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 ก 

คาํนํา 

 

  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นหนว่ยงานกลางของรัฐ ในการดําเนินการ

เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

พ.ศ. 2550 มีความปรารถนาอยา่งแรงกล้าท่ีจะทําให้เมืองไทยปลอดภยันา่อยู ่ตามบทบาทภารกิจ

ท่ีได้รับมอบหมาย โดยเ ฉพาะปลอดภยัจากอคัคีภยั ซึง่เป็นสาธารณภยัใกล้ตวัท่ีในแตล่ะปีสร้าง

ความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนเป็นจํานวนมาก กรมป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัจงึได้จดัทํา คู่มือปฏิบัตกิารประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในชุมชน ขึน้ โดยให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน ท่ีเป็นหนว่ยปฏิบตักิารด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพืน้ท่ี 

สามารถนําไปใช้ประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในเขตพืน้ท่ีชมุชนท่ีรับผิดชอบ ในลกัษณะการประเมิน

ตนเอง (Self Assessment) แล้วนําข้อมลูท่ีได้ไปบริหารจดัการเพ่ือลดความเส่ียงอคัคีภยั โดย

ร่วมกบัหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีมีภารกิจเก่ียวข้อง ซึง่เป็นการบริหารจดัการสาธารณภยัในเชงิบรูณาการ 
 

  การบริหารจดัการด้านอคัคีภยัในประเทศไทย ยงัคงต้องการ การพฒันาอีกมาก 

ดงันัน้ คู่มือปฏิบัตกิารประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในชุมชน ท่ีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ได้จดัทําขึน้นี ้เป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้ก ารบริหารจดัการด้านอคัคีภยัในประเทศไทยพฒันาขึน้ อีก   

ระดบัหนึง่ ทัง้นีโ้ดยได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผู้ เช่ียวชาญด้านอคัคีภยัในประเทศไทยหลาย

ทา่นท่ีชว่ยให้คําปรึกษา แนะนําจนสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ 
 

  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่ คู่มือปฏิ บัตกิาร

ประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในชุมชน  จะเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศในภาพรวม และหาก องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินนําไปปฏิบตัอิยา่งจริงจงัจะสามารถลดความสญูเสียทัง้ชีวิต และทรัพย์สนิของ

พ่ีน้องประชาชนจากอคัคีภยัลงได้ 

 

 

 

 

      (นายอนชุา โมกขะเวส) 

      อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

     1  สิงหาคม  2551 
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การประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในชุมชน 
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ปัญหาการเกิดอคัคีภยันบัวนัมีแตจ่ะมากขึน้ตามจํานวนประชากร และกิจกรรม   

ท่ีมุง่ตอบสนองตอ่ความต้องการตา่งๆ ท่ี เพิ่มขึน้อยา่ง ไมมี่วนัสิน้สดุของมนษุย์ ตราบใดท่ียงัไมมี่

การดําเนินการ อยา่งจริงจงัท่ีจะลดโอกาสท่ีจะเกิ ดอคัคีภยัและเพิ่มศกัยภาพของพืน้ท่ีและชมุชน    

ในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  ชึง่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในทกุภาคสว่นจําเป็นต้องร่วมมือกนั

ดําเนินการภายใต้เคร่ืองมือและระบบบริหารจดัการสาธารณภยัท่ีมีประสิทธิภาพจงึจะสามารถ    

ลดปัญหาการเกิดอคัคีภยัลงได้ 
 

  กรมป้องกั นและบรรเทาสาธารณภยัซึง่เป็นหนว่ยงาน กลางของรัฐ ในการ

ดําเนินการเก่ียวกบัการ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้ตระหนกัถึงความสญูเสียชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนท่ีเกิดจากอคัคีภยั จงึได้ศกึษา ค้นคว้า  รวบรวม ข้อมลู  จาก กฎหมาย           

ท่ีเก่ียวข้องและมาตรฐานตา่งๆ ด้านอคัคี ภยัทัง้ภายในและตา่งประเทศ  ตลอดจนได้รับคําแนะนํา

จากผู้ เช่ียวชาญด้านอคัคีภยัทัง้ภาควิชาการและภาคปฏิบตักิารจากหนว่ยงานตา่งๆ เพ่ือสร้าง         

องค์ความรู้ในเร่ืองการบริหารจดัการอคัคีภยั แล้วแปลงให้มาสูภ่าคปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรม โดยใช้

เคร่ืองมือประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน ซึง่เป็นมาตรการหนึง่ท่ีนํามาใช้ในการบริหารจดัการ

สาธารณภยั ทัง้นีเ้พ่ือมุง่ให้ปัญหาการเกิดอคัคีภยัในประเทศไทยลดลง  
 

  การประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน ตามแนวทางนี ้ จะทําให้ ผู้ รับผดิชอบ       

ในด้านอคัคีภยั และคนในชมุชนทราบวา่ชมุชนของตนมีความเส่ียงอคัคีภยัอยูใ่นระดบัใดมีปัจจยัใด

ท่ีชมุชนและผู้ รับผดิชอบด้านอคัคีภยัควรจะทําเพ่ือลดความเส่ียงอคัคีภยั เป็นการสร้าง           

ความตระหนกัในด้านความปลอดภยั ทําให้เกิดการทบทวนการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง

อคัคีภยั ทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏิบตัิ การของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และประชาชนในชมุชน โดยจะ

พจิารณาจากโอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายจากอคัคีภยั ผลกระทบตอ่ชมุชน หากเกิดอคัคีภยั และชมุชน

ของตนมีศกัยภาพในการป้องกนัและ ระงบัอคัคีภยัตลอดจนสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัคน

ในชมุชนท่ีประสบอคัคีภยัได้มากน้อยขนาดไหน 
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  การประเมนิความเ ส่ียงอคัคีภยัในชมุชน ประกอบด้วยการกําหนดหลกัเกณฑ์และ

วิธีการดําเนินการ ซึง่การกําหนดหลกัเกณฑ์การประเมนิความเส่ียงอคัคีภยัถือวา่เป็น จดุเร่ิมต้นของ

กระบวนการประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในชุมชน 
 

  การบริหารจดัการอคัคี ภยัของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  โดยใช้การ

ประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชนเป็นการจดัการความเส่ียงแบบบรูณาการด้วยการมุง่ท่ีจะเพิ่ม

ศกัยภาพของชมุชน ทัง้ด้านการป้องกนั ตอบโต้ และบรรเทา ฟืน้ฟู  ซึง่เป็นพืน้ฐานในการพฒันา

วฒันธรรมทางการจดัการความเส่ียงของประชาชนชาวไทย 
 

การประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน เป็นสว่นหนึง่ของชดุเคร่ืองมือท่ี           

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัสร้างขึน้  เพ่ือให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนําไปใช้ประเมิน

ความเส่ียงอคัคีภยั ในเขตพืน้ท่ีชมุชนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ แล้ว สามารถระบ ุคาดการณ์ 

จดัลําดับชมุชนท่ีมีความเส่ียงอคัคีภยัในท้องถ่ิน ได้อยา่งเป็นระบบ และจะชว่ยให้ องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถตดัสนิใจอยา่งเหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดจาก

อคัคีภยั ตลอดจนนําข้อมลูไปพฒันานโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานโครงการตา่งๆ ซึง่เป็นการ

ทํางานเชงิบรูณาการอยา่งแท้จริง ในสว่นของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจะได้นําข้อมลูท่ีได้

จากการดําเนินการประเมินความเส่ียงอคัคีภยั ไปเพ่ือการบริหารจดัการสาธารณภยั ตามขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตอ่ไป 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. ประเทศไทยมีการบริหารจดัการความเส่ียงอคัคีภยัอยา่งเป็นระบบ 

2. ข้อมลูพืน้ท่ีเส่ียงอคัคีภยัของประเทศไทยอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์เดียวกนั 

3. สร้างความตระหนกัถึงอนัตรายท่ีจะเกิดขึน้หากเกิดสาธารณภยั ให้กบั

ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตพืน้ท่ีประเมิน 

4. เกิดการทบทวนการดําเนินงานด้านความปลอด ภยัของหนว่ยงานท่ีมีสว่น

เก่ียวข้องกบัอคัคีภยั 

5. หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องสามารถนําข้อมลูท่ีได้จากการประเมนิความเส่ียง

อคัคีภยัไปดําเนินการเพ่ือลดความเส่ียง 

6. ประชาชนปลอดภยัจากอคัคีภยัมากขึน้ 

Download From www.jorpor.com



 3 

คาํจาํกัดความ 
 

  การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการป ระมาณ

ระดบัความเส่ียงของ ภยัหรือ อนัตราย เพ่ือให้สามารถจดัลําดบัความเส่ียงและตดัสินใจในการ

ดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่เพ่ือลดความเส่ียง 
 

  ความเส่ียง (Risk) หมายถึง ผลลพัธ์ของ โอกาสท่ีจะ เกิดภยัหรือ อนัตราย และ

ผลกระทบ จากภยัหรือ อนัตราย โดยคํานงึถึงความสามารถ ในการป้องกั น ตอบโต้ และบรรเทา 

ฟืน้ฟจูากภยัหรืออนัตรายนัน้ๆ ในท่ีนีไ้มร่วมถึง ความเส่ียง ภยัหรือ อนัตรายท่ีเกิดจากความตัง้ใจ 

หรือจงใจของบคุคลหนึง่บคุคลใด 
  

อคัคีภยั (Fire) หมายถึง ภยัท่ีเกิดจากไฟ  ไฟไหม้ ในท่ีนีไ้มร่วมถึง ไฟไหม้จาก การ

วางเพลิง ไฟป่า หรือไฟไหม้จากการเผาหญ้า 
 

  ชมุชน หมายถึง  กลุม่ของ คนและ บ้านเรือน อาคารท่ีอยูอ่าศยัหรือประกอบ

กิจการใดๆ โดยมองในแง่ภมูิศาสตร์เป็นหลกั(ทางกายภาพ) 
 

  การจดัการความเส่ียงแบบบรูณาการ (Integrated Risk Management) หมายถึง 

กระบวนการปฏิบตักิารในทกุระดบัขององค์กร แบง่ตามกรมตา่งๆ (ในสํานกัและศู นย์) ไปสูร่ะดบั

จงัหวดั อําเภอและระดบัท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิารด้านความเส่ียงระดบักรมหรือกอง 

จําเป็นต้องดแูลและให้คําแนะนําสําหรับการจดัการความเส่ียง การจดัการความเส่ียงแบบบรูณาการ 

หมายรวมถึงการมีสว่นร่วมในเชงิรุกของผู้ เก่ียวข้องทกุคนในการบรรเทาความเส่ียงอีกด้วย 
 

  การป้องกนั (Prevention) หมายถึง การระบชีุแ้ละบนัทกึการดําเนินการตา่งๆ ท่ี

สามารถทําได้อนัมีผลตอ่การลดภยัพบิตัท่ีิอาจจะเกิดขึน้ 
 

  การบรรเทา (Mitigation) หมายถึง การระบชีุแ้ละบนัทกึการดําเนินการตา่งๆ ท่ี

สามารถทําได้เพ่ือลดระดบัผลกระทบของภยัพิบตัท่ีิคาดการณ์ไว้กรณีเกิดภยัพบิตั ิ
 

  NFPA (National Fire Protection Association) หมายถึง หนว่ยงานท่ีศกึษาวิจยั

และกําหนดมาตรฐานด้านการป้องกนัอคัคีภยัของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ขอบเขตการดาํเนินงาน 
   

  ถึงแม้วา่ปัจจยัท่ีมีผลกบัการ ลดอตัราการ เกิดอคัคีภยัจะมีทัง้ศกัยภาพด้านกา ร

ป้องกนั  ระงบัอคัคีภยัของชมุชน และศกัยภาพของ หนว่ยดบัเพลิงท่ีรับผิดชอบ แต่ การประเมิน  

ความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน นี ้จะมุง่เน้น เฉพาะ การประเมนิศกัยภาพ ด้านการป้องกนัและระงบั

อคัคีภยัของชมุชน  เพ่ือให้ได้ข้อมลูสําหรับการบริหารจดัการอคัคีภยัเป็น สําคญั  สว่นการประเมิน

ศกัยภาพของหนว่ยดบัเพลงิ  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจะดําเนินการ ไว้ในอีกสว่นหนึง่ 

จงึไมข่อกลา่วถึงในท่ีนี ้มีเพียงข้อมลูบางสว่นเทา่นัน้ท่ีนํามาเก่ียวข้อง 
 

  หลกัเกณฑ์การประเมินศกัยภาพด้านการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัของชมุชน    

จะใช้การกําหนดปัจจยัท่ีงา่ยในการนําไปปฏิ บตั ิคา่การประเมินเป็นไปโดยประมาณ  และขอบเขต

พืน้ท่ีการประเมินจะดําเนินการประเมินเฉพาะบริเวณท่ีเป็นชมุชน โดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

เป็นผู้ กําหนดภายใต้ข้อแนะนําตามหลกัเกณฑ์นี ้ซึง่ ไมร่วมการประเมินบริเวณพืน้ท่ีท่ีทําการ

เกษตรกรรม ป่าไม้ หรือบริเวณนอกเขตชมุชน  
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บทที่ 2 
 

ความรู้เก่ียวกับการประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในชุมชน 
 

การประเมินความเส่ียงต่อภัยพบัิตใินชุมชน 

(Community Risk Assessment) 
 

แนวคิดสําคญั 
 

-  การประเมนิความเส่ียงตอ่ภยัพบิตัใินชมุชน จะชว่ยให้สามารถระบ ุคาดการณ์ 

และจดัลําดบัความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัใินท้องถ่ินได้อยา่งเป็นระบบ 

-  การประเมินความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัใินชมุชน เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัในการพฒันา

มาตรการตา่งๆ ในการลดความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

-  การประเมินความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัใินชมุชน ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนั คือ การประเมินภยั การประเมินความลอ่แหลม การประเมินสมรรถนะ หรือกําลงั

ความสามารถ และการรับรู้ของประชาชนเก่ียวกบัความเส่ียง 
 

ความเสีย่งต่อภยัพิบติั(Disaster Risk) 
 

ความเส่ียง คือ ความเป็นไปได้ท่ีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

และจะนํามาซึง่ผลกระทบทางลบตา่งๆ ตอ่วิถีชีวิตของชมุชน และ /หรือท รัพย์สิน ซึง่ผลกระทบ    

ทางลบท่ีเกิดขึน้นี ้อาจได้แก่ การบาดเจบ็ ความสญูเสีย และภยัอนัตราย 
 

แม้วา่คําวา่ “ความเส่ียง หรือ Risk” มีความหมายคล้ายคลงึกบัคําวา่ “ภยั หรือ 

Hazard” แตน่ยัหนึง่ความเส่ียงยงัมีความหมายรวมถึงความนา่จะเป็นท่ีภยัจะเกิดขึน้ และสร้าง

ความเสียหาย หรือความสญูเสียตอ่กลุม่คนหรือชมุชนท่ีอยูใ่นสภาวะลอ่แหลม ทัง้นี ้ความเส่ียงตอ่

ภยัพิบตัสิามารถแสดงเป็นสตูรได้ ดงันี ้

 
ความสามารถในการจดัการ หมายถึง ระดบัความสามารถของชมุชนในการ

จดัการภยัเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ โดยการตดัสิ นใจในการปรับตวั ปรับเปล่ียนหรือเพิกเฉย

ตอ่ภยัอนัตรายขึน้อยูก่บัการรับรู้ของชมุชนเก่ียวกบัความเส่ียงตอ่ภยัพบิตั ิ
 

ความเส่ียงตอ่ภยัพบิตั ิ       = 
ภยั X ความลอ่แหลม 

ความสามารถในการจดัการ 
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ความสามารถในการจดัการมีความหมาย เหมือนกบัสมรรถนะหรือกําลงั

ความสามารถ ดงันัน้เราจงึสามารถนํามาแทนท่ีในสตูรได้ ดงันี ้

 
การประเมินความเสีย่งต่อภยัพิบติั 

 

การประเมิน คือ กระบวนการในการเก็บข้อมลู ตีความข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลู

ท่ีได้จากแหลง่ตา่งๆ ซึง่โดยมากจะดําเนินการเป็นชว่งๆ 
 

การประเมนิความเส่ียง หรือบางครัง้อาจเรียกวา่การวิเคราะห์ความเส่ียง มกัจะ

ดําเนินการโดยนกัเศรษฐศาสตร์ นั กวิทยาศาสตร์ และผู้ เช่ียวชาญในบริษัทประกนั หนว่ยงาน

ราชการท่ีดแูลด้านเกษตรกรรม การจดัการสิง่แวดล้อม สขุอนามยั โยธาธิการ และงานทางหลวง  

ซึง่บคุคลเหลา่นีจ้ะเก่ียวข้องกบัการประมาณการความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ และเสนอมาตรการ  

ในการบรรเทาความเดือดร้อน โดยพจิารณาจากการวิเคราะห์ต้นทนุ และประโยชน์ท่ีได้รับ 
 

กระบวนการ และผลท่ีได้จากการประเมนิความเส่ียงตอ่ภยัพบิตั ิคือ ความนา่จะเป็น

และการประมาณการความเสียหายและการสญูเสียชีวิต ทรัพย์สนิ และสิง่แวดล้อม โดยเกณฑ์ของ

การวดัความเส่ียงสามารถแบง่ออกเป็น มีความเส่ียงสงูมาก สงูหรือปานกลาง ปานกลางและต่ํา 
 

การประเมินความเส่ียง คือ กระบวนการท่ีนําองค์ประกอบตา่งๆ มารวมกนั     

เพ่ือชว่ยให้บคุคล ชมุชน และสงัคมสามารถตอ่สู้หรือรับมือกบัภยัตา่งๆ ได้ 
 

องค์ประกอบของการประเมินความเสีย่ง 
 

การประเมนิความเส่ียง ประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้

1. การประเมินภยั คือ การกําหนดความเป็นไปได้ท่ีชมุชนจะต้องประสบกบั    

ภยัธรรมชาต ิหรือภยัอนัเกิดจากมนษุย์อยา่งใดอยา่งหนึง่ โดยการประเมนิ  

จะรวมถึงลกัษณะ และพฤกตกิรรมของภยันัน้ๆ ด้วย 

2. การประเมินความลอ่แหลม คือ การระบวุา่สิ่งใดอยูใ่นกลุม่เส่ียง หรือจะได้รับ

ผลกระทบจากภยัพิบตั ิทําไมสิ่งนัน้จงึอยูใ่นกลุม่เส่ียง หรือได้รับผลกระทบ

จากภยัพบิตั ิ

ความเส่ียงตอ่ภยัพบิตั ิ     = 
ภยั X ความลอ่แหลม 

สมรรถนะหรือกําลงัความสามารถ 
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3. การประเมินสมรรถนะหรือกําลงัความสามารถ คือ การระบกุลยทุธ์ของ

ประชาชนท่ีจะใช้รับมือกบัเหตกุารณ์ภยัพิบตั ิทรัพยากรท่ีมีเพ่ือใช้ในการ

เตรียมความพร้อม บรรเทา และรับมือกบัสถานการณ์ฉกุ เฉิน รวมทัง้ระบวุา่

ใครคือผู้ ท่ีสามารถเข้าถึงทรัพยากร และมีอํานาจควบคมุการนําทรัพยากร

ดงักลา่วมาใช้ 

4. การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกบัความเส่ียง คือ การชีช้ดัถึงการรับรู้ของคนกลุม่

ตา่งๆ และภาคตา่งๆ ท่ีมีความหลากหลายซึง่เป็นสว่นประกอบของชมุชน   

ตอ่ความเส่ียง ทัง้นี ้ก ารรับรู้ของประชาชนในชมุชนมีผลอยา่งมากตอ่การ     

วดัความเส่ียง 
 

วตัถปุระสงค์ของการประเมินความเสีย่งในชมุชน 
 

- การประเมินความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัใินชมุชน  จะชว่ยให้สามารถระบ ุ

คาดการณ์ และจดัลําดบัความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัใินท้องถ่ินได้อยา่งเป็นระบบ 

- การประเมนิความเส่ียงต่ อภยัพิบตัใินชมุชน จะชว่ยให้ชมุชนได้รับรู้เก่ียวกบั

ความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดขึน้สงู โดยสว่นใหญ่บคุคลภายนอกจะเป็นผู้ นํา

ข้อมลูตา่งๆ ตามหลกัวิทยาศาสตร์ และข้อมลูทางวิชาการเก่ียวกบัภยัเข้ามา

ในชมุชน โดยท่ีคนในชมุชนไมเ่คยมีประสบการณ์ด้วยตนเองมาก่อน 

- การประเมนิความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัใินชมุชน จะชว่ยให้ได้มาซึง่การตดัสินใจท่ี

เหมาะสมในเร่ืองการลดความเส่ี ยงท่ีเกิดจากภยัพบิตั ิและการพฒั นา

นโยบาย กลยทุธ์ แผน และโครงการตา่งๆ 
 

ประโยชน์ของการประเมินความเสีย่งในชมุชน 
 

- เพ่ือจดัลําดบัความรุนแรงของความเส่ียงในชมุชน โดยชมุชนต้องระบุ     

ความเส่ียงทกุประเภทท่ีเกิดจากภยัพบิตัก่ิอน สว่นการกําหนดวิธีการรับมือ

และทรัพยากรท่ีจะต้องใช้นัน้ ขึน้อยูก่บัความถ่ีท่ีเกิด ขอบเขตความเสียหาย 

และข้อพิจารณาอ่ืนๆ ซึง่สมาชิกในชมุชนจะต้องเป็นผู้ตดัสินใจ 

- เพ่ือให้แนใ่จวา่การดําเนินการเพ่ือลดความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัิ จะเป็นไปอยา่ง

เหมาะสมและเพียงพอ โดยการวางแผนการดําเนินการเพ่ือลดความเส่ียงนัน้

ควรจะรวมการเตรียมความพร้อม และมาตรการบรรเทาระยะยาวเข้าไว้ด้วย 
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- เพ่ือให้แนใ่จวา่การดําเนินการเพ่ือลดความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัจิะต้องคุ้มคา่ 

และยัง่ยืน เชน่ แนวทางการดําเนินการเพ่ือลดสภาวะ ลอ่แหลมโดยการ

เสริมสร้างสมรรถนะ หรือกําลงัความสามารถในด้านตา่งๆ ให้กบัชมุชน 

- เพ่ือระบทุรัพยากร จากภายนอก และกลยทุธ์ในการลดความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ภยัพบิตัท่ีิควรนํามาใช้ 

- เพ่ือให้มีตวัวดัวา่ชมุชนประสบความสําเร็จในการลดความเส่ียงตอ่ภยัพบิตัิ

หรือไม ่โดยการประเมินความเส่ี ยงในชมุชนจะทําให้ได้มาซึง่ตวัชีว้ดัตา่งๆ 

เพ่ือวดัการเปล่ียนแปลงของสภาวะลอ่แหลมของชมุชน 

- การประเมินความเส่ียงในชมุชน จะทําให้หนว่ยงานสนบัสนนุได้รับข้อมลู    

ซึง่สามารถนําไปเป็นแนวคดิ และเป็นการประมาณการอยา่งเป็นทางการ 

เพ่ือใช้อ้างอิงในการร่างข้อร้องเรียนในชว่ งท่ีเกิดเหตภุยัพิบตัหิรือเหตฉุกุเฉิน 

ซึง่หนว่ยงานไมส่ามารถเข้าถึงชมุชนได้ นอกจากนีข้้อมลูดงักลา่วยงัมี

ประโยชน์ในการประเมินความเสียหาย ความต้องการ และสมรรถนะหรือ

กําลงัความสามารถของชมุชนในการรับมือกบัเหตกุารณ์ฉกุเฉินได้อีกด้วย 
 

การกาํหนดระดบัสภาพและพืน้ท่ีอันตรายจากอัคคีภัย 
 

  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการป้องกนัอคัคีภยั และเพ่ือให้สามารถระวงัป้องกนัพืน้ท่ี

เส่ียงภยั หรือพืน้ท่ีท่ีมีโอกาสเกิดอคัคีภยัได้งา่ย ได้อยา่งถกูต้องรวดเร็ว จงึควรมีการกําหนดแบง่

จําแนกชัน้ สถานท่ี ท่ีมีโอกาสจะเกิดอคัคีภยัหรือนา่จะเป็นอนัตรายจากอคั คีภยั รวมทัง้ผลกระทบ

ของอนัตรายท่ีเกิดขึน้ โดยแบง่ออกได้เป็น 3 ระดบั คือ น้อย ปานกลาง มาก ซึง่มีตวัชีว้ดั ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Download From www.jorpor.com



 9 

ตารางท่ี 2.1 แสดงการจําแนกชัน้ สถานท่ีหรือสิ่งท่ีมีโอกาสนา่จะเป็นอนัตรายจากอคัคีภยั 
 

สิ่งท่ีเป็นอันตราย ตวัชีวั้ด 

น้อย 
มีสิ่งท่ีมีโอกาสเป็นอนัตรายน้อย เชน่ อาคารพกัอาศยั อาคารศาลาท่ีพกั 

อาคารสงูไมเ่กิน 3 ชัน้ ตลาดสดเปิดโลง่ 

ปานกลาง 

มีสิง่ท่ีมีโอกาสเป็นอนัตรายปานกลาง เชน่ สาธารณสถาน โรงเรียน 

ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เส้นทางขนสง่

วตัถไุวไฟหรือวตัถอุนัตราย สถานท่ีเก็บเชือ้เพลิง สถานีบริการเชือ้เพลิง 

สถานท่ีบรรจเุชือ้เพลิง โรงงานอตุสาหกรรม สถานีขนสง่ พืน้ท่ีป่าชมุชน 

พืน้ท่ีทิง้ขยะ โรงเล่ือย โรงสี โกดงัสินค้าขนาดใหญ่ คลงัเก็บวตัถดุบิตดิไฟ 

การละเลน่มหรสพ  

มาก 

มีสิ่งท่ีมีโอกาสเป็นอนัตรายมาก เชน่ โรงกลัน่นํา้มนั โรงงานผลิต

สารเค มี สารพิษ คลงัเชือ้เพลิง คลงัวตัถรุะเบดิ โรงเก็บสารพิษไวไฟ 

ขบวนรถไฟบรรทกุสารเคมีหรือเชือ้เพลงิ พืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ ทา่อากาศยาน 

สถานีจา่ยไฟฟ้ายอ่ย 

 

ตารางท่ี 2.2 แสดงการจําแนกชัน้ผลกระทบของอนัตราย 
 

ผลกระทบของอันตราย ตวัชีวั้ด 

น้อย 

หากเกิดขึน้จะทําให้เกิดความเ สียหายต้องใช้เวลาแก้ไขไมเ่กิน 1 

สปัดาห์ หรือ เกิดการบาดเจบ็เลก็น้อยโดยไมมี่ผู้ เสียชีวิต หรือ

มลูคา่ความเสียหายไมเ่กิน 1 ล้านบาท 

ปานกลาง 

หากเกิดขึน้ทําให้เกิดความเสียหายต้องใช้เวลาแก้ไข 1 สปัดาห์ ถึง 

1 เดือน หรือเกิดการบาดเจบ็สาหสั หรือมลูคา่ความเสียหายตัง้แ ต ่

1 – 10 ล้านบาท 

มาก 

หากเกิดขึน้ทําให้เกิดความเสียหายต้องใช้เวลาแก้ไขเกิน 1 เดือน 

หรือเกิดความเสียหายถึงชีวิต หรือมลูคา่ความเสียหายมากกวา่ 10 

ล้านบาท 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงการจําแนกชัน้เกณฑ์สภาพอนัตราย และเกณฑ์การยอมรับ 
 

2 X 3 = 6 = มาก2 X 2 = 4 = ปานกลาง2 X 1 = 2 = น้อย2 = ปานกลาง

3 X 3 = 9 = มาก3 X 2 = 6 = มาก3 X 1 = 3 = ปานกลาง3 = มาก

1 X 3 = 3 = ปานกลาง1 X 2 = 2 = น้อย1 X 1 = 1 = น้อย1 = น้อย

3 = มาก2 = ปานกลาง1 = น้อยระดับ

สิ่งที่มีโอกาสเป็นอันตราย

ผล
กร

ะท
บ

ขอ
งอ

ัน
ต

รา
ย

 

หมายเหต ุ

- น้อย หมายความวา่ ผลกระทบของอนัตรายคณูด้วยสิง่ท่ีมีโอกาสเป็น

อนัตรายเทา่กบั 1 หรือ 2 

- ปานกลาง หมายความวา่ ผลกระทบของอนัตรายคณูด้วยสิง่ท่ีมีโอกาสเป็น

อนัตรายเทา่กบั 3 หรือ 4 

- มาก หมายความวา่ ผลกระทบของอนัตรายคณูด้วยสิง่ท่ีมีโอกาสเป็น

อนัตรายเทา่กบั 6 หรือ 9 
 

เม่ือดําเนินการจําแนกชัน้และผลกระทบอนัตรายท่ีเกิดขึน้แล้ว ให้จดัทําบญัชี

กําหนดพืน้ท่ีอนัตราย และอาจกําหนดสี เพ่ือเป็นฐานข้อมลูสําหรับการดําเนินการป้องกนัและ

ระงบัอคัคีภยัตอ่ไป 
 

มาตรฐานระบบดับเพลิง 
 

เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ การตดิตัง้ การตรวจสอบและทดสอบ 
 

ประเภทของเพลิงและประเภทของการใช้งาน 
 

ประเภทของเพลิง 

ประเภทของเพลิงแบง่ออกเป็น 4 ประเภท คือ 
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1. ประเภท ก.(Class A) 

หมายถึง เพลงิท่ีเกิดขึน้จากวสัดตุดิไฟปรกต ิเชน่ ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และ

พลาสตกิ 

2. ประเภท ข.(Class B) 

หมายถึง เพลิงท่ีเกิดขึน้จากของเหลวตดิไฟ เชน่ นํา้มนั จารบี นํา้ มนัผสมสี 

นํา้มนัชกัเงา นํา้มนัดนิ และแก๊สตดิไฟตา่งๆ 

3. ประเภท ค.(Class C) 

หมายถึง เพลงิท่ีเกิดขึน้จากอปุกรณ์ไฟฟ้า เชน่ ไฟฟ้าลดัวงจร 

4. ประเภท ง.(Class D) 

หมายถึง เพลิงท่ีเกิดขึน้จากวตัถท่ีุเผาไหม้ได้ เชน่ แม๊กนีเซ่ียม ซินโครเม่ียม 

โซเด่ียม ลิเซ่ียม และโปแตสเซ่ียม 

(1)  เคร่ืองดบัเพลิงชนิดพิเศษนีใ้ห้พิจารณาจากเชือ้เพลิงท่ีใช้ และเลือกชนิด

ของสารดบัเพลิงท่ีเหมาะสม 

 

ตารางท่ี 2.4 แสดงการเลือกใช้ชนิดของเคร่ืองดบัเพลิงกบัเพลิงประเภทตา่งๆ 
 

ชนิดของเคร่ืองดับเพลิง 
ประเภทของเพลงิ 

ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. 

นํา้ X    

กรด – โซดา X    

โฟม(Foam) X X   

Aqueous Film Forming Foam(AFFF) X X   

ผงเคมีแห้งแบบ A B C X X X  

ผงเคมีแห้ง(โปแตสเซียมไบคาร์บอเนต)  X X  

คาร์บอนไดออกไซด์(CO2)  X X  

เคร่ืองดบัเพลิงชนิดพิเศษ(1)    X 
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  ประเภทการใช้งาน 

  ประเภทการใช้งานของเคร่ื องดบัเพลิงแบบมือถือ จะกําหนดให้ใช้ได้เฉพาะกบั

ประเภทของเพลิงประเภทนัน้ๆ ด้วยความสามารถของเคร่ืองดบัเพลิงท่ีอณุหภมูิแวดล้อม 21° ซ. 

ความสามารถนีจ้ะขึน้อยูก่บัวิธีการใช้เคร่ืองดบัเพลิง และประเภทของเพลิงถกูต้อง 
 

ข้อกําหนดในการติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ 
 

  ทั่วไป 

1. จํานวนของเคร่ืองดบัเพลิงสําหรับประเภทตา่งๆ จะต้องมีจํานวนเพียงพอไม่

น้อยกวา่ท่ีกําหนดไว้ 

2.  การพิจารณาเลือกชนิดของเคร่ืองดบัเพลิงท่ีจะนํามาใช้จะต้องเลือกชนิดของ

เคร่ืองดบัเพลิงให้ถกูต้องด้วย โดยทัว่ไปเคร่ืองดบัเพลิงสําหรับป้องกนัพืน้ท่ี    

ท่ีประกอบด้วยวสัดท่ีุ ตดิไฟ จะเป็นเคร่ืองดบัเพลิงประเภท ก . และอาจจะมี

เคร่ืองดบัเพลิงสําหรับประเภท ข .  ในบริเวณท่ีมีของเหลวตดิไฟหรือ         

เคร่ืองดบัเพลิงสําหรับเพลิงประเภท ค. ในบริเวณห้องไฟฟ้า เป็นต้น 

3. การตดิตัง้เคร่ืองดบัเพลิง จะต้องตดิตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีสามารถมองเห็นได้

ชดัเจน แ ละสามารถหยิบฉวยเพ่ือนําไปใช้ในการดบัเพลงิได้โดยสะดวก 

เคร่ืองดบัเพลิงจะต้องตดิตัง้ไมส่งูกวา่ 1.50 เมตร จากระดบัพืน้จนถึงหวัของ

เคร่ืองดบัเพลิง 

4. เคร่ืองดบัเพลิงแบบท่ีนิยมใช้จะเป็นขนาดบรรจปุระมาณ 4.5 กิโลกรัม และไม่

ควรจะเกิน 18.14 กิโลกรัม เพราะจะหนกัเกินไป(ยกเว้นชนิดท่ีมีล้อเข็น) 

5. การกําหนดความสามารถ (Rating) ของเคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือตาม

มาตรฐานของการทดสอบของ Under Writer’s Laboratories Inc. 

สหรัฐอเมริกา โดยให้สถาบนัท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ ทําการทดสอบหรือตาม

มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเคร่ืองดบัเพลิงยกหิว้ชนิดผงเคมีแห้ง ฉบบั

ลา่สดุ(โดยทัว่ไปคา่ความสามารถเทียบเทา่จะแสดงท่ีตวัถงัเคร่ืองดบัเพลิง) 

6. เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือทกุเคร่ืองท่ีจะนํามาใช้จะต้องสร้างจากถงัเหล็กกล้า 

หรือเหล็กหลอ่ ท่ีทนความดนัสงู อปุกรณ์ทกุชิน้จะต้องมีคณุภาพสงู และ

ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับนํามาใช้ประกอบเคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือ 
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การทดสอบถงัเคร่ืองดบัเพลิง และอปุกรณ์ประกอบ จะใช้วิธีทดสอบด้วย

ความดนันํา้ (Hydrostatic Testing) โดยท่ีจะทดสอบในโรงงานผลิต และ

อาจจะมีการทดสอบเป็นระยะๆ หลงัจากนําไปใช้งานแล้ว เพ่ือให้แนใ่จวา่

เคร่ืองดบัเพลิงยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีดี และยงัคงสามารถทนตอ่คว ามดนัใช้งาน

ได้อยา่งปลอดภยั  

 

ตารางท่ี 2.5 แสดงความดนัทดสอบเคร่ืองดบัเพลิงและอปุกรณ์ประกอบ 
 

ชนิดของเคร่ืองดับเพลิง 
ความดันทดสอบกิโลปาสกาล 

(ปอนด์ต่อตารางนิว้) 

- นํา้ กรดโซดา และเคร่ืองดบัเพลิงอ่ืนๆ ท่ีมีความดนัใช้งาน

ไมเ่กิน 1,344 กิโลปาสกาล(195 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้) 
2,413(350) 

- คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 20,679(3,000) 

- ชดุอปุกรณ์สายฉีดของเคร่ืองดบัเพลงิผงเคมีแห้ง 2,068(300) 

- ชดุอปุกรณ์สายฉีดนํา้ดบัเพลงิคาร์บอนไดออกไซด์  8,616(1,250) 

 

  ขนาดและการติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิงสําหรับประเภท ก. (Class A) 

  ขนาดของเคร่ืองดบัเพลิ งแบบมือถือ จะต้องมีขนาดไมเ่ลก็กวา่ความสามารถ

เทียบเทา่ท่ีกําหนด และการตดิตัง้สามารถครอบคลมุพืน้ท่ีป้องกนัได้ไมเ่กินกวา่ท่ีกําหนด โดยมี

ระยะทางเข้าถึงตวัเคร่ืองดบัเพลิงไมเ่กินกวา่ท่ีกําหนดไว้ 
 

  ในกรณีท่ี พืน้ท่ีป้องกนัแตล่ะพืน้ท่ีหรือแตล่ะชัน้น้อยกวา่ท่ีกําหนด ให้ มีเคร่ือง

ดบัเพลงิแบบมือถืออยา่งน้อยท่ีสดุหนึง่เคร่ืองตดิตัง้ไว้ 
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ตารางท่ี 2.6 แสดงพืน้ท่ีป้องกนัสงูสดุตอ่เคร่ืองดบัเพลิงหนึง่เคร่ือง 
 

ความสามารถเทียบเทา่     

(UL Rating) ของเคร่ือง

ดบัเพลงิแบบมือถือ Class “A” 

พืน้ท่ีครอบครอง

อนัตรายน้อย 

ตารางเมตร(ตารางฟตุ) 

พืน้ท่ีครอบครอง

อนัตรายปานกลาง 

ตารางเมตร(ตารางฟตุ) 

พืน้ท่ีครอบครอง

อนัตรายมาก 

ตารางเมตร(ตารางฟตุ) 

1 A - - - 

2 A 557(6,000) 280(3,000) - 

3 A 836(9,000) 418(4,500) - 

4 A 1,045(11,250) 557(6,000) 372(4,000) 

6 A 1,045(11,250) 836(9,000) 557(6,000) 

10 A 1,045(11,250) 1,045(11,250) 930(10,000) 

20 A 1,045(11,250) 1,045(11,250) 1,045(11,250) 

30 A 1,045(11,250) 1,045(11,250) 1,045(11,250) 

40 A 1,045(11,250) 1,045(11,250) 1,045(11,250) 

 

หมายเหต ุ ระยะทางเข้าถึงสงูสดุไมเ่กิน 23 เมตร 

 

  ขนาดและการติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิงสําหรับประเภท ข. (Class B) 

ขนาดของเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ จะต้องมีขนาดไมเ่ลก็กวา่ความสามารถ

เทียบเทา่ท่ีกําหนด และการตดิตัง้สามารถครอบคลมุพืน้ท่ีป้องกนัได้ไมน้่อยกวา่ท่ีกําหนด โดยมี

ระยะทางเข้าถึงตวัเคร่ืองดบัเพลิงไมเ่กินกวา่ท่ีกําหนดไว้ 
 

ไมใ่ห้ใช้เ คร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือท่ีมีความสามารถเทียบเทา่ต่ํากวา่จํานวน 2 

เคร่ือง หรือมากกวา่เพ่ือให้ได้ความสามารถป้องกนัตามท่ีกําหนดในตาราง ยกเว้นท่ีกลา่วในข้อ

ตอ่ไปนี ้

1. เคร่ืองดบัเพลิงชนิดโฟม ขนาด 9.46 ลติร (2.50 แกลลอน ) จํานวน 3 เคร่ือง 

อาจใช้ได้เตม็ความป้องกนัสําหรับอาคาร หรือพืน้ท่ีครอบครองอนัตรายน้อย 

2. เคร่ืองดบัเพลิงชนิด AFFF ขนาด 9.46 ลติร(2.50 แกลลอน) จํานวน 3 เคร่ือง 

อาจใช้ได้เตม็ความป้องกนัสําหรับอาคาร หรือพืน้ท่ีครอบครองอนัตรายมาก 
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ในกรณีท่ีใช้เคร่ืองดบัเพลิงท่ีมีความสามารถเทียบเทา่สงูกวา่ท่ีระบไุว้สําหรับ

ป้องกนัในอาคารหรือพืน้ท่ีป้องกนัท่ีกําหนด ระยะทางเข้าถึงตวัเคร่ืองดบัเพลิงจะลดลงโดยไมใ่ห้

เกินกวา่ 15.00 เมตร(50 ฟตุ) 

 

ตารางท่ี 2.7 แสดงขนาดและการตดิตัง้เคร่ืองดบัเพลิงสําหรับประเภท ข. 
 

ประเภทของหรือพืน้ท่ีครอบครอง 
ความสามารถของ    

เคร่ืองดบัเพลิงเทียบเทา่ 

ระยะทางเข้าถึงเคร่ืองดบัเพลิงสงูสดุ 

เมตร(ฟตุ) 

พืน้ท่ีครอบครองอนัตรายน้อย 
5 B 

10 B 

9.00(30) 

15.00(50) 

พืน้ท่ีครอบครอง 

อนัตรายปานกลาง 

10 B 

20 B 

9.00(30) 

15.00(50) 

พืน้ท่ีครอบครองอนัตรายมาก 
40 B 

80B 

9.00(30) 

15.00(50) 

 

  ขนาดและการติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิงสําหรับประเภท ค. (Class C) 

  เคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือ  ซึง่มีความสามารถเทียบเทา่ Class C ให้ใช้กบัเพลิง    

ท่ีเกิดกบัอปุกรณ์ไฟฟ้า ซึง่สารเคมีท่ีใช้จะต้องไมเ่ป็นตวันําไฟฟ้า ในกรณีนีใ้ห้รวมถึงเพลิงท่ีเกิดขึน้

บริเวณตวัอปุกรณ์ไฟฟ้าเองด้วย 
 

  เคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือชนิดใช้คา ร์บอนไดอ๊อกไซด์เป็นสารดบัเพลิงและใช้

หวัฉีดปากแตรทําด้วยโลหะ ไมพ่จิารณาให้มีความสามารถเทียบเทา่ใช้กบัเพลงิ ประเภท ค.(Class c) 
 

  ขนาดและการติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิงสําหรับประเภท ง. (Class D) 

สารเคมีสําหรับเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือท่ีมีความสามารถเทียบเทา่เพลิง Class D 

ให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกบัเพลิงชนิดนัน้ๆ  
 

ตําแหนง่ตดิตัง้เคร่ืองดบัเพลิงชนิดดงักลา่วจะต้องมีระยะทางเข้าถึงไมเ่กินกวา่ 23 

เมตร(75 ฟตุ) ขนาดของเคร่ืองดบัเพลิงให้พิจารณาพืน้ท่ีครอบคลมุท่ีจะป้องกนั ปริมาณของวสั ดุ

ตดิไฟ และจากคําแนะนําของผู้ผลิต 
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การตรวจสอบและทดสอบเคร่ืองดบัเพลิงชนิดมือถือ 
 

การตรวจสอบประจําเดือน 

- ชนิดของเคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือตดิถกูต้องตามประเภทของเชือ้เพลงิ

หรือไม ่

- มีสิ่งกีดขวางหรือตดิตัง้ในตําแหนง่ท่ีเข้าถึงได้ยากหรือไม ่สงัเกตเห็นได้ง่าย

หรือไม ่

- ตรวจสอบกรณีท่ีเคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือท่ีมีเกจ์วดัค วามดนัวา่ ความดนั   

ยงัอยูใ่นสภาพปรกตหิรือไม ่

- ดสูภาพอปุกรณ์ประกอบวา่มีการชํารุดเสียหายหรือไม ่
 

การทดสอบ 

ทกุๆ 5 ปี เคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือจะต้องทดสอบการรับความดนั (Hydrostatic 

Test) เพ่ือพจิารณาวา่ยงัสามารถใช้งานได้หรือไม ่
 

การประเมินความหนาแน่นของประชากร 
 

กรมโยธาธิการและผงัเมืองได้จดัทําเกณฑ์มาตรฐานการกําหนดความหนาแนน่

ของประชากรสําหรับการใช้ท่ีดนิแตล่ะประเภทของเมือง ซึง่ได้แบง่เมืองในประเทศไทยไว้ 4 กลุม่ 

ตามขนาดประชากร ตามตารางท่ี 2.8 แสดงความหนาแนน่ของประชากรตามขนาดเมือง ดงันี ้ 

 

ตารางท่ี 2.8 แสดงความหนาแนน่ของประชากรตามขนาดเมือง 
 

ขนาดเมืองท่ี ขนาดประชากร(คน) 

1 มากกวา่ 1,500,000 

2 200,001 – 1,500,000 

3 60,000 – 200,000 

4 น้อยกวา่ 60,000 
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สําหรับความหนาแนน่ของประชากร ท่ีกําหนดในท่ีดนิประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยั  ซึ่ งเป็น

พืน้ท่ีสว่นใหญ่ของชมุชนเมืองในประเทศไท ย ได้แสดง ไว้ตามตารางท่ี 2.9 แสดงความหนาแนน่

ของประชากรตามการใช้ท่ีดนิประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยั 

 

ตารางท่ี 2.9 แสดงความหนาแนน่ของประชากรตามการใช้ท่ีดนิประเภทพาณิชยกรรม 

 และท่ีอยูอ่าศยั 
 

ความหนาแน่นของประชากร 

ตามการใช้ท่ีดนิประเภท 

พาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัย 

จาํนวนประชากรตามขนาดเมือง 

(คน/ไร่) 

2 3 4 

หนาแนน่มาก 61 - 100 41 - 60 25 - 42 

หนาแนน่ปานกลาง 31 - 60 17 - 40 13 - 24 

หนาแนน่น้อย 1 - 30 1 - 16 1 - 12 

 

  การประเมิน พืน้ท่ีเส่ียงอคัคี  ภยัในชมุชน  จะใช้ตามเกณฑ์ขนาดเมืองท่ี 4 ซึ่ งเป็น

ขนาดชมุชนในเขตพืน้ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุของประเทศไทย 
 

การประเมนิความเสียหายของทรัพย์สนิ 
 

  การประเมนิความเสียหายจากภยัพบิตัิ ในเวทีขององค์การสหประชาชาติ (United 

Nations) ซึง่นานาชาตนํิามาใช้ในการประเมนิความเสียหายจากภยัพบิตัิ  จะใช้วิธีของ อีแครก

(ECLAC Methodology) โดยจะประเมิน ความเสียหาย ในภาพรวม  ประเดน็ท่ีนํามา พิจารณา

ประกอบด้วย 

- ภาคสงัคม  จะประเมินจาก ผลกระทบท่ี ทําให้ประชาชน เสียขวญั เสียใจ

ป่วยไข้ ผลกระทบจากการท่ี ชมุชน ต้องโยกย้ายถ่ินฐาน  ผลกระทบ ท่ีต้องสญูเสียโอกาส              

ทางการศกึษา ความมัน่คงทางวฒันธรรม และผลกระทบท่ีต้องสญูเสียสขุภาพท่ีดี 

- ด้าน โครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ  จะประเมินจากผลกระทบ           

ด้าน ความมัน่คงทาง พลงังาน  ผลกระทบด้านการสขุาภิบาลและ การจดัหา นํา้สะอาด  และ

ผลกระทบด้านการตดิตอ่ส่ือสารและการขนสง่ 

- ภาคเศรษฐศาสตร์  จะประเมินจาก ผลกระทบด้านการกสิกรรม           

ด้านอตุสาหกรรมและการค้า และผลกระทบด้านการทอ่งเท่ียว 
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ตามแนวทางการประเมนิความเสียหายจากภยัพบิตัขิอง อีแครก จะมีวิธีการ

คํานวนท่ียุง่ยาก ต้องการข้อมลูจํานวนมาก และต้องให้ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นผู้ ดําเนินการจงึจะ

สามารถประเมินได้อยา่งมีประสิทธิภาพ กอปรกบั ขอบเขตการประเมิน ความเสียหายจากภยัพบิตัิ

ของ อีแครก เป็นการมองในภาพรวมทกุด้านท่ีเก่ียวข้อง ซึง่แนวทางการประเมินความเส่ียงอคัคีภยั

ในชมุชนท่ีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จดัทํานีกํ้าหนดให้ปัจจยัการประเมนิความเสียหาย

จากอคัคีภยัเป็นเพียงสว่นหนึง่ของดชันีชีว้ดัความเส่ี ยงอคัคีภยั และต้องการ ให้องค์กรปกครอง        

สว่นท้องถ่ิน สามารถดําเนินการ ประเมิน ได้ด้วยตนเอง  จงึนําเฉพาะประเดน็มลูคา่การก่อสร้าง

อาคาร และมลูคา่ทางธุรกิจ เทา่นัน้ท่ีนํามาพิจารณา เพ่ือให้งา่ยและสะดวกตอ่การประเมิน 
 

มูลค่าการก่อสร้างอาคาร 

คา่ก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยัจะประเมินจาก จํานวนพืน้ท่ีใช้สอย ซึง่บ้ านพกัอาศยั

โดยทัว่ไปจะมีคา่ก่อสร้ างประมาณ 4,000 ถึง 10,000 บาทตอ่ตารางเมตร และมีพืน้ท่ีใช้สอย

ประมาณ 40 ถึง 180 ตารางเมตรตอ่หลงั หากเป็น สถานประกอบการ อาคารขนาดใหญ่ โดยทัว่ไป

จะมีคา่ก่อสร้ างมากกวา่  10,000 ถึง 40,000 บาทต่อตารางเมตร การประเมนิความเสียหายจาก

อคัคีภยันี ้จะกําหนดหลกัเกณฑ์การประเมนิมลูคา่ก่อสร้างอาคาร ดงันี ้

1. ถ้าในเขตพืน้ท่ีประเมินความเส่ียง อคัคีภยัมีเฉพาะอาคารพกัอาศยั และอาคาร

พาณิชย์ทั่วไป กําหนดให้ 

- อาคารมากกวา่ก่ึงหนึง่เป็นท่ีอยูอ่าศยัก่ึงถาวรหลงัละ 160,000 บาท 

- อาคาร มากกวา่ก่ึงหนึง่เป็น ท่ีอยูอ่าศยัถาวร และอาคารพาณิชย์ทัว่ไป     

หลงัละ 1,200,000 บาท 

2. ถ้าในเขตพืน้ท่ีประเมนิความเส่ียงอคัคีภยัมีสถานประกอบการ อาคารขนาดใหญ่ 

หรือสิง่ก่อสร้างอ่ืนท่ีมีมลูคา่มากกวา่ อาคารพกัอาศยัทัว่ไป ให้ คดิคา่ก่อสร้าง 25,000 บาท          

ตอ่ตารางเมตร 
 

มูลค่าทางธุรกิจ 

ภาษีอากรท่ีจดัเก็บได้จากกิจกรรมทางธรุกิจสามารถสะท้อนมู ลคา่ทางธุรกิจ      

ได้ทางหนึง่ ดงันัน้ การประเมินมลูคา่ทางธุรกิจในเขตพืน้ท่ีประเมินความเส่ียงอคัคีภยัให้คํานวน

จากภาษีอากรท่ีจดัเก็บได้จากกิจกรรมทางธรุกิจ ในเขตพืน้ท่ีประเมิ นความเส่ียงอคัคีภยั  โดยคดิ

อายกุารดําเนินการทางธุรกิจจํานวน 5 ปี  

ผลกระทบตอ่ทรัพย์สินท่ีประเมินจงึเทา่กบัผลรวมของมลูคา่การก่อสร้างกบัมลูคา่

ทางธุรกิจ 
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อุปกรณ์ตรวจจับควัน 
 

  อปุกรณ์ตรวจจบัควนั  เป็นอปุกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีตรวจจบัอนภุาคของควนัโดย

อตัโนมตัิ จากลกัษณะการ เกิดไฟไหม้ทัว่ไปพบวา่สว่นใหญ่จะเกิดเป็นอนภุาคของควนัก่อน ดงันัน้

การตรวจจบัควนัจงึเป็นการตรวจจบัท่ีถือวา่รวดเร็วท่ีสามารถตรวจจบัการเกิดเพลิงไหม้ในระยะ

เร่ิมต้นก่อน แตอ่าจมีบางกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม้อาจมีอนภุาคควนัน้อยมาก  หรือไมมี่อนภุาคของควนั

ก่อน เชน่ ไฟจากนํา้ มนั หรือสารเคมีบางชนิด การเลือกใช้อปุกรณ์ตรวจจบัจงึต้องศกึษา

รายละเอียดของเชือ้เพลิงท่ีอาจเกิดเพลิงไหม้รวมทัง้ขนาดของอนภุาคควนัให้ชดัเจนเสียก่อน 

 

รูปท่ี 2.1 แสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ตรวจจบัควนั 

 

 

 
 

 

ท่ีมา : http://www.alibaba.com 

 

หลกัการทํางาน 
 

  การทํางานของอปุกรณ์ตรวจจบัควนัทกุชนิ ด ขึน้อยูก่บัลกัษณะของอนภุาคควนั   

ท่ีเกิดจากการเผาไหม้ แตเ่น่ืองจากอปุกรณ์ตรวจจบัต้องตดิตัง้ท่ีฝ้าเพดาน หรือหลงัคา ดงันัน้

ระยะเวลาท่ีเร่ิมเกิดการมีอนภุาคควนัจนกระทัง้อปุกรณ์จะตรวจจบัได้และเร่ิมทํางานจงึขึน้ อยูก่บั

ลกัษณะการเกิดเพลิงไหม้และตําแหนง่ท่ีตดิตัง้ อปุกรณ์ตรวจจบัควนัจะไมส่ามารถตรวจจบัไอร้อน
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จากการเผาไหม้ท่ีหมดจดและไมมี่ควนัได้ ในการใช้งานต้องพิจารณาอปุกรณ์ตรวจจบัชนิดอ่ืน

ประกอบด้วย เชน่ อปุกรณ์ตรวจจบัความร้อน  หรืออปุกรณ์ตรวจจบัเปลวเพลงิ   
 

การแผ่รังสีของความร้อน 
 

  การแผรั่งสีความร้อนเป็นการสง่ผา่นความร้อนด้วยการกระจายรังสีของความร้อน

เคล่ือนท่ีคล้ายคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า และไปกระทบกบัผิวหน้าของวสัดท่ีุสามารถหลอมเหลวขบัไอ

ออกมาตดิไฟได้ในด้านตรงข้าม  จดุของการแผรั่งสีจะกระจายออกไปโดยรอบ เชน่ ไฟลกุไหม้      

ห้องหนึง่ท่ีมีผนงักัน้ เม่ือเกิดการแผรั่งสีทําให้วสัดท่ีุอยูใ่กล้เคียงในอีกห้องหนึง่ลกุไหม้ได้ 
 

  ดงันัน้ การป้องกนัการสง่ผา่นความร้อนโดยการแผรั่งสีเพ่ือไมใ่ห้เกิดการตดิตอ่

ลกุลามจากบ้านหลงัหนึง่ไปยงับ้านอีกหลงัหนึง่นัน้ จากการทดลองในเร่ืองการแผรั่งสีของความร้อน

ในประเทศญ่ีปุ่ น  โดยจําลองการเผาบ้าน พบวา่อิทธิพลท่ีทําให้เกิดการลกุไหม้ตดิตอ่ลกุลาม จาก

การแผรั่งสีของความร้อนจะเป็นไปตามอตัราสว่นความสงูของเปลวไฟ ตามสมการ ดงันี ้
 

    Y = 0.04 X2 

 

  Y  = ความสงูของเปลวไฟ 

  X = ระยะหา่งระหวา่งบ้าน 
 

  จากมาตรฐานการดบัเพลงิ ท่ีหน่ วยดบัเพลงิต้องเดนิทางมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุ

และเร่ิมดบัเพลิงได้ภายในเวลา 8 นาที หลงัจาก ไฟเร่ิมไหม้ พบวา่เปลวไฟสงู 4 เมตร  จงึควรเว้น

ระยะของการสร้างบ้านแตล่ะหลงัหา่งกนัไมน้่อยกวา่ 10 เมตร โดยรอบ 
 

การกาํหนดความสามารถในการลากสายดับเพลิง 
 

  โดยปรกตหินว่ยดบัเพลงิจะได้ รับแจ้งเหตไุฟไหม้ภายในเวลา 2 ถึง 2 นาที  30 

วินาที หลงัจากไฟเร่ิมไหม้ เม่ือได้รับแจ้งเหตเุจ้าหน้าท่ีพร้อมอปุกรณ์จะออกปฏิบตักิารได้ภายใน

เวลา 30 วินาที และรถดบัเพลิงจะต้อ งใช้เวลาในการเดนิทางภายในเวลา 3 นาที 30 วินาที โดยใช้

สมมตฐิานความเร็วรถดบัเพลิง 24 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมงในยา่นการค้า ยา่นอตุสาหกรรม 
 

ดงันัน้ จะเหลือเวลาในการตดิตัง้และตอ่อกุรณ์ตา่งๆ ประมาณ 1 นาที 30 วินาที 

ถึง 2 นาที ซึง่สามารถตอ่สายดบัเพลงิขนาดยาว 23 เมตร หรือ 30 เมตร ได้ประมาณ 3 ถึง 4 เส้น  
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บทที่ 3 
 

หลักเกณฑ์การประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในชุมชน 
 

การกาํหนดขอบเขตพืน้ท่ีประเมนิความเส่ียงอัคคีภยัในชุมชน 
 

  เน่ืองจากขอบเขตชมุชนของแตล่ะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีขนาด พืน้ท่ี      

กว้างใหญ่แตกตา่งกนัมาก  ตลอดจน ลกัษณะทางกายภาพ  และกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในชมุชน ก็มี  

ความ แตกตา่งกนั  หากใช้ขอบเขตทัง้ชมุชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นขอบเขต             

การประเมนิความเส่ียงอคัคีภยั จะทําให้การบริหารจดัการความเส่ียงอคัคีภยั ขาดประสิทธิภาพ  

ขณะเดียวกนัหากจะประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชนเป็นรายอาคารก็จะทําให้สิน้เปลือง

ทรัพยากร และงบประมาณเป็นจํานวนมาก และไมเ่หมาะสมกบัการตอบสนองตอ่การบริหาร

จดัการอคัคีภยัในภาพรวมตามภารกิจของหนว่ยงานภาครัฐ กอปรกบัอาจซํา้ซ้อนกบัการทําหน้าท่ี

ตามบทบญัญตัขิองกฎหมายบางฉบบั 
  

ดงันัน้ จงึควรกําหนดขอบเขตพืน้ท่ีการประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชนให้ มี

ขนาดพืน้ท่ีท่ีไมใ่หญ่หรือเล็กเกินไป  โดยใช้ลกัษณะทางกายภาพท่ีเหมาะสมเป็นแนวทางในการ

กําหนดขอบเขตพืน้ท่ีประเมิน  ซึง่จะต้องแบง่ขอบเขตพืน้ท่ีชมุชนของแตล่ะองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินออกเป็นสว่นๆ ตามแนวเส้นทางท่ีสามารถนําเคร่ืองมือและอปุกรณ์ดบัเพลิงเข้าไปใช้ได้

อยา่งมีประสิ ทธิภาพโดยรอบหรือเกือบรอบขอบเขตพืน้ท่ีประเมิน  เชน่ ถนน คลอง เป็นต้น ทัง้นี ้

โดย คํานงึถึงระยะหา่งระหวา่งอาคารท่ีสามารถป้องกนัการลามไฟ เน่ืองจากการแผรั่งสีของ       

ความร้อน ได้ จงึควรกําหนด ระยะหา่งของ อาคาร ระหวา่งขอบเขตพืน้ท่ีประเมิน  โดยอาคาร ควร   

หา่งกนัอยา่งน้อ ย 10 เมตร  แนวถนน หรือคลอง ท่ีใช้เป็นแนวแบง่ขอบเขตพืน้ท่ีการประเมินควรมี

ความกว้างอยา่งน้อย 5 - 6 เมตร เพ่ือสามารถนําเคร่ืองมือและอปุกรณ์ดบัเพลิงเข้าไปใช้งานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ เชน่ รถดบัเพลิง เป็นต้น  เม่ือรวมกบับาทวิถีและ/หรือระยะร่นของอาคาร ตาม

พระราชบญัญตัคิ วบคมุอาคาร แล้วจะมีระยะหา่ง ของอาคาร เพียงพอท่ีจะลดความเส่ียงในการ   

ลามไฟ เน่ืองจากการแผรั่งสีความร้อน ได้ ดงัรูปท่ี 3.1 แสดงตวัอยา่งการกําหนดขอบเขตพืน้ท่ี

ประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน 
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รูปท่ี 3.1 แสดงตวัอยา่งการกําหนดขอบเขตพืน้ท่ีประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน 
 

 

ท่ีมา : http://WWW.PointAsia.Com ภาพถ่ายดาวเทียม  ชมุชนพลูสขุ-ชายทะเล อําเภอหวัหิน         

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

  

โครงสร้างหลักเกณฑ์การประเมนิความเส่ียงอัคคีภยัในชุมชน 
 

  ความเส่ียงอคัคีภยั  คือ ความเป็นไป ได้ท่ีจะเกิดอคัคีภยัขึน้ในอนาคต และ           

จะนํามาซึง่ผลกระทบทางลบตา่งๆ ตอ่วิถีชีวิตของชมุชน และ /หรือทรัพย์สิน ซึง่ผลกระทบทางลบ    

ท่ีเกิดขึน้นี ้อาจได้แก่ การบาดเจบ็ ความสญูเสียชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 
 

การประเมินความเส่ียงอคัคีภยั  คือ กระบวนการท่ีนําองค์ ประกอบตา่งๆ  ท่ี

เก่ียวข้องกบัการเกิดอคัคีภยัมาพจิารณารวมกนั เพ่ือชว่ยให้บคุคล ชมุชน และสงัคมสามารถตอ่สู้

หรือรับมือกบัอคัคีภยัได้ 
 

องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดอคัคีภยัท่ีนํามาพจิารณาประกอบด้วย โอกาส

ท่ีจะเป็นอนัตราย  ผลกระทบ และศกัยภาพในการป้องกนั ตอบโต้ แ ละบรรเทา  ชว่ยเหลือหากเกิด

อคัคีภยั ดงันัน้การประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชนในท่ีนีจ้ะใช้สตูรในการประเมิน ดงันี ้
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องค์ประกอบตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดอคัคีภยัท่ีนํามาพิจารณาในท่ีนี ้             

มีรายละเอียด ประกอบด้วย 

-  โอกาสท่ี จะเป็นอนัตราย หมายถึง การกําหนดความเป็นไปได้ท่ีชมุชนจะต้อง

ประสบกบัอคัคีภยั โดยพิจารณาจากลกัษณะกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในชมุชน ซึง่การประเมินโอกาสท่ีจะ

เป็นอนัตรายของพืน้ท่ีและชมุชนท่ีประเมินความเส่ียงอคัคีภยันัน้ ให้ถือวา่หากในเขตพืน้ท่ีประเมิน

มีสิ่งท่ีมีโอกาสเป็ นอนัตรายสงูท่ีสดุท่ีมีอยู ่ตามตารางท่ี 3.1 เป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมิน       

โดยกําหนดให้สิ่งท่ีมีโอกาสเป็นอนัตรายน้อยมีคะแนนเทา่กบั 1 คะแนน สิ่งท่ีมีโอกาสเป็นอนัตราย

ปานกลางมีคะแนนเทา่กบั 2 คะแนน และสิ่งท่ีมีโอกาสเป็นอนัตรายมากมีคะแนนเทา่กบั 3 คะแนน  
 

ตารา งท่ี 3.1 แสดงนํา้หนกัคะแนนสิ่งท่ีมีโอกาสเป็นอนัตรายของพืน้ท่ีและชมุชนท่ีประเมิน       

ความเส่ียงอคัคีภยั  
 

ท่ี รายการ คะแนน 

 หลกัเกณฑ์การประเมินโอกาสท่ีจะเป็นอนัตรายหากเกิดอคัคีภยั   

1 ในพืน้ท่ีประเมินมีแตส่ิ่งท่ีมีโอกาสเป็นอนัตรายน้อย เชน่ อาคารพกัอาศยั  1.00 

 อาคารศาลาท่ีพกั อาคารสงูไมเ่กิน 3 ชัน้ ตลาดสดเปิดโลง่  

2 ในพืน้ท่ีประเมินมีแตส่ิ่งท่ีมีโอกาสเป็นอนัตรายปานกลาง เชน่ สาธารณสถาน  2.00 

 โรงเรียน ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสนิค้า   

 เส้นทางขนสง่วตัถไุวไฟ หรือวตัถอุนัตราย สถานท่ีเก็บเชือ้เพลิง  สถานีบริการ  

 เชือ้เพลิง สถานท่ีบรรจเุชือ้เพลิง โรงงานอตุสาหกรรม สถานีขนสง่ โรงเล่ือย   

 โรงสี โกดงัสินค้าขนาดใหญ่ คลงัเก็บวตัถดุบิตดิไฟ การละเลน่มหรสพ   

 โรงแรม อาคารท่ีสงูเกิน 3 ชัน้ และตลาดสดปิดทบึ  

3 ในพืน้ท่ีประเมินมีแตส่ิ่งท่ีมีโอกาสเป็นอนัตรายมาก เชน่ โรงกลัน่นํา้มนั  3.00 

 โรงงานผลิตสารเคมี สารพิษ คลงัเชือ้เพลิง คลงัวตัถรุะเบดิ โรงเก็บสารไวไฟ  

 ขบวนรถไฟบรรทกุสารเคมีหรือเชือ้เพลงิ ทา่อากาศยาน สถานีจา่ยไฟยอ่ย   

 ระบบขนสง่วตัถไุวไฟทางทอ่  

   

ความเส่ียงอคัคีภยั      = 
โอกาสท่ีจะเป็นอนัตราย X ผลกระทบ 

ศกัยภาพ 
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  -  ผลกระทบ หมายถึง หากเกิดอคัคีภยัขึน้ในชมุชนจะมีผลก ระทบทางลบตอ่

จํานวนประชาชนในชมุชน และทรัพย์สินมากน้อยเพียงใด(ไมร่วมผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม) ซึง่การ

ประเมินผลกระทบของพืน้ท่ีและชมุชนท่ีประเมินความเส่ียงอคัคีภยั ประกอบด้วย 2 สว่น คือ 

ผลกระทบตอ่บคุคล และผลกระทบตอ่ทรัพย์สิน โดยกําหนดให้มีนํา้หนกัคะแนนสว่นละ 1.50 

คะแนน รวม 3.00 คะแนน โดยมีรายละเอียด ตามตารางท่ี 3.2 แสดงนํา้หนกัคะแนนผลกระทบ

ของพืน้ท่ีและชมุชนท่ีประเมินความเส่ียงอคัคีภยั ดงันี ้

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงนํา้หนกัคะแนนผลกระทบของพืน้ท่ีและชมุชนท่ีประเมินความเส่ียงอคัคีภยั 
 

ท่ี รายการ คะแนน 

 หลกัเกณฑ์การประเมินผลกระทบหากเกิดอคัคีภยั  

1 ผลกระทบตอ่บคุคล (1.50) 

 - ความหนาแนน่ของประชากรในเขตพืน้ท่ีประเมินมากกวา่ 25 คน/ไร่ 1.50 

 - ความหนาแนน่ของประชากรในเขตพืน้ท่ีประเมินอยูร่ะหวา่ง 12–25 คน/ไร่ 1.00 

 - ความหนาแนน่ของประชากรในเขตพืน้ท่ีประเมินน้อยกวา่ 12 คน/ไร่ 0.50 

   

2 ผลกระทบตอ่ทรัพย์สินท่ีประเมิน (1.50) 

 - ร้อยละ 10 ของทรัพย์สินในเขตพืน้ท่ีประเมินมีมลูคา่มากกวา่ 10 ล้านบาท 1.50 

 - ร้อยละ 10 ของทรัพย์สินในเขตพืน้ท่ีประเมินมีมลูคา่ 1.00 

   ระหวา่ง 1 – 10 ล้านบาท  

 - ร้อยละ 10 ของทรัพย์สินในเขตพืน้ท่ีประเมินมีมลูคา่น้อยกวา่ 1 ล้านบาท 0.50 

   

 

- ศกัยภาพ หมายถึง สมรรถนะหรือกําลงัความสามารถ ของประชาชน เคร่ืองมือ 

และอปุกรณ์ ท่ีมีอยูใ่นเขตพืน้ท่ีประเมิน รวมถึงลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีประเมินท่ีเอือ้ตอ่ การ

ป้องกนัการเกิดอคัคีภยั การตอบโต้ตอ่อคัคีภยั และการบรรเทา ชว่ยเหลื อ เม่ือเกิดอคัคีภยั  ซึง่การ

ประเมินศกัยภาพของพืน้ท่ีและชมุชนประกอบด้วย 3 สว่น คือ การป้องกนัการเกิดอคัคีภยั        

การตอบโต้ตอ่อคัคีภยั และการบรรเทา ชว่ยเหลือ เม่ือเกิดอคัคีภยั โดยได้กําหนดนํา้หนกัคะแนน

ในสว่นตา่งๆ ดงันี ้
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  1. การป้องกนัการเกิดอคัคีภยั  คะแนนรวม 5 คะแนน 

  2. การตอบโต้ตอ่อคัคีภยั    คะแนนรวม 3 คะแนน 

  3. การบรรเทา ชว่ยเหลือ เม่ือเกิดอคัคีภยั คะแนนรวม 1 คะแนน 

 

ตารางท่ี 3.3 แสดงนํา้หนกัคะแนนศกัยภาพของพืน้ท่ีและชมุชนท่ีประเมินความเส่ียงอคัคีภยั 
 

ท่ี รายการ คะแนน 

 หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพด้านการป้องกันการเกิดอัคคีภัย 5.00 

1 มีระบบการประเมินความเส่ียงและข้อมลูท่ีจําเป็นท่ีประชาชนสามารถ 1.00 

 รับทราบได้เพ่ือการบริหารจดัการความเส่ียงอคัคีภยัในเขตพืน้ท่ีประเมิน   

2 ความสามารถในการลากสายดบัเพลงิยาวประมาณ 100 เมตร (0.80) 

 - เข้าถึงทกุจดุในพืน้ท่ีประเมิน 0.80 

 - เข้าถึงได้มากกวา่คร่ึงหนึง่ของพืน้ท่ีประเมิน 0.53 

 - เข้าถึงได้น้อยกวา่คร่ึงหนึง่ของพืน้ท่ีประเมิน 0.26 

3 ความพอเพียงของอปุกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั (0.80) 

3.1 ถงัดบัเพลงิแบบมือถือ (0.40) 

 - มีทกุหลงัคาเรือนในเขตพืน้ท่ีประเมิน 0.40 

 - มีมากกวา่คร่ึงหนึง่ของพืน้ท่ีประเมิน 0.26 

 - มีมากกวา่ร้อยละ 10 แตไ่มเ่กินคร่ึงหนึง่ของพืน้ท่ีประเมิน 0.13 

 - มีน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของพืน้ท่ีประเมิน 0.00 

3.2 อปุกรณ์ตรวจจบัควนั(Smoke Alarm) (0.40) 

 - มีทกุหลงัคาเรือนในเขตพืน้ท่ีประเมิน 0.40 

 - มีมากกวา่คร่ึงหนึง่ของพืน้ท่ีประเมิน 0.26 

 - มีมากกวา่ร้อยละ 10 แตไ่มเ่กินคร่ึงหนึง่ของพืน้ท่ีประเมิน 0.13 

 - มีน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของพืน้ท่ีประเมิน 0.00 
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ตารางท่ี 3.3 (ตอ่)แสดงนํา้หนกัคะแนนศกัยภาพของพืน้ท่ีและชมุชนท่ีประเมินความเส่ียงอคัคีภยั 
 

ท่ี รายการ คะแนน 

4 ความเพียงพอของอปุกรณ์สนบัสนนุการดบัเพลงิของเจ้าหน้าท่ี (1.20) 

 - รถดบัเพลิงและเจ้าหน้าท่ีดบัเพลิง 0.40 

 - หวัจา่ยนํา้ดบัเพลิงสาธารณะบริเวณเขตพืน้ท่ีประเมิน 0.20 

 - แหลง่นํา้สาธารณะท่ีสามารถนํามาใช้ดบัเพลิงบริเวณเขตพืน้ท่ีประเมิน 0.20 

   (ภายในรัศมี 50 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีประเมิน)  

 - ถงัดบัเพลิงแบบมือถือสาธารณะ 0.20 

 - เคร่ืองสบูนํา้ดบัเพลิงของชมุชน 0.20 

5 มีการมีสว่นร่วมภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้องกบัอคัคีภยัในเขตพืน้ท่ีประเมิน  0.80 

 เชน่ อาสาสมคัร อปพร. โครงการจดัการภยัพิบตัโิดยใช้ชมุชนเป็นฐาน เป็นต้น  

6 การจดัให้มีบคุลากรเฝ้าระวงัในเขตพืน้ท่ีประเมินและสามารถ 0.40 

 แจ้งเหตเุพลิงไหม้ได้  

7 อาคารท่ีกฎหมายควบคมุให้มีการตรวจสอบอาคารภายในเขตพืน้ท่ีประเมิน   

 - ผา่นการตรวจสอบทกุอาคาร 0.00 

 - ผา่นการตรวจสอบมากกวา่ร้อยละ 80  -0.33 

 - ผา่นการตรวจสอบระหวา่งร้อยละ 60 - 80 -0.66 

 - ผา่นการตรวจสอบน้อยกวา่ร้อยละ 60  -1.00 

   

 หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพด้านการตอบโต้การเกิดอัคคีภัย 3.00 

1 เวลาท่ีรถดบัเพลิงใช้ในการเดนิทางมาถึงพืน้ท่ีประเมิน (1.00) 

 - ภายในเวลา 8 นาที 1.00 

 - ระหวา่ง 8 – 12 นาที 0.66 

 - ระหวา่ง 12 – 15 นาที 0.33 

 - นานกวา่ 15 นาที 0.00 
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ตารางท่ี 3.3 (ตอ่)แสดงนํา้หนกัคะแนนศกัยภาพของพืน้ท่ีและชมุชนท่ีประเมินความเส่ียงอคัคีภยั 
 

ท่ี รายการ คะแนน 

2 ความถ่ีในการซ้อมแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัของเจ้าหน้าท่ี  (0.50) 

 ในเขตพืน้ท่ีประเมิน  

 - เดือนละหนึง่ครัง้ หรือมากกวา่ 0.50 

 - สองเดือนตอ่ครัง้ 0.33 

 - สามเดือนตอ่ครัง้ 0.16 

 - มากกวา่สามเดือนตอ่ครัง้ 0 

3 ความถ่ีในการซ้อมแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัของประชาชน (0.50) 

 ในเขตพืน้ท่ีประเมิน  

 - ปีละหนึง่ครัง้ หรือมากกวา่ 0.50 

 - สองปีตอ่ครัง้ 0.33 

 - สามปีตอ่ครัง้ 0.16 

 - มากกวา่สามปีตอ่ครัง้ 0 

4 ระบบการส่ือสารเม่ือเกิดอคัคีภยัในเขตพืน้ท่ีประเมิน (1.00) 

 - หมายเลขโทรศพัท์ของสถานีดบัเพลิงท่ีรับผิดชอบในเขตพืน้ท่ีประเมิน 0.50 

   ท่ีประชาชนสามารถรับทราบได้โดยงา่ย  

 - มีระบบแจ้งเตือนประชาชนในเขตพืน้ท่ีประเมินหากเกิดอคัคีภยั 0.50 

   เชน่ เสียงตามสาย หรือหอกระจายขา่ว หรือ ไซเรน เป็นต้น   

   

 หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพด้านการบรรเทา ช่วยเหลือ (1.00) 

 เม่ือเกิดอัคคีภัยของชุมชนในเขตพืน้ท่ีประเมนิ  

1 มีแผนจดัพืน้ท่ีพกัพิงและการจดัการสําหรับผู้ประสบอัคคีภยั 0.50 

 ในเขตพืน้ท่ีประเมิน  

2 มีกองทนุสนบัสนนุ สงเคราะห์ผู้ประสบอคัคีภยัของชมุชน 0.50 
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หลักเกณฑ์การกาํหนดระดบัความเส่ียงอัคคีภยั 
 

  การประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชนนีไ้ด้กําหนดระดบัความเส่ียงไว้เป็น 3 

ระดบั คือ ความเส่ียงสงู ความเส่ียงปานกลาง และความเส่ียงต่ํา โดยได้กําหนดระดบัความเส่ียงไว้

ตามคา่ระดบัคะแนน ท่ีได้จากการประเมนิ ตามตารางท่ี  3.4 แสดงหลกั เกณฑ์การกําหนดระดบั

ความเส่ียงอคัคีภยั ดงันี ้

 

ตารางท่ี 3.4 แสดงหลกัเกณฑ์การกําหนดระดบัความเส่ียงอคัคีภยั 
 

ระดับความเส่ียง ระดบัคะแนน สัญลักษณ์ 

ความเส่ียงต่ํา น้อยกวา่ 2.50 สีเขียว 

ความเส่ียงปานกลาง 2.50 – 4.50 สีเหลือง 

ความเส่ียงสงู มากกวา่ 4.50 สีแดง 

   

 

การใชส้ญัลกัษณ์สี 
 

  สญัลกัษณ์สีท่ีกําหนด จะชว่ยให้การจําแนกชมุชนท่ีมีความเส่ียงอคัคีภยั มีความ

ชดัเจน ทําให้สะดวกในการบริหารจดัการ โดยสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัข้อมลูผลการประเมินใน

สว่นตา่งๆ ดงันี ้

1. รายงานสรุปผลการประเมินของทกุชมุชน สําหรับผู้บริหาร 

2. จดักลุม่ผลการประเมินรายชมุชน สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

3. แสดงสถานะผลการประเมินใน ข้อมลู แผนท่ี ท่ีเก่ียวข้องกบัอคัคีภยั ท่ีตดิ

ประกาศบริเวณชมุชนท่ีได้รับการประเมิน เพ่ือสร้างความตระหนกัให้กบัประชาชนในชมุชน 

4. แสดงขอบเขตชมุชนท่ีประเมิน ในแผนท่ี โดยใช้สีของเส้นแสดงขอบเขตชมุชน

ตามผลการประเมิน ซึง่กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจะดําเนินการให้มีการจดัเก็บในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเผยแพร่สูส่าธารณะเพ่ือประโยชน์กบัประชาชนโดยทัว่ไป 
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บทที่ 4 
 

วิธีการประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในชุมชน 
 

รูปแบบประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในชุมชน 

 

แบบประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในชุมชน 
 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 

ผู้ประเมิน ตาํแหน่ง/หน่วยงาน ลายมือชื่อผู้ประเมิน วันที่ประเมิน 

    

    

    

    

 
 

แผนท่ีพืน้ท่ีประเมิน 
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1.  ช่ือชมุชน...................................................... หมูบ้่าน........................................................  

 ตําบล........................... ...   อําเภอ......................... ....  จงัหวดั........................................... 

2. ขอบเขตพืน้ท่ีประเมิน 

 ทิศเหนือตดิ.......................................................................... พกิดั....................................  

 ทิศใต้ตดิ..................................................................... ......... พกิดั....................................  

 ทิศตะวนัออกตดิ................................................................... พกิดั....................................  

 ทิศตะวนัตกตดิ................................................................. .... พกิดั....................................  

3. ขนาดพืน้ท่ีประเมิน........................................................................................... ...............ไร่ 

4. จํานวนประชากรในเขตพืน้ท่ีประเมิน............................................ ................................... คน 

5. จํานวนครัวเรือนทัง้หมดในเขตพืน้ท่ีประเมิน............................................................ ครัวเรือน 

6. จํานวนภาษีตา่งๆ ท่ีจดัเก็บได้ในรอบปีท่ีผา่นมาในเขตพืน้ท่ีประเมิน.......................... ล้านบาท 

 (ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา) 

7. การใช้ประโยชน์อาคารและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องในเขตพืน้ท่ีประเมิน 

  7.1 อาคารพกัอาศยั อาคารศาลาท่ีพกั อาคารสงูไมเ่กิน 3 ชัน้ ตลาดสดเปิดโลง่  

   มี............... หลงั (เป็นอาคารก่ึงถาวรจํานวน...............หลงั)  ไมมี่ 

 7.2 อาคารสงูเกิน 3 ชัน้ ตลาดสดปิดทบึ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม      

    ห้างสรรพสินค้า สถานีขนสง่ อาคารท่ีมีการละเลน่มหรสพ    

   มี................หลงั พืน้ท่ีใช้สอยรวม...................ตารางเมตร  ไมมี่ 

  7.3 สาธารณสถาน ศาสนสถาน โบราณสถาน     

   มี................หลงั พืน้ท่ีใช้สอยรวม...................ตารางเมตร  ไมมี่ 

  7.4 โรงเล่ือย โรงสี โกดงัสนิค้าขนาดใหญ่ คลงัเก็บวตัถดุบิตดิไฟ   

   มี................หลงั พืน้ท่ีใช้สอยรวม...................ตารางเมตร  ไมมี่  

  7.5 สถานท่ีเก็บ บรรจเุชือ้เพลิง สถานีบริการเชือ้เพลิง โรงงานอตุสาหกรรม  

   มี................หลงั พืน้ท่ีใช้สอยรวม...................ตารางเมตร  ไมมี่ 

  7.6 โรงกลัน่นํา้มนั โรงงานผลติสารเคมี สารพษิ ทา่อากาศยาน สถานีจา่ยไฟยอ่ย 

   มี................หลงั พืน้ท่ีใช้สอยรวม...................ตารางเมตร  ไมมี่ 

  7.7 คลงัเชือ้เพลิง คลงัวตัถรุะเบดิ โรงเก็บสารไวไฟ ระบบขนสง่วตัถไุวไฟทางทอ่  

   มี................หลงั พืน้ท่ีใช้สอยรวม...................ตารางเมตร  ไมมี่ 
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  7.8 เส้นทางขนสง่วตัถไุวไฟหรือวตัถอุนัตราย   

    ว่ิงผา่น      ไมว่ิ่งผา่น 

  7.9 เส้นทางขบวนรถไฟบรรทกุสารเคมีหรือเชือ้เพลิง  

    ว่ิงผา่น      ไมว่ิ่งผา่น 

8. ระบบการประเมินความเส่ียงและข้อมลูท่ีจําเป็นท่ีประชาชนสามารถรับทราบได้โดยง่ายเพ่ือ       

 การบริหารจดัการความเส่ียงอคัคีภยัในเขตพืน้ท่ีประเมิน 

    มี       ไมมี่ 

9. ความสามารถในการลากสายดบัเพลงิยาวประมาณ 100 เมตร 

    เข้าถึงทกุจดุในพืน้ท่ีประเมิน 

    เข้าถึงได้มากกวา่คร่ึงหนึง่ของพืน้ท่ีประเมิน 

    เข้าถึงได้น้อยกวา่คร่ึงหนึง่ของพืน้ท่ีประเมิน 

10. จํานวนครัวเรือนในเขตพืน้ท่ีประเมินท่ีมีถงัดบัเพลิงแบบมือถือ........................... .......ครัวเรือน 

11. จํานวนครัวเรือนในเขตพืน้ท่ีประเมินท่ีมีอปุกรณ์ตรวจจบัควนั(Smoke Alarm)...........ครัวเรือน 

12. ปริมาณแหลง่นํา้และอปุกรณ์สนบัสนนุการดบัเพลิงของเจ้าหน้าท่ีบริเวณพืน้ท่ีประเมิน  

12.1 สถานีดบัเพลิงขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบเขตท่ีพืน้ท่ีประเมิน  

 มี................แหง่ พกิดั..........................................................  ไมมี่ 

  12.2 หวัจา่ยนํา้ดบัเพลงิสาธารณะบริเวณเขตพืน้ท่ีประเมินท่ีพร้อมใช้งาน  

   มี................หวั  พกิดั........................................ ..................  ไมมี่ 

  12.3 แหลง่นํา้สาธารณะท่ีสามารถนํามาใช้ดบัเพลงิอยา่งเพียงพอทกุฤดกูาล 

   (ภายในรัศมี 50 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีประเมิน)  

   มี................แหง่  พกิดั..........................................................  ไมมี่ 

12.4 ถงัดบัเพลงิแบบมือถือสาธารณะ       

 มี................ถงั  พกิดั..........................................................  ไมมี่ 

12.5 เคร่ืองสบูนํา้เพ่ือการดบัเพลิงของชมุชน      

 มี................เคร่ือง  พกิดั.................................................. ....  ไมมี่ 
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13. กิจกรรมการมีสว่นร่วมภาคประชาชนในเขตพืน้ท่ีประเมิน 

    อาสาสมคัร อปพร. 

    โครงการจดัการภยัพบิตัโิดยใช้ชมุชนเป็นฐาน(CBDRM) 

    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................................................................. ................. 

    ไมมี่ 

14. บคุลากรท่ีทําหน้าท่ีเฝ้าระวงัในเขตพืน้ท่ีประเมินและมีศกัยภาพในการแจ้งเหตเุพลิงไหม้ได้ 

   มีจํานวนผลดัละ..........คน    ไมมี่ 

15. อาคารท่ีกฎหมายควบคมุให้มีการตรวจสอบอาคารภายในเขตพืน้ท่ีประเมิน  

    มีทัง้สิน้จํานวน ............... อาคาร 

- ผา่นการตรวจสอบจํานวน.................อาคาร 

- ไมผ่า่นการตรวจสอบจํานวน.............อาคาร 

    ไมมี่ 

16. เวลาท่ีรถดบัเพลิงใช้ในการเดนิทางมาถึงพืน้ท่ีประเมิน 

    ภายในเวลา 8 นาที 

  ระหวา่ง 8 – 12 นาที 

  ระหวา่ง 12 – 15 นาที 

    นานกวา่ 15 นาที 

17. การฝึกซ้อมด้านอคัคีภยัของเจ้าหน้าท่ีในเขตพืน้ท่ีประเมิน 

   ไมมี่หรือมากกวา่สามเดือนตอ่ครัง้   มีสามเดือนตอ่ครัง้ 

   มีเดือนละ 1 ครัง้ หรือมากกวา่   มีสองเดือนตอ่ครัง้ 

18. การฝึกซ้อมด้านอคัคีภยัของประชาชนในเขตพืน้ท่ีประเมิน  

   ไมมี่หรือมากกวา่สามปีตอ่ครัง้   มีสามปีตอ่ครัง้ 

   มีปีละ 1 ครัง้ หรือมากกวา่    มีสองปีตอ่ครัง้ 

19. หมายเลขโทรศพัท์รับแจ้งเหตเุพลิงไหม้ในเขตพืน้ท่ีประเมินท่ีประชาชนสามารถรับทราบได้ 

 โดยงา่ย 

    มี         ไมมี่ 
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20. ระบบแจ้งเตือนประชาชนท่ีมีในเขตพืน้ท่ีประเมินหากเกิดอคัคีภยั  

    เสียงตามสายหรือหอกระจายขา่ว 

  ไซเรน 

  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................................................... ...............................  

  ไมมี่ 

21. แผนการจดัพืน้ท่ีพกัพิงและการจดัการสําหรับผู้ประสบอคัคีภยัในเขตพืน้ท่ีประเมิน  

    มี         ไมมี่ 

22. กองทนุสนบัสนนุ สงเคราะห์ผู้ประสบอคัคีภยัของชมุชน 

    มี         ไมมี่ 

23. บนัทกึท้ายแบบประเมิน 

 ............................................................................................................................. ............ 

 .................................................................................................................................... ..... 

 ............................................................................................................................ ............. 

 ............................................................................................................................. ............ 

 ...................................................................................................... ...................................  

 ............................................................................................................................. ............ 

 ................................................................................ .........................................................  

 ............................................................................................................................. ............ 

 .......................................................... ...............................................................................  

 ............................................................................................................................. ............ 

 .................................... .....................................................................................................  

 ............................................................................................................................. ............ 

 .........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................. ............ 

 ............................................................................................................................. ............ 

 ............................................................................................................. ............................  

 ............................................................................................................................. ............ 
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วธิีการใช้แบบประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในชุมชน 
 

  แบบประเมนิความเส่ียงอคัคีภยัจะต้องระ บช่ืุอผู้ ท่ีทําหน้าท่ีประเมิน  ตําแหนง่หรือ

หนว่ยงาน และวนัท่ีประเมิน เพ่ือให้เกิดความสะดวกตอ่การ สอบทาน หากมีข้อสงสยัในข้อมลูและ

ทราบถึงความทนัสมยัของข้อมลู เพ่ือป้องกนัการสบัสนในการนําข้อมลูมาบริหารจดัการ 
 

  ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีประเมินควรศกึษาคูมื่อฉบบันีใ้ห้เข้าใจก่ อนเร่ิมดําเนินการ  รวมทัง้

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เชน่ พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร เป็นต้น หากมีผู้ประเมินหลายคนควร        

จดัประชมุให้ได้ข้อยตุใินข้อสงสยัหรือซกัซ้อมความเข้าใจก่อน เพ่ือข้อมลู จะได้อยูภ่ายใต้มาตรฐาน

การประเมินเดียวกนั  หรืออาจสอบถามข้อมลู  ให้ข้อเสนอแน ะเพิ่มเตมิ ได้ท่ี กลุม่ งานมาตรฐาน        

ความปลอดภยั สํานกัมาตรการป้องกนัสาธารณภยั กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และ    

ในการดําเนินการประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชนนี ้ ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน      

ควรแตง่ตัง้ผู้ประเมินอยา่งเป็นทางการ 
 

  เม่ือกําหนดขอ บเขต พืน้ท่ีประเมินความเส่ียงอคัคีภยั ในเขตชมุชนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินออกเป็นสว่นๆ (Block) ตามลกัษณะทางกายภาพเพ่ือให้สามารถนําเคร่ืองมือ 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการดบัเพลิงเข้าไปใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ แล้ว ให้จดัทําแผนท่ีขอบเขตพืน้ท่ี

ประเมินแตล่ะสว่น  (Block) ลงในแบบประเมินอาจใช้การวาด  เขียน หรือ นําแผนท่ีภาพถ่ายทาง

อากาศ  ภาพถ่ายดาวเทียม มาใช้ก็ได้ ทัง้นีเ้พ่ือให้ ทราบถึงตําแหนง่ท่ีตัง้ของชมุชนท่ีประเมิน และ

สามารถบนัทกึข้อมลูทางกายภาพ อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัอคัคีภยัลงในแผนท่ีได้  จากนัน้จงึเร่ิม

บนัทกึรายการประเมิน โดยมีรายละเอียดและความหมาย ดงันี ้

  1. ช่ือชมุชน หมายถึง ช่ือของชมุชนท่ีทําการประเมิน และไมค่วรใช้ช่ือชมุชนซํา้กนั 

เพ่ือป้องกนัการสบัสนและสะดวกในการบริหารจดัการ หากพืน้ท่ีชมุชนเดียวกนัมีขอบเขต พืน้ท่ี

ประเมิน(Block) หลายสว่น ให้ใสห่มายเลขกํากบั เชน่ ชมุชนปลอดภยั 1 ชมุชนปลอดภยั 2 เป็นต้น 

  -  ตําบล หมายถึง ช่ือตําบลท่ีพืน้ท่ีประเมินตัง้อยู ่

  -  อําเภอ หมายถึง ช่ืออําเภอท่ีพืน้ท่ีประเมินตัง้อยู ่

  -  จงัหวดั หมายถึง ช่ือจงัหวดัท่ีพืน้ท่ีประเมินตัง้อยู ่

  2. ขอบเขตพืน้ท่ีประเมิน หมายถึง ขอบเขตของแตล่ะสว่น  (Block) ท่ีทําการ

ประเมิน โดยแตล่ะสว่น ให้ระบวุา่ขอบเขตพืน้ท่ีประเมินแตล่ะด้านตดิกบัสิ่งใด ทัง้นีกํ้าหนดให้ระบุ

ด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก และถ้าหากสามารถระบพุกิดัของ ตําแหนง่พืน้ท่ี

ประเมินได้ก็จะดีย่ิงขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือสามารถพฒันาฐานข้อมลูเข้าสูร่ะบบสาธารณะได้ 
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  3. ขนาดพืน้ท่ีประเมิน หมายถึง ขนาดพืน้ท่ี ของแตล่ะสว่น ท่ีจะทําการประเมิน มี

หนว่ยเป็นไร่ โดยปรกตกิารวดัความยาวจะวดัเป็นเมตร เม่ือได้พืน้ท่ีเป็นตารางเมตรแล้วให้หารด้วย 

1,600 เพ่ือเปล่ียนหนว่ยเป็นไร่ ซึง่สตูรการคํานวณพืน้ท่ีให้ดใูนภาคผนวก 

  4. จํานวนประชากรในเขตพืน้ท่ี ประเมิน หมายถึง จํานวนประชากรท่ีมีอยูจ่ริง

ทัง้หมดท่ีทํากิจกรรมอยูใ่นเขตพืน้ท่ีประเมิน โดยให้ประเมินจากจํานวนประชากรในชว่งท่ีมีอยูม่าก

ท่ีสดุ(Peak) เชน่ ชว่งท่ีมีคนเข้ามาใช้บริการสงูสดุในห้างสรรพสินค้า ชว่งท่ีมีจํานวนคนเข้ามาพกั

ในโรงแรมมากท่ีสดุ เป็นต้น ทัง้นีอ้าจใช้ข้อมลูทางทะเบียนราษฎร์เป็นฐานแล้วนํามารวม กบัผู้มาใช้

บริการตามอาคารสาธารณะ หรือ สถานท่ีชมุนมุคนตา่งๆ รวมทัง้ประชากรแฝงท่ีไมห่ลกัฐานทาง

ทะเบียนราษฎร์มาพจิารณาประกอบด้วย 

  5. จํานวนครัวเรือนทัง้หมดในเขตพืน้ท่ีประเมิน หมายถึง จํานวน บ้านทัง้ท่ีมีอยูใ่น

ทะเบียนราษฎร์ และไมมี่อยูใ่นทะเบียนราษฎร์ หากเป็นอาคารพกัอาศยัรวม อาคารชดุ อพาร์ทเมนต์ 

หรือช่ือเรียกอยา่งอ่ืนให้นบัจํานวนครอบครัวทัง้หมดท่ีอาศยัอยูใ่นอาคาร ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบั

ข้อเท็จจริง เพราะบ้านท่ีสร้างขึน้มา ในลกัษณะชมุชนแออดั (Slum) รวมถึงครัวไฟของแตล่ะ

ครอบครัวเป็นสาเหตสํุาคญัประการหนึง่ของปัญหาด้านอคัคีภยั 

  6. จํานวนภาษีตา่งๆ ท่ีจดัเก็บได้ในรอบปีท่ีผา่นมาในเขตพืน้ท่ีประเมิน หมายถึง 

รายได้จากการจดัเก็บภาษีท่ีเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจในแตล่ะปีในเขตพืน้ท่ีประเมิน ไมน่บัรวม

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพืน้ท่ีประเมิน ซึง่ภาษีท่ีจดัเก็บได้จะสะท้อนถึงมลูคา่ทาง

ธุรกิจได้สว่นหนึง่ 

7. การใช้ประโยชน์อาคารและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องในเขตพืน้ท่ีประเมิน 

หมายถึง การนําอาคารไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบตา่งๆ รวมถึงการนําพืน้ท่ีไปดําเนินกิจกรรมท่ีมีผล

ตอ่โอกาสท่ีจะเป็นอนัตรายเม่ือเกิดอคัคีภยั 

   8. ระบบการประเมินความเส่ียงและข้อมลูท่ีจําเป็นท่ีประชาชนสามารถรับทราบ

ได้โดยง่ายเพ่ือการบริหารจดัการความเส่ียงอคัคีภยัในเขตพืน้ท่ีประเมิน หมายถึง ชมุชนท่ีได้รับการ

ประเมินความเส่ียงอคัคีภยัแล้วจะสามารถสร้างความตระหนกัในเร่ืองอคัคีภยัได้ในระดั บหนึง่และ

ต้องมีข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัอคัคีภยัตดิประกาศบริเวณชมุชน  เชน่ ตําแหนง่การตดิตัง้เคร่ืองดบัเพลิง

แบบมือถือสาธารณะของชมุชน ตําแหนง่การตดิตัง้หวัรับนํา้ดบัเพลิงสาธารณะ หมายเลขโทรศพัท์

แจ้งเหตเุพลิงไหม้  เหตดุว่น เหตรุ้าย เป็นต้น เพ่ือ พร้อมให้คนในชมุชนและผู้ มาชว่ยเหลือสามารถ

รับทราบข้อมลูท่ีเก่ียวข้องได้โดยงา่ยเม่ือเกิดอคัคีภยั 
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   9. ความสามารถในการลากสายดบัเพลงิยาวประมาณ 100 เมตร  หมายถึง 

ความสามารถในการลากสายดบัเพลงิ ยาวประมาณ 100 เมตร จากแหลง่จา่ยนํา้ดบัเพลงิท่ีมี

แรงดนัเพ่ือการดบัเพลิง เชน่ รถดบัเพลิง เคร่ืองสู บนํา้ดบัเพลงิแบบหาบหาม เป็นต้น  วา่สามารถ

เข้าไปฉีดนํา้ดบัเพลิงในพืน้ท่ีประเมินได้ครอบคลมุมากน้อยขนาดไหน 

   10. จํานวนครัวเรือนในเขตพืน้ท่ีประเมินท่ีมีถงัดบัเพลิงแบบมือถือ หมายถึง 

จํานวนบ้านท่ีตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีประเมิน ทัง้ท่ีมีอยูใ่นทะเบียนราษฎร์ และไมมี่อยู่ ในทะเบียนราษฎร์ 

ท่ีมีการตดิตัง้เคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถืออยา่งน้อย 1 เคร่ือง หากเป็นอาคารพกัอาศยัรวม อาคารชดุ 

อพาร์ทเมนต์ หรือ ช่ือเรียกอยา่งอ่ืนให้ตดิตัง้เคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถืออยา่งน้อยชัน้ละ 1 เคร่ือง  

หากตดิตัง้ไมค่รบถ้วนถือวา่อาคารนัน้ไมมี่ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ 

   11. จํานวนครัวเรือนในเขตพืน้ท่ีประเมินท่ีมีอปุกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Alarm) 

หมายถึง จํานวนบ้านท่ีตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีประเมินทัง้ท่ีมีอยูใ่นทะเบียนราษฎร์ และไมมี่อยูใ่น

ทะเบียนราษฎร์ท่ีมีการตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนั  หากเป็นอาคารพกัอาศยัรวม อาคารชดุ     

อพาร์ทเมนต์ หรือช่ือเรียกอยา่งอ่ืนให้ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัอยา่งน้อยชัน้ละ 1 จดุ หากตดิตัง้

ไมค่รบถ้วนถือวา่อาคารนัน้ไมมี่อปุกรณ์ตรวจจบัควนั 

   12. ปริมาณแหลง่นํา้และอปุกรณ์สนบัสนนุการดบัเพลิงของเจ้าหน้าท่ีบริเวณ

พืน้ท่ีประเมิน  หมายถึง ปัจจยัตา่งๆ ท่ีสาม ารถนํามา สนบัสนนุหรือ ใช้เพ่ือการดบัเพลิงได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ ในท่ีนีกํ้าหนดไว้จํานวน 5 ปัจจยั คือ  1) สถานีดบัเพลิง (มีรถดบัเพลิงและเจ้าหน้าท่ี

พร้อมปฏิบตังิาน )ท่ีรับผิดชอบเขตพืน้ท่ีประเมิน 2) จํานวนหวัจา่ยนํา้ดบัเพลงิสาธารณะบริเวณ       

เขตพืน้ท่ีประเมิน หรือใกล้เคี ยงท่ีพร้อมใช้งาน โดยปรกตจิะต้องมีทกุระยะ ประมาณ  200 เมตร       

ในท่ีนีกํ้าหนดให้พืน้ท่ีประเมินทกุ 31,415.93 ตารางเมตร ต้องมีหวัจา่ยนํา้ดบัเพลงิสาธารณะ 1หวั 

ถ้ามีเศษให้ตดิตัง้เพิม่อีก 1 หวั  3) แหลง่นํา้สาธารณะ ภาย ในระยะ 50 เมตรจาก ขอบ เขต           

พืน้ท่ีประเมินท่ี สามารถนํามาใช้ดบัเพลิงในเขตพืน้ท่ีประเมินได้ทกุฤดกูาล  4) ถงัดบัเพลิงแบบ       

มือถือสาธารณะ ควรจะตดิตัง้ 1 ถงัทกุพืน้ท่ีเขตประเมิน 5 ไร่ เศษของ 5 ไร่ให้ตดิตัง้เพิ่มอีก 1 ถงั    

5) เคร่ืองสบูนํา้ดบัเพลิงของชมุชนท่ีอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานควรมี อยา่งน้อย 1 เคร่ือง ซึ่งนํา้หนกั

คะแนนในข้อนีจ้ะได้จากผลรวม ของคา่ นํา้หนกั คะแนน ตามหลกัเกณฑ์ จากปัจจยัตา่งๆ  และ       

ควรกําหนดพิกดัท่ีตัง้ของแหลง่นํา้และอปุกรณ์สนบัสนนุการดบัเพลิงตา่งๆ ด้วย  เพ่ือสามารถนํามา

พฒันาเป็นฐานข้อมลูเข้าสูร่ะบบสาธารณะได้ 

   13. กิจกรรมการมีสว่นร่วมภาคประชาชนในเขตพืน้ท่ีประเมิน หมายถึง ประชาชน

ในเขตพืน้ท่ีประเมินได้เข้าไปร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัหรือไม ่เชน่ 
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เป็นอาสาสมคัร อปพร. สมาชกิโครงการจดัการภยัพบิตัโิดยใช้ชมุชนเป็นฐาน  อาสาสมคัรดบัเพลิง 

เป็นต้น 

   14. บคุลากรท่ีทําหน้าท่ีเฝ้าระวงั ในเขตพืน้ท่ีประเมินและมีศกัยภาพในการ      

แจ้งเหตเุพลิงไหม้ได้ หมายถึง ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้เฝ้าระวงัเหตดุว่น เหตรุ้าย ตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้

ในเขตพืน้ท่ีประเมิน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน และหากเกิดเหตมีุความสามารถแจ้งหนว่ยงาน

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ เชน่ ไทยยาม อาสาสมคัรตา่งๆ หนว่ยรักษาความปลอดภยัของหมูบ้่าน เป็นต้น 

   15. อาคารท่ีกฎหมายควบคมุให้มีการตรวจสอบอาคารภายในเขตพืน้ท่ีประเมิน 

หมายถึง ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร ได้กําหนดให้อาคารบางประเภทต้องตรวจสอบระบบ

ความปลอดภยัของอาคารเป็นประจําทกุปี และต้องได้รับการรับรอง ระบบความปลอดภยัของ

อาคารจากผู้ตรวจสอบอาคารจงึจะสามารถใช้อาคารได้ ดงันัน้ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใน

ฐานะเจ้าพนกังานตามกฎหมายจะต้อง ดําเนินการให้มีผลบงัคบัใช้อยา่งจริงจงั หากไมดํ่าเนินการ

อาจทําให้ความเส่ียงอคัคีภยัเพิ่มขึน้ได้ 

   16. เวลาท่ีรถดบัเพลิงใช้ในการเดนิทางมาถึงพืน้ท่ีประเมิน หมายถึง เวลาท่ีไฟเร่ิม

ไหม้จนกระทัง่ เจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงสามารถเร่ิมฉีดนํา้ดบัเพลิง จะต้องดําเนินการได้ภายในเวลา 8 

นาที  ซึง่จากการทดลองพบวา่หากไฟไหม้นานกวา่ 8 นาที ไฟจะเร่ิมลามไปอาคารท่ีอยูห่า่ง 10 

เมตรจากการแผรั่ง สีของความร้อน  ดงันัน้ ถ้าสามารถเร่ิมฉีดนํา้ดบัเพลงิได้ทนัในเวลา 8 นาที จะ

สามารถป้องกนัการลามไฟได้ 

   17 . การฝึกซ้อมด้านอคัคีภยัของเจ้าหน้าท่ีในเขตพืน้ท่ีประเมิน หมายถึง 

เจ้าหน้าท่ีต้องมีความพร้อมในการปฏิบตักิารตอบโต้ไฟ ทัง้ด้านร่างกาย จติใจ ทกัษะ ความรู้ 

ตลอดจนเคร่ืองมือ อปุกรณ์ ต่ างๆ ความถ่ีในการฝึกซ้อมจงึมีความสําคญัตอ่ประสทิธิภาพในการ

ปฏิบตัภิารกิจ 

   18 . การฝึกซ้อมด้านอคัคีภยัของประชาชนในเขตพืน้ท่ีประเมิน หมายถึง 

ประชาชนในเขตพืน้ท่ีประเมินต้องมีความพร้อมในการปฏิบตักิารเม่ือเกิดอคัคีภยัขึน้ในชมุชน     

เพ่ือลดการสญูเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน เชน่ การแจ้งเหต ุการหนี การสนบัสนนุเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น 

   19. หมายเลขโทรศพัท์รับแจ้งเหตเุพลิงไหม้ในเขตพืน้ท่ีประเมินท่ีประชาชน

สามารถรับทราบได้โดยงา่ย หมายถึง โดยปรกตเิม่ือเกิดเหตเุพลิงไหม้ประชาชนจะเกิดความตกใจ 

ขาดสต ิในเขตพืน้ท่ีประเมินจงึควรมีการแจกจา่ยสตกิเกอร์ และตดิตัง้ป้ายแสดงหมายเลขโทรศพัท์

รับแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ท่ีประชาชนสามารถมองเห็นได้โดยง่าย เม่ือเกิดเหตุ จะได้สามารถแจ้งเหตไุด้

ในเวลาอนัรวดเร็ว 
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   20. ระบบแจ้งเตือนประชาชนท่ีมีในเขตพืน้ท่ีประเมินหากเกิดอคัคีภยั หมายถึง 

เม่ือเกิดเหตเุพลิงไหม้ในเขตพืน้ท่ีประเมิน ประชาชนในเขตพืน้ท่ีประเมินและพืน้ท่ี ข้างเคียงควร

ได้รับทราบเหตกุารณ์โดยเร็ว เพ่ือสามารถปฏิบตักิารตามแผนการฝึกซ้อมได้ทนัทว่งที ประชาชน   

ท่ีอาศัยอยูใ่นพืน้ท่ีข้างเคียงอาจสนบัสนนุการปฏิบตักิารได้อีกด้วย  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน     

จงึควรมีระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ เชน่ เสียงตามสายหรือหอกระจายขา่ว ไซเรน เป็นต้น แตต้่องนํา

ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้นีม้าเป็นสว่นหนึง่ของการซ้อมแผนเพ่ือป้องกนัการสบัสนและแตกต่ืน ตกใจ   

   21. แผนการจดัพืน้ท่ีพกัพิงและการจดัการสําหรับผู้ประสบอคัคีภยัในเขตพืน้ท่ี

ประเมิน หมายถึง หากชมุชนในเขตพืน้ท่ีประเมินได้มีแผนการจดัพืน้ท่ีพกัพิง และการจดัการใน

ด้านตา่งๆ ให้แก่ผู้ประสบอคัคีภยั เม่ือเกิดเหตทํุาให้มัน่ใจได้วา่ผู้ประสบอคัคีภยัจะได้รับกา ร

บรรเทาความเดือดร้อนในระดบัหนึง่ และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนกัถึงอนัตราย และ

ความเดือดร้อนจากอคัคีภยัของชมุชน 

   22. กองทนุสนบัสนนุ สงเคราะห์ผู้ประสบอคัคีภยัของชมุชน หมายถึง หากชมุชน

ในเขตพืน้ท่ีประเมินได้จดัให้มีกองทนุสนบัสนนุ สงเคราะห์ผู้ประสบอคัคีภั ย เม่ือเกิดเหตทํุาให้       

ผู้ประสบอคัคีภยัได้รับการชว่ยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนอยา่งรวดเร็ว 

   23. บนัทกึท้ายแบบประเมิน หมายถึง อาจมีข้อมลูบางประการท่ีผู้ประเมินเห็นวา่

สมควรจะบนัทกึไว้ เพราะอาจเป็นประโยชน์ตอ่การประเมนิความเส่ียงอคัคีภยั เพ่ือการปรับป รุง 

หรือเป็นข้อสงัเกต หรือเป็นข้อมลูประกอบการชีแ้จง หรือตอบข้อสงสยัจากผู้ เก่ียวข้อง  เชน่          

ช่ือ – ช่ือสกลุ ท่ีอยูข่องอาสาสมคัรในแบบประเมินข้อ 13 รายละเอียดเก่ียวกบับคุลากรท่ีทําหน้าท่ี

เฝ้าระวงั ในแบบประเมินข้อ 14  ความชดัเจนของเสียงตามสาย  หรือไซเรน กา รรับรู้หมายเลข

โทรศพัท์ของประชาชนเม่ือเกิดเหตเุพลิงไหม้ ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีดบัเพลงิรวมทัง้            

สภาพเคร่ืองมืออปุกรณ์ดบัเพลิง เป็นต้น 
 

   การบนัทกึท้ายแบบประเมินอาจใช้บนัทกึเหตผุลในการ ใช้ดลุยพินิจ เพ่ือให้หรือ

ไมใ่ห้คะแนนการประเมินในหวัข้อตา่งๆ ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน

นําไปใช้เพ่ือการบริหารจดัการด้านอคัคีภยัของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในเชิงบรูณาการ  ทัง้นี ้

เพ่ือมุง่หวงัให้ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในชมุชนมีประสิทธิภาพสงูสดุ และประชาชนในเขต

พืน้ท่ีท่ีได้รับการประเมิน ฯ จะได้รั บการจดัการให้ มีความเส่ียงตอ่การเกิดอคัคีภยัลดลง จงึไมมี่

เหตผุล ท่ีจะทําให้เกิดความขดัแย้งในการ ใช้ดลุยพินิจของผู้ ประเมิน  ตราบใดท่ีเหตผุลในการใช้  

ดลุยพนิจิยงัคงยดึเร่ืองความปลอดภยัเป็นสําคญั 
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วธิีการคาํนวณค่าคะแนน 
  

  เม่ือผู้ประเมินฯ ได้บนัทกึข้อมลูตามแบบประเมินฯ แล้ว ให้นําข้อมลูท่ีบนัทกึได้มา

ให้นํา้หนกัคะแนนตามหลกัเกณฑ์การประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน ในบทท่ี 3 โดยเร่ิมจาก

สมการประเมินความเส่ียงอคัคีภยั ดงันี ้   
 

 
 

โอกาสท่ีจะเป็นอันตราย 
 

  ให้พิจารณาจากลกัษณะกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในชมุชน โดยใช้ข้อมลูจากแบบประเมิน 

ข้อ 7 ซึง่จะให้นํา้หนกัคะแนนตามสิ่งท่ีมีโอกาสเป็นอนัตรายสงูท่ีสดุท่ีมีอยู่ ในเขตพืน้ท่ีประเมิน  เชน่ 

ในเขตพืน้ท่ีประเมินมี โรงงานผลิตสารเคมี สารพิษ ตามตารางที ่3.1 แสดงน้ําหนกัคะแนนส่ิงทีมี่

โอกาสเป็นอนัตรายของพืน้ทีแ่ละชมุชนทีป่ระเมิ นความเสีย่งอคัคีภยั  จดัวา่เป็นสิ่งท่ีมีโอกาสเป็น

อนัตรายมากจะได้ 3 คะแนน ถึงแม้วา่จะมีเพียงโรงงานเดียวก็ตาม เป็นต้น 
 

ผลกระทบ 
 

  ประกอบด้วย 2 สว่น คือ ผลกระทบตอ่บคุคล และผลกระทบตอ่ทรัพย์สิน        

โดยกําหนดให้มีนํา้หนกัคะแนนสว่นละ 1.50 คะแนน รวม 3.00 คะแนน 

  ผลกระทบต่อบคุคล  กําหนดความหนาแนน่ของประชากรในเขตพืน้ท่ีประเมิน

มากกวา่ 25 คน /ไร่ จะได้ 1.50 คะแนน ถ้าอยูร่ะหวา่ง 12–25 คน /ไร่ จะได้ 1.00 คะแนน ถ้า       

น้อยกวา่ 12 คน/ไร่ จะได้ 0.50 คะแนน 

  การประเมินจะใช้ข้อมลูจากแบบประเมิน ข้อ 4 หารด้วย ข้อ 3 เชน่ ประชากร     

ในข้อ 4 เทา่กบั 700 คน ข้อมลูจํานวนพืน้ท่ีใน ข้อ 3 เทา่กบั 27 ไร่ ดงันัน้  

ความหนาแนน่ของประชากร  =  700/27  =  25.92  คน/ไร่ 

ถือวา่มีประชากรหนาแนน่มาก จะได้ 1.50 คะแนน เป็นต้น 

  ผลกระทบต่อทรัพย์สิน  ให้คดิมลูคา่ การก่อสร้างอาคาร บวกกบั มลูคา่ทางธุรกิจ    

ในเขตพืน้ท่ีประเมินถ้าร้อยละ 10 ของทรัพย์สนิมีมลูคา่มากกวา่ 10 ล้านบาท จะได้ 1.50 คะแนน 

ถ้าอยูร่ะหวา่ง 1 – 10 ล้านบาท จะได้ 1.00 คะแนน ถ้าน้อยกวา่ 1 ล้านบาท จะได้ 0.50 คะแนน  

โดยมีลําดบัการคํานวณ ดงันี ้

ความเส่ียงอคัคีภยั      = 
โอกาสท่ีจะเป็นอนัตราย X ผลกระทบ 

ศกัยภาพ 
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  1. มลูคา่การก่อสร้างอาคาร 

1.1 นําจํานวนอาคารก่ึงถาวรใน วงเล็บ ข้อ 7.1 หารด้วยจํานวนอาคารใน ข้อ 7.1 

ถ้าคํานวณได้ มากกวา่ 0.50 ให้นําจํานวนอาคารในข้อ 7.1 คณูด้วย 0.16 จะได้มลูคา่การก่อสร้าง

อาคาร(ล้านบาท)ของข้อ 7.1 ถ้าคํานวณได้น้อยกวา่ 0.50 ให้นําข้อมลูจํานวนอาคารในข้อ 7.1 คณู

ด้วย 1.20 จะได้มลูคา่การก่อสร้างอาคาร(ล้านบาท)ของข้อ 7.1 ตวัอยา่งเชน่ 

- จํานวนอาคารใน ข้อ 7.1 = 320 หลงั 

- จํานวนอาคารก่ึงถาวรใน ข้อ 7.1 = 200 หลงั 

 
แสดงวา่ชมุชนนีมี้อาคารก่ึงถาวร ร้อยละ 62 .5 ซึง่ถ้ามากกวา่ร้อยละ 50 ให้ประเมินมลูคา่            

การก่อสร้างอาคาร ของข้อ 7.1 ทัง้หมดเป็ นอาคารก่ึงถาวร  ซึง่ประเมินให้หลงัละ 0.16 ล้านบาท  

ดงันัน้ 

 
1.2 พิจารณาข้อมลูจากแบบประเมินข้อ 7.2–7.7 โดยรวมพืน้ท่ีใช้สอยของอาคาร

ตัง้แตข้่อ 7.2-2.7 แล้วคณูด้วย 0.025 จะได้มลูคา่การก่อสร้างอาคาร (ล้านบาท )ของข้อ 7.2-7.7

ตวัอยา่งเชน่ 

- พืน้ท่ีใช้สอยของอาคารตัง้แตข้่อ 7.2-2.7 รวม 3,500 ตารางเมตร 

 มลูคา่การก่อสร้างอาคารของข้อ 7.2-7.7  =  3,500X0.025  =  87.5 ล้านบาท 

ดงันัน้ อาคารทัง้หมดในเขตพืน้ท่ีประเมินมีมลูคา่การก่อสร้าง = 51.20 + 87.5 = 138.70 ล้านบาท  
 

  2. มลูคา่ทางธุรกิจ 

ข้อมลูใน ข้ อ 6 คือ จํานวนภาษีตา่งๆ ท่ีจดัเก็บได้ในรอบปีท่ีผา่นมาในเขตพืน้ท่ี

ประเมิน(ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา )คณูด้วยอายกุารดําเนินการทางธรุกิจเทา่กบัมลูคา่ทาง

ธรุกิจ ตวัอยา่งเชน่ 

- ภาษีที่จดัเก็บได้(ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา) ในข้อ 6 = 15 ล้านบาท 

- อายกุารดําเนินการทางธุรกิจ = 5 ปี 

   มลูคา่ทางธุรกิจ = 15X5 = 75 ล้านบาท 

ดงันัน้ ผลกระทบตอ่ทรัพย์สินในเขตพืน้ท่ีประเมินหากเกิดอคัคีภยั = 138.70+75 = 213.70 ล้านบาท 

 ร้อยละของอาคารก่ึงถาวร(ข้อ 7.1)   = 
200 

320 
=  0.625 

มลูคา่การก่อสร้างอาคารของข้อ 7.1   = 320X0.16 =  51.20  ล้านบาท 

Download From www.jorpor.com



 41 

ร้อยละ 10 ของผลกระทบตอ่ทรัพย์สิน  = 213.70X0.10 = 21.37 ล้านบาท มากกวา่ 10 ล้านบาท    

จะได้ 1.50 คะแนน เป็นต้น 
 

  การพจิารณาความเส่ียงอคัคีภยัจากผลกระทบ หากเกิดอคัคีภยัเทา่กบัผลกระทบ

ตอ่บคุคลบวกกบัผลกระทบตอ่ทรัพย์สิน ดงันัน้ 

  ผลกระทบ = 1.50 + 1.50 = 3 คะแนน 
 

ศักยภาพ 
 

  ประกอบด้วย 3 สว่น คือ การป้องกนัการเกิดอคัคีภยั การตอบโต้ตอ่อคัคีภยั และ

การบรรเทา ชว่ยเหลือ เม่ื อเกิดอคัคีภยั โดยใช้ข้อมลูตัง้แต ่ข้อ 8 เป็นต้นไป  มีรายละเอียด และ

ตวัอยา่งการให้คะแนน ดงันี ้

  ดา้นการป้องกนัการเกิดอคัคีภยั 

  ข้อ 8 หาก ชมุชนมีระบบประเมินความเส่ียงและข้อมลูท่ีจําเป็น ฯ จะได้ 1.00 

คะแนน ถ้าไมมี่จะได้ 0.00 คะแนน 

  สมมตวิา่ชมุชนนีไ้มมี่ระบบประเมินความเส่ียงและข้อมลูท่ีจําเป็นฯ = 0.00 คะแนน 

  ข้อ 9 หากสามารถลากสายดบัเพลงิยาว 100 เมตร เข้าถึงทกุจดุในพืน้ท่ีประเมิน

จะได้ 0.80 คะแนน ถ้าเข้าได้มากกวา่คร่ึงหนึง่จะได้ 0.53 คะแนน ถ้าเข้าได้น้อยกวา่คร่ึงหนึง่  จะได้ 

0.26 คะแนน 

  สมมตวิา่ชมุชนนี ้ สามารถลาก สายดบัเพลงิยาว 100 เมตร เข้าถึงได้มากกวา่

คร่ึงหนึง่ของพืน้ท่ีประเมิน = 0.53 คะแนน 

  ข้อ 10 นําข้อมลูใน ข้อ 10 หารด้วยข้อมลูจํานวนครัวเรือนใน ข้อ 5 ถ้าได้ 1 แสดงวา่

ทกุครัวเรือนในเขตพืน้ท่ีประเมินมีถงัดบัเพลิงแบบมือถือจะได้ 0.40 คะแนน ถ้าได้มากกวา่ 0.50 

แตน้่อยกวา่ 1 จะได้ 0.26 คะแนน ถ้าได้มากกวา่ 0.10 แตน้่อยกวา่ 0.50 จะได้ 0.13 คะแนน ถ้าได้

น้อยกวา่ 0.10 จะได้ 0.00 คะแนน ตวัอยา่งเชน่ 

  -  จํานวนครัวเรือนในเขตพืน้ท่ีประเมินท่ีมีถงัดบัเพลิงแบบมือถือ = 150 ครัวเรือน 

  - จํานวนครัวเรือนทัง้หมดใน ข้อ 5 = 350 ครัวเรือน 

 
แสดงวา่ครัวเรือนในชมุชนนีมี้ถงัดบัเพลิงแบบมือถือร้อยละ 42.8 ซึง่จะได้ 0.13 คะแนน 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีถงัดบัเพลงิ   = 
150 

350 
=  0.428 

Download From www.jorpor.com



 42 

  ข้อ 11 นําข้อมลูใน ข้อ 11 หารด้วยข้อมลูจํานวนครัวเรือนใน ข้อ 5 ถ้าได้ 1 แสดงวา่

ทกุครัวเรือนในเขตพืน้ท่ีประเมินตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัจะได้ 0.40 คะแนน ถ้าได้มากกวา่ 

0.50 แตน้่อยกวา่ 1 จะได้ 0.26 คะแนน ถ้าได้มากกวา่ 0.10 แตน้่อยกวา่ 0.50 จะได้ 0.13 คะแนน 

ถ้าได้น้อยกวา่ 0.10 จะได้ 0.00 คะแนน ตวัอยา่งเชน่ 

  -  จํานวนครัวเรือนในเขตพืน้ท่ีประเมินท่ีตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนั = 20 ครัวเรือน 

  - จํานวนครัวเรือนทัง้หมดใน ข้อ 5 = 350 ครัวเรือน 

 
แสดงวา่ครัวเรือนในพืน้ท่ีประเมินนีต้ดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัร้อยละ 0.057 จะได้ 0.00 คะแนน 

  ข้อ 12 เป็นการสะสมคะแนนของ สิ่งตา่งๆ ท่ีชว่ยสนบัสนนุการดบัเพลิงของ

เจ้าหน้าท่ี โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

  ข้อ 12.1 หากพืน้ท่ีประเมินมีสถานีดบัเพลิงและเจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินรับผดิชอบ จะได้ 0.40 คะแนน ถ้าไมมี่ จะได้ 0.00 คะแนน 

  สมมตวิา่ พืน้ท่ีประเมิน นีมี้สถานีดบัเพลิงและเจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินรับผดิชอบ จะได้ 0.40 คะแนน 

  ข้อ 12.2 หากพืน้ท่ีประเมินมีหวัจา่ยนํา้ดบัเพลิงสาธารณะท่ีสามารถใช้งานได้  

อยา่งเพียงพอ จะได้ 0.20 คะแนน ถ้าไมมี่ จะได้ 0.00 คะแนน 

  สมมตวิา่พืน้ท่ีประเมิน นีมี้หวัจา่ยนํา้ดบัเพลงิสาธารณะท่ีสามารถใช้งานได้อยา่ง

เพียงพอ จะได้ 0.20 คะแนน 

  ข้อ 12.3 หากมีแหลง่นํา้สาธารณะในรัศมี 50 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีประเมนิ       

ท่ีสามารถนํา นํา้มาใช้ดบัเพลิงในเขตพืน้ท่ีประเมินได้ตลอดปี จะได้ 0.20 คะแนน ถ้าไมมี่ จะได้ 

0.00 คะแนน 

  สมมตวิา่ พืน้ท่ีประเมิน นีไ้ม่มีแหลง่นํา้สาธารณะในรัศมี 50 เมตร  และสามารถ    

นํานํา้มาใช้ดบัเพลิงในเขตพืน้ท่ีประเมินได้ตลอดปี จะได้ 0.00 คะแนน 

  ข้อ 12.4 หากพืน้ท่ีประเมินมีถงัดบัเพลิงแบบมือถือสาธารณะอยา่งเพียงพอ จะได้ 

0.20 คะแนน ถ้าไมมี่ จะได้ 0.00 คะแนน 

  สมมตวิา่พืน้ท่ีประเมินนีมี้ถงัดบัเพลิงแบบมือถือสาธารณะไมเ่พียงพอ จะได้ 0.00 

คะแนน 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีถงัดบัเพลงิ   = 
20 

350 
=  0.057 
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  ข้อ 12.5 หากพืน้ท่ีประเมินมีเคร่ืองสบูนํา้ดบัเพลิงชมุชน ท่ีพร้อมใช้งาน จะได้ 

0.20 คะแนน ถ้าไมมี่ จะได้ 0.00 คะแนน 

  สมมตวิา่พืน้ท่ีประเมินนีไ้มมี่เคร่ืองสบูนํา้ดบัเพลิงชมุชนท่ีพร้อมใช้งาน จะได้ 0.00 

คะแนน 

  ข้อ 13 หาก ประชาชนในเขตพืน้ท่ีประเมินเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกั บการ

ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั จะได้ 0.80 คะแนน ถ้าไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ 0.00 คะแนน 

  สมมตวิา่ประชาชนในเขตพืน้ท่ีประเมินนีไ้มไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั จะได้ 0.00 คะแนน 

  ข้อ 14 หากพืน้ท่ีประเมินมีบคุลากรท่ีทําหน้าท่ีเฝ้ าระวงัและมีศกัยภาพในการแจ้ง

เหตเุพลิงไหม้ได้ จะได้ 0.40 คะแนน ถ้าไมมี่ จะได้ 0.00 คะแนน 

  สมมตวิา่พืน้ท่ีประเมินนีไ้มมี่บคุลากรท่ีทําหน้าท่ีเฝ้าระวงั จะได้ 0.00 คะแนน 

  ข้อ 15 หากพืน้ท่ีประเมินไมมี่อาคารท่ีกฎหมายควบคมุให้มีการตรวจสอบอาคาร 

จะได้ 0.00 คะแนน แ ต่หาก มีอาคารดงักลา่ว ให้นําจํานวนอาคารท่ีผา่นการตรวจสอบตาม

กฎหมายหารด้วยจํานวนอาคารทัง้หมดท่ีต้องตรวจสอบ ถ้าได้ 1.00 จะได้ 0.00 คะแนน ถ้าได้

มากกวา่ 0.80 แตน้่อยกวา่ 1.00 จะได้ - 0.33 คะแนน ถ้าได้ระหวา่ง 0.60 ถึง 0.80 จะได้ - 0.66 

คะแนน ถ้าได้น้อยกวา่ 0.60 จะได้ -1.00 คะแนน ตวัอยา่ง เชน่ 

  -  จํานวนอาคารท่ีต้องตรวจสอบตามกฎหมาย 5 อาคาร 

  -  จํานวนอาคารท่ีผา่นการตรวจสอบตามกฎหมาย 3 อาคาร 

 
แสดงวา่อาคารในพืน้ท่ีประเมินนีผ้า่นการตรวจสอบตามกฎหมาย 0.60 จะได้ -0.66 คะแนน 

  ดา้นการตอบโตก้ารเกิดอคัคีภยั 

   ข้อ 16 หาก รถดบัเพลิงเดนิทางมาถึงพืน้ท่ีประเมิน และเร่ิมฉีดนํา้ดบัเพลิง ได้

หลงัจากไฟเร่ิมลกุไหม้ ภายในเวลา 8 นาที จะได้ 1.00 คะแนน ระหวา่ง 8 ถึง 12 นาที จะได้ 0.66 

คะแนน ระหวา่ง 12 ถึง 15 นาที จะได้ 0.33 คะแนน ถ้านานกวา่ 15 นาที จะได้ 0.00 คะแนน 

   สมมตวิา่รถดบัเพลิงเดนิทางมาถึงพืน้ท่ีประเมินและเร่ิมฉีดนํา้ดบัเพลิงได้หลงัจาก

ไฟเร่ิมลกุไหม้แล้ว เป็นเวลา 15 นาที จะได้ 0.33 คะแนน 

ร้อยละของอาคารท่ีผา่นการตรวจสอบ   = 

    

3 

5 
=  0.60 
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   ข้อ 17 หากเจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงท่ีรับผิดชอบในเขตพืน้ท่ีประเมิน มีการฝึกซ้อมด้าน

อคัคีภยัเดือนละหนึง่ครัง้หรือมากกวา่ จะได้ 0.50 คะแนน สองเดือนตอ่ครัง้ จะได้ 0.33 คะแนน 

สามเดือนตอ่ครัง้ จะได้ 0.16 คะแนน มากกวา่สามเดือนตอ่ครัง้ จะได้ 0.00 คะแนน 

   สมมตวิา่เจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงท่ีรับผิดชอบในเขตพืน้ท่ีประเมินมีการฝึกซ้อมด้าน

อคัคีภยัสามเดือนตอ่ครัง้ จะได้ 0.16 คะแนน 

   ข้อ 18 หากประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพืน้ท่ีประเมินได้รับการฝึกซ้อมด้านอคัคีภยั

ปีละหนึง่ครัง้หรือมากกวา่ จะได้ 0.50 คะแนน สองปีตอ่ครัง้ จะได้ 0.33 คะแนน  สามปีตอ่ครัง้    

จะได้ 0.16 คะแนน มากกวา่สามปีตอ่ครัง้ จะได้ 0.00 คะแนน 

   สมมตวิา่ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพืน้ท่ีประเมินมีการฝึกซ้ อมด้านอคัคีภยั        

ปีละครัง้ จะได้ 0.50 คะแนน 

   ข้อ 19 หาก ในเขตพืน้ท่ีประเมินมีหมายเลขโทรศพัท์รับแจ้งเหตเุพลิงไหม้ท่ี

ประชาชนสามารถรับทราบได้โดยงา่ย จะได้ 0.50 คะแนน ถ้าไมมี่ จะได้ 0.00 คะแนน 

   สมมตวิา่ ในเขตพืน้ท่ีประเมินไมมี่หมายเลขโทรศพัท์รับแจ้งเหตเุ พลิงไหม้ท่ี

ประชาชนสามารถรับทราบได้โดยงา่ย จะได้ 0.00 คะแนน 

   ข้อ 20 หาก ในเขตพืน้ท่ีประเมินมีระบบแจ้งเตือนประชาชน หรือ ประชาชน

สามารถรับทราบได้ หากเกิดอคัคีภยั เชน่ เสียงตามสาย หอกระจายขา่ว หรือไซเรน เป็นต้น จะได้ 

0.50 คะแนน ถ้าไมมี่หรือประชาชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี ประเมินไมไ่ด้ยิน เสียง แจ้งเตือน  จะได้ 0.00 

คะแนน 

    สมมตวิา่ในเขตพืน้ท่ีประเมินมีเสียงตามสาย หรือได้ยินเสียงตามสายและ

สามารถใช้แจ้งเตือน หรือแจ้งเหตไุฟไหม้ได้ จะได้ 0.50 คะแนน 

   ดา้นการบรรเทา ช่วยเหลือหากเกิดอคัคีภยั 

   ข้อ 21 หากชมุชนในเขตพืน้ท่ีประเมินมี แผนการจดัพืน้ท่ีพกัพิงและการจดัการ

สําหรับผู้ประสบอคัคีภยั จะได้ 0.50 คะแนน ถ้าไมมี่ จะได้ 0.00 คะแนน 

   สมมตวิา่ชมุชนในเขตพืน้ท่ีประเมิน ไม่มีแผนการจดัพืน้ท่ีพกัพิงและการจดัการ

สําหรับผู้ประสบอคัคีภยั จะได้ 0.00 คะแนน 

   ข้อ 22 หากชมุชนในเขตพืน้ท่ีประเมินมี กองทนุสนบัสนนุ สงเคราะห์ผู้ประสบ

อคัคีภยัของชมุชน จะได้ 0.50 คะแนน 

   สมมตวิา่ชมุชนในเขตพืน้ท่ีประเมินไมมี่กองทนุสนบัสนนุ สงเคราะห์ผู้ประสบ

อคัคีภยัของชมุชน จะได้ 0.00 คะแนน 
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ตัวอย่างการจัดระดับความเส่ียง 
 

โอกาสท่ีจะเป็นอันตราย 
 

   พืน้ท่ีประเมินตามตวัอยา่งมีสิ่งท่ีมีโอกาสเป็นอนัตรายมากจะได้ 3 คะแนน 
 

ผลกระทบ 
 

   พืน้ท่ีประเมินตามตวัอยา่งมีผลกระทบทัง้ตอ่บคุคลและตอ่ทรัพย์สินรวม 3 คะแนน 
 

ศักยภาพ 
 

  ดา้นการป้องกนัการเกิดอคัคีภยั 

   ผลรวมคะแนนจากข้อ 8 ถึง ข้อ 15 เทา่กบั  0.60 คะแนน 

  ดา้นการตอบโตก้ารเกิดอคัคีภยั 

   ผลรวมคะแนนจากข้อ 16 ถึง ข้อ 20 เทา่กบั 1.49 คะแนน 

   ดา้นการบรรเทา ช่วยเหลือหากเกิดอคัคีภยั 

   ผลรวมคะแนนจากข้อ 21 ถึง ข้อ 22 เทา่กบั 0.00 คะแนน 

   พืน้ท่ีประเมินตามตวัอยา่งมีศกัยภาพในการป้องกนั ตอบโต้ และบรรเทา ชว่ยเหลือ 

รวม 2.09 คะแนน 
    

   จากสมการประเมินความเส่ียงอคัคีภยั 

 

 
 

  พืน้ท่ีชมุชนตวัอย่างสมมติมีความเส่ียงอคัคีภยัระดบั  ปานกลาง 
 

ผลผลิตของการประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในชุมชน 
 

  เม่ือได้ดําเนินการประเมินและจดัระดบัความเส่ียงอคัคีภยัในแตล่ะชมุชนหรือแตล่ะ

สว่นของชมุชนแล้ว ผลของการประเมินจะนําเสนอในสองรูปแบบ คือ 

ความเส่ียงอคัคีภยั      = 
โอกาสท่ีจะเป็นอนัตราย X ผลกระทบ 

ศกัยภาพ 

 ความเส่ียงอคัคีภยั     = 
3 X 3 

2.09 
=   4.31  คะแนน 
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   1. จดัทําแผนท่ีชมุชนหรือแตล่ะสว่นของชมุชนท่ีได้รับการประเมิน โดยระบตํุาแหนง่

การตดิตัง้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ เชน่ หมายเลขโทรศพัท์แจ้งเหตไุฟไหม้ เหตดุว่น เหตรุ้าย เป็นต้น แล้วนําไปตดิตัง้ในบริเวณ

พืน้ท่ีประเมินประมาณ 2 ถึง 3 จดุ ให้มีขนาดใหญ่เพียงพอท่ีคนในชมุชนและผู้มาชว่ยเหลือสามารถ

รับทราบข้อมลูท่ีเก่ียวข้องได้โดยงา่ยเม่ือเกิดอคัคีภยั 

  2. จดัทําแผนท่ีเหมือนข้อ 1. และใส่ข้อมลูท่ีได้จากการประเมินในขนาดท่ีสามารถ

พกพาได้โดยสะดวก เพ่ือนําข้อมลูไปใช้ในการบริหารจดัการ 

 

ตวัอย่างแผนท่ีชุมชนหรือแต่ละส่วนของชุมชนท่ีได้รับการประเมนิ 

 

 

 
 

หมายเลขโทรศัพท์

 เพลงิไหม้  199 

เหตุด่วน เหตุร้าย  191 

ชุมชน...ตวัอย่างสมมติ.... 

แผนท่ีชุมชน…ตัวอย่างสมมติ..เทศบาล............  อาํเภอ..........  จังหวัด............. 
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ตัวอย่างข้อมูลการประเมินความเส่ียงอัคคีภัยเพ่ือการบริหารจัดการ 
 

สัญลักษณ์

อปท.

พื้นที่ประเมิน

ข้อมูลศักยภาพของพื้นที่และชุมชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย
สําหรับใช้ประกอบการบริหารจัดการสาธารณภัย

ด้านการป้องกันการเกิดอัคคีภัย
1. ระบบประเมินความเสี่ยง ไม่มี

2. ความสามารถในการลากสายดับเพลิงยาวประมาณ 100 เมตร  เข้าถึงมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเมิน

3. ความพอเพียงของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยประจําบ้าน

3.1 ถังดับเพลิงแบบมือถือ มีร้อยละ 42.80 ของครัวเรือน

3.2 อุปกรณ์ตรวจจับควัน(Smoke Alarm) มีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของครัวเรือน

4. ความเพียงพอของอุปกรณ์สนับสนุนการดับเพลิงของเจ้าหน้าที่

- สถานีดับเพลิงที่รับผิดชอบ มี

- หัวจ่ายนํ้าดับเพลิงสาธารณะ มีเพียงพอ

- แหล่งนํ้าสาธารณะที่สามารถนํามาใช้ดับเพลิง ไม่มี

- ถังดับเพลิงแบบมือถือสาธารณะ มีไม่เพียงพอ มี

- เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงของชุมชน ไม่มี

5. การมีส่วนร่วมภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย ไม่มี

6. บุคลากรที่ทําหน้าที่เฝ้าระวังอัคคีภัย ไม่มี

7. อาคารที่กฎหมายควบคุมให้มีการตรวจสอบ ม ี5 อาคาร ผ่านการตรวจ 3 อาคาร

ด้านการตอบโต้การเกิดอัคคีภัย
1. เวลาที่รถดับเพลิงใช้ในการเดินทางมาถึง 15 นาที

2. ความถี่ในการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่ สามเดือนครั้ง

3. ความถี่ในการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยของประชาชน ปีละครั้ง

4. ระบบการสื่อสารเมื่อเกิดอัคคีภัย

- หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีดับเพลิงที่ประชาชนสามารถรับทราบได้โดยง่าย ไม่มี

- มีระบบแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดอัคคีภัย มีเสียงตามสาย

ด้านการบรรเทา ฟื้นฟูเมื่อเกิดอัคคีภัย
1. แผนจัดพื้นที่พักพิงและการจัดการสําหรับผู้ประสบอัคคีภัย ไม่มี

2. กองทุนสนับสนุน สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยของชุมชน ไม่มี

ปานกลางระดับความเสี่ยง

ตัวอย่างสมมติชื่อชุมชน

4.31ระดับคะแนน

25 มกราคม  2551วันที่ประเมิน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงาน

วิศวกรโยธา 8 วช.ตําแหน่ง

นายสหัสชัย  เรียงรุ่งโรจน์ผู้ประเมิน

เทศบาล........... อําเภอ.......... จังหวัด...........

ข้อสังเกต/เสนอแนะ
1. ถังดับเพลิงแบบมือถือสภาพค่อนข้างเก่าควรตรวจสอบ

สภาพถังและวันหมดอายุของเคมีดับเพลิงทุก 6 เดือน

2. หัวจ่ายนํ้าดับเพลิงสาธารณะควรได้รับการทดสอบการใช้งาน

และบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอทุก 1 ปี

3. ประชาชนในพื้นที่ให้ความไว้วางใจกับหน่วยดับเพลิงของ

เทศบาลมากเกินไป จึงควรสร้างความตระหนักในเรื่องอัคคีภัย

ให้กับประชาชนมากขึ้น
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บทที่ 5 
 

การนําผลการประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในชุมชนไปใช้ในการบริหารจัดการ 
 

แนวทางการปฏบัิติ 
 

ผูดํ้าเนินการ 
 

การประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชนมีวิธีการนําไป ปฏิบตัิได้ในหลายรูปแบบ 

ขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมของแตล่ะพืน้ท่ี เชน่  

1. กลุม่งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเ ป็นผู้ ดําเนินการ หากบคุลากรใน

สว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูท่ีใช้ในการประเมิน เชน่ ข้อมลูทางทะเบียนราษฎร์ ข้อมลูทางภาษี     

ข้อมลูอาสาสมคัรตา่งๆ เป็นต้น ของ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  และประชาชนในพืน้ท่ีมี         

ความร่วมมือกนัอยูใ่นระดบัสงู ก็สามารถดําเนินกา รได้ ซึง่จะทําให้เกิดความคลอ่งตวัในการ

ปฏิบตังิาน แตจ่ะขาดกระบวนการมีสว่นร่วม ทําให้ ผู้ เก่ียวข้องไม่ตระหนกัในความสําคญัของเร่ือง

การประเมินความเส่ียงอคัคีภยั 

2. ตัง้คณะทํางานเป็นผู้ ดําเนินการ โดยให้ผู้ เก่ียวข้องจากหนว่ยงานตา่งๆ เป็น

คณะทํางาน ซึง่จะสามารถแก้ไขปัญหาเร่ื องข้อมลูท่ีจะนํามาใช้ในการประเมิน และสามารถ

ผลกัดนัให้เกิดการบริหารจดัการอคัคีภยัในเชิงบรูณาการได้ง่ายขึน้ แตอ่าจต้องใช้เวลาในการ

ดําเนินการมากขึน้  และขาดกระบวนการมีสว่นร่วมกบัภาคประชาชน ดงันัน้ ภาคประชาชนใน

ชมุชนจะต้องให้ความร่วมมือในการดําเนินการจงึจะประสบความสําเร็จ 

3. เจ้าหน้าท่ีและภาคประชาชนร่วมกนัดําเนินการ ในสว่นของเจ้าหน้าท่ี           

ให้พิจารณาดําเนินการให้เหมาะสม กบัสภาพแวดล้อม ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ในสว่นของ              

ภาคประชาชนจะสามารถดําเนินการได้ทัง้ในชมุชนท่ีภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และไมเ่ข้มแข็ง 

แตห่ากชมุชนพร้อมให้ความร่วมมือ จะทําให้ผล ท่ีได้จากการประเมนิความเส่ียงอคัคีภยั สามารถ

พฒันาตอ่ไปได้ จงึนา่ จะเป็นวิธีการท่ีดีวิธีการหนึง่หากมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม จะสามารถ

ดําเนินการได้ 
 

ดงันัน้ การท่ีจะกําหนดวิธีการดําเนินการเพ่ือให้การประเมินความเส่ียงอคัคีภยัใน

ชมุชนประสบผลสําเร็จ และสามารถดําเนินการตอ่ไปจนความเส่ียง อคัคีภยัลดลง จงึควรวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมของพืน้ท่ี และองค์กรก่อนการตดัสินใจ เลือกวิธีดําเนินการ  โดยอาจพจิารณาข้อมลู

สว่นหนึง่จาก ตารางท่ี 5.1 แสดงการวิเคราะห์วิธีการประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงการวิเคราะห์วิธีการประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน 
 

รายการ 
วิธีดาํเนินการ 

ก ข ค ง 

ข้อดี     

1. สามารถดําเนินการได้อยา่งรวดเร็ว √    

2. มีความคลอ่งตวัในการดําเนินการสงู √    

3. ข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการประเมินมีความนา่เช่ือถือสงู  √ √ √ 

4. เจ้าหน้าท่ีหนว่ยตา่งๆ มีสว่นร่วมในการประเมิน  √ √ √ 

5. ประชาชนในชมุชนมีสว่นร่วมในการประเมิน    √ 

6. บรูณาการกบัหนว่ยงานตา่งๆ เพ่ือลดความเส่ียงได้งา่ย   √ √ 

7. เป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาภายในชมุชนได้    √ 

ข้อเสีย     

1. ไมส่ามารถดําเนินการให้รวดเร็วได้  √ √ √ 

2. มีความคลอ่งตวัในการดําเนินการต่ํา  √ √ √ 

3. ข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการประเมินอาจมีความคลาดเคล่ือนสงู √    

4. เจ้าหน้าท่ีหนว่ยตา่งๆ ไมมี่สว่นร่วมในการประเมิน √    

5. ประชาชนในชมุชนไมมี่สว่นร่วมในการประเมิน √ √ √  

6. บรูณาการกบัหนว่ยงานตา่งๆ เพ่ือลดความเส่ียงได้ยาก √    

7. ไมส่ามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาภายในชมุชน √ √ √  

เงือ่นไขสภาพแวดลอ้มทีส่ามารถดําเนินการไดสํ้าเร็จ     

1. มีความร่วมมือภายในองค์กรสงู √    

2. มีความร่วมมือระหวา่งองค์กรสงู √ √   

3. กระบวนการประชาสงัคมภายในชมุชนเข้มแข็ง √ √ √  
 

หมายเหต ุ

ก   หมายถึง งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ข หมายถึง คณะทํางานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ค หมายถึง คณะทํางานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินร่วมกบัหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ง หมายถึง เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินร่วมกบัภาคประชาชนในชมุชน 
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การจดัการกบัผลการประเมิน 
 

   เม่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ดําเนินการประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน

ทกุชมุชนในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ให้ดําเนินการ ดงันี ้

1. จดักลุม่ระดบัความเส่ียงของเขตพืน้ท่ีประเมินออกเป็น 3 กลุม่ คือ เขตพืน้ท่ี

ประเมินท่ี มีระดบัความเส่ียงสงู เขตพืน้ท่ีประเมินท่ีมีระดบัความเส่ียงปานกลาง และเขตพืน้ท่ี

ประเมินท่ีมีระดบัความเส่ียงต่ํา 

2. นําเขตพืน้ท่ีประเมินท่ีมีระดบัความเส่ียงสงู ทัง้หมดมาพจิารณา โดยจําแนก

ปัจจยัท่ี มีผล ทําให้มีระดบัความเส่ียงสงู ของแตล่ะเขตพืน้ท่ีประเมิน แล้วนํามารวบรวมเ ป็น

หมวดหมู ่เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณแตล่ะปัจจยั 

3. หากเขตพืน้ท่ีประเมินท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูทัง้หมดมีปริมาณไมม่ากนกั อาจ

นํากลุม่เขตพืน้ท่ีประเมินท่ีมีระดบัความเส่ียงปานกลาง และมีระดบัคะแนนสงูมาพิจารณา

ตามลําดบั แล้วให้ดําเนินการเชน่เดียวกบั ข้อ 2 เพ่ือจะได้นําข้อมู ลท่ีได้มาบริหารจดัการให้ระดบั

ความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชนลดลงตอ่ไป 
 

การบริหารจดัการเพือ่ลดความเสีย่งอคัคีภยัในชมุชน 
 

    เม่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีข้อมลูปัจจยัและปริมาณ ที่มีผลทําให้มีระดบั

ความเส่ียงสงูของแตล่ะเขตพืน้ท่ีประเมินแล้ว ให้จําแนกปัจจยัตา่งๆ ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 

1. ปัจจยัท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถดําเนินการเพ่ือลดระดบั      

ความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชนได้เอง อาจจดัตัง้งบประมาณเพ่ือดําเนินการในรอบปีงบประมาณถดัไป 

2. ปัจจยัท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไมส่ามารถดําเนินการเพ่ือลดระดบั      

ความเส่ียงอคัคีภยัใน ชมุชนได้เอง ให้ประสานขอรับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานท่ีมีภารกิจ

เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการ ซึง่การแสดงเหตผุล เพ่ือขอรับการสนบัสนนุ ท่ีได้จากผล การประเมิน    

ความเส่ียงอคัคีภยัอยา่งเป็นระบบ จะทําให้ ข้อมลูท่ีหนว่ยงานตา่งๆ นําไปประกอบการพจิารณา     

มีความนา่เช่ือถือ 
 

แนวทางการนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 
 

  “คูมื่อปฏิบตักิาร ประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน ” สามารถนําไป ปรับใช้ให้

เกิดประโยชน์ในการบริหารจดัการสาธารณภยัด้านอคัคีภยั ได้ในหลาย ประการ ซึง่ในท่ีนีจ้ะได้

ยกตวัอยา่งการนําไปประยกุต์ใช้ในบางประการ ดงันี ้
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1.  สนบัสนนุการ จดัการภยัพบิตัโิดยอาศยัชมุชนเป็นฐาน  ซึง่การจดัการภยัพบิตัิ

โดยอาศยัชมุชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM) เป็นผล    

ท่ีได้จากการเสนอในท่ีประชมุนานาชาตเิก่ียวกบัการลดความเส่ียงจากภยัพบิตัิ  โดยต้องใช้พลงั

ของคนในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม ในการวางแผน ตดัสินใจ กําหนดแนวทางแก้ปัญหา และบริหาร

จดัการภยั โดยใช้ทรัพยากรและบคุลากรภายในชมุชน ซึง่มีจดุมุง่หมายเพ่ือลดความเส่ียงภยัของ

ชมุชน และเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการจดัการกบัภยัตา่งๆ ของคนในชมุชน  โดยให้มีการ

เตรียมความพร้อม ในการดําเนินการป้องกนั แก้ไข บรร เทา ฟืน้ฟ ูค วามเสียหายจากภยัพบิตัด้ิวย

ตนเอง ก่อนท่ีหนว่ยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความชว่ยเหลือ 
   

รูปแบบการดําเนินการจดัการภยัพบิตัโิดยอาศยัชมุชนเป็นฐาน  ซึง่ ใช้ วิธีการ

ร่วมกนัคดิ ร่วมกนัทําของคนในชมุชน นัน้ อาจขาดองค์ความรู้ในเชงิวิชาการ  และ/หรือเคร่ืองมือ

บางอยา่ง  มาใช้ในการบริหารจดัการ จงึเป็นหน้าท่ีของ สว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง จะต้องเข้ามาเป็น

ผู้สนบัสนนุ  
 

“คูมื่อปฏิบตักิารประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน ” ท่ีกรมป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัสร้างขึน้ จงึเป็นเคร่ืองมือชนิดหนึง่ ท่ีสามารถสนบัสนนุการดําเนินการในกระบวนการ

จดัการภยัพบิตัโิดยอาศยัชมุชนเป็นฐานได้ ดงันี ้
 

เม่ือชมุชนจดัให้มีการประชมุ เพ่ือร่วมกนัแสดงความคดิเห็น ถึงภยัตา่งๆ ท่ีอาจ

เกิดขึน้ในชมุชนแล้ว หากอคัคีภยัเป็นภยัท่ีชมุชนนัน้เห็นพ้องต้องกนัวา่มีโอกาสท่ีจะเกิดขึน้ได้        

ในชมุชน และชมุชนคดิวา่เป็นภยัคกุคาม แตช่มุชนมีพืน้ท่ีมากอาจทําให้การจดัลําดบัความเส่ียงไม่

สอดคล้องตามหลกัวิชาการ วา่ควรจะจดัการลดความเส่ียงในพืน้ท่ีสว่น ใดก่อน – หลงั และควรจะ

จดัการอยา่งไรให้สามารถลดความเส่ียงได้มากท่ีสดุภายใต้ข้อจํากดัของทรัพยากรท่ีต้อง การขอรับ

การสนบัสนนุจากหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ชมุชนจงึต้องดําเนินการประเมินความเส่ียงอคัคีภยั

ตามหลกัวิชาการ ในชมุชนของตนเอง หรือร้องขอ หรือร่วมกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ดําเนินการ เพ่ือจดัลําดบัความเส่ียง และนําข้อมลู ปัจจยัท่ีทําให้เกิดความเส่ียงมาดําเนินการ       

ในสว่นท่ีชมุชนสามารถดําเนินการเองได้ ใ นสว่นท่ีต้องขอรับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานภายนอก

ก็สามารถนําข้อมลูท่ีได้มาจดัทําแผนงานโครงการภายใต้ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ 

2.  สนบัสนนุการสร้างความตระหนกัด้านอคัคีภยัในชมุชน  ซึง่เป้าหมาย ในการ

พฒันางานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (หนว่ยดบัเพลงิ ) โดยปรกติ จะมุง่เน้นการเตรี ยม    

ความพร้อมของบคุลากร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ตา่งๆ ดงันัน้ หากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน          
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ให้ความสําคญั และหวัหน้าหนว่ยงานมีความเข้มแข็งก็จะทําให้งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั                 

มีประสิทธิภาพ แตสํ่าหรับงานสาธารณภยั โดยเฉพาะด้านอคัคีภยั ความมีประสิทธิภาพของหนว่ย

ดบัเพลิง อยา่งเดียว อาจไม่ เพียงพอ  ความพร้อมของชมุชนก็มีความสําคญัไมย่ิ่งหยอ่นกวา่กนั  

เน่ืองจากความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสดุท่ีสามารถลดความสญูเสียจาก

อคัคีภยัได้ และไมมี่ใครท่ีสามารถแก้ไขปัญหาอคัคีภยัได้รวดเร็วเทา่กบัคนในชุ มชน ถ้าหากได้รับ

การเตรียมความพร้อม  และสร้างความตระหนกัด้านอคัคีภยัไว้ในจิตสํานกึของคนในชมุชน  ซึง่ได้

เสนอตวัอยา่งแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างจติสํานกึผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมไว้ ดงันี ้
 

ความคาดหวงัของชมุชนทีมี่ต่อหน่วยดบัเพลิง 
 

การลงไปปฏิบตังิานในพืน้ท่ีแห่ งหนึง่ของคณะผู้จดัทําคูมื่อปฏิบตักิารประเมิน

ความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน เพ่ือทดสอบแบบประเมินฯ พบวา่ชมุชนมีความเช่ือมัน่ตอ่หนว่ย

ดบัเพลิงท่ีรับผิดชอบพืน้ท่ีในชมุชนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นหนว่ยดบัเพลิงท่ีมีศกัยภาพในการ

ปฏิบตังิานสงู ข้อมลูท่ีได้อาจทําให้ประเมิน เบือ้งต้นได้วา่ชมุชนท่ีอยูใ่นเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของ

หนว่ยดบัเพลงินี ้นา่จะมีความเส่ียงอคัคีภยัต่ํา แต่ สําหรับเร่ืองการบริหารจดัการอคัคีภยัอาจต้องมี

มมุมองท่ีตา่งออกไป  ซึง่การละเลยท่ีจะเตรียมความพร้อม ของชมุชน  เชน่ การจดจําหมายเลข

โทรศพัท์แจ้งเหตเุพลิงไหม้  การฝึก ซ้อมป้องกนัและระงบัอคัคีภยั เป็นต้น เป็นเหตใุห้ เกิดความ

สญูเสียมากเกินกวา่ท่ีควรจะเป็น 
 

เวลาในการเข้าถึงจดุเกิดเหตแุละเร่ิมปฏิบตักิารเป็นเร่ืองท่ีสําคญัท่ีสดุสําหรับ

อคัคีภยั ดงันัน้เวลาท่ีน้อยท่ีสดุในการเข้าถึงจดุเกิดเหตแุละเร่ิมปฏิบตักิารหรือการแจ้งเหตใุห้

ผู้ รับผิดชอบทราบ ต้องมาจากความพร้อมของชมุชนเองทัง้ในด้าน บคุลากร เคร่ืองมือและอปุกรณ์

ตา่งๆ ความเช่ือมัน่ และความคาดหวงัของชมุชนท่ีมีตอ่หนว่ยดบัเพลิงมากเกินไป  ซึง่มกัจะเกิดกบั

หนว่ยดบัเพลงิท่ีมีศกัยภาพในการปฏิบตังิานสงู ทําให้เกิดความประมาท ขาดความตระหนกัถึง

อนัตรายและความสญูเสียท่ีเกิดขึน้ ไมพ่ยายามพึง่ตนเอง ซึง่ในเร่ืองอคัคีภยัถือวา่เป็นอนัตราย  

เพราะหากเกิดเพลงิไหม้ความพร้อมของชมุชนจะเป็นสิง่ท่ีสามารถชว่ยลดความสญูเสียจาก

อคัคีภยัได้มีประสิทธิภาพท่ีสดุ ซึง่หลกัเกณฑ์การประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชนนี ้จะมุง่เน้ น

ให้ชมุชนมีความพร้อมทัง้ในมิตขิองการป้องกนั การตอบโต้การเกิดอคัคีภยั รวมทัง้การบรรเทา 

ชว่ยเหลือเม่ือเกิดอคัคีภยั 
   

Download From www.jorpor.com



 53 

ดงันัน้ การ ประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน จะสามารถทําให้ผู้ ท่ีมีหน้าท่ี

รับผดิชอบสามารถทราบถึงประเดน็ปัญหานีไ้ด้ และสามารถนําข้อมลูมาวางแผนบริ หารจดัการ

อคัคีภยัในชมุชนได้ เชน่ จดัทําสติก๊เกอร์หมายเลขโทรศพัท์แจ้งเหตดุว่น เหตรุ้าย ปิดไว้ประจําบ้าน 

หรือสถานท่ีสาธารณะท่ีสามารถเห็นได้ง่าย การจดัประชมุในชมุชนเส่ียงอคัคีภยั เพ่ือสร้างความ

ตระหนกัถึงอนัตรายและความสญูเสียหากเกิดอคัคีภยั  การประกาศประชาสมัพนัธ์ หมายเลข

โทรศพัท์แจ้งเหตดุว่น เหตรุ้าย เป็นต้น 
 

ชมุชนขาดจิตสํานึกดา้นสาธารณภยั 
 

  ปัญหาท่ีพบมากอีกประการหนึง่ ชมุชนขาดจติสํานกึด้านสาธารณภยั 

ตวัอยา่งเชน่ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัถกูโจรกรรม ถกูทําลาย ทําให้

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องสญูเสี ยงบประมาณ ในการจดัหาทดแทน เป็นจํานวนมาก องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินบางแหง่ก็ยอมแพ้ตอ่ปัญหานี ้จงึไมจ่ดัสรรงบประมาณมาจดัซือ้ทดแทน ทําให้

ปัญหาอคัคีภยัมีมากขึน้ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน บางแหง่ท่ีไมย่อมแพ้ก็ปรับวิธีดําเนินการ  เชน่ 

ปัญหาท่ีวยัรุ่นในชมุชนนําถงัดบัเพลิงแบ บมือถือไปฉีดเลน่ ก็จะแก้ปัญหา โดยนําถงัดบัเพลงิแบบ

มือถือไปตดิตัง้ในบริเวณท่ีมีคนดแูล แตอ่าจไมส่อดคล้องกบัสภาพพืน้ท่ี และลกัษณะความจําเป็น

ในการใช้งาน ทําให้มีปัญหาด้านอคัคีภยัเชน่เดียวกนั 
 

  การจดักระบวนการมีสว่นร่วมในชมุชนอาจเป็นวิธีการแก้ไขปัญหานีไ้ด้วิธีหนึ่ ง 

การให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการประเมินความเส่ียงอคัคีภยัของชมุชนตนเอง เม่ือพบวา่ชมุชนท่ี

ตนเองอาศยัอยูมี่ความเส่ียงอคัคีภยั  และคนในชมุชนรับรู้วา่ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ในการป้องกนัและ

ระงบัอคัคีภยั ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จดัหามาให้ให้เป็นปัจจยัสําคญัประการหนึง่ท่ี สามารถ

ชว่ยลดความเส่ียงอคัคีภยัลงได้ ผู้ นําชมุชน ผู้ปกครอง และสมาชิกในชมุชนจะชว่ยกนัดแูล ห้าม

ปราบ ตกัเตือน หรือร่วมกนักําหนดมาตรการทางสงัคม ของชมุชน  ซึง่อาจทําให้ปัญหาดงักลา่ว

บรรเทาเบาบาง หรือยตุลิงได้ 
 

ความขดัแยง้ระหว่างความปลอดภยักบัความอยู่รอดทางการเมืองของผูบ้ริหาร 
 

ผู้บริหารขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมาจากการเลือกตัง้ ดงันัน้การดําเนินการ

ท่ีจะเปล่ียนแปลงอยา่งหนึง่อยา่งใดอาจสง่ผลกระทบตอ่คะแนนเสียง ปัญหาบางอยา่งจงึยงัคงอยู่

มาตลอดหลายยคุหลายสมยั  การจอดรถบริเวณสองข้างถนนในยา่น ธุรกิจ การค้าจนทําให้

รถดบัเพลิงไมส่าม ารถเข้าไปปฏิบตังิานได้ เป็นปัญหาหนึง่ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสว่นใหญ่
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ต้องดําเนินการแก้ไข แตใ่นทางปฏิบตักิารแก้ไขปัญหานีม้กัไมค่อ่ยประสบความสําเร็จ ด้วยเหตผุล

ทางการเมือง 
 

  การประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชนจงึอาจถกูนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือหนึง่ใน

การแก้ไขปัญห านีไ้ด้อยา่งแยบยลผา่นกระบวนการสร้างความตระหนกั ถึงอนัตรายจากอคัคีภยั  

โดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นผู้สนบัสนนุให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ซึง่เม่ือชมุชนท่ีมีปัญหา

ข้างต้นได้รับการประเมนิความเส่ียงอคัคีภยัแล้วพบวา่ มีความเส่ียงอคัคีภยัอยูใ่นระดบัสงู และเม่ือ

ศกึษาปัจจยัท่ีทําให้เกิดความเส่ียงแล้วปัญหารถดบัเพลงิไมส่ามารถเข้าไปปฏิบตังิานได้เป็นปัจจยัหนึง่ 

(ไมส่ามารถลากสายดบัเพลงิยาวประมาณ 100 เมตร เข้าไปในพืน้ท่ีได้อยา่งทัว่ถึง ) ให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินตดิป้ายประกาศ  เพ่ือให้ชมุชนทราบถึงระดบัความเส่ียงอคัคีภยัของชมุชน 

สมาชิกในชมุชนบางสว่นอาจเร่ิมตระหนกัถึงความไมป่ลอดภยั องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องรีบ

เข้าไป เสนอแนะ การดําเนินการ  มาตรการ ให้กบั สมาชิกในชมุชน หากแรงผลกัดนัในสว่นนีย้งัมี     

ไมม่ากพอ อาจกระตุ้นโดยการประกาศเน้นยํา้ถึงผลการประเมนิตอ่ไป  

 

รูปท่ี 5.1 แสดงตวัอยา่งป้ายประกาศผลจากการประเมนิความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน 
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แบบประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในชุมชน 
 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 

ผู้ประเมิน ตาํแหน่ง/หน่วยงาน ลายมือชื่อผู้ประเมิน วันที่ประเมิน 

    

    

    

 

 

แผนท่ีพืน้ท่ีประเมนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ช่ือชมุชน......../ 
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1.  ช่ือชมุชน................................ ...................... หมูบ้่าน........................................................  

 อําเภอ......................................................... จงัหวดั..........................................................  

2. ขอบเขตพืน้ท่ีประเมิน 

 ทิศเหนือตดิ.......................................................................... พกิดั....................................  

 ทิศใต้ตดิ.............................................................................. พกิดั....................................  

 ทิศตะวนัออกตดิ................................................................... พกิดั....................................  

 ทิศตะวนัตกตดิ..................................................................... พกิดั....................................  

3. ขนาดพืน้ท่ีประเมิน.......................................................................................................... ไร่ 

4. จํานวนประชากรในเขตพืน้ท่ีประเมิน............................................................................... คน 

5. จํานวนครัวเรือนทัง้หมดในเขตพืน้ท่ีประเมิน............................................................ ครัวเรือน 

6. จํานวนภาษีตา่งๆ ท่ีจดัเก็บได้ในรอบปีท่ีผา่นมาในเขตพืน้ท่ีประเมิน.......................... ล้านบาท 

 (ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา) 

7. การใช้ประโยชน์อาคารและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องในเขตพืน้ท่ีประเมิน 

  7.1 อาคารพกัอาศยั อาคารศาลาท่ีพกั อาคารสงูไมเ่กิน 3 ชัน้ ตลาดสดเปิดโลง่  

   มี............... หลงั (เป็นอาคารก่ึงถาวรจํานวน...............หลงั)  ไมมี่ 

 7.2 อาคารสงูเกิน 3 ชัน้ ตลาดสดปิดทบึ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม      

    ห้างสรรพสินค้า สถานีขนสง่ อาคารท่ีมีการละเลน่มหรสพ    

   มี................ หลงั พืน้ท่ีใช้สอยรวม...................ตารางเมตร  ไมมี่ 

  7.3 สาธารณสถาน ศาสนสถาน โบราณสถาน     

   มี................ หลงั พืน้ท่ีใช้สอยรวม...................ตารางเมตร  ไมมี่ 

  7.4 โรงเล่ือย โรงสี โกดงัสนิค้าขนาดใหญ่ คลงัเก็บวตัถดุบิตดิไฟ   

   มี................ หลงั พืน้ท่ีใช้สอยรวม...................ตารางเมตร  ไมมี่  

  7.5 สถานท่ีเก็บ บรรจเุชือ้เพลิง สถานีบริการเชือ้เพลิง โรงงานอตุสาหกรรม  

   มี................ หลงั พืน้ท่ีใช้สอยรวม...................ตารางเมตร  ไมมี่ 

  7.6 โรงกลัน่นํา้มนั โรงงานผลติสารเคมี สารพษิ ทา่อากาศยาน สถานีจา่ยไฟยอ่ย 

   มี................ หลงั พืน้ท่ีใช้สอยรวม...................ตารางเมตร  ไมมี่ 

  7.7 คลงัเชือ้เพลิง คลงัวตัถรุะเบดิ โรงเก็บสารไวไฟ ระบบขนสง่วตัถไุวไฟทางทอ่  

   มี................ หลงั พืน้ท่ีใช้สอยรวม...................ตารางเมตร  ไมมี่ 
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  7.8 เส้นทางขนสง่วตัถไุวไฟหรือวตัถอุนัตราย   

    ว่ิงผา่น      ไมว่ิ่งผา่น 

  7.9 เส้นทางขบวนรถไฟบรรทกุสารเคมีหรือเชือ้เพลิง  

    ว่ิงผา่น      ไมว่ิ่งผา่น 

8. ระบบการประเมินความเส่ียงและข้อมลูท่ีจําเป็นท่ีประชาชนสามารถรับทราบได้โดยง่ายเพ่ือ       

 การบริหารจดัการความเส่ียงอคัคีภยัในเขตพืน้ท่ีประเมิน 

    มี       ไมมี่ 

9. ความสามารถในการลากสายดบัเพลงิยาวประมาณ 100 เมตร 

    เข้าถึงทกุจดุในพืน้ท่ีประเมิน 

    เข้าถึงได้มากกวา่คร่ึงหนึง่ของพืน้ท่ีประเมิน 

    เข้าถึงได้น้อยกวา่คร่ึงหนึง่ของพืน้ท่ีประเมิน 

10. จํานวนครัวเรือนในเขตพืน้ท่ีประเมินท่ีมีถงัดบัเพลิงแบบมือถือ..................................ครัวเรือน 

11. จํานวนครัวเรือนในเขตพืน้ท่ีประเมินท่ีมีอปุกรณ์ตรวจจบัควนั(Smoke Alarm)...........ครัวเรือน 

12. ปริมาณแหลง่นํา้และอปุกรณ์สนบัสนนุการดบัเพลิงของเจ้าหน้าท่ีบริเวณพืน้ท่ีประเมิน  

12.1 สถานีดบัเพลิงขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบเขตท่ีพืน้ท่ีประเมิน  

 มี................ แหง่ พกิดั..........................................................  ไมมี่ 

  12.2 หวัจา่ยนํา้ดบัเพลิงสาธารณะบริเวณเขตพืน้ท่ีประเมินท่ีพร้อมใช้งาน  

   มี................ หวั  พกิดั..........................................................  ไมมี่ 

  12.3 แหลง่นํา้สาธารณะท่ีสามารถนํามาใช้ดบัเพลงิอยา่งเพียงพอทกุฤดกูาล 

   (ภายในรัศมี 50 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีประเมิน)  

   มี................ แหง่  พกิดั..........................................................  ไมมี่ 

12.4 ถงัดบัเพลงิแบบมือถือสาธารณะ       

 มี................ ถงั  พิกดั..........................................................  ไมมี่ 

12.5 เคร่ืองสบูนํา้เพ่ือการดบัเพลิงของชมุชน      

 มี.... ............ เคร่ือง  พกิดั......................................................  ไมมี่ 
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13. กิจกรรมการมีสว่นร่วมภาคประชาชนในเขตพืน้ท่ีประเมิน 

    อาสาสมคัร อปพร. 

    โครงการจดัการภยัพบิตัโิดยใช้ชมุชนเป็นฐาน(CBDRM) 

    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ...................................................................................................  

    ไมมี่ 

14. บคุลากรท่ีทําหน้าท่ีเฝ้าระวงัในเขตพืน้ท่ีประเมินและมีศกัยภาพในการแจ้งเหตเุพลิงไหม้ได้ 

   มีจํานวนผลดัละ..........คน    ไมมี่ 

15. อาคารท่ีกฎหมายควบคมุให้มีการตรวจสอบอาคารภายในเขตพืน้ท่ีประเมิน  

    มีทัง้สิน้จํานวน ............... อาคาร 

- ผา่นการตรวจสอบจํานวน.................อาคาร 

- ไมผ่า่นการตรวจสอบจํานวน.............อาคาร 

    ไมมี่ 

16. เวลาท่ีรถดบัเพลิงใช้ในการเดนิทางมาถึงพืน้ท่ีประเมิน 

    ภายในเวลา 8 นาที 

  ระหวา่ง 8 – 12 นาที 

  ระหวา่ง 12 – 15 นาที 

    นานกวา่ 15 นาที 

17. การฝึกซ้อมด้านอคัคีภยัของเจ้าหน้าท่ีในเขตพืน้ท่ีประเมิน 

   ไมมี่หรือมากกวา่สามเดือนตอ่ครัง้   มีสามเดือนตอ่ครัง้ 

   มีเดือนละ 1 ครัง้ หรือมากกวา่   มีสองเดือนตอ่ครัง้ 

18. การฝึกซ้อมด้านอคัคีภยัของประชาชนในเขตพืน้ท่ีประเมิน  

   ไมมี่หรือมากกวา่สามปีตอ่ครัง้   มีสามปีตอ่ครัง้ 

   มีปีละ 1 ครัง้ หรือมากกวา่    มีสองปีตอ่ครัง้ 

19. หมายเลขโทรศพัท์รับแจ้งเหตเุพลิงไหม้ในเขตพืน้ท่ีประเมินท่ีประชาชนสามารถรับทราบได้ 

 โดยงา่ย 

    มี         ไมมี่ 
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20. ระบบแจ้งเตือนประชาชนท่ีมีในเขตพืน้ท่ีประเมินหากเกิดอคัคีภยั  

    เสียงตามสายหรือหอกระจายขา่ว 

  ไซเรน 

  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ...................................................................................................  

  ไมมี่ 

21. แผนการจดัพืน้ท่ีพกัพิงและการจดัการสําหรับผู้ประสบอคัคีภยัในเขตพืน้ท่ีประเมิน  

    มี         ไมมี่ 

22. กองทนุสนบัสนนุ สงเคราะห์ผู้ประสบอคัคีภยัของชมุชน 

    มี         ไมมี่ 

23. บนัทกึท้ายแบบประเมิน 

 ............................................................................................................................. ............ 

 .........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................. ............ 

 ................................................................................................................................ ......... 

 ........................................................................................................................ ................. 

 ............................................................................................................................. ............ 

 .................................................................................................. .......................................  

 ............................................................................................................................. ............ 

 ............................................................................ .............................................................  

 ............................................................................................................................. ............ 

 ...................................................... ...................................................................................  

 ............................................................................................................................. ............ 

 ................................ .........................................................................................................  

 ............................................................................................................................. ............ 

 ....................................................................................................................................... .. 

 ............................................................................................................................. ............ 

 ............................................................................................................................. ............ 
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 บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ    สาํนกัมาตรการป้องกนัสาธารณภยั  กลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภยั  โทร. 2302  

ที ่   มท 0619/                                                  วนัที่                    กนัยายน    2551 .                                                             

เร่ือง สรุปรายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (On The Job Training) โครงการประเมินความเส่ียง 

อคัคีภยัในชุมชน     

เรียน อธิบดี 

1. 
ตามบนัทึกด่วนท่ีสุด ท่ี  มท 0619/1849  ลงวนัท่ี  15  สิงหาคม  2551  อธิบดีไดอ้นุมติั

ใหส้าํนกัมาตรการป้องกนัสาธารณภยัร่วมกบัศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ดาํเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

(On The Job Training) โครงการประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชุมชน ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครอง     

ส่วนทอ้งถ่ิน และเจา้หนา้ท่ีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จาํนวน 20 คน ระหวา่งวนัท่ี 3 – 5 กนัยายน 

2551 ณ ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 10 ลาํปาง ตาํบลบ่อแฮว้ อาํเภอเมืองลาํปาง จั งหวดัลาํปาง 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ ช่วยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเพิ่มศกัยภาพ

ของชุมชนตนเองทั้งดา้นป้องกนั บรรเทา และฟ้ืนฟู ซ่ึงเป็น พื้นฐานในการพฒันาวฒันธรรมทางการจดัการ

ความเส่ียงของประชาชนชาวไทย และเพื่อลดความเส่ียงท่ีเกิดจากอคัคีภยั (เอกสาร 1) 

ต้นเร่ือง 

2. 
สาํนกัมาตรการป้องกนัสาธารณภยัและศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ไดด้าํเนินการ     

จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (On The job Training) โครงการประเมินความเส่ียงอั คคีภยัในชุมช น              

เสร็จเรียบร้อยแลว้ โดย รองอธิบดีฝ่ายวชิาการ (นายสุวทิย ์ คณีกุล ) มอบหมายให้ผูอ้าํนวยการศูนยป้์องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั เขต 10 ลาํปาง (นายอนุสร ณ์  แกว้กงัวาล ) เป็นประธานการเปิดฝึกอบรมและ      

มอบนโยบายการประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชุมชน ซ่ึงสามารถสรุปผลการฝึกอบรมได ้ดงัน้ี 

ข้อเทจ็จริง 

ระยะเวลาและสถานที่ 

ดาํเนินการฝึกอบรมระหวา่งวนัท่ี 3-5 กนัยายน 2551 ณ ศูนยป้์องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัเขต 10 ลาํปาง ตาํบลบ่อแฮว้ อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง  

จํานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม รวมทั้งส้ิน  23  คน  ประกอบดว้ย 

1) เจา้หนา้ท่ีเทศบาล นครลาํปาง เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาล นครเชียงราย 

เทศบาลเมืองลาํพนู เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์เทศบาลเมืองตาก เทศบาล

เมืองสุโขทยั และเทศบาลเมืองหวัหิน จาํนวนแห่งละ 1 คน รวม 10 คน 

     /2) เจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน ปภ.............. 
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   2) เจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน ปภ. จงัหวดัลาํปาง เชียงใหม่ เชียงราย ลาํพนู พะเยา แพร่ 

อุตรดิตถ ์ตาก สุโขทยั และศูนย ์ปภ. เขต ลาํปาง จาํนวน แห่งละ 1 คน รวม 10 คน 

   3) ผูเ้ขา้ร่วมสงัเกตการณ์และฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ 

เจา้หนา้ท่ีเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 2 คน และเจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน ปภ. จงัหวดัลาํปาง 1 คน  

         2.3 หัวข้อวชิาการฝึกอบรมและวทิยากร 

   1) ความเป็นมา แนวคิด หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชุมชน 

โดย นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน์ วศิวกรโยธา 8 วช. 

   2) การจดัการแผนท่ี ชุมชน และรูปภาพ ของ พื้นท่ีประเมิน ความเส่ียงอคัคีภยั            

ในชุมชน โดย นายวชิิต  ช่ืนชวนสังคม วศิวกรโยธา 8 วช. 

   3) แบ่งกลุ่มการฝึกอบรม โดยฝึก ตรวจสอบ ในพื้น ท่ีจริง  และเก็บขอ้มลู

รายละเอียด ดงัน้ี 

        กลุ่มท่ี 1

       

 ตรวจประเมินในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลรายละเอียด  ชุมชนทิพวรรณ โดย     

นายพงษศ์กัด์ิ  ธีระกิตติวฒันา  วศิวกรโยธา 7 วช. นางสาวมณัฑนา  ทววีงษ ์  เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบาย     

และแผน 7 ว และนางสาวลดัดา  นอ้ยคาํสิน  วศิวกรโยธา 7 วช. 

กลุ่มท่ี 2

       

 ตรวจประเมินในพื้นท่ีและเก็บขอ้มลูรายละเอียด ชุมชนกาดกองตา้เหนือ 

โดย นายวชิิต  ช่ืนชวนสังคม  วศิวกรโยธา 8 วช. และนายอภินพ  ศุภวารี  พนกังานป้องกนัและบรรเทา      

สาธารณภยั 

กลุ่มท่ี 3

   4) การนาํขอ้มลูเขา้ระบบการประเมิน โดย นายวชิิต  ช่ืนชวนสังคม  วศิวกรโยธา 

8 วช. และนายอภินพ  ศุภวารี  พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

 ตรวจประเมินในพื้นท่ีและเก็บขอ้มูลรายละเอียด ชุมชนรอบเวยีง โดย 

นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน์  วศิวกรโยธา 8 วช. และนายธณฐั  สุขรมย ์ เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 4 

   5) การประเมินระบบออนไลน์ โดย นายพงษศ์กัด์ิ  ธีระกิตติวฒันา  วศิวกรโยธา 7 วช. 

และนายธณฐั  สุขรมย ์ เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 4 

   6) สรุปผลการประเมินพื้นท่ี  โดย นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน์  วศิวกรโยธา 8 วช. 

   7) สรุปผลการประเมินระบบออนไลน์ โดย นายวชิิต  ช่ืนชวนสังคม  วศิวกรโยธา 8 วช.  

         2.4 งบประมาณ   

 ใชง้บประมาณจาก งบดาํเนินงาน  ตามยทุธศาสตร์การรักษาความมัน่คงของชาติ

และความสงบสุขของสังคม กิจกรรม วางแผน /มาตรการ /ระบบป้องกนัสาธารณภยั ศึก ษาและจดัทาํ

มาตรฐานระบบต่างๆ โครงการศึกษาและพฒันามาตรฐานระบบเตือนภยั จาํนวน 101,194.- บาท 

 

/2.5 ขอ้เสนอแนะของ.......... 
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        2.5 ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประกอบด้วย 

   1) ควรจดัฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง และขยายผลโดยฝึกอบรมใหอ้งคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินครบทุกแห่ง 

   2) ควรจดัใหมี้การติดตามประเมินผลความคืบหนา้เป็นระยะๆ 

   3) ควรจดัฝึกอบรมเป็ นกลุ่มเล็กๆ เหมือนคร้ังน้ี จะดีกวา่จดัเป็นกลุ่มใหญ่           

ซ่ึงวทิยากรไม่สามารถดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

   4) ควรจดัคอมพิวเตอร์สาํหรับฝึกอบรมใหท้ัว่ถึงเป็นรายบุคคล  และมีสญัญาณ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

   5) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์นอ้ยจึงควรจั ดทาํคู่มือการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ Step by Step 

   6) ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติันอ้ยเกินไป 

   7) เพื่อความสะดวกในการฝึกอบรม จึงควรจดัสถานท่ีฝึกอบรมกบัท่ีพกัในท่ีเดียวกนั 

        2.6 การประเมินผลโครงการ     

    จากการเก็บขอ้มูลโดยการสัม ภาษณ์ การสังเกต ประกอบกบัแบบประเมิน

โครงการพบวา่ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมาจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกคนใหค้วามสนใจ มาก          

ในรูปแบบ วธีิการ และนวตักรรม การจดัทาํพื้นท่ีเส่ียงอคัคีภยัในชุมชน และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมาจาก

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนหน่ึงใหค้วามมัน่ใจวา่ เม่ือเสร็จส้ินการฝึกอบรมแลว้จะไปจดัทาํพื้นท่ีเส่ียง

อคัคีภยัในพื้นท่ีรับผดิชอบเป็น โครงการ นาํร่อง และเสนอผูบ้ริหารเพื่อขยายผลใหค้รอบคลุมทุกชุมชน      

ในพื้นท่ีรับผดิชอบต่อไป ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอีกส่วนหน่ึงตอ้งการใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ ภยั

สั่งใหด้าํเนินการ  

        2.7 แนวทางในการดาํเนินงานในระยะต่อไป 

   สาํนกัมาตรการ ป้องกนัสาธารณภยัไดพ้ิจารณาจากขอ้เสนอแนะและการ

ประเมินผลโครงการจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในรุ่นแรกแลว้ เพื่อใหก้ารดาํเนินโครงการจดัทาํพื้นท่ีเส่ียง

อคัคีภยัในชุมชนสัมฤทธ์ิผล โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมีขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงอคัคีภยัในชุมชนทั้ง

ประเทศสาํหรับใชใ้นการบริหารจดัการสาธารณภยัตามอาํนาจหนา้ท่ี เห็นควรดาํเนินการ ดงัน้ี 

1) ขยายผลการฝึกอบรมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ 

2) ให้สาํนกัมาตรการ ป้องกนัสาธารณภยั และศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการพิจารณา จดัประเมินพื้นท่ีเส่ียงอคัคีภยัในชุมชน ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นใหส้มบูรณ์  เพื่อเป็นตน้แบบ และตวัอยา่งในการนาํเสนอประกอบการขยายผลให้

เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

/3. ขอ้เรียนเพือ่........ 

“ดาํรงธรรมนาํไทยใสสะอาด”    
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3. 
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (On The Job Training) 

โครงการประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชุมชน และใหค้วามเห็นชอบในหลกัการตามขอ้ 2.7  

ข้อเรียนเพือ่โปรดพจิารณา 

 

 

 

 

    ผูอ้าํนวยการสาํนกัมาตรการป้องกนัสาธารณภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download From www.jorpor.com



 1 

การประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในชุมชน 
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ปัญหาการเกิดอคัคีภยันบัวนัมีแตจ่ะมากขึน้ตามจํานวนประชากร และกิจกรรมท่ี

มุง่ตอบสนองตอ่ความต้องการตา่งๆ ท่ี เพิ่มขึน้อยา่งไมมี่วนัสิน้สดุของมนษุย์ ตราบใดท่ียงัไมมี่การ

ดําเนินการอยา่งจริงจงัท่ีจะลดโอกาสท่ีจะเกิด อคัคีภยัและผลกระทบรวมถึงการเพิ่มศกัยภาพของ

พืน้ท่ีและชมุชน ในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  ชึง่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในทกุภาคสว่นจําเป็นท่ี

จะต้องร่วมมือกนัดําเนินการภายใต้เคร่ืองมือและระบบบริหารจดัการสาธารณภยัท่ีมีประสิทธิภาพ

จงึจะสามารถลดปัญหาการเกิดอคัคีภยัลงได้ 
 

  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัซึง่เป็นหนว่ยงาน กลางของรัฐ ในการ

ดําเนินการเก่ียวกบัการ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้ตระหนกัถึงความสญูเสียชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนท่ีเกิดจากอคัคีภยั จงึได้ศกึษา ค้นคว้า  รวบรวม ข้อมลู  จากกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องและมาตรฐานตา่งๆ ด้านอคัคีภยัทัง้ภายในและตา่งประเทศตลอดจนได้รับคําแนะนําจาก

ผู้ เช่ียวชาญด้านอคัคีภยัทัง้ภาควิชาการและภาคปฏิบตักิารจากหนว่ยงานตา่งๆ เพ่ือ สร้าง         

องค์ความรู้ในเร่ืองการบริหารจดัการอคัคีภยั แล้วแปลงให้มาสูภ่าคปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรม โดยใช้

เคร่ืองมือประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน ซึง่เป็นมาตรการหนึง่ท่ีนํามาใช้ในการบริหารจดัการ

สาธารณภยั ทัง้นีเ้พ่ือมุง่ให้ปัญหาการเกิดอคัคีภยัในประเทศไทยลดลง  
 

  การประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน ตามแนวทางนี ้ จะทําให้ ผู้ รับผดิชอบ ใน

ด้านอคัคีภยั และ คนในชมุชนทราบวา่ชมุชนของตนมี ความเส่ียงอคัคีภยัอยูใ่นระดบัใด มีปัจจยัใด

ท่ีชมุชนและผู้ รับผดิชอบด้านอคัคีภยัควรจะทําเพ่ือจะลดความเส่ียงอคัคีภยั เป็นการสร้างความ

ตระหนกัในด้านความปลอดภยั ทําให้เกิดการทบทวนการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองอคัคีภยั ทัง้

ในระดบันโยบายและระดบัปฏิบตัิ การของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และประชาชนในชมุชน โดยจะพิจารณา

จากโอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายจากอคัคีภยัมากน้อยขนาดไหน หากเกิดอคัคีภยัขึน้ในชมุชนแล้วจะ

เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนมากน้อยขนาดไหน และชมุชนของ ตนมีศกัยภาพในการป้องกนัและ ระงบั

อคัคีภยัตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัคนในชมุชนท่ีประสบอคัคีภยัได้มากน้อยขนาดไหน 
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  การประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน ประกอบด้วยการกําหนดหลกัเกณฑ์และ

วิธีการดําเนินการ ซึง่การกําหนดหลกัเกณฑ์การประเมนิความเส่ียงอคัคีภยัถือวา่เป็น จดุเร่ิมต้นของ

กระบวนการประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในชุมชน 
 

  การบริหารจดัการอคัคีภยัของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  โดยใช้การ

ประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชนเป็นการจดัการความเส่ียงแบบบรูณาการด้วยการมุง่ท่ีจะเพิ่ม

ศกัยภาพของชมุชน ทัง้ด้านการป้องกนั ตอบโต้ และบรรเทา ฟืน้ฟู  ซึง่เป็นพืน้ฐานในการพฒันา

วฒันธรรมทางการจดัการความเส่ียงของประชาชนไทย 
 

การประเมินความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน เป็นสว่นหนึง่ของชดุเคร่ืองมือท่ีกรม

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัสร้างขึน้เพ่ือให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนําไปใช้ประเมินความ

เส่ียงอคัคีภยั ในเขตพืน้ท่ีชมุชนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ แล้วหนว่ยงาน ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะได้นํา

ข้อมลูไปดําเนินการในเชิงบรูณาการอยา่งแท้จริง ในสว่น ของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จะได้นําข้อมลูท่ีได้จากการดําเนินการประเมินความเส่ียงอคัคีภยัไปเพ่ือการบริหารจดัการสาธารณ

ภยัตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตอ่ไป 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. ประเทศไทยมีการบริหารจดัการความเส่ียงอคัคีภยัอยา่งเป็นระบบ 

2. ข้อมลูพืน้ท่ีเส่ียงอคัคีภยัของประเทศไทยอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์เดียวกนั 

3. สร้างความตระหนกัถึงอนัตรายท่ีจะเกิดขึน้หากเกิดสาธารณภยั ให้กบั

ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตพืน้ท่ีประเมิน 

4. เกิดการทบ ทวนการดําเนินงานด้านความปลอดภยัของหนว่ยงานท่ีมีสว่น

เก่ียวข้องกบัอคัคีภยั 

5. หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องสามารถนําข้อมลูท่ีได้จากการประเมนิความเส่ียง

อคัคีภยัไปดําเนินการเพ่ือลดความเส่ียง 

6. ประชาชนปลอดภยัจากอคัคีภยัมากขึน้ 
 

คาํจาํกัดความ 
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  การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment)  หมายถึง  กระบวนการประมาณ

ระดบัความเส่ียงของ ภยัหรือ อนัตราย เพ่ือให้สามารถจดัลําดบัความเส่ียงและตดัสินใจในการ

ดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่เพ่ือลดความเส่ียง 
 

  ความเส่ียง (Risk)  หมายถึง  ผลลพัธ์ของ โอกาสท่ีจะ เกิดภยัหรืออนัตราย และ

ผลกระทบ จากภยัหรือ อนัตราย  โดยคํานงึถึงความสามารถ ในการป้องกนั ตอบโต้ และบรรเทา 

ฟืน้ฟจูากภยัหรืออนัตรายนัน้ๆ ในท่ีนีไ้มร่วมถึง ความเส่ียง ภยัหรือ อนัตรายท่ีเกิดจากความตัง้ใจ 

หรือจงใจ 
  

อคัคีภยั(Fire)  หมายถึง  ภยัท่ีเกิดจากไฟ  ไฟไหม้ ในท่ีนีไ้มร่วมถึง ไฟไหม้จากการ

วางเพลิง  ไฟป่า หรือไฟไหม้จากการเผาหญ้า 
 

  ชมุชน หมายถึง   กลุม่ของ คนและ บ้านเรือน อาคารท่ีอยูอ่าศยัหรือประกอบ

กิจการใดๆ โดยมองในแง่ภมูิศาสตร์เป็นหลกั(ทางกายภาพ) 
 

  การจดัการความเส่ียงแบบบรูณาการ (Integrated Risk Management) หมายถึง 

กระบวนการปฏิบตักิารในทกุระดบัขององค์กร แบง่ตามกรมตา่ งๆ (ในสํานกัและศนูย์ ) ไปสูร่ะดบั

จงัหวดั อําเภอและระดบัท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิารด้านความเส่ียงระดบักรมหรือกอง 

จําเป็นต้องดแูลและให้คําแนะนําสําหรับการจดัการความเส่ียง การจดัการความเส่ียงแบบบรูณา

การ หมายรวมถึงการมีสว่นร่วมในเชงิรุกของผู้ เก่ียวข้องทกุคนในการบรรเทาความเส่ียงอีกด้วย 
 

  การป้องกนั (Prevention) หมายถึง การระบชีุแ้ละบนัทกึการดําเนินการตา่งๆ ท่ี

สามารถทําได้อนัมีผลตอ่การลดภยัพบิตัท่ีิอาจจะเกิดขึน้ 
 

  การบรรเทา (Mitigation) หมายถึง การระบชีุแ้ละบนัทกึการดําเนินการตา่งๆ ท่ี

สามารถทําได้เพ่ือลดระดบัผลกระทบของภยัพบิตัท่ีิคาดการณ์ไว้กรณีเกิดภยัพบิตั ิ
 

ขอบเขตการดาํเนินงาน 
    

  ถึงแม้วา่ปัจจยัท่ีมีผลกบัการ ลดอตัราการ เกิดอคัคีภยัจะมีทัง้ศกัยภาพด้านการ

ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัของชมุชน และศกัยภาพของ หนว่ยดบัเพลิงท่ีรับผิดชอบ แต่ การประเมิน

ความเส่ียงอคัคีภยัในชมุชน นี ้จะมุง่เ น้นเฉพาะ การประเมนิศกัยภาพ ด้านการป้องกนัและระงบั
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อคัคีภยั ของชมุชน เพ่ือให้ได้ข้อมลูสําหรับการบริหารจดัการอคัคีภยัเป็นหลกั สว่น การประเมิน

ศกัยภาพของหนว่ยดบัเพลงิจะไมก่ลา่วถึงในท่ีนี ้มีเพียงข้อมลูบางสว่นเทา่นัน้ท่ีนํามาเก่ียวข้อง 
 

  หลกัเกณฑ์การประเมนิศกัยภาพด้าน การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัของชมุชนจะ

ใช้การกําหนดปัจจยัท่ีงา่ยในการนําไปปฏิบตั ิ คา่การประเมินเป็น ไปโดยประมาณ  และขอบเขต

พืน้ท่ีการประเมินจะดําเนินการประเมินเฉพาะบริเวณท่ีเป็นชมุชน ไมร่วมการประเมินบริเวณพืน้ท่ี

ท่ีทําการเกษตรกรรม หรือบริเวณนอกเขตชมุชน  
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บทที่ 2 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

การประเมินความเส่ียงต่อภัยพบัิตใินชุมชน 

(Community Risk Assessment) 
 

แนวคิดสําคญั 

-  การประเมนิความเส่ียงตอ่ภยัพบิตัใินชมุชน จะชว่ยให้สามารถระบ ุคาดการณ์ 

และจดัลําดบัความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัใินท้องถ่ินได้อยา่งเป็นระบบ 

-  การประเมินความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัใินชมุชน เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัในการพฒันา

มาตรการตา่งๆ ในการลดความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

-  การประเมินความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัใินชมุชน ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนั คือ การประเมินภยั การประเมินความลอ่แหลม การประเมินสมรรถนะ หรือกําลงั

ความสามารถ และการรับรู้ของประชาชนเก่ียวกบัความเส่ียง 
 

ความเสีย่งต่อภยัพิบติั(Disaster Risk) 
 

ความเส่ียง คือ ความเป็นไปได้ท่ีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

และจะนํามาซึง่ผลกระทบทางลบตา่งๆ ตอ่วิถีชีวิตของชมุชน และ /หรือทรัพย์สิน ซึง่ผ ลกระทบทาง

ลบท่ีเกิดขึน้นี ้อาจได้แก่ การบาดเจบ็ ความสญูเสีย และภยัอนัตราย 
 

แม้วา่คําวา่ “ความเส่ียง หรือ Risk” มีความหมายคล้ายคลงึกบัคําวา่ “ภยั หรือ 

Hazard” แตน่ยัหนึง่ความเส่ียงยงัมีความหมายรวมถึงความนา่จะเป็นท่ีภยัจะเกิดขึน้ และสร้าง

ความเสียหาย หรือความสญูเสียตอ่กลุม่คนหรือชมุชนท่ีอยูใ่นสภาวะลอ่แหลม ทัง้นี ้ความเส่ียงตอ่

ภยัพิบตัสิามารถแสดงเป็นสตูรได้ ดงันี ้

 
ความสามารถในการจดัการ หมายถึง ระดบัความสามารถของชมุชนในการ

จดัการภยัเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ โดยการตดัสินใจในการปรับตวั ปรับเปล่ียนหรือเพิกเฉย

ตอ่ภยัอนัตรายขึน้อยูก่บัการรับรู้ของชมุชนเก่ียวกบัความเส่ียงตอ่ภยัพบิตั ิ
 

ความเส่ียงตอ่ภยัพบิตั ิ       = 
ภยั X ความลอ่แหลม 

ความสามารถในการจดัการ 
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ความสามารถในการจดัการมีความหมาย เหมือนกบัสมรรถนะหรือกําลงั

ความสามารถ ดงันัน้เราจงึสามารถนํามาแทนท่ีในสตูรได้ ดงันี ้

 
การประเมินความเสีย่งต่อภยัพิบติั 

 

การประเมิน คือ กระบวนการในการเก็บข้อมลู ตีความข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลู

ท่ีได้จากแหลง่ตา่งๆ ซึง่โดยมากจะดําเนินการเป็นชว่งๆ 
 

การประเมนิความเส่ียง หรือบางครัง้อาจเรียกวา่การวิเคราะห์ความเส่ียง มกัจะ

ดําเนินการโดยนกัเศรษฐศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์ และ ผู้ เช่ียวชาญในบริษัทประกนั หนว่ยงาน

ราชการท่ีคแูลด้านเกษตรกรรม การจดัการสิง่แวดล้อม สขุอนามยั โยธาธิการ และงานทางหลวง  

ซึง่บคุคลเหลา่นีจ้ะเก่ียวข้องกบัการประมาณการความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ และเสนอมาตรการใน

การบรรเทาเดือดร้อน โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ต้นทนุ และประโยชน์ท่ีได้รับ 
 

กระบวนการ และผลท่ีได้จากการประเมนิความเส่ียงตอ่ภยัพบิตั ิคือ ความนา่จะ

เป็นและการประมาณการความเสียหายและการสญูเสียชีวิต ทรัพย์สนิ และสิง่แวดล้อม โดยเกณฑ์

ของการวดัความเส่ียงสามารถแบง่ออกเป็น มีความเส่ียงสงูมาก สงูหรือปานกลาง ปานกลางและ

ต่ํา 
 

การประเมินความเส่ียง คือ กระบวนการท่ีนําองค์ประกอบตา่งๆ มารวมกนั เพ่ือ

ชว่ยให้บคุคล ชมุชน และสงัคมสามารถตอ่สู้หรือรับมือกบัภยัตา่งๆ ได้ 
 

องค์ประกอบของการประเมินความเสีย่ง 
 

การประเมินความเส่ียง ประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้

1. การประเมินภยั คือ การกําหนดความเป็นไปได้ท่ีชมุชนจะต้องประสบกบัภยั

ธรรมชาต ิหรือภยัอนัเกิดจากมนษุย์อยา่งใดอยา่งหนึง่ โดยการประเมินจะ

รวมถึงลกัษณะ และพฤกตกิรรมของภยันัน้ๆ ด้วย 

2. การประเมินความลอ่แหลม คือ การระบวุา่สิ่งใดอยูใ่นกลุม่เส่ียง หรือจะได้รับ

ผลกระทบจากภยัพบิตั ิทําไมสิง่นั ้ นจงึอยูใ่นกลุม่เส่ียง หรือได้รับผลกระทบ

จากภยัพบิตั ิ

ความเส่ียงตอ่ภยัพบิตั ิ     = 
ภยั X ความลอ่แหลม 

สมรรถนะหรือกําลงัความสามารถ 
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3. การประเมินสมรรถนะหรือกําลงัความสามารถ คือ การระบกุลยทุธ์ของ

ประชาชนท่ีจะใช้รับมือกบัเหตกุารณ์ภยัพิบตั ิทรัพยากรท่ีมีเพ่ือใช้ในการ

เตรียมความพร้อม บรรเทา และรับมือกบัสถานการณ์ฉกุเฉิน รวมทัง้ระบวุา่

ใครคือผู้ ท่ี สามารถเข้าถึงทรัพยากร และมีอํานาจควบคมุการนําทรัพยากร

ดงักลา่วมาใช้ 

4. การรับรู้ของประชาชนเก่ียวกบัความเส่ียง คือ การชีช้ดัถึงการรับรู้ของคนกลุม่

ตา่งๆ และภาคตา่งๆ ท่ีมีความหลากหลายซึง่เป็นสว่นประกอบของชมุชนตอ่

ความเส่ียง ทัง้นี ้การรับรู้ของประชาชนในชมุชนมีผลอย่ างมากตอ่การวดั

ความเส่ียง 
 

วตัถปุระสงค์ของการประเมินความเสีย่งในชมุชน 
 

- การประเมินความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัใินชมุชน  จะชว่ยให้สามารถระบ ุ

คาดการณ์ และจดัลําดบัความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัใินท้องถ่ินได้อยา่งเป็นระบบ 

- การประเมินความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัใินชมุชน จะชว่ยให้ชมุชนได้ รับรู้เก่ียวกบั

ความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดขึน้สงู โดยสว่นใหญ่บคุคลภายนอกจะเป็นผู้ นํา

ข้อมลูตา่งๆ ตามหลกัวิทยาศาสตร์ และข้อมลูทางวิชาการเก่ียวกบัภยัเข้ามา

ในชมุชน โดยท่ีคนในชมุชนไมเ่คยมีประสบการณ์ด้วยตนเองมาก่อน 

- การประเมินความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัใินชมุชน จะชว่ยให้ได้ มาซึง่การตดัสินใจท่ี

เหมาะสมในเร่ืองการลดความเส่ียงท่ีเกิดจากภยัพบิตั ิและการพมันานโยบาย 

กลยทุธ์ แผน และโครงการตา่งๆ 
 

ประโยชน์ของการประเมินความเสีย่งในชมุชน 
 

- เพ่ือจดัลําดบัความรุนแรงของความเส่ียงในชมุชน โดยชมุชนต้องระบคุวาม

เส่ียงทกุประเภทท่ีเกิดจากภยัพบิตัิ ก่อน สว่นการกําหนดวิธีการรับมือและ

ทรัพยากรท่ีจะต้องใช้นัน้ ขึน้อยูก่บัความถ่ีท่ีเกิด ขอบเขตความเสียหาย และ

ข้อพิจารณาอ่ืนๆ ซึง่สมาชิกในชมุชนจะต้องเป็นผู้ตดัสินใจ 

- เพ่ือให้แนใ่จวา่การดําเนินการเพ่ือลดความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัจิะเป็นไปอยา่ง

เหมาะสมและเพียงพอ โดยการวา งแผนการดําเนินการเพ่ือลดความเส่ียงนัน้

ควรจะรวมการเตรียมความพร้อม และมาตรการบรรเทาระยะยาวเข้าไว้ด้วย 
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- เพ่ือให้แนใ่จวา่การดําเนินการเพ่ือลดความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัจิะต้องคุ้มคา่ 

และยัง่ยืน เชน่ แนวทางการดําเนินการเพ่ือลดสภาวะลอ่แหลมโดยการ

เสริมสร้างสมรรถนะ หรือกําลงัความสามารถในด้านตา่งๆ ให้กบัชมุชน 

- เพ่ือระบทุรัพยากร จากภายนอก และกลยทุธ์ในการลดความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ภยัพบิตัท่ีิควรนํามาใช้ 

- เพ่ือให้มีตวัวดัวา่ชมุชนประสบความสําเร็จในการลดความเส่ียงตอ่ภยัพบิตัิ

หรือไม ่โดยการประเมินความเส่ียงในชมุชนจะทําให้ได้มาซึง่ตวัชีว้ดัตา่ง ๆ 

เพ่ือวดัการเปล่ียนแปลงของสภาวะลอ่แหลมของชมุชน 

- การประเมินความเส่ียงในชมุชน จะทําให้หนว่ยงานสนบัสนนุได้รับข้อมลู ซึง่

สามารถนําไปเป็นแนวคดิ และเป็นการประมาณการอยา่งเป็นทางการ เพ่ือใช้

อ้างอิงในการร่างข้อร้องเรียนในชว่งท่ีเกิดเหตภุยัพิบตัหิรือเหตฉุกุเฉิน ซึง่

หนว่ยงานไมส่ามารถเข้าถึงชมุชนได้ นอกจากนีข้้อมลูดงักลา่วยงัมีประโยชน์

ในการประเมนิความเสียหาย ความต้องการ และสมรรถนะหรือกําลงั

ความสามารถของชมุชนในการรับมือกบัเหตกุารณ์ฉกุเฉินได้อีกด้วย 
 

การกาํหนดระดับสภาพและพืน้ท่ีอันตรายจากอัคคีภัย 
 

  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการป้องกนัอคัคีภยั และเพ่ือให้สามารถระวงัป้องกนัพืน้ท่ี

เส่ียงภยั หรือพืน้ท่ีท่ีมีโอกาสเกิดอคัคีภยัได้งา่ย ได้อยา่งถกูต้องรวดเร็ว จงึควรมีการกําหนดแบง่

จําแนกชัน้ สถานท่ี ท่ีมีโอกาสจะเกิดอคัคีภยัหรือนา่จะเป็นอนัตรายจากอคัคีภยั รวมทัง้ผลก ระทบ

ของอนัตรายท่ีเกิดขึน้ โดยแบง่ออกได้เป็น 3 ระดบั คือ น้อย ปานกลาง มาก ซึง่มีตวัชีว้ดั ดงันี ้
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ตารางท่ี 2.1 แสดงการจําแนกชัน้ สถานท่ีหรือสิ่งท่ีมีโอกาสนา่จะเป็นอนัตรายจากอคัคีภยั 
 

สิ่งท่ีเป็นอันตราย ตวัชีวั้ด 

น้อย 
มีสิ่งท่ีมีโอกาสเป็นอนัตรายน้อย เชน่ อาคารพกัอาศยั อาคารศาลาท่ีพกั 

อาคารสงูไมเ่กิน 3 ชัน้ ตลาดสดเปิดโลง่ 

ปานกลาง 

มีสิง่ท่ีมีโอกาสเป็นอนัตรายปานกลาง เชน่ สาธารณสถาน โรงเรียน 

ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เส้นทางขนสง่

วตัถไุวไฟหรือวตัถอุนัตราย สถานท่ีเก็บเชือ้เพลงิ สถานีบริการเชือ้เพลิง 

สถานท่ีบรรจเุชือ้เพลิง โรงงานอตุสาหกรรม สถานีขนสง่ พืน้ท่ีป่าชมุชน 

พืน้ท่ีทิง้ขยะ โรงเล่ือย โรงสี โกดงัสินค้าขนาดใหญ่ คลงัเก็บวตัถดุบิตดิ

ไฟ การละเลน่มหรสพ  

มาก 

มีสิ่งท่ีมีโอกาสเป็นอนัตรายมาก เชน่ โรงกลัน่นํา้มนั โรงงานผลิต

สารเคมี สารพิษ คลงัเชื ้ อเพลิง คลงัวตัถรุะเบดิ โรงเก็บสารพิษไวไฟ 

ขบวนรถไฟบรรทกุสารเคมีหรือเชือ้เพลงิ พืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ ทา่อากาศยาน 

สถานีจา่ยไฟฟ้ายอ่ย 

 

ตารางท่ี 2.2 แสดงการจําแนกชัน้ผลกระทบของอนัตราย 
 

ผลกระทบของอันตราย ตวัชีวั้ด 

น้อย 

หากเกิดขึน้จะทําให้เกิดความเสียหายต้องใช้เวล าแก้ไขไมเ่กิน 1 

สปัดาห์ หรือ เกิดการบาดเจบ็เลก็น้อยโดยไมมี่ผู้ เสียชีวิต หรือ

มลูคา่ความเสียหายไมเ่กิน 1 ล้านบาท 

ปานกลาง 

หากเกิดขึน้ทําให้เกิดความเสียหายต้องใช้เวลาแก้ไข 1 สปัดาห์ ถึง 

1 เดือน หรือเกิดการบาดเจบ็สาหสั หรือมลูคา่ความเสียหายตัง้แต ่

1 – 10 ล้านบาท 

มาก 

หากเกิดขึน้ทําให้เกิดความเสียหายต้องใช้เวลาแก้ไขเกิน 1 เดือน 

หรือเกิดความเสียหายถึงชีวิต หรือมลูคา่ความเสียหายมากกวา่ 10 

ล้านบาท 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงการจําแนกชัน้เกณฑ์สภาพอนัตราย และเกณฑ์การยอมรับ 

 

                                            สิ่งท่ีมีโอกาสเป็นอนัตราย 

   
 ผ

ลก
ระ

ท
บ

ขอ
งอั

น
ตร

าย
 

ระดบั 1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = มาก 

1 = น้อย 1 X 1 = 1 = น้อย 1 X 2 = 2 = น้อย 1 X 3 = 3 = ปานกลาง 

2 = ปานกลาง 2 X 1 = 2 = น้อย 2 X 2 = 4 = ปานกลาง 2 X 3 = 6 = มาก 

3 = มาก 3 X 1 = 3 = ปานกลาง 3 X 2 = 6 = มาก 3 X 3 = 9 = มาก 

 

หมายเหต ุ

- น้อย หมายความวา่ ผลกระทบของอนัตรายคณูด้วยสิง่ท่ีมีโอกาสเป็น

อนัตรายเทา่กบั 1 หรือ 2 

- ปานกลาง หมายความวา่ ผลกระทบของอนัตรายคณูด้วยสิง่ท่ีมีโอกาสเป็น

อนัตรายเทา่กบั 3 หรือ 4 

- มาก หมายความวา่ ผลกระทบของอนัตรายคณูด้วยสิง่ท่ีมีโอกาสเป็น

อนัตรายเทา่กบั 6 หรือ 9 
 

เม่ือดําเนินการจําแนกชัน้และผลกระทบอนัตรายท่ีเกิดขึน้แล้ว ให้จดัทําบญัชี

กําหนดพืน้ท่ีอนัตราย และอาจกําหนดสี เพ่ือเป็นฐานข้อมลูสําหรับการดําเนินการป้องกนัและ

ระงบัอคัคีภยัตอ่ไป 
 

มาตรฐานระบบดับเพลิง 
 

เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ การตดิตัง้ การตรวจสอบและทดสอบ 
 

ประเภทของเพลิงและประเภทของการใช้งาน 
 

ประเภทของเพลิง 

ประเภทของเพลิงแบง่ออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. ประเภท ก.(Class A) 
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หมายถึง เพลงิท่ีเกิดขึน้จากวสัดตุดิไฟปรกต ิเชน่ ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และ

พลาสตกิ 

2. ประเภท ข.(Class B) 

หมายถึง เพลิงท่ีเกิดขึน้จากของเหลวตดิไฟ เชน่ นํา้มนั จารบี นํา้มนัผสมสี 

นํา้มนัชกัเงา นํา้มนัดนิ และแก๊สตดิไฟตา่งๆ 

3. ประเภท ค.(Class C) 

หมายถึง เพลงิท่ีเกิดขึน้จากอปุกรณ์ไฟฟ้า เชน่ ไฟฟ้าลดัวงจร 

4. ประเภท ง.(Class D) 

หมายถึง เพลิงท่ีเกิดขึน้จากวตัถท่ีุเผาไหม้ได้ เชน่ แม๊กนีเซ่ียม ซินโครเม่ียม 

โซเด่ียม ลิเซ่ียม และโปแตสเซ่ียม 

(1)  เคร่ืองดบัเพลิงชนิดพิเศษนีใ้ห้พิจารณาจากเชือ้เพลิงท่ีใช้ และเลือกชนิด

ของสารดบัเพลิงท่ีเหมาะสม 

 

ตารางท่ี 2.4 แสดงการเลือกใช้ชนิดของเคร่ืองดบัเพลิงกบัเพลิงประเภทตา่งๆ 

 

ชนิดของเคร่ืองดับเพลิง 
ประเภทของเพลงิ 

ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. 

นํา้ X    

กรด – โซดา X    

โฟม(Foam) X X   

Aqueous Film Forming Foam(AFFF) X X   

ผงเคมีแห้งแบบ A B C X X X  

ผงเคมีแห้ง(โปแตสเซียมไบคาร์บอเนต)  X X  

คาร์บอนไดออกไซด์(CO2)  X X  

เคร่ืองดบัเพลิงชนิดพิเศษ(1)    X 

 

  ประเภทการใช้งาน 
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  ประเภทการใช้งานของเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ จะกําหนดให้ใช้ได้เฉพาะกบั

ประเภทของเพลิงประเภทนัน้ๆ ด้วยความสามารถของเคร่ืองดบัเพลิงท่ีอณุหภมูิแวดล้อม 21° ซ. 

ความสามารถนีจ้ะขึน้อยูก่บัวิธีการใช้เคร่ืองดบัเพลิง และประเภทของเพลิงถกูต้อง 
 

ข้อกําหนดในการติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ 
 

  ทั่วไป 

1. จํานวนของเคร่ืองดบัเพลิงสําหรับประเภทตา่งๆ จะต้องมีจํานวนเพียงพอไม่

น้อยกวา่ท่ีกําหนดไว้ในตารางท่ี 2.6 2.7 และ 2.8 

2.  การพิจารณาเลือกชนิดของเคร่ืองดบัเพลิงท่ีจะนํามาใช้จะต้องเลือกชนิดของ

เคร่ืองดบัเพลิงให้ถกูต้องด้วย โดยทัว่ไปเคร่ืองดบัเพลิ งสําหรับป้องกนัพืน้ท่ีท่ี

ประกอบด้วยวสัดท่ีุตดิไฟ จะเป็นเคร่ืองดบัเพลิงประเภท ก และอาจจะมี

เคร่ืองดบัเพลิงสําหรับประเภท ข ในบริเวณท่ีมีของเหลวตดิไฟหรือเคร่ือง

ดบัเพลิงสําหรับเพลิงประเภท ค ในบริเวณห้องไฟฟ้า เป็นต้น 

3. การตดิตัง้เคร่ืองดบัเพลงิ จะต้องตดิตัง้อยูใ่นบริ เวณท่ีสามารถมองเห็นได้

ชดัเจน และสามารถหยิบฉวยเพ่ือนําไปใช้ในการดบัเพลงิได้โดยสะดวก 

เคร่ืองดบัเพลิงจะต้องตดิตัง้ไมส่งูกวา่ 1.50 เมตร จากระดบัพืน้จนถึงหวัของ

เคร่ืองดบัเพลิง 

4. เคร่ืองดบัเพลิงแบบท่ีนิยมใช้จะเป็นขนาดบรรจปุระมาณ 4.5 กิโลกรัม และไม่

ควรจะเกิน 18.14 กิโลกรัม เพราะจะหนกัเกินไป(ยกเว้นชนิดท่ีมีล้อเข็น) 

5. การกําหนดความสามารถ (Rating) ของเคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือตาม

มาตรฐานของการทดสอบของ Under Writer’s Laboratories Inc. 

สหรัฐอเมริกา โดยให้สถาบนัท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ ทําการทดสอบหรือตาม

มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเคร่ื องดบัเพลิงยกหิว้ชนิดผงเคมีแห้ง ฉบบั

ลา่สดุ(โดยทัว่ไปคา่ความสามารถเทียบเทา่จะแสดงท่ีตวัถงัเคร่ืองดบัเพลิง) 

6. เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือทกุเคร่ืองท่ีจะนํามาใช้จะต้องสร้างจากถงัเหล็กกล้า 

หรือเหล็กหลอ่ ท่ีทนความดนัสงู อปุกรณ์ทกุชิน้จะต้องมีคณุภาพสงู และ

ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับนํามาใช้ประกอบเคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือ 

การทดสอบถงัเคร่ืองดบัเพลิง และอปุกรณ์ประกอบ จะใช้วิธีทดสอบด้วย

ความดนันํา้ (Hydrostatic Testing) โดยท่ีจะทดสอบในโรงงานผลิต และ
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อาจจะมีการทดสอบเป็นระยะๆ หลงัจากนําไปใช้งานแล้ว เพ่ือให้แนใ่จวา่

เคร่ืองดบัเพลิงยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีดี และยงัคงสามารถทนตอ่ความดนัใช้งาน

ได้อยา่งปลอดภยั  

 

ตารางท่ี 2.5 แสดงความดนัทดสอบเคร่ืองดบัเพลิงและอปุกรณ์ประกอบ 

 

ชนิดของเคร่ืองดับเพลิง 
ความดันทดสอบกิโลปาสกาล 

(ปอนด์ต่อตารางนิว้) 

- นํา้ กรดโซดา และเคร่ืองดบัเพลิงอ่ืนๆ ท่ีมีความดนัใช้งาน

ไมเ่กิน 1,344 กิโลปาสกาล(195 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้) 
2,413(350) 

- คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 20,679(3,000) 

- ชดุอปุกรณ์สายฉีดของเคร่ืองดบัเพลงิผงเคมีแห้ง 2,068(300) 

- ชดุอปุกรณ์สายฉีดนํา้ดบัเพลงิคาร์บอนไดออกไซด์  8,616(1,250) 

 

  ขนาดและการติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิงสําหรับประเภท ก. (Class A) 

  ขนาดของเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ จะต้องมีขนาดไมเ่ล็กกวา่ความสามารถ

เทียบเทา่ท่ีกําหนด และการตดิตัง้สามารถครอบคลมุพืน้ท่ีป้องกนัได้ไมเ่กินกวา่ท่ีกําหนด โดยมี

ระยะทางเข้าถึงตวัเคร่ืองดบัเพลิงไมเ่กินกวา่ท่ีกําหนดไว้ 
 

  ในกรณีท่ี พืน้ท่ีป้องกนัแตล่ะพืน้ท่ีหรื อแตล่ะชัน้น้อยกวา่ท่ีกําหนด ให้มีเคร่ือง

ดบัเพลงิแบบมือถืออยา่งน้อยท่ีสดุหนึง่เคร่ืองตดิตัง้ไว้ 

 

ตารางท่ี 2.6 แสดงพืน้ท่ีป้องกนัสงูสดุตอ่เคร่ืองดบัเพลิงหนึง่เคร่ือง 

 

ความสามารถเทียบเทา่     

(UL Rating) ของเคร่ือง

ดบัเพลงิแบบมือถือ Class “A” 

พืน้ท่ีครอบครอง

อนัตรายน้อย 

ตารางเมตร(ตารางฟตุ) 

พืน้ท่ีครอบครอง

อนัตรายปานกลาง 

ตารางเมตร(ตารางฟตุ) 

พืน้ท่ีครอบครอง

อนัตรายมาก 

ตารางเมตร(ตารางฟตุ) 

1 A - - - 

2 A 557(6,000) 280(3,000) - 

3 A 836(9,000) 418(4,500) - 
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4 A 1,045(11,250) 557(6,000) 372(4,000) 

6 A 1,045(11,250) 836(9,000) 557(6,000) 

10 A 1,045(11,250) 1,045(11,250) 930(10,000) 

20 A 1,045(11,250) 1,045(11,250) 1,045(11,250) 

30 A 1,045(11,250) 1,045(11,250) 1,045(11,250) 

40 A 1,045(11,250) 1,045(11,250) 1,045(11,250) 

 

หมายเหต ุ ระยะทางเข้าถึงสงูสดุไมเ่กิน 23 เมตร 

 

  ขนาดและการติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิงสําหรับประเภท ข. (Class B) 

ขนาดของเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ จะต้องมีขนาดไมเ่ลก็กวา่ความสามารถ

เทียบเทา่ท่ีกําหนด และการตดิตัง้สามารถครอบคลมุพืน้ท่ีป้องกนัได้ไมน้่อยกวา่ท่ีกําหนด โดยมี

ระยะทางเข้าถึงตวัเคร่ืองดบัเพลงิไมเ่กินกวา่ท่ีกําหนดไว้ 
 

ไมใ่ห้ใช้เคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือท่ีมีความสามารถเทียบเทา่ต่ํากวา่จํานวน 2 

เคร่ือง หรือมากกวา่เพ่ือให้ได้ความสามารถป้องกนัตามท่ีกําหนดในตาราง ยกเว้นท่ีกลา่วในข้อ

ตอ่ไปนี ้
 

1. เคร่ืองดบัเพลิงชนิดโฟม ขนาด 9.46 ลติร (2.50 แกลลอน ) จํานวน 3 เคร่ือง 

อาจใช้ได้เตม็ความป้องกนัสําหรับอาคาร หรือพืน้ท่ีครอบครองอนัตรายน้อย 
 

2. เคร่ืองดบัเพลิงชนิด AFFF ขนาด 9.46 ลติร(2.50 แกลลอน) จํานวน 3 เคร่ือง 

อาจใช้ได้เตม็ความป้องกนัสําหรับอาคาร หรือพืน้ท่ีครอบครองอนัตรายมาก 
 

ในกรณีท่ีใช้เคร่ืองดบัเพลิงท่ีมีความสามารถเทียบเทา่สงู กวา่ท่ีระบไุว้สําหรับ

ป้องกนัในอาคารหรือพืน้ท่ีป้องกนัท่ีกําหนด ระยะทางเข้าถึงตวัเคร่ืองดบัเพลิงจะลดลงโดยไมใ่ห้

เกินกวา่ 15.00 เมตร(50 ฟตุ) 
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ตารางท่ี 2.7 แสดงขนาดและการตดิตัง้เคร่ืองดบัเพลิงสําหรับประเภท ข 

 

ประเภทของหรือพืน้ท่ีครอบครอง 
ความสามารถของ    

เคร่ืองดบัเพลิงเทียบเทา่ 

ระยะทางเข้าถึงเคร่ืองดบัเพลิงสงูสดุ 

เมตร(ฟตุ) 

พืน้ท่ีครอบครองอนัตรายน้อย 
5 B 

10 B 

9.00(30) 

15.00(50) 

พืน้ท่ีครอบครอง 

อนัตรายปานกลาง 

10 B 

20 B 

9.00(30) 

15.00(50) 

พืน้ท่ีครอบครองอนัตรายมาก 
40 B 

80B 

9.00(30) 

15.00(50) 

 

  ขนาดและการติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิงสําหรับประเภท ค. (Class C) 

  เคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือ  ซึง่มีความสามารถเทียบเทา่ Class C ให้ใช้กบัเพลิงท่ี

เกิดกบัอปุกรณ์ไฟฟ้า ซึง่สารเคมีท่ีใช้จะต้องไมเ่ป็นตวันําไฟฟ้า ในกรณีนีใ้ห้รวมถึงเพลิงท่ีเกิดขึน้

บริเวณตวัอปุกรณ์ไฟฟ้าเองด้วย 
 

  เคร่ือ งดบัเพลิงแบบมือถือชนิดใช้คาร์บอนไดอ๊อกไซด์เป็นสารดบัเพลิงและใช้

หวัฉีดปากแตรทําด้วยโลหะ ไมพ่จิารณาให้มีความสามารถเทียบเทา่ใช้กบัเพลงิ ประเภท ค .(Class 

c) 
 

  ขนาดและการติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิงสําหรับประเภท ง. (Class D) 

สารเคมีสําหรับเคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือท่ีมีคว ามสามารถเทียบเทา่เพลงิ Class 

D ให้เลือกใช้เหมาะสมกบัเพลิงชนิดนัน้ๆ  
 

ตําแหนง่ตดิตัง้เคร่ืองดบัเพลิงชนิดดงักลา่วจะต้องมีระยะทางเข้าถึงไมเ่กินกวา่ 23 

เมตร(75 ฟตุ) ขนาดของเคร่ืองดบัเพลิงให้พิจารณาพืน้ท่ีครอบคลมุท่ีจะป้องกนั ปริมาณของวสั ดุ

ตดิไฟ และจากคําแนะนําของผู้ผลิต 
 

การตรวจสอบและทดสอบเคร่ืองดบัเพลิงชนิดมือถือ 
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การตรวจสอบประจําเดิอน 

- ชนิดของเคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือตดิถกูต้องตามประเภทของเชือ้เพลงิ

หรือไม ่

- มีสิ่งกีดขวางหรือตดิตัง้ในตําแหนง่ท่ีเข้าถึงได้ยากหรือไม ่สงัเกตเห็นได้

งา่ยหรือไม ่

- ตรวจสอบกรณีท่ีเคร่ืองดบัเพลิ งแบบมือถือท่ีมีเกจ์วดัความดนัวา่ ความ

ดนัยงัอยูใ่นสภาพปกตหิรือไม ่

- ดสูภาพอปุกรณ์ประกอบวา่มีการชํารุดเสียหายหรือไม ่
 

การทดสอบ 

ทกุๆ 5 ปี เคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือจะต้องทดสอบการรับความดนั (Hydrostatic 

Test) เพ่ือพจิารณาวา่ยงัสามารถใช้งานได้หรือไม ่
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 ท่ีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจะดําเนินการจดัทําหลกัเกณฑ์การประเมิน แบบประเมิน 

ตวัอยา่งผลการประเมินแสดงในรูปแผนท่ีเส่ียงอคัคีภยั พร้อมโปรแกรมประมวลผลการประเมิน 

- ขอบเขตการดําเนินการ 

Content 
หลักเกณฑ์ 

1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2. กําหนดขอบเขตพืน้ท่ีประเมิน 

3. โอกาสท่ีจะเป็นอนัตรายของพืน้ท่ีและชมุชนท่ีประเมินความเส่ียงอคัคีภยั 

4. ผลกระทบของพืน้ท่ีและชมุชนท่ีประเมินความเส่ียงอคัคีภยั 

5. ศกัยภาพของพืน้ท่ีและชมุชนท่ีประเมินความเส่ียงอคัคีภยั 

 การป้องกนัการเกิดอคัคีภยั 

 การตอบโต้การเกิดอคัคีภยั 

 การบรรเทา ฟืน้ฟเูม่ือเกิดอคัคีภยั 

วิธีการประเมินความเส่ียงอัคคีภยั 

1. การจดัทําแบบประเมิน 

2. การจดัทําแผนท่ีเส่ียงอคัคีภยั(Hazard Map) 

การบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงอัคคีภัย 

1. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

2. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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เอกสารอ้างอิง 

 

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน.  มาตรฐานการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั.  กรุงเทพมหานคร:    

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย 
 

ชมุพล   บญุประยรู พ.ต.ท..  การป้องกนัอคัคีภยัสําหรับวิศวกรด้านป้องกนัอคัคีภยั.  
 

วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย.  2549.  มาตรฐานการป้องกนัอคัคีภยั.  กรุงเทพมหานคร:        

บริษัท โกลบอลกราฟฟิค จํากดั. 
   

ศนูย์เตรียมความพร้อมด้านภยัพบิตัแิหง่เอเชีย.  คูมื่อการฝึกอบรมการจดัการความเส่ียงจากภยัพบิตัิ

โดยอาศยัชมุชนเป็นฐาน . 
 

ศนูย์เตรียมความพร้อมด้านภยัพบิตัแิหง่เอเชีย.  2548.  คูมื่อองค์รวมแหง่การจดัการความเส่ียงจาก

ภยัพบิตั.ิ  
 

http://www.alibaba.com 
 

http://www.skt.ac.th/old/fcp.htm 
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ท่ีปรึกษา 

 

1.  นายอนชุา โมกขะเวส  อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

2.  นายพงศ์เผา่ เกษทอง  รองอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

3.  นายฉตัรชยั พรหมเลิศ  รองอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

4.  นายสวิุทย์ คณีกลุ  รองอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

5.  นายสรุพล เลก็ขาว  ผู้ อํานวยการสํานกัมาตรการป้องกนัสาธารณภยั 

6.  นายพชิญะ จนัทรานวุฒัน์ กรรมการผู้จดัการบริษัทฟิวชัน่ ไฟร์เซฟตี ้จํากดั 

7.  ร้อยโทวโรดม   สจุริตกลุ  กรรมการผู้จดัการบริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จํากดั 

8.  พ.ต.ท.ชมุพล  บญุประยรู   เลขาธิการสมาคมอาสาสมคัรบรรเทาสาธารณภยั     

    แหง่ประเทศไทย 

 

 

ผู้จัดทาํ 

 

1. นายสหสัชยั เรียงรุ่งโรจน์  วิศวกรโยธา 8 วช.  กลุม่งานมาตรฐานความปลอดภยั 

2. นายวิชติ ช่ืนชวนสงัคม  วิศวกรโยธา 8 วช.  กลุม่งานมาตรฐานความปลอดภยั 

3. นางสาวลดัดา น้อยคําสิน  วิศวกรโยธา 7 วช.  กลุม่งานมาตรฐานความปลอดภยั 

4. นางสาวเทวสริิ ประภสัพงษา  พนกังานนโยบายและแผนงาน 

 

 

ออกแบบปก : นายจรูญศกัดิ ์ เขียวสคุนธ์  เขียน : นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน์ 

 

 

 

กลุม่งานมาตรฐานความปลอดภยั   

สํานกัมาตรการป้องกนัสาธารณภยั  

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

โทร. 0 2243 0020 ตอ่ 2304 

โทรสาร. 0 2243 2212 
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