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การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการเปนภารกจิของหนวยงาน Fireman
ท่ีประจําอยูตามศูนยการคาฯ สาขาตางๆ ดวย
ความมุงม่ันปฏิบติัหนาท่ีเพือ่ปองกนัการสญูเสยี
ชวิีตและทรัพยสนิซึง่เกดิจากอัคคีภัย รวมถงึการ
สรางความเชือ่ม่ันและภาพลักษณท่ีดีขององคกร
จึงมีความจําเปนในการฝกปฏิบัติวิธีดับเพลิง
การเสริมสรางประสบการณดานตางๆ ใหกับผู
ทําหนาท่ีความปลอดภัยดานอัคคีภัยใหมีความรู
ความชาํนาญในการใชอุปกรณ ความพรอมดาน
รางกาย ความพรอมดานจิตใจ และการทํางาน
เปนทีมใหมีศักยภาพและขีดความสามารถท่ีจะ
เขาผจญเพลิงและกูภัยข้ันรุนแรงได ดังนัน้แผนก
สงเสริมและกาํกบัดูแลมาตรฐาน (สสม.) บริหาร

ความปลอดภัย จึงจัดทําโครงการแขงขันและ
ทดสอบประสทิธภิาพนกัดับเพลิง (Fireman) ของ
ศูนยการคาเซน็ทรัลทุกสาขาข้ึนเปนประจาํทุกป
คร้ังนีเ้ปนคร้ังท่ี 16 ประจาํป 2560

ของ Fireman จากศูนยการคาตางๆ ในเครือ
รวมไปถึง เพื่อให Fireman มีโอกาสพบปะแลก
เปล่ียนความคิดเห็นในการปฏิบติัหนาท่ีระหวาง
กัน ทําใหเกิดความสามัคคีในการรวมมือกัน
ทํางาน สามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันได

ในสวนของการแขงขัน ควบคุมดูแลโดย
อาจารยสวสัดิ ์เจรญิวรชัย จากบริษทั ลีดเดอร
ไฟร เซฟต้ี จาํกดั กรููคนสาํคัญของวงการดับเพลิง
ไทย ประกอบดวยภาคปฏิบัติ 4 ฐาน และภาค
ทฤษฎี 1 ฐาน ดังนี้

ฐานท่ี 1 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย
ฐานท่ี 2 ดับเพลิงท่ีเกิด จากแกส
ฐานท่ี 3 การใชน้ําในการดับเพลิง
ฐานท่ี 4 เทคนิคการดับเพลิงในอาคาร

NEWS

สาํหรับวัตถปุระสงคหลักของการแขงขัน
ไดแก เพื่อให Fireman ผูทําหนาท่ีปองกันและ
ระงบัอัคคีภัยไดทบทวน เตรียมพรอมท้ังรางกาย
และจติใจ อีกท้ังเพือ่วัดผลความรู ความสามารถ

ฐานท่ี 5 ทดสอบความรูเกีย่วกบัอัคคีภัย
(ทฤษฏี)

กอนการแขงขันมีพิธีเปดโดยคุณปณิดา
สุขศรีดากุล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สาย

  คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน ผูอานวยการศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด
        เยี่ยมชมอุปกรณดับเพลิง โดยมี อ.สวัสดิ์ เจริญวรชัย เปนผูบรรยาย

การแขงขัน FIREMAN ศูนยการคาเซ็นทรัลทุกสาขา คร้ังที่ 16 ประจําป 2560
วันท่ี 3 มีนาคม 2560 ณ สวนเซ็นทรัลพารค ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จัดโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

คุณปณิดา สุขศรีดากุล ประธานพิธีเปด

 คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน (ซาย)

คุณปณิดา สุขศรีดากุล ทักทายผูเขารวมแขงขัน
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งานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด
(มหาชน) เปนประธาน มีผูเขารวมสงัเกตการณ
จากหนวยงานราชการ ตัวแทนสมาคมศูนย
การคาไทย สมาคมคาปลีกไทย กองพันทหาร
ราบท่ี 29 กาญจนบุรี สถานีตารวจนครบาล
ทาขาม สานักงานเขตบางขุนเทียน สานักงาน
สวัสดิการ คุมครองแรงงานพืน้ท่ี 7 โรงพยาบาล
นครธน สถานดัีบเพลิงและกูภัยดาวคะนอง ฯลฯ

รวมถงึคุณอิศเรศ จริาธิวัฒน ผูอานวยการศูนย
การคาเซ็นทรัลเวิลด ผูบริการระดับสูงท่ีไดมา
เปนกาํลังใจใหผูเขาแขงขัน และเยีย่มชมอุปกรณ
ระงับอัคคีภัยท่ีนามาจัดแสดง โดยมีคุณสวัสด์ิ
เจริญวรชัย บรรยายสรุป

ท้ังนี ้ผูเขาแขงขันเปน Fireman จากศูนย
การคาเซ็นทรัลทุกสาขา จํานวน 31 ทีม ไดแก
ศูนยการคาเซน็ทรัลพลาซา ลาดพราว ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา  ศูนยการคาเซ็นทรัล
พลาซา รามอินทรา ศูนยการคาเซน็ทรัลพลาซา
บางนา ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ศูนยการคาเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 ศูนยการ
คาเซน็ทรัลพลาซา พระราม 9 ศูนยการคาเซน็ทรัล
เวิลด ศูนยการคาเซน็ทรัลเฟสติวัล อีสวิลล  ศูนย
การคาเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ ศูนยการคา
เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธเิบศร ศูนยการคาเซน็ทรัล
พลาซาเวสตเกต ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
ศาลายา ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน
ศูนยการคาเซน็ทรัลพลาซา อุดรธาน ีศูนยการคา

เซน็ทรัลพลาซาอุบลราชธาน ีศูนยการคาเซน็ทรัล
พลาซา พิษณุโลก ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
ลาปาง ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม
แอรพอรต ศูนยการคาเซน็ทรัลเฟสติวัล เชยีงใหม
ศูนยการคาเซน็ทรัลพลาซา เชยีงราย ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ศูนยการคาเซ็นทรัล
เซ็นเตอร พัทยา ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล

พัทยาบีช ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
ศูนยการคาเซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎรธาน ีศูนย
การคาเซน็ทรัลเฟสติวัล สมุย ศูนยการคาเซน็ทรัล
เฟสติวัล หาดใหญ ศูนยการคาเซน็ทรัลเฟสติวัล
ภูเกต็ ศนูยการคาเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
อาคารสานกังาน ด ิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด 

ผลการแขงขนั มดีงันี้
ชนะเลศิ ศนูยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
รองชนะเลศิลําดับที ่1 ศนูยการคาเซ็นทรัล

พลาซา เวสตเกต
รองชนะเลศิลําดับที ่2 ศนูยการคาเซ็นทรัล

พลาซา แจงวฒันะ

ชนะเลิศ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง


