและสรางความตระหนักเก่ียวกับการปูองกันและการปฏิบัติตนอยางถูกตองหากมีขาว

การหรือสถานการณ์การชุมนุมประทวงและการกอการจลาจล 

5.2  ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดภัย  
1. บทบาทของผู้ประกอบการในนิคมฯ 

 การแจงเหตุและการรายงาน เมื่อมีการชุมนุมประทวงฯ บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม/สถาน
ประกอบการดังกลาว ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบของโรงงาน/สถานประกอบการที่เกิดการชุมนุม
ประทวงหรือโรงงานใกลเคียง ตองแจงเหตุที่เกิดมายังส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ระบุชื่อ
ศูนย์ฯ ถามี)  ตามชองทางการสื่อสารที่ก าหนดไวหรือสงแบบฟอร์มของโรงงาน ทันทีเมื่อเกิดเหตุ 
ตามผังการสื่อสารและประสาน 
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แผนผังการสื่อสารและประสานงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ควบคุมและระงับเหตุ ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบโรงงาน/สถานประกอบการที่เกิดเหตุ ตอง

ด าเนินการควบคุม สั่งการในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นตามแผนฉุกเฉินของโรงงาน เพ่ือควบคุม
เหตุการณ์ไมใหขยายตัวลุกลามสงผลกระทบตอโรงงาน/สถานประกอบการขางเคียงหรือชุมชน และ
รายงานเหตุการณ์มายังส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Center) เป็นระยะๆ ในกรณีที่ เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให
ผูประกอบการหรือผูรับผิดชอบของโรงงาน/สถานประกอบการจัดสงผูแทนที่มีอ านาจในการสั่งการ
หรือตัดสินใจมาประจ ายังศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา เพ่ือประสานงาน
ในการควบคุมเหตุการณ์รวมกับทางนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ตอไป 

 
 
 
 
 

 

0-2650-090909-2295-5589 โทรสาร 

IEAT.WAR ROOM 
โทร. 0 2253 0561 ต่อ 1 
สายตรง 0 2257 0876 
(FAX) 0 2257 0877-8 
E-mail 
warroom1@ieat.mail.go.th 

รผก.ปก1  
โทร.0 22530561 ต่อ 2203 
(FAX) 0 2650 0212 

ผช.ผวก.ปก.1  
โทร.0 2253 0561ต่อ 4416 
ผอ.ฝปก.1  
โทร 0 2253 0561ต่อ 4404 
 

โทรศัพท์ : ในเวลา 0 3535 0141 
              นอกเวลา 0 3535 0142-5 
              ตลอด  24 ช่ัวโมง 0 3535 0142 
              Mobile 08 1365 4028 
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แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
 เจาหนาที่นิคมฯ ท าหนาที่รับ-แจงเหตุ กรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน และรายงาน ผอ.นิคมฯ ทราบ  

(เหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน/นิคมฯ) 
 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมขอมูลและบันทึกรายละเอียดของสถานการณ์ ใน

แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินเบื้องตน (Emer.01) ขอมูลประกอบดวย 
 สถานที่เกิดเหตุ / ต าแหนงที่เกิดเหตุ 
 ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ระบุเหตุใหชัดเจน เชน ไฟไหม สารเคมีรั่วไหล ระเบิด เป็นตน) 
 ความรุนแรงและผลกระทบ (ผูบาดเจ็บ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความเสียหายเบื้องตน) 

สภอ.บางปะอิน 

โรงงาน/สถานที่เกิดเหตุ 

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า โรงงานที่อยู่ข้างเคียง 

กนอ. 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชนที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

             แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน ระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ 

 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรยีมพรอม)  
    แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 
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 สภาพอากาศและทิศทางลม 
 ความตองการความชวยเหลือ/สนับสนุน เชน รถดับเพลิง ทีมกูภัยสารเคมี เป็นตน 

 ผอ.นิคมฯ สื่อสารเหตุการณ์ไปยังผูเกี่ยวของ ไดแก 
 รายงานเหตุการณ์ รผก.ปก.1 เพ่ือทราบขอมูลและยกระดับสถานการณ์ 
 แจง ศปก.กนอ. เพ่ือทราบขอมูลและการยกระดับสถานการณ์ พรอมทั้งขอรับการสนับสนุน

ขอมูลและอุปกรณ์ตางๆ ตามการรองขอของนิคมฯ 
 แจง ผูประกอบการในพ้ืนที่นิคมฯ เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 
 แจง หนวยงานทองถิ่นท่ีอยูในพื้นท่ีใกลเคียง เพ่ือทราบและเตรียมความพรอม 

 ผอ.นิคมฯ สั่งการเจาหนาที่นิคมฯ ลงพื้นที่เพ่ือติดตามสถานการณ์และรายงานผูเกี่ยวของทราบ 
 ผอ.นิคมฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายสั่งการผูเกี่ยวของเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Center) เพ่ือท าหนาที่รวบรวมขอมูลขาวสาร ติดตามเฝูาระวังสถานการณ์และ
รายงานสถานการณ์ใหผูเกี่ยวของทราบเป็นระยะๆ และท าหนาที่รวมกับผูพัฒนา บริษัท ไทยอินดัส
เตรียล เอสเตท จ ากัด ในฐานะผูอ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director: ED) 

 ในกรณีที่เหตุการณ์รุนแรงไมสามารถควบคุมได ให ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา แจงทองถิ่นเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุน และเรียนเชิญผูอ านวยการทองถิ่น (นายกเทศมนตรี /นายอ าเภอ) ท าหนาที่
บัญชาการเหตุการณ์ (ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ตามแผน ปภ.ชาติ) 

 เมื่อผูอ านวยการทองถิ่นบัญชาการเหตุการณ์แลว ใหการปฏิบัติเป็นไปตามอ านาจหนาที่ตาม
กฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนขอมูลพื้นที่ตอผูบัญชาการเหตุการณ์  
 ED นิคมอุตสาหกรรมบานหวา ท าหนาที่สนับสนุนการจัดตั้งสถานที่ตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

หรือศูนย์อ านวยการรวมในภาวะฉุกเฉินจังหวัด โดยอาจพิจารณาใชสถานที่ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม
บานหวา ส านักงานเทศบาลเขตพ้ืนที่ หรือศาลากลางจังหวัด และสถานที่อ่ืนที่พิจารณาแลวเห็นวา
ปลอดภัย 

 ผอ.นิคมฯ ประสานงานกับ ศปก.กนอ. ในการใหขอมูลในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการจัดเตรียมขาวสาร
ส าหรับประชาสัมพันธ์ใหกระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเป็นระยะๆ 
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (นิคมฯ สามารถจัดการเองได้) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

นิคมอุตสาหกรรม 
บ้านหว้า 

แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (นิคมฯ สามารถจัดการเองได้) 
 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
• อ าเภอบางปะอิน 
• ทต.ปราสาททอง 
• อบต. บ้านหว้า 
• อบต.บ้านโพ 

รพ.ท้องที่ / รพ.เอกชน 
ที่มีข้อตกลงกับโรงงาน 

(กรณีมีผู้บาดเจ็บ) 

ประธานชุมชน/ชุมชน 
ที่คาดว่าได้รับผลกระทบ 

ศปก.กนอ. 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประธานชุมชน/ชุมชน 
(แจ้งเพ่ือทราบ) 

โรงงาน/สถานประกอบการ 
ข้างเคียง 

 โรงงาน/สถานประกอบการ/ 
นิคมฯบ้านหว้า 

ED 
 MC 

 FT 

 FL 

 FC 

 OC 

 FT 

 FL 

จุดเกิดเหตุ 

 FT 

 FL 

 FC 

FT 

 FL 

 แจ้งเพื่อทราบ/ 
เตรียมพร้อม 

 แจ้งเพื่อทราบ/เตรียมพร้อม 

 แจ้ง
เพื่อ

ทราบ/
เตรียม
พร้อม 

 แจ้ง
เพื่อ

ทราบ/
เตรียม
พร้อม 

 แจ้งเพื่อ
ทราบและ
ขอความ
ช่วยเหลือ 
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ระดับ 1, 2, ………) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1)  ผู้อ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน : ED (Emergency Director) 

(1) เป็นผูมีอ านาจสูงสุดในการอ านวยการระงับเหตุฉุกเฉินที่ Emergency Center ประเมิน
สถานการณ์ ระดับความเสี่ยง และวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ในการระงับเหตุ ดังนี้ 

โรงงาน/สถานที่เกิดเหตุ 

ส านักงานนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า โรงงานที่อยู่ข้างเคียง 

กนอ. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชนที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายงานตามแบบฟอร์มIEAT-Emer.01  สภอ.บางปะอิน 

หมายเหตุ     แสดงการแจงเหตุ (ทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, FAX, SMS, LINE) 
           แสดงการแจงเหตุ (เพื่อทราบและเตรยีมพรอม)  
    แสดงการแจงเหตุ (เพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุน) 

 

แผนผังปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ระดับ 1, 2,……..) 
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 สรางความปลอดภัยใหกับพนักงาน 
 ลดความรุนแรงของเหตุการณ์ โดยใหมีความสูญเสียนอยที่สุด 
 ควบคุมไมใหมีการท าลายสภาพแวดลอม และสงผลกระทบตอชุมชน 

(2)  ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการระงับเหตุ ทั้งทางดานก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ 
(3)  พิจารณายกระดับของเหตุฉุกเฉินและขอความชวยเหลือจากภายนอก 
(4)  รายงานสถานการณ์เหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนให ผูบริหารของการนิคมฯ และหนวยงานราชการในพ้ืนที่ 
(5)  ตัดสินใจยกเลิกภาวะฉุกเฉิน เมื่อเห็นวาสามารถควบคุมเหตุการณ์ได 
(6)  ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์เบื้องตนแกสื่อมวลชน หนวยงานราชการและชุมชน 
(7)  สั่งการใหด าเนินการตรวจสอบความเสียหาย สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ และก าหนด

มาตรการปูองกันเบื้องตน 
2.2)  ผู้ประสานงาน : MC (Mutual Aid Coordinator) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  รวมรวมขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การด าเนินการแกไขเหตุการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิด

รายงานตอ ED 
(3)  ประสานงานการสนับสนุน ก าลังพล เครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณ์ตางๆ จากศูนย์ควบคุม

ภาวะฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา และโรงงานที่เกิดเหตุ ก าหนด/จัดพ้ืนที่ เพ่ือเป็นจุด
รวมทรัพยากร 

(4)  ติดตามความคืบหนาในการด าเนินการตามค าสั่งและรายงานการปฏิบัติให ED รับทราบเป็นระยะ 
2.3)  หัวหน้าทีมระงับเหตุ (Response Team) 

(1)  OC, FC นิคมอุตสาหกรรมบานหวา เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพ่ือประเมินสถานการณ์ (Size Up) 
เหตุการณ์ ความรุนแรงและผลกระทบ 

(2)  สั่งการ และควบคุมการชวยชีวิตผูที่ไดรับบาดเจ็บ 
(3)  เลือกเทคนิค และวิธีการระงับเหตุรวมกับที่ผูรับผิดของโรงงานที่เกิดเหตุหรือผูรับมอบหมาย 
(4)  วางแผน และควบคุมใหมีการใชทรัพยากรในการระงับเหตุอยางเหมาะสม เชน ก าลังคน สาร

ดับเพลิง น้ าดับเพลิง โฟม ฯลฯ รวมถึงการจัดเตรียมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการของทีมดับเพลิง 
(5)  รายงานสถานการณ์/ประเมินสถานการณ์จากจุดเกิดเหตุให ED ทราบเป็นระยะ พรอมความ

ชวยเหลือที่ตองการ 
(6)  ประสานงานการควบคุมเหตุการณ์รวมกับหัวหนาหนวยดับเพลิงที่มาจากภายนอก 
(7)  ตรวจสอบและยืนยันการควบคุมเหตุการณ์กับผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหมั่นใจเหตุการณ์ สงบแลว เพ่ือ

แจง ED ขอยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 
2.4)  ทีมสื่อสารและประสานงาน (Communication Team) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
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(2)  จัดใหมีอุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์สื่อสาร ของ Emergency Center ใหเพียงพอ เหมาะสมและ
พรอมใชงาน เชน โทรศัพท์ แฟกซ์ วิทยุสื่อสาร CCTV 

(3)  ท าหนาที่ในการแจงเหตุ ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานตางๆ รวมถึงการบันทึกเหตุการณ์ตางๆ 
(4)  รายงานผลการดาเนินงานให ED รับทราบอยางสม่ าเสมอ 
(5)  บันทึกเหตุการณ์ตางๆ ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนลงในสมุดบันทึก 

2.5)  ทีมประชาสัมพันธ์ (CSR Team) 
(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  รวมรวมขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสงให ศปก.กนอ. เพ่ือจัดเตรียมออก

แถลงการณ์ ฉบับแรก (Press Release) ส าหรับการใหชี้แจงขอมูล 
(3)  ติดตามขาวสาร และวิเคราะห์สถานการณ์ดานขาวสาร เพ่ือประเมินผลกระทบดานภาพลักษณ์ 

ตลอดจนวางแผนการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจกับสื่อมวลชน และสาธารณชน 
(4)  ใหการตอนรับขาราชการ ผูสื่อขาว และบุคคลภายนอก ใหอยูในบริเวณที่กาหนดและชี้แจง

เหตุการณ์เบื้องตนใหรับทราบ 
(5)  ประสานงานกับทีมประชาสัมพันธ์ของโรงงานที่เกิดเหตุและผูเกี่ยวของรวมแถลงขาว ตอ

สื่อมวลชนโดยก าหนดเนื้อหา และประเด็นในการแถลงขาวใหผูมีหนาที่ในการ แถลงขาว 
2.6)  ทีมสนับสนุน (Support Team) 

(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  เตรียมความพรอมอุปกรณ์ส านักงาน เชน บอร์ด โต฿ะ เกาอ้ีใน Emergency Center พรอมใชงาน 
(3)  จัดพนักงานเพ่ือสนับสนุนงานดานธุรการใน Emergency Center 
(4)  จัดเตรียมรถยนต์พรอมพนักงานขับรถ เพ่ือสนับสนุนงานของ Emergency Center 
(5)  จัดหาเสบียงอาหาร น้ าดื่มและอุปกรณ์ เครื่องใชที่จ าเป็น 
(6)  จัดเตรียมสถานที่ หองพักรับรอง ส าหรับเจาหนาที่ สื่อมวลชนหรือชุมชน รวมถึงสถานที่อพยพ 

2.7)  ทีม Utility (Utility Team) 
(1)  รายงานตัวตอ ED ที่ Emergency Center 
(2)  จัดเจาหนาที่สนับสนุนการซอมบ ารุงฉุกเฉินในดานตางๆ ไดแก เครื่องกล ไฟฟูา โยธา 
(3)  จัดเจาหนาที่สนับสนุนการจายน้ าส ารองในการดับเพลิง การระบายน้ า และการควบคุมน้ าเสีย 
(4)  จัดใหมีวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือใชปูองกันหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(5)  สนับสนุนดานการซอมแซม แกไข หรือกอสรางฉุกเฉิน ตามท่ีมีการรองขอ 
(6)  ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปการและประเมินระยะเวลาการฟ้ืนคืนกลับหลังภาวะฉุกเฉิน 

รายงานตอ ED 
(7)  ด าเนินฟ้ืนฟูภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน และรายงานผล ตามแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ภาวะ

ฉุกเฉิน (Emer.02) 
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5.3  ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังที่ภัยไดยุติหรือผานพนไปแลว เป็นการด า เนินการทั้ง

ปวง เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย เป็นหนาที่ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่ตองด าเนินการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสรางขวัญและก าลังใจของประชาชนผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ 
และเป็นการฟื้นฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว 

ขั้นตอนการใหการฟ้ืนฟูผูประสบภัยความชวยเหลือและฟ้ืนฟูบูรณะ ดังนี้ 
1) ประสานหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ และโรงงานในนิคมฯ ในการจัดสงผูบาดเจ็บ ด าเนินการฟ้ืนฟู 

เยียวยา และใหการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากการชุมนุมประทวงและการกอการจลาจลใน
เบื้องตน 

2) ประสานใหโรงงานที่เกิดเหตุ และโรงงานในนิคมฯ ส ารวจและประเมินความเสียหาย และใหขอมูล 
พยานหลักฐาน อาทิ ภาพจากกลองวงจรปิด ภาพถาย เพ่ือน าไปใชในการจัดท าสรุปบทเรียนตอไป 

3) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สรางความเขาใจ และชี้แจงแนวปฏิบัติของหนวยงานความมั่งคงตอโรงงาน
ในนิคมฯ 

4) ก ากับดูแลใหโรงงานด าเนินการตามแผนปูองกันและควบคุมภัยจากกการชุมนุมประทวงและการกอ
การจลาจล และติดตามเฝูาระวัง อยางตอเนื่อง 

5) รวมกับหนวยงานความปลอดภัยในพ้ืนที่ในการรักษาความปลอดภัยแกบุคคล สถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภค 

6) ติดตามขอมูลความชวยเหลือ การติดตามเฝูาระวัง และการฟ้ืนฟูบูรณะจากโรงงาน และรายงานตอผูมี
สวนเกี่ยวของ 

7) รวมกับหนวยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ในการด าเนินการสอบหาสาเหตุของการชุมนุมประทวงและการ
กอการจลาจล ดวยการคนหาขอเท็จจริง ใหขอมูลที่จ าเป็น ตลอดจนขอมูลเชิงพ้ืนที่ เ พ่ือใช
ประกอบการอธิบายถึงสาเหตุของการชุมนุมประทวงและการกอการจลาจล  

8) ด าเนินการชี้แจงขอมูลตอสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการด าเนินการตางๆ 

6. การตรวจสอบหาสาเหตุ 
ผูประกอบการใดที่กอใหเกิดภัยและท าใหเกิดผลกระทบเป็นวงกวาง นิคมอุตสาหกรรมบานหวา จะ

พิจารณาสั่งการใหระงับการประกอบกิจการและหยุดกิจกรรมดังกลาวทันที และด าเนินการตรวจสอบและหา
สาเหตุของภัย โดยใชบุคลากรหรือองค์กรหนวยงานที่มีประสบการณ์และความช านาญเป็นที่ยอมรับตอสาธารณะ
ชน ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบและสาเหตุตอคณะท างานฯ ที่ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบานหวา จัดตั้งขึ้น 
ซึ่งประกอบดวย หนวยงานวิชาการ หนวยงานทองถิ่น ผูแทนชุมชน รวมทั้งมีที่ปรึกษาจากสถาบันตางๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เป็นผูพิจารณา 
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ภาคผนวก 
 

1) โทรศัพท์และว ิทยุส ื่อสาร ภายใน/หน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภค 
 

1. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (โทรศัพท์และวิทยุส่ือสาร) 
    1.1) หน่วยงานภายใน 

หน่วยงาน/สถานที ่ วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร/มือถือ 
 ด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน    
1. BAN-WA Emergency Center  
 
 
2. ผูอ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
3. ทีมประชาสัมพันธ์ (CSR Team) 
4. ทีมสื่อสารและประสานงาน (Communication 
Team) 
5. ทีมระงับเหตุ (Response Team) 
6. ผูประสานงาน (Mutual Aid Coordinator : MC) 
7. ทีม Utility (Utility Team) 
8. ทีมสนับสนุน (Support Team) 
9. บริษัท แบลคไทเกอร์ จ ากดั (รปภ.) 
10. เจาหนาท่ีต ารวจบานหวา (ไฮเทค) 

 VHF 245.8125     
 MHz (ชอง 66) 

0 3535 0141-2 
 
 
0 3535 0141 
0 3535 0141-2  
0 3535 0141-2  
 
0 3535 0141-2  
0 3535 0141-2  
0 3535 0141-2  
0 3535 0141-2  
0 3535 0075-6  
0 3535 0135 

0 3535 0777 
08 1365 4028 
 
08 9813 2909 
08 1851 3956 
08 1319 1351 
 
08 1869 4097 
08 9789 2574 
08-1911-6589 
08-1669-3802 
08-1911-6589 
08-3706-3400 
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2) โทรศัพท์ส่ือสาร สายบังคับบัญชา กนอ. กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรโครงสร้าง

แผนปฏิบัติการฯ 

 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ล าดับที ่ ช่ือ ต าแหนง โทรศัพท ์ โทรสาร มือถือ 

1 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก. 0 2253 0561ตอ 2201 0 2650 0212 09 2295 5589 

2 นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รผก.ปก.1 0 2253 0561ตอ 2203 0 2650 0212 08 6782 1446 

3 นายพรเทพ ภูริพัฒน ์ ผช.ผวก.ปก.1 0 2253 0561ตอ 4416 0 2650 0467 08 1923 1951 

4 นายคณภัส ขุนทอง ผอ.ฝปก.1 0 2253 0561ตอ 4404 0 2257 0875 08 6598 4529 

5 นายปมุข เตพละกุล ผอ.กปก.1 0 2253 0561ตอ 4428 0 2252 2856 08 9228 8989 

6 นายสุโชติ ศิริยานนท ์ ผอ.สน.บว. 0 3535 0141 0 3535 0777 08 9813 2909 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

ล าดับที ่ ช่ือ ต าแหนง โทรศัพท ์ โทรสาร Call Center 

1 นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวง 

อุตสาหรรม 

0 2202 3200-1 0 2354 3209 1563 

2 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวง 

อุตสาหรรม 

0 2202 3220-1 0 2354 3105  

3 นายสมบูรณ์ ยินดยีั่งยืน รองปลัดกระทรวง 

อุตสาหรรม 

0 2202 3275 0 2354 3100  

4 นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวง 

อุตสาหรรม 

0 2202 3935 0 2202 3191  

5 นายอภิจิณ โชตกิเสถียร รองปลัดกระทรวง 

อุตสาหรรม 

0 2202 3771 0 2202 3773  

6 นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงาน 0 2202 4101-2 0 2354 3390  

 

 

 

 



โครงสร้างแผนแผนปฏิบัติการฯ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสานงาน 
(Mutual Aid Coordinator : MC) 

 

แผนภูมิการจัดตั้งองคก์รทีมควบคุมภาวะฉุกเฉิน(อุทกภัย) ของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
 

ทีมระงับเหตุ 
(Response Team) 

 1.พิสิษฐ์ ชมโอสถ (08-1869-4097) 
2.กิตติศักดิ์  เกิดสังข ์(08-1906-7752)  
3.พรชัย  วงษ์โอวาท (08-1795-9851)  
4.มนู   ช่ืนจิต (08-9805-8530)  
5.วุฒิชัย  จันเต็ม (08-5191-4971) 
 

 1.วุฒิชัย กระเทศ (08-9789-2574)   
 2.แกวกิริยา  หลาเขียว (08-6092-6200)  
 3.ณัฐพร มะเริงสิทธิ์ (08-0490-2218) 
 4.ยุวดี กองทุงมน ((08-4001-3888) 
 5.มาลินี  เยนสินธุ์ (08-5941-3322) 

 

 ทีม Utility 
(Utility Team) 

 1.บรรเจิด  ทายนาวา (08-1911-6589) 
 2.เสนห์  สวนสม (08-9880-4800) 
 3.สุนทร มีศิริ  (08-9415-3303) 
 4.ต ารวจในนิคมฯ (0 3535 0135) 
 5.ทีมงานในนิคมฯ 

ทีมสนับสนนุ 
( Support Team) 

 1.จุฑามาศ  ศรีประเสริฐ (08-1669-3802) 
 2.เพชรลดา รูปสอาด (09 6117-2796) 
 3.กฤษฎากร  เรืองเดช (08-1573-3126) 
 
 

 

 ทีมสื่อสารและประสานงาน 
(Communication Team) 

วิทยา พัฒนศิริ (08-6815-4091) หรือ 
ปรีดาวรรณ  ทายนาวา (08-1365-4028) และทีมงาน 

 

ทีมประชาสัมพันธ์ 
(CSR Team) 

 สมนึก  แสนสมบูรณส์ุข (08-1851-3956) หรือ 
สหัทยา  แสนศริิพันธ ์(08-1851-4292) และ ผปก. 
อัจฉรา  วงษ์วานิช (08-1918-8453)  

ผู้อ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน  
(Emergency Director : ED) 

สุโชติ  ศิริยานนท์ (ผอ.สน.บว.) (08-9813-2909) 
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 



3) โทรศัพท์ส่ือสาร หน่วยงานราชการ/ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ล าดับที ่ หนวยงาน ช่ือ โทรศัพท ์ โทรสาร E-mail 

1 ผูวาราชการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ 0 3533 6536 0 3533 6536 Ayutthaya       

@ moi.go.th 

2 รองผูวาราชการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

นายวีระชยั นาคมาศ 0 3533 6577 0 3533 6577  

3 รองผูวาราชการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

นายนิวัฒน ์ภาตะนันต ์ 0 3533 6538 0 3533 6538  

4 รองผูวาราชการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนุชนาถ ประทีป 0 3533 6539 0 3533 6539  

5 อุตสาหกรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ 0 3533 6581 0 3533 6580 moi_ayutthaya 

@ industry.go.th. 

6 ปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายสันต์ สรอยแสง 0 3533 5210 0 3533 5210  

7 ชลประทานพระนครศรีอยุธยา นายโบว์แดง ทาแกว 0 3534 5044   

8 แรงงานจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

นายประพนธ์ ศิลปรัศม ี 035336521   

9 สวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายเกรียงไกร อาภาบุษยพันธุ์ 0 3533 6296-8 0 3533 6547  

10 ประชาสัมพันธจ์ังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ 0 3533 6550   

11 กองอ านวยการรักษาความ

ความมั่นคงภายในจังหวัด 

พลตรี นเรศ หมวกเหล็ก 0 3533 6009 0 3533 6009  

12 อ าเภอบางปะอิน นายไพรัตน์ เพชรยวน 035261270 ตอ

131 

035261270  

13 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

นายสมหวัง ถุงสุวรรณ 0 3534 5966 0 3534 5967 fti_ayutya@ 

yahoo.co.th 

mailto:fti_ayutya@yahoo.co.th
mailto:fti_ayutya@yahoo.co.th


4) โทรศ ัพท ์ส ื่อสาร สถาน ีต ารวจ 

ล าดับที ่ หนวยงาน ช่ือ โทรศัพท ์ โทรสาร E-mail 

1 ต ารวจภธูรภาค 1 พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจงยอดสุข 

ผบช.ภ1 

025378585-9   

2 ต ารวจภธูรภาค1 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

พล.ต.ต.สมหมาย ประสิทธิ์ 

ผบก.ภ.จว.

พระนครศรีอยุธยา 

035241591-4   

3 สถานีต ารวจภูธรจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

พ.ต.อ.สุรพงค์ ธรรมพิทักษ์ 

ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา 

035243444   

4 สถานีต ารวจภูธรบางปะอิน พ.ตอ.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา 

ผกก.สภอ.บางปะอิน 

0 3524 6947 0 3524 6947 bangpain70002@gmail.com 

5 ปูอมต ารวจภายในนิคมฯ 

บานหวา 

 0 3535 0135   

 
5)   โทรศพัท์ส่ือสาร โรงพยาบาล/มูลนิธิ 

ล าดับที่ หนวยงาน ชื่อ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail 

1 สาธารณสุขจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

น.พ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ 0 3524 1520 

ตอ 102 

  

1 โรงพยาบาลบางปะอิน น.พ.เลิศชัย จิตต์เสร ี 0 3526 1173-4   

2 โรงพยาบาลการุณเวช น.พ.สุธนะ เสตวรรณา 035315195   

3 โรงพยาบาล               
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 

น.พ.ธานินทร์ สีวราภรณ์

สกุล 

0 3521 1888 

ตอ2538 

0 3524 1686  

4 โรงพยาบาลราชธาน ี น.พ.นพดล นพคุณ  0 3533 5555-

71 

  

5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ต าบลบานโพ 

นายพรวิชยั พรหมเสนา  0 3572 8331   

6 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ต าบลบานหวา 

นายเสถียร นนทปัญญา  0 3535 0438   

08 9901 7618 
  

7 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ต าบลคลองจิก 

นายธีรภัทร มารอด 0 3570 8918   

8 สถานีดับเพลิงบานหวา นายสมชาย ขันธศักดิ ์ 08 1711 2841 

09 8262 0997 
  

9 สถานีดับเพลิงปราสาททอง นายสมชาย ฤทธิ์ทว ี 035-262-818   

10 สถานีดับเพลิงบานโพ นายวีระ ชาวนา 035-795-661   

mailto:bangpain70002@gmail.com
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6).    โทรศัพท์ส่ือสาร ผู้เกี่ยวข้องท่ีอาจได้รับผลกระทบ ชุมชน/โรงงาน 

 
 

ล าดับที่ หนวยงาน ชื่อ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail 

1 เทศบาลต าบลปราสาททอง นายวันชยั จุฑานพรัตน์ 0 3526 2818 0 3526 2818 

ตอ20 

 

2 องค์การบริหารสวนต าบล

บานโพ 

นายรัตนะ พันธุ์สวัสดิ ์ 0 3579 5661 

08 1832 2236 

  

3 องค์การบริหารสวนต าบล

บานหวา 

นายสาคร ไวยนิทา 0 3535 0776 0 3531 4466 admin@banhwa.go.th 

4 ก านันต าบลบานหวา นายแดง รุจิพืช 08 2722 5868   

5 ก านันต าบลบานโพ นายสงวนศักดิ์ ไวยสุทธา 08 1483 1758   

6 ก านันต าบลบานเลน นายวรศักดิ ์ทองเสริมสุข 081-8528290   

7 ก านันต าบลตลิ่งชัน นายอ านาจ ชูชัยยะ 0972376466   

8 ก านันต าบลคุงลาน นายอเนก วิมลศิลป 0819913186   

9 ผญบ.ม.1 ต.บานโพ นายพลธร  พงษ์ไทย 084-1355-5191   

10 ผญบ.ม.2 ต.บานโพ นางสาวสรินา เยนสินธุ ์ 085-227-1548   

11 ชุมชนประตูน้ าบานเลน นายสุรพล พึ่งประดิษฐ ์ 0822390863   

12 ชุมชนศาลพอปูุโนร ี นายปยิะศักดิ์  สุขเจริญ 089-539-9672   

13 ชุมชนเกาะพระ  หมูที ่5 นางสาวสราภรณ์ 

ระดาพัฒน์ 

08 6136 0955   

14 ชุมชนศาลพระปูุทองอินทร ์ พ.อ.อ  ส าเภา  พงษ์พันธ ์ 08 7118 2084   

 
  
 
 
 
 



 
6) รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ในการระงับเหตุฉุกเฉินของนิคมฯ 

 

ที ่ รายการวัสดุ/อุปกรณ์/แหล่งจัดซ้ือ จ านวน โทรศัพท์ติดต่อ 

1 โทรศัพท์มือถือ  
(สน.บว. กนอ./บจก..ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท) 

10 เครื่อง  - 

2 รถตักดินแบ็คโฮ/แทรกเตอร์  
(ต.พระอินทร์วัสดุกอสราง) 

อยางละ 1 คัน 035-361112 

3 รถขนดิน (ดั๊มเปอร์) 
(บจก.ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท) 

1 คัน 035-350-142 

4 รถบรรทุก 4 ลอ 
(บจก.ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท) 

1 คัน 035-350-142 

5 รถบรรทุกน้ า  6 ลอ 
(บจก.ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท) 

1 คัน 035-350-142 

6 รถกระบะปกิอัพ 
(บจก.ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท) 

2 คัน 035-350-142 

7 ปั๊มสูบน้ าแบบเคลื่อนที่ได ขนาด 10 นิ้ว 
(บจก.ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท) 

3 เครื่อง 035-350-142 

8 ทราย  
(สั่งผาน ต.พระอินทร์ฯ / รานมิตรเจริญ) 
รานกระสอบทราย  
(มิตรเจริญ/ส านักงานใหญ บ.ไทยอินดัสเตรียลฯ) 

ไมจ ากัดปริมาณ 
 

ไมจ ากัดปริมาณ 

035-361-112, 335-799 
 
035-335-799, 02-544-1307 

9 รานขายพลาสติกกันน้ า  
(มิตรเจริญ/ส านักงานใหญ บ.ไทยอินดัสเตรียลฯ) 

ไมจ ากัดปริมาณ 035-335-799, 02-544-1307 

10 รานวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ  
(มิตรเจริญ/ส านักงานใหญ บ.ไทยอินดัสเตรียลฯ) 

ไมจ ากัดปริมาณ 035-335-799, 02-544-1307 



 


