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1.  วัตถุประสงค์ (Purpose) 
1.1 เพื่อจัดท ามาตรการป้องกันและตรวจตรา เหตุอุทกภัยและวาตภัยภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
1.2 เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอุทกภัยและวาตภัย 
1.3 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดีท่ีสุด 
1.4 เพื่อฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
 
2.  ขอบเขต (Scope) 
แผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใช้กับบุคลากรนักศึกษาและทุกคนท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์โดยมีส่วนอาคารสถานที่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินตามแผนป้องกันฯ ฉบับนี้ 
 
3.  ค าจ ากัดความ (Definition) 
3.1 คณะกรรมการศูนย์อ านวยการ หมายถึง กลุ่มบุคลากร ท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นมาเพื่อท าหน้าท่ีประสานงาน 
ควบคุมสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยในขั้นรุนแรงและอพยพหนีโดยประกอบด้วยทีมผจญภัย ,ทีมไฟฟ้า,ทีม
ยานพาหนะ, ทีมสื่อสาร, ทีมประชาสัมพันธ์และประสานงานบุคคลภายนอก,ทีมจัดหาและสนับสนุน, ทีมจราจร,  
ทีมรักษาความปลอดภัย, และทีมอื่นๆ 
3.2 ผู้อ านวยการ หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดในมหาวิทยาลัย หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีแทนเพื่อท าหน้าท่ี
อ านวยการสั่งการในการควบคุมสถานการณ์การเกิดอุทกภัยและวาตภัยในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3.3 ทีมฉุกเฉินพื้นที่ หมายถึง ผู้น าตัดสินใจ ในการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน ท่ีเกิดเหตุในพื้นท่ีตลอดเวลา ซึ่ง
ประกอบด้วย 
- หัวหน้าในพื้นที่ หมายถึง ตัวแทนผู้บังคับบัญชาในพื้นท่ีผู้ท าหน้าท่ีด าเนินงานด้านการป้องกันอุทกภัยและ

วาตภัย และความปลอดภัยอื่นๆ ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้พื้นที่ประจ าภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- ทีมอพยพ หมายถึง ผู้ท าหน้าที่อพยพเคลื่อนย้าย กลุ่มบุคลากร นักศึกษา และผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีไปยังจุดรวมพล 
- ทีมผจญภัยประจ าพื้นที่  หมายถึง กลุ่มบุคลากร ท่ีทางมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง    เพื่อท าหน้าท่ีผจญภัยเมื่อ

เกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที ่
3.4 จุดรวมพล (Assembly Area) หมายถึง พื้นท่ีปลอดภัยซึ่งเป็นท่ีโล่ง สามารถรองรับการอพยพ การส่งต่อ
ผู้ประสบภัยรวมท้ังทรัพย์สินท่ีส าคัญเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จุดรวมพลในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ควรมีมากกว่าหนึ่ง
จุด  
 

 

แผนท่ี 1 
แผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัย   
WU Flood and Windstorm Prevention  
and Fighting Plan 
รับผิดชอบโดย : ส่วนอาคารสถานที่ 
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4.  ข้อมูลทั่วไป 
4.1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้ังอยู่เลขท่ี 222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รหัสไปรษณีย์ 80161โทรศัพท์ 075 673000 โทรสาร 075673708 
4.2 ลักษณะโดยรวมของพื้นท่ี ผังบริเวณ ระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ าอาคารส านักงาน  อาคารเรียน
หอประชุม หอพัก รวมถึงอาคารปฏิบัติการและศูนย์อาหาร ซึ่งต้ังอยู่บนพื้นท่ีขนาดใหญ่ มีสนามหญ้า ทุ่งหญ้า 
ต้นไม้ และแหล่งน้ าอยู่ในบริเวณ 
4.3 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบป้องกันน้ าท่วมแบบสร้างคันดินล้อมรอบ โดยพื้นท่ีภายในใช้ระบบปั๊มสูบน้ าออก ค่า
ระดับของสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยเป็นดังนี้ 
 ระดับ +8.500 จากระดับน้ าทะเลปานกลาง (MSL) ท่ีระดับผิวของถนน 4 เลน  
 ระดับ +8.000 จากระดับน้ าทะเลปานกลาง (MSL) ท่ีระดับพื้นชั้นล่าง อาคารไทยบุรี  

 ระดับ +7.500 จากระดับน้ าทะเลปานกลาง (MSL) ท่ีอาคารเรียนรวม1,3,5,7 กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือ
วิทย์ฯ ศูนย์บรรณสารฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ หอพักนักศึกษา(ยกเว้นหอ1,2,3) 

 ระดับ +7.000 จากระดับน้ าทะเลปานกลาง (MSL) ท่ีอาคารบริหาร สถาบันวิจัย และกลุ่มอาคารวิชาการ 
4.4 เนื่องจากสถานีวัดปริมาณน้ าฝนต้ังอยู่ในมหาวิทยาลัยฯจ านวน 1 สถานีและมีการวัดค่าปริมาณน้ าฝนส่งข้อมูล
ให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาทุกวัน ดังนั้นสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวส าหรับการคาดการณ์ร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์
อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ส าหรับข้อมูลสถิติน้ าฝนย้อนหลัง 8 ปีจนถึงกลางเดือนธันวาคม 2559 มีดังนี้ 

ปี 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 
ฝนรวม
(มม.) 

2,217.50 2,091.00 2,318.40 2,840.60 2,544.40 4,177.90 2,699.60 2,175.50 3,248.40 

ฝนตก
(วัน) 

n/a 158 164 168 145 195 171 159 174 

ฝนสูงสุด
(มม./วัน) 

n/a 120.00 131.60 230.00 405.00 290.40 187.10 186.50 240.70 

4.5 หากเกิดเหตุสามารถโทรติดต่อท่ี 
 1) ศูนย์รับแจ้งเหตุ โทร 3395 หรือ 075673395  
 2) ศูนย์ซ่อมบ ารุง ส่วนอาคารสถานที่ โทร 3900 หรือ 075 6733900  
 
5.  ขั้นตอนการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและวาตภัย 
5.1 แผนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ 

 5.1.1 แผนการรณรงค์ป้องกันอุทกภัยและวาตภัย 
   แผนการรณรงค์ป้องกันอุทกภัยและวาตภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยและวาตภัยใน

มหาวิทยาลัยโดยเน้นการส่งเสริม สร้างความสนใจและให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอุทกภัยและวาตภัยแก่บุคลากร 
นักศึกษา และทุกคนท่ีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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  5.1.2 แผนการอบรม 
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นท่ีจะให้ความรู้กับพนักงานท้ังในเชิงป้องกันและปฏิบัติการเมื่อเกิด

เหตุอุทกภัยและวาตภัย ซึ่งการเกิดเหตุแต่ละครั้งน ามาซึ่งความสูญเสียต่อการด าเนินงานท้ังทางตรงและทางอ้อม 
ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเสียหาย การบริการหยุดชะงัก หรืออาจถึงขั้นมีผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังนั้น ในการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงด้านอุทกภัยและวาตภัย จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรมแก่บุคลกากรและนักศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง 

   5.1.3 แผนซักซ้อมการป้องกันอุทกภัยและวาตภัย 
   ส่วนอาคารสถานท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดให้มีการซักซ้อมแผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 5.1.4 แผนการตรวจตรา 

  แผนการตรวจตราก าหนดขึ้นเพื่อเป็นการตรวจป้องกันและตรวจความพร้อมอุปกรณ์ส าหรับการป้องกัน
กรณีการเกิด ได้แก่ 

1) การตรวจตราความปลอดภัยทั่วไป 
ด าเนินการตรวจความปลอดภัยเป็นระยะ (Safety Inspection) โดยหน่วยงานต่างๆ ท่ีอยู่ในพื้นท่ี 

และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อด าเนินการตามขั้นตอน 
2) การตรวจตราระบบและอุปกรณ์ส าหรับป้องกันน้ าท่วมและระบายน้ าฝน 

การตรวจตราอุปกรณ์โดยเฉพาะของส่วนอาคารสถานท่ีเพื่อตรวจสภาพความพร้อมในการใช้งาน 
ได้แก่ ปั๊มสูบน้ าท่ีสถานีต่างๆ คูคลองระบายน้ า บริเวณบ่อพักน้ า ท่ีท่ีจะระบายน้ าสู่คลองสาธารณะ เป็นต้น 

 
การด าเนินการตรวจความปลอดภัย 

ส่วนอาคารฯ ก าหนดชื่อผู้ตรวจ
และพ้ืนท่ีที่ต้องตรวจสอบ

ส่วนอาคารฯ ตรวจความ
ปลอดภัยเป็นประจ า

คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายด าเนินการตรวจ
ความปลอดภัยเป็นประจ า

ส่วนอาคารฯ สรุปผลการ    
ตรวจความปลอดภัยและส่ง    
ให้ผู้รับผิดชอบน าไปแก้ไข  

 

  

 

ผู้บริหารพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

แก้ไขตามสรุปผลการตรวจ 

ส่วนอาคารฯ บันทกึจดนับและ

ติดตามผลการแก้ไข 
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5.2 แผนขณะเกิดเหตุ 
1.  แผนขั้นที่ 1 (เฝ้าระวัง)  : กรณีวัดปริมาณน้ าฝนมากกว่า100 มิลลิเมตรต่อวัน จ านวน 2 วันติดต่อกัน 

กิจกรรม / งาน รายละเอียดการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1.   การแจ้งเตือนให้บุคลากรภายใน 
 มหาวิทยาลัยฯ / ผูเ้กี่ยวข้องรับทราบ
สถานการณ ์

1.   ประกาศผ่านเสียงตามสาย 
2.    ประชาสัมพันธ์ผ่ านป้ายประชาสัมพันธ์  / 
intranet /Wu dialogue 

- ส่วนอาคารสถานท่ี/  
งานสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 

2.   แจ้งผู้บริหาร / หัวหน้าส่วนอาคาร
สถานท่ีไปปฏิบัติงานตาม แผนขั้นท่ี 1  

ส่ง SMS หรือใช้LINE กลุ่มแจ้งหัวหน้างานต่าง ๆ เพื่อ 
เพื่อติดตามสถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิด  และ เฝ้าระวัง
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ ์

- ส่วนอาคารสถานท่ี/  
งานสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 

3. แจ้งหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อ
ติดตามสถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิดและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังและเตรียมความ
พร้อม รับสถานการณ์ 

 ส่ง SMS แจ้งหัวหน้างานต่าง ๆ  
      เพื่อติดตามสถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิดและแจ้ง 
จนท. เฝ้าระวังและเตรยีมความพร้อมรับสถานการณ์  

- ส่วนอาคารสถานท่ี/  
งานสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 

4.เตรียมการจดัระบบการจราจรใหม่เพื่อ
รองรับสถานะการณ์ฉุกเฉิน 

จัดระเบียบการจราจร และระบายรถ ภายใน      
มหาวิทยาลยัฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

งาน รปภ . 

5.ตรวจสอบสภาพค-ูคลองระบายน้ าและ
ปั๊มสูบน้ าต่างๆ 

ตรวจสภาพความพร้อมใช้งานของระบบต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

ส่วนอาคารสถานท่ี 

2.  แผนขั้นที่ 2 (ปฏิบัติการ)  :กรณีวัดปริมาณน้ าฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน จ านวน 3 วันติดต่อกัน 
กิจกรรม / งาน รายละเอียดการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1.   การแจ้งให้บุคลากรภายใน    
มหาวิทยาลยัฯ / ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
สถานการณ ์

1. ประกาศผ่านเสยีงตามสาย 
2. ประชาสัมพันธ์ผา่นป้ายประชาสัมพันธ์ / intranet 
/Wu dialogue 

- ส่วนอาคารสถานท่ี/ งาน
สื่อสารและ 
ประชาสมัพันธ์ 

2. แจ้งหัวหน้างานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเพื่อ
ปฏิบัติการป้องกันน้ าท่วมตามแผนของ
หน่วยงาน   

โทรศัพท์แจ้งผู้บรหิาร / หัวหน้าหน่วยงานภายใน 
ฝ่ายวิศวกรรมฯไปปฏิบัติงานตามแผนขั้นท่ี 2 ตามจุด
ต่าง ๆประกอบด้วย งานรักษาความปลอดภัย / งาน
ยานพาหนะ / งานซ่อมบ ารุงโยธาสถาปัตย์ / งาน
ระบบไฟฟ้า / งานจัดการน้ าและเครื่องกล   

- ส่วนอาคารสถานท่ี/ งาน
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
 

3. การแจ้งเตือนงดการน ารถเข้าจอดใน
บริเวณลานจอดรถอาคารวลัยนิวาส 3 และ
อาคารวิชาการ 1 - 8 

1.  รปภ. แจ้งให้ผู้ที่จะน ารถไปจอดทราบ 
2.  ท าป้ายแจ้ง ติดบริเวณทางเข้า-ออกลานจอดรถ 
 

จัดระเบียบการจราจร และ
ร ะ บ า ย ร ถ  ภ า ย ใ น      
มหาวิทยาลัยฯให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

4.จัดระบบการจราจรภายใน  
มหาวิทยาลยัฯใหม ่
 

จัดระเบียบการจราจร และระบายรถ ภายใน      
มหาวิทยาลัยฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อม
รองรับสถานะการณ์ฉุกเฉิน 

งาน รปภ. 

5.แจ้งและ ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก 

แจ้งอ าเภอ เทศบาล อบต.ท่าศาลา ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีฯเป็นต้น 

งานสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ 



                     มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์

                                                                  แผนรับมอืสถานการณฉ์ุกเฉนิและภาวะวกิฤตแผนป้องกนัอทุกภัยและวาตภัย จัดท าปี 2560 
5 

กิจกรรม / งาน รายละเอียดการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
6.  ส ารวจ / ให้ความช่วยเหลือ  ป้องกัน
หน่วยงาน / อาคาร ท่ีเป็นจดุเสีย่ง 

1.  จัดเจ้าหน้าที่เข้าส ารวจ และให้ความช่วยเหลือ
ป้องกันหน่วยงาน / อาคาร ที่เป็นจุดเสี่ยง หรือขอ
ความช่วยเหลือมา (แบ่ง จนท.ตาม Zone) 
2.  น าปั๊มน้ าไปส่งมอบให้กับหน่วยงาน/ อาคาร ที่ 
เป็นจุดเสี่ยง พร้อมสอนการใช้งานปั๊มน้ า 

- งานอาคารฯ / รปภ. / 
ซ่อมบ ารุง /ยานพาหนะ/
ไฟฟ้า/จัดการน้ าฯ/ 
ภูมิทัศน์ฯ 
 

7.  หน่วยงานต่าง ๆ ตดิตามสถานการณ์น้ า 
และดูแลความปลอดภัยของหน่วยงาน 

ติดตามสถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิด จากสื่อต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความ
ปลอดภัยหน่วยงานของตนเอง 

หน่วยงานต่าง ๆ  

5.3 แผนหลังเกิดเหตุการณ ์
1) ส่วนอาคารสถานที่ ส ารวจ ประเมินความเสียหาย 
2) ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 
3) วิเคราะห์จุดท่ีควรปรับปรุง เพื่อการป้องกันการเกิดอุทกภัยครั้งต่อไป 
4) สรุปรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


