
 
 

การอบรมออนไลนเร่ือง พัฒนาทักษะในการดบัเพลิงกูภัยภายในอาคาร รุน 2 
ระหวางวันที่ 6 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ออนไลนผานระบบ Zoom 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอคัคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
 

หลกัการและเหตผุล 

สถานการณปจจุบันมีภัยพิบัติในดานตางๆ ซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย ใหกับชีวิตและทรพัยสนิ ของผูใชอาคาร รวมถึงสงผลกระทบตอ
วิถีชีวิตในการทํางานของสวนตางๆ ทั้งผลกระทบตอ กระบวนการ ซึ่งภัยพิบัติเกี่ยวของ กับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การ
จลาจล หรือเกิดจากภาวะฉุกเฉิน 

การเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค อันเปนเหตุใหเกิดความไมปลอดภัย สามารถแผกระจายและสรางความเสียหายอยางรนุแรงตอชีวิต
และทรัพยสินตอผูปฏิบัติงาน รวมทั้งผูใชอาคารสถานที่ รวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และอาจจําเปนตองอพยพผูปฏิบัติงานออกจากบริเวณ
ที่เกิดเหตุน้ัน ๆ  ซึ่งเหตุฉุกเฉินอาจจะเกิดขึ้นได เชน การเกิดเพลิงไหม สารเคมีร่ัวไหล โรคระบาด แผนดินไหว สิ่งกอสรางพังทลาย การจรจล ขู
ลอบวางระเบิด อุบัติเหตุ เปนตน 

การบริหารจัดการสภาวะเหตุฉุกเฉิน จะเนนใหผูมีหนาที่กํากับทีมตอบโตภาวะฉุกเฉินสามารถควบคุมดูแลและปองกันทรัพยากรที่
สําคัญ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย เจาของหรือตัวแทนผูบริหารจัดการอาคารสถานที่ จึงจําเปนที่จะตองจัดใหมีแนวทางการปฏิบัติงานของทีม
ฉุกเฉินและผูที่เกีย่วของ เพื่อควบคุมเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นใหอยูในภาวะที่กอใหเกิดอันตรายหรือสรางความเสียหายตอบุคคลและทรัพยสิน รวมทั้ง
ผูใชอาคารและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด รวมไปถึงแผนการปฏิบัติตนสําหรับบุคลากรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยแผนการปฏิบัติงาน
ดังกลาวรวมเรียกวา “แผนฉุกเฉิน : Emergency Plan” การจัดตั้งสถานที่ ที่เพื่อใชเปนศูนยกลางในการบัญชาการ และประสานงานงานกับ
ทีมงานตาง ๆ  ทั้งทีมสนับสนุนภายในและภายนอก ซึ่งอาคาร สถานที่จะตองจัดทําแผนฉุกเฉิน ปองกันผลกระทบตอการจัดการ กระบวนการ 
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานและสถานที่ทํางานมีความพรอมรองรับตอภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน ซึ่งไดคํานึงถึงการปองกัน การจัดการ 
ความตอเนื่องของการดําเนินการ และการทําใหกลับคืนสูสภาพ 

 
วตัถปุระสงค ์

 เพ่ือใหนักดับเพลิง-กูภัย สามารถตรวจสอบเบ้ืองตน ลักษณะโครงสราง และการวิบัติของโครงสรางอาคารในแบบตางๆในขณะ
ระงับเหตุ  

 เพ่ือใหนักดับเพลิง-กูภัย รับทราบถึงความเสี่ยงตางๆ ในอาคารแตละประเภท 

 เพ่ือใหนักดับเพลิง-กูภัย รับทราบถึงระบบปองกันอัคคีภัย ในอาคารแตละประเภท 

 เพ่ือใหนักดับเพลิง-กูภัย รับทราบถึงวธิกีารบริหารจัดการสถานการณเหตุฉุกเฉิน 

 
คณุสมบติัผ ูเ้ขา้อบรม/กล ุ่มเป้าหมาย 

 ผูที่ปฏิบัติงานในการดับเพลิงกูภัย นักดับเพลิง เจาหนาที่ดับเพลิง เจาหนาที่กูภัย ผูประสานงานในแผนฉุกเฉิน ผูบริหารสถานการณ
เหตุฉุกเฉิน เปนตน 

 เจาพนักงานทองถิ่น เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เจาหนาที่ความปลอดภัย วิศวกร สถาปนิก ที่ดูแล
อาคาร  และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

เนือหาการอบรม 

 การวิเคราะหลักษณะโครงสราง และการวิบัติโครงสรางอาคาร 
o การวิเคราะหลกัษณะโครงสราง และการวิบัติโครงสราง เพือ่ประเมินการวางแผนเขาชวยเหลอืในอาคาร 
o การวิเคราะหลกัษณะโครงสราง และการวิบัติโครงสราง โครงสรางอาคารความมั่นคง-ทนไฟ ความแข็งแรง 

 ความเสีย่งและระบบปองกันอัคคภียัในอาคาร 
o ความเสี่ยงและระบบปองกันอัคคภียัในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ  
o ความเสี่ยงและระบบปองกันอัคคภียัในโรงงานอุตสาหกรรม 

 การบริหารจัดการสถานการณเหตฉุุกเฉนิ 
o การเขาระงับเหตุภายในอาคาร 
o การจัดตั้งหนวยบริหารสถานการณฉุกเฉิน 



 
วิทยากร 

1. ดร.ธเนศ  วีระศิริ    นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 

2. ผศ.ดร.วัจนวงค กรีพละ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

3. คุณบุษกร  แสนสุข   ประธานสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคภีัย วสท. 

4. คุณมาเฮศ ราย    กรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอคัคภียั วสท. 

5. คุณสุรเชษฐ  สีงาม   กรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคภีัย วสท. 

6. พ.ต.อ.โชคชัย  ยิ้มพงษ  ที่ปรึกษากรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย วสท. 

7. คุณภุชพงศ  สัญญโชต ิ     หัวหนาสถานีดบัเพลิงและกูภัย ลาดยาว สปภ.กทม. 

กําหนดการ 

วนัพฤหัสบดทีี่ 6 ตุลาคม 2565 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 การวิเคราะหลักษณะโครงสราง และการวิบัตโิครงสรางอาคาร 
o การวิเคราะหลักษณะโครงสราง และการวบิตัิโครงสราง เพื่อประเมนิการวางแผนเขาชวยเหลือในอาคาร 
o การวิเคราะหลักษณะโครงสราง และการวบิตัิโครงสราง โครงสรางอาคารความมั่นคง-ทนไฟ ความแข็งแรง 

โดย   ดร.ธเนศ  วีระศิริ  นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 

ผศ.ดร.วัจนวงค กรีพละ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

 
วันศุกรที่ 7 ตุลาคม 2565 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 ความเสี่ยงและระบบปองกนัอัคคภีัยในอาคาร 
o ความเสีย่งและระบบปองกันอัคคภียัในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ  
o ความเสีย่งและระบบปองกันอัคคภียัในโรงงานอุตสาหกรรม 

โดย  คุณบุษกร  แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมปองกนัอคัคีภัย 
   คุณมาเฮศ ราย  กรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย 

 

วันเสารที่ 8 ตุลาคม 2565 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 การบริหารจัดการสถานการณเหตุฉกุเฉิน 
o การเขาระงับเหตุภายในอาคาร 
o การจัดตั้งหนวยบริหารสถานการณฉุกเฉิน 

 

โดย  คุณสุรเชษฐ  สีงาม            กรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคภียั 

พ.ต.อ.โชคชัย  ยิ้มพงษ ท่ีปรึกษากรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอคัคีภัย 

คุณภุชพงศ  สัญญโชต ิ         หัวหนาสถานีดบัเพลิงและกูภัย ลาดยาว สปภ.กทม. 

หมายเหต ุ

10.30 – 10.45 น./ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

 



 

 

การอบรมออนไลนเร่ือง พัฒนาทักษะในการดบัเพลิงกูภัยภายในอาคาร รุน 2 
ระหวางวันที่ 6 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ออนไลนผานระบบ Zoom 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอคัคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
 

ขอสํารองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัต่อไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 
ชือ่ – นามสกุล.............................................................เลขที่สมาชิก วสท....../............... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร   

หนวยงาน   

เลขที่    หมู   อาคาร  ซอย   

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย  มือถือ :    

โทรศัพท :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

ผูประสานงาน :   

เลขประจําตัวผูเสียภาษี .....................................................................   สาํนกังานใหญ่        สาขา…………………………… 

 

พิเศษ !!!  คาลงทะเบียน 3 วัน 
เพียง 900 บาทเทานั้น 

อบรมครบ 3 วัน ไดรับ Certificate 
** ชําระภายใน 5 ตุลาคม ** 

 
(ราคานีรวม ภาษีมลูคา่เพมิ % วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 

**การชําระเงิน 

 

  เงนิสด  ชําระที่ อาคาร วสท. ชั้น  5   (ออกจากลิฟตขวามือ) 
  เช็ค  สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 
  โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม.. 
สมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย  เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรงุไทย  สาขาจามจุรสีแควส  เลขที่ 162-0-09914-4 
 

หมายเหตุ : กรณีโอนเงนิเขาบัญชีธนาคาร กรณุาแฟกซสําเนาสลิปเงนิโอน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม ที่อยูในการออกใบเสร็จ มาที่  

E-mail : yaowapha@eit.or.th   

ติดตอสอบถาม : คุณเยาวพา สินพาณิชย  โทรศัพท  0-2184-4600-9 ตอ 520 

หรือสมัครออนไลนไดท่ี สแกน QR Code 
 

 

 

 


