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คํานํา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 มีความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะทําให้ เมืองไทยปลอดภัยน่าอยู่ ตามบทบาทภารกิจ
ที่ได้ รับมอบหมาย โดยเ ฉพาะปลอดภัยจากอัคคีภยั ซึง่ เป็ นสาธารณภัยใกล้ ตวั ที่ในแต่ละปี สร้ าง
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็ นจํานวนมาก กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจึงได้ จดั ทํา คู่มือปฏิบัตกิ ารประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน ขึ ้น โดยให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่ เป็ นหน่วยปฏิบตั กิ ารด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื ้นที่
สามารถนําไปใช้ ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในเขตพื ้นที่ชมุ ชนที่รับผิดชอบ ในลักษณะการประเมิน
ตนเอง(Self Assessment) แล้ วนําข้ อมูลที่ได้ ไปบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงอัคคีภยั โดย
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นการบริหารจัดการสาธารณภัยในเชิงบูรณาการ
การบริหารจัดการด้ านอัคคีภยั ในประเทศไทย ยังคงต้ องการ การพัฒนาอีกมาก
ดังนัน้ คู่มือปฏิบัตกิ ารประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ จดั ทําขึ ้นนี ้ เป็ นส่วนหนึง่ ที่ทําให้ ก ารบริหารจัดการด้ านอัคคีภยั ในประเทศไทยพัฒนาขึ ้น อีก
ระดับหนึง่ ทังนี
้ ้โดยได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญด้ านอัคคีภยั ในประเทศไทยหลาย
ท่านที่ชว่ ยให้ คาํ ปรึกษา แนะนําจนสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า
คู่มือปฏิ บัตกิ าร
ประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศในภาพรวม และหาก องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นนําไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจังจะสามารถลดความสูญเสียทังชี
้ วติ และทรัพย์สนิ ของ
พี่น้องประชาชนจากอัคคีภยั ลงได้

(นายอนุชา
โมกขะเวส)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 สิงหาคม 2551
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การประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน
บทที่ 1
บทนํา
ปั ญหาการเกิดอัคคีภยั นับวันมีแต่จะมากขึ ้นตามจํานวนประชากร และกิจกรรม
ที่มงุ่ ตอบสนองต่อความต้ องการต่างๆ ที่ เพิ่มขึ ้นอย่าง ไม่มีวนั สิ ้นสุดของมนุษย์ ตราบใดที่ยงั ไม่มี
การดําเนินการ อย่างจริ งจังที่จะลดโอกาสที่จะเกิ ดอัคคีภยั และเพิ่มศักยภาพของพื ้นที่และชุมชน
ในการป้องกันและระงับอัคคีภยั ชึง่ ผู้ท่ีมีสว่ นเกี่ยวข้ องในทุกภาคส่วนจําเป็ นต้ องร่วมมือกัน
ดําเนินการภายใต้ เครื่ องมือและระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพจึงจะสามารถ
ลดปั ญหาการเกิดอัคคีภยั ลงได้
กรมป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยซึง่ เป็ นหน่วยงาน
กลางของรัฐ ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ ตระหนักถึงความสูญเสียชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอัคคีภยั
จึงได้ ศกึ ษา ค้ นคว้ า รวบรวม ข้ อมูล จาก กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องและมาตรฐานต่างๆ ด้ านอัคคี ภัยทังภายในและต่
้
างประเทศ ตลอดจนได้ รับคําแนะนํา
จากผู้เชี่ยวชาญด้ านอัคคีภยั ทังภาควิ
้
ชาการและภาคปฏิบตั กิ ารจากหน่วยงานต่างๆ
เพื่อ สร้ าง
องค์ความรู้ในเรื่ องการบริหารจัดการอัคคีภยั แล้ วแปลงให้ มาสูภ่ าคปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม โดยใช้
เครื่ องมือประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน ซึง่ เป็ นมาตรการหนึง่ ที่นํามาใช้ ในการบริหารจัดการ
สาธารณภัย ทังนี
้ ้เพื่ อมุง่ ให้ ปัญหาการเกิดอัคคีภยั ในประเทศไทยลดลง
การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน ตามแนวทางนี ้ จะทําให้ ผู้รับผิดชอบ
ในด้ านอัคคีภยั และคนในชุมชนทราบว่าชุมชนของตนมีความเสี่ยงอัคคีภยั อยูใ่ นระดับใดมีปัจจัยใด
ที่ ชมุ ชนและผู้รับผิดชอบด้ านอัคคีภยั ควรจะทําเพื่อลดความเสี่ยงอัคคีภยั
เป็ นการสร้ าง
ความตระหนักในด้ านความปลอดภัย ทําให้ เกิดการทบทวนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง
อัคคีภยั ทังในระดั
้
บนโยบายและระดับปฏิบตั ิ การของเจ้ า หน้ าที่รัฐ และประชาชนในชุมชน โดยจะ
พิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากอัคคีภยั ผลกระทบต่อชุมชน หากเกิดอัคคีภยั และชุมชน
ของตนมีศกั ยภาพในการป้องกันและ ระงับอัคคีภยั ตลอดจนสามารถบรรเทาความเดือดร้ อนให้ กบั คน
ในชุมชนที่ประสบอัคคีภยั ได้มากน้ อยขนาดไหน
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การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน ประกอบด้ วยการกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการดําเนินการ ซึง่ การกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ถือว่าเป็ น จุดเริ่มต้ นของ
กระบวนการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน
วัตถุประสงค์ ของการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน
การบริหารจัดการอัคคี ภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ การ
ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชนเป็ นการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการด้ วยการมุง่ ที่จะเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชน ทังด้
้ านการป้องกัน ตอบโต้ และบรรเทา ฟื น้ ฟู ซึง่ เป็ นพื ้นฐานในการพัฒนา
วัฒนธรรมทางการจัดการความเสี่ยงของประชาชนชาวไทย
การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน
เป็ นส่วนหนึง่ ของชุดเครื่ องมือที่
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสร้ างขึ ้น เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนําไปใช้ ประเมิน
ความเสี่ยงอัคคีภยั ในเขตพื ้นที่ชมุ ชนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ แล้ ว สามารถระบุ คาดการณ์
จัดลําดั บชุมชนที่มีความเสี่ยงอัคคีภยั ในท้ องถิ่น ได้ อย่างเป็ นระบบ และจะช่วยให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถตัดสินใจอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจาก
อัคคีภยั ตลอดจนนําข้ อมูลไปพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานโครงการต่างๆ ซึง่ เป็ นการ
ทํางานเชิงบูรณาการอย่างแท้ จริง ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้ นําข้ อมูลที่ได้
จากการดําเนินการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ไปเพื่อการบริหารจัดการสาธารณภัย ตามขอบเขต
อํานาจหน้ าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ประเทศไทยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอัคคีภยั อย่างเป็ นระบบ
2. ข้ อมูลพื ้นที่เสี่ยงอัคคีภยั ของประเทศไทยอยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์เดียวกัน
3. สร้ างความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ ้นหากเกิดสาธารณภัย
ให้ กบั
ประชาชนที่อยูใ่ นเขตพื ้นที่ประเมิน
4. เกิดการทบทวนการดําเนินงานด้ านความปลอด ภัยของหน่วยงานที่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับอัคคีภยั
5. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องสามารถนําข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินความเสี่ยง
อัคคีภยั ไปดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
6. ประชาชนปลอดภัยจากอัคคีภยั มากขึ ้น
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คําจํากัดความ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการป ระมาณ
ระดับความเสี่ยงของ ภัยหรื อ อันตราย เพื่อให้ สามารถจัดลําดับความเสี่ยงและตัดสินใจในการ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลดความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ผลลัพธ์ของ โอกาสที่จะ เกิด ภัยหรื อ อันตราย และ
ผลกระทบ จากภัยหรื อ อันตราย โดยคํานึงถึงความสามารถ ในการป้องกั น ตอบโต้ และบรรเทา
ฟื น้ ฟูจากภัยหรื ออันตรายนันๆ
้ ในที่นี ้ไม่รวมถึง ความเสี่ยง ภัยหรื อ อันตรายที่เกิดจากความตังใจ
้
หรื อจงใจของบุคคลหนึง่ บุคคลใด
อัคคีภยั (Fire) หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟ ไฟไหม้ ในที่นี ้ไม่รวมถึง ไฟไหม้ จาก การ
วางเพลิง ไฟป่ า หรื อไฟไหม้ จากการเผาหญ้ า
ชุมชน หมายถึง กลุม่ ของ คนและ บ้ านเรื อน อาคารที่อยูอ่ าศัยหรื อประกอบ
กิจการใดๆ โดยมองในแง่ภมู ิศาสตร์ เป็ นหลัก(ทางกายภาพ)
การจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Integrated Risk Management) หมายถึง
กระบวนการปฏิบตั กิ ารในทุกระดับขององค์กร แบ่งตามกรมต่างๆ (ในสํานักและศู นย์ ) ไปสูร่ ะดับ
จังหวัด อําเภอและระดับท้ องถิ่น เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ ารด้ านความเสี่ยงระดับกรมหรื อกอง
จําเป็ นต้ องดูแลและให้ คาํ แนะนําสําหรับการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ
หมายรวมถึงการมีสว่ นร่วมในเชิงรุกของผู้เกี่ยวข้ องทุกคนในการบรรเทาความเสี่ยงอีกด้ วย
การป้องกัน (Prevention) หมายถึง การระบุชี ้และบันทึกการดําเนินการต่างๆ ที่
สามารถทําได้ อนั มีผลต่อการลดภัยพิบตั ทิ ่ีอาจจะเกิดขึ ้น
การบรรเทา (Mitigation) หมายถึง การระบุชี ้และบันทึกการดําเนินการต่างๆ ที่
สามารถทําได้ เพื่อลดระดับผลกระทบของภัยพิบตั ทิ ี่คาดการณ์ไว้ กรณีเกิดภัยพิบตั ิ
NFPA (National Fire Protection Association) หมายถึง หน่วยงานที่ศกึ ษาวิจยั
และกําหนดมาตรฐานด้ านการป้องกันอัคคีภยั ของประเทศสหรัฐอเมริกา
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ขอบเขตการดําเนินงาน
ถึงแม้ วา่ ปั จจัยที่มีผลกับการ ลดอัตราการ เกิดอัคคีภยั จะมีทงศั
ั ้ กยภาพด้ านกา ร
ป้องกัน ระงับอัคคีภยั ของชุมชน และศักยภาพของ หน่วยดับเพลิงที่รับผิดชอบ แต่ การประเมิน
ความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน นี ้ จะมุง่ เน้ น เฉพาะ การประเมินศักยภาพ ด้ านการป้องกันและระงับ
อัคคีภยั ของชุมชน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลสําหรับการบริหารจัดการอัคคีภยั เป็ น สําคัญ ส่วนการประเมิน
ศักยภาพของหน่วยดับเพลิง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดําเนินการ ไว้ ในอีกส่วนหนึง่
จึงไม่ขอกล่าวถึงในที่นี ้ มีเพียงข้ อมูลบางส่วนเท่านันที
้ ่นํามาเกี่ยวข้ อง
หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพด้ านการป้องกันและระงับอัคคีภยั ของชุมชน
จะใช้ การกําหนดปั จจัยที่งา่ ยในการนําไปปฏิ บัติ ค่าการประเมินเป็ น ไปโดยประมาณ และขอบเขต
พื ้นที่การประเมินจะดําเนินการประเมินเฉพาะบริเวณที่เป็ นชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
เป็ นผู้กําหนดภายใต้ ข้อแนะนําตามหลักเกณฑ์นี ้ ซึง่ ไม่รวมการประเมินบริเวณพื ้นที่ที่ทําการ
เกษตรกรรม ป่ าไม้ หรื อบริเวณนอกเขตชุมชน
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บทที่ 2
ความรู้ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน
การประเมินความเสี่ยงต่ อภัยพิบัตใิ นชุมชน
(Community Risk Assessment)
แนวคิ ดสําคัญ
- การประเมินความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ใิ นชุมชน จะช่วยให้ สามารถระบุ คาดการณ์
และจัดลําดับความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ใิ นท้ องถิ่นได้ อย่างเป็ นระบบ
- การประเมินความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ใิ นชุมชน เป็ นขันตอนที
้
่สําคัญในการพัฒนา
มาตรการต่างๆ ในการลดความเสี่ยงที่เหมาะสม
- การประเมินความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ใิ นชุมชน ประกอบด้ วยองค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์กนั คือ การประเมินภัย การประเมินความล่อแหลม การประเมินสมรรถนะ หรื อกําลัง
ความสามารถ และการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยง
ความเสีย่ งต่อภัยพิบตั ิ (Disaster Risk)
ความเสี่ยง คือ ความเป็ นไปได้ ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ จะเกิดขึ ้นในอนาคต
และจะนํามาซึง่ ผลกระทบทางลบต่างๆ ต่อวิถีชีวิตของชุมชน และ /หรื อทรัพย์สิน ซึง่ ผลกระทบ
ทางลบที่เกิดขึ ้นนี ้ อาจได้ แก่ การบาดเจ็บ ความสูญเสีย และภัยอันตราย
แม้ วา่ คําว่า “ความเสี่ยง หรื อ Risk” มีความหมายคล้ ายคลึงกับคําว่า “ภัย หรื อ
Hazard” แต่นยั หนึง่ ความเสี่ยงยังมีความหมายรวมถึงความน่าจะเป็ นที่ภยั จะเกิดขึ ้น และสร้ าง
ความเสียหาย หรื อความสูญเสียต่อกลุม่ คนหรื อชุมชนที่อยูใ่ นสภาวะล่อแหลม ทังนี
้ ้ ความเสี่ยงต่อ
ภัยพิบตั สิ ามารถแสดงเป็ นสูตรได้ ดังนี ้
ความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ

=

ภัย X ความล่อแหลม
ความสามารถในการจัดการ

ความสามารถในการจัดการ หมายถึง ระดับความสามารถของชุมชนในการ
จัดการภัยเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น โดยการตัดสิ นใจในการปรับตัว ปรับเปลี่ยนหรื อเพิกเฉย
ต่อภัยอันตรายขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ
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ความสามารถในการจัดการมีความหมาย
เหมือนกับสมรรถนะหรื อกําลัง
ความสามารถ ดังนันเราจึ
้
งสามารถนํามาแทนที่ในสูตรได้ ดังนี ้
ความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ

=

ภัย X ความล่อแหลม
สมรรถนะหรื อกําลังความสามารถ

การประเมิ นความเสีย่ งต่อภัยพิบตั ิ
การประเมิน คือ กระบวนการในการเก็บข้ อมูล ตีความข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้ จากแหล่งต่างๆ ซึง่ โดยมากจะดําเนินการเป็ นช่วงๆ
การประเมินความเสี่ยง หรื อบางครัง้ อาจเรี ยกว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยง มักจะ
ดําเนินการโดยนักเศรษฐศาสตร์ นั กวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญในบริษทั ประกัน หน่วยงาน
ราชการที่ ดแู ลด้ านเกษตรกรรม การจัดการสิง่ แวดล้ อม สุขอนามัย โยธาธิการ และงานทางหลวง
ซึง่ บุคคลเหล่านี ้จะเกี่ยวข้ องกับการประมาณการความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น และเสนอมาตรการ
ในการบรรเทาความเดือดร้ อน โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ต้นทุน และประโยชน์ที่ได้ รับ
กระบวนการ และผลที่ได้ จากการประเมินความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ คือ ความน่าจะเป็ น
และการประมาณการความเสียหายและการสูญเสียชีวติ ทรัพย์สนิ และสิง่ แวดล้ อม โดยเกณฑ์ของ
การวัดความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็ น มีความเสี่ยงสูงมาก สูงหรื อปานกลาง ปานกลางและตํา่
การประเมินความเสี่ยง คือ กระบวนการที่นําองค์ประกอบต่างๆ มารวมกัน
เพื่อช่วยให้ บคุ คล ชุมชน และสังคมสามารถต่อสู้หรื อรับมือกับภัยต่างๆ ได้
องค์ประกอบของการประเมิ นความเสีย่ ง
การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้ วยขันตอนที
้
่มีความสัมพันธ์กนั ดังนี ้
1. การประเมินภัย คือ การกําหนดความเป็ นไปได้ ที่ชมุ ชนจะต้ องประสบกับ
ภัยธรรมชาติ หรื อภัยอันเกิดจากมนุษย์อย่างใดอย่างหนึง่ โดยการประเมิน
จะรวมถึงลักษณะ และพฤกติกรรมของภัยนันๆ
้ ด้ วย
2. การประเมินความล่อแหลม คือ การระบุวา่ สิ่งใดอยูใ่ นกลุม่ เสี่ยง หรื อจะได้ รับ
ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ ทําไมสิ่งนันจึ
้ งอยูใ่ นกลุม่ เสี่ยง หรื อได้ รับผลกระทบ
จากภัยพิบตั ิ

Download From www.jorpor.com

7
3. การประเมินสมรรถนะหรื อกําลังความสามารถ คือ การระบุกลยุทธ์ของ
ประชาชนที่จะใช้ รับมือกับเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ ทรัพยากรที่มีเพื่อใช้ ในการ
เตรี ยมความพร้ อม บรรเทา และรับมือกับสถานการณ์ฉกุ เฉิน รวมทังระบุ
้ วา่
ใครคือผู้ท่ีสามารถเข้ าถึงทรัพยากร และมีอํานาจควบคุมการนําทรัพยากร
ดังกล่าวมาใช้
4. การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยง คือ การชี ้ชัดถึงการรับรู้ของคนกลุม่
ต่างๆ และภาคต่างๆ ที่มีความหลากหลายซึง่ เป็ นส่วนประกอบของชุมชน
ต่อความเสี่ยง ทังนี
้ ้ ก ารรับรู้ของประชาชนในชุมชนมีผลอย่างมากต่อการ
วัดความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของการประเมิ นความเสีย่ งในชุมชน
- การประเมินความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ใิ นชุมชน
จะช่วยให้ สามารถระบุ
คาดการณ์ และจัดลําดับความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ใิ นท้ องถิ่นได้ อย่างเป็ นระบบ
- การประเมินความเสี่ยงต่ อภัยพิบตั ใิ นชุมชน จะช่วยให้ ชมุ ชนได้ รับรู้เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ ้นสูง โดยส่วนใหญ่บคุ คลภายนอกจะเป็ นผู้นํา
ข้ อมูลต่างๆ ตามหลักวิทยาศาสตร์ และข้ อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับภัยเข้ ามา
ในชุมชน โดยที่คนในชุมชนไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยตนเองมาก่อน
- การประเมินความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ใิ นชุมชน จะช่วยให้ ได้ มาซึง่ การตัดสินใจที่
เหมาะสมในเรื่ องการลดความเสี่ ยงที่เกิดจากภัยพิบตั ิ และการพัฒ นา
นโยบาย กลยุทธ์ แผน และโครงการต่างๆ
ประโยชน์ของการประเมิ นความเสีย่ งในชุมชน
- เพื่อจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงในชุมชน โดยชุมชนต้ องระบุ
ความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดจากภัยพิบตั กิ อ่ น ส่วนการกําหนดวิธีการรับมือ
และทรัพยากรที่จะต้ องใช้ นนั ้ ขึ ้นอยูก่ บั ความถี่ที่เกิด ขอบเขตความเสียหาย
และข้ อพิจารณาอื่นๆ ซึง่ สมาชิกในชุมชนจะต้ องเป็ นผู้ตดั สินใจ
- เพื่อให้ แน่ใจว่าการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ จะเป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ โดยการวางแผนการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงนัน้
ควรจะรวมการเตรี ยมความพร้ อม และมาตรการบรรเทาระยะยาวเข้ าไว้ ด้วย
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- เพื่อให้ แน่ใจว่าการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยพิบตั จิ ะต้ องคุ้มค่า
และยัง่ ยืน เช่น แนวทางการดําเนินการเพื่อลดสภาวะ ล่อแหลมโดยการ
เสริมสร้ างสมรรถนะ หรื อกําลังความสามารถในด้ านต่างๆ ให้ กบั ชุมชน
- เพื่อระบุทรัพยากร จากภายนอก และกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงที่เกิดจาก
ภัยพิบตั ทิ ่ีควรนํามาใช้
- เพื่อให้ มีตวั วัดว่าชุมชนประสบความสําเร็จในการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ
หรื อไม่ โดยการประเมินความเสี่ ยงในชุมชนจะทําให้ ได้ มาซึง่ ตัวชี ้วัดต่างๆ
เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะล่อแหลมของชุมชน
- การประเมินความเสี่ยงในชุมชน จะทําให้ หน่วยงานสนับสนุนได้ รับข้ อมูล
ซึง่ สามารถนําไปเป็ นแนวคิด และเป็ นการประมาณการอย่างเป็ นทางการ
เพื่อใช้ อ้างอิงในการร่างข้ อร้ องเรี ยนในช่ว งที่เกิดเหตุภยั พิบตั หิ รื อเหตุฉกุ เฉิน
ซึง่ หน่วยงานไม่สามารถเข้ าถึงชุมชนได้ นอกจากนี ้ข้ อมูลดังกล่าวยังมี
ประโยชน์ในการประเมินความเสียหาย ความต้ องการ และสมรรถนะหรื อ
กําลังความสามารถของชุมชนในการรับมือกับเหตุการณ์ฉกุ เฉินได้ อีกด้ วย
การกําหนดระดับสภาพและพืน้ ที่อันตรายจากอัคคีภัย
เพื่อเป็ นกรอบทิศทางในการป้องกันอัคคีภยั และเพื่อให้ สามารถระวังป้องกันพื ้นที่
เสี่ยงภัย หรื อพื ้นที่ท่ีมีโอกาสเกิดอัคคีภยั ได้ งา่ ย ได้ อย่างถูกต้ องรวดเร็ว จึงควรมีการกําหนดแบ่ง
จําแนกชัน้ สถานที่ ที่มีโอกาสจะเกิดอัคคีภยั หรื อน่าจะเป็ นอันตรายจากอัค คีภยั รวมทังผลกระทบ
้
ของอันตรายที่เกิดขึ ้น โดยแบ่งออกได้ เป็ น 3 ระดับ คือ น้ อย ปานกลาง มาก ซึง่ มีตวั ชี ้วัด ดังนี ้
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ตารางที่ 2.1 แสดงการจําแนกชัน้ สถานที่หรื อสิ่งที่มีโอกาสน่าจะเป็ นอันตรายจากอัคคีภยั
สิ่งที่เป็ นอันตราย
น้ อย

ปานกลาง

มาก

ตัวชีว้ ัด
มีสิ่งที่มีโอกาสเป็ นอันตรายน้ อย เช่น อาคารพักอาศัย อาคารศาลาที่พกั
อาคารสูงไม่เกิน 3 ชัน้ ตลาดสดเปิ ดโล่ง
มีสง่ิ ที่มีโอกาสเป็ นอันตรายปานกลาง เช่น สาธารณสถาน โรงเรี ยน
ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงพยาบาล ห้ างสรรพสินค้ า เส้ นทางขนส่ง
วัตถุไวไฟหรื อวัตถุอนั ตราย สถานที่เก็บเชื อ้ เพลิง สถานีบริ การเชื ้อเพลิง
สถานที่บรรจุเชื ้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม สถานีขนส่ง พื ้นที่ป่าชุมชน
พื ้นที่ทิ ้งขยะ โรงเลื่อย โรงสี โกดังสินค้ าขนาดใหญ่ คลังเก็บวัตถุดบิ ติดไฟ
การละเล่นมหรสพ
มีสิ่งที่มีโอกาสเป็ นอันตรายมาก เช่น โรงกลัน่ นํ ้ามัน โรงงานผลิต
สารเค มี สารพิษ คลังเชื ้อเพลิง คลังวัตถุระเบิด โรงเก็บสารพิษไวไฟ
ขบวนรถไฟบรรทุกสารเคมีหรื อเชื ้อเพลิง พื ้นที่ป่าอนุรักษ์ ท่าอากาศยาน
สถานีจา่ ยไฟฟ้าย่อย

ตารางที่ 2.2 แสดงการจําแนกชันผลกระทบของอั
้
นตราย
ผลกระทบของอันตราย
น้ อย

ปานกลาง

มาก

ตัวชีว้ ัด
หากเกิดขึ ้นจะทําให้ เกิดความเ สียหายต้ องใช้ เวลาแก้ ไขไม่เกิน 1
สัปดาห์ หรื อ เกิดการบาดเจ็บเล็กน้ อยโดยไม่มีผ้ เู สียชีวติ หรื อ
มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 1 ล้ านบาท
หากเกิดขึ ้นทําให้ เกิดความเสียหายต้ องใช้ เวลาแก้ ไข 1 สัปดาห์ ถึง
1 เดือน หรื อเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรื อมูลค่าความเสียหายตังแต่
้
1 – 10 ล้ านบาท
หากเกิดขึ ้นทําให้ เกิดความเสียหายต้ องใช้ เวลาแก้ ไขเกิน 1 เดือน
หรื อเกิดความเสียหายถึงชีวติ หรื อมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10
ล้ านบาท
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ตารางที่ 2.3 แสดงการจําแนกชันเกณฑ์
้
สภาพอันตราย และเกณฑ์การยอมรับ

ผลกระทบของอันตราย

สิ่งที่มีโอกาสเป็นอันตราย
ระดับ

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

หมายเหตุ
- น้ อย หมายความว่า ผลกระทบของอันตรายคูณด้ วยสิง่ ที่มีโอกาสเป็ น
อันตรายเท่ากับ 1 หรื อ 2
- ปานกลาง หมายความว่า ผลกระทบของอันตรายคูณด้ วยสิง่ ที่มีโอกาสเป็ น
อันตรายเท่ากับ 3 หรื อ 4
- มาก หมายความว่า ผลกระทบของอันตรายคูณด้ วยสิง่ ที่มีโอกาสเป็ น
อันตรายเท่ากับ 6 หรื อ 9
เมื่อดําเนินการจําแนกชันและผลกระทบอั
้
นตรายที่เกิดขึ ้นแล้ ว ให้ จดั ทําบัญชี
กําหนดพื ้นที่อนั ตราย และอาจกําหนดสี เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลสําหรับการดําเนินการป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั ต่อไป
มาตรฐานระบบดับเพลิง
เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ การติดตัง้ การตรวจสอบและทดสอบ
ประเภทของเพลิ งและประเภทของการใช้งาน
ประเภทของเพลิ ง
ประเภทของเพลิงแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
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1. ประเภท ก.(Class A)
หมายถึง เพลิงที่เกิดขึ ้นจากวัสดุตดิ ไฟปรกติ เช่น ไม้ ผ้ า กระดาษ ยาง และ
พลาสติก
2. ประเภท ข.(Class B)
หมายถึง เพลิงที่เกิดขึ ้นจากของเหลวติดไฟ เช่น นํ ้ามัน จารบี นํ ้า มันผสมสี
นํ ้ามันชักเงา นํ ้ามันดิน และแก๊ สติดไฟต่างๆ
3. ประเภท ค.(Class C)
หมายถึง เพลิงที่เกิดขึ ้นจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร
4. ประเภท ง.(Class D)
หมายถึง เพลิงที่เกิดขึ ้นจากวัตถุที่เผาไหม้ ได้ เช่น แม๊ กนีเซี่ยม ซินโครเมี่ยม
โซเดี่ยม ลิเซี่ยม และโปแตสเซี่ยม
(1) เครื่ องดับเพลิงชนิดพิเศษนี ้ให้ พิจารณาจากเชื ้อเพลิงที่ใช้ และเลือกชนิด
ของสารดับเพลิงที่เหมาะสม
ตารางที่ 2.4 แสดงการเลือกใช้ ชนิดของเครื่ องดับเพลิงกับเพลิงประเภทต่างๆ
ชนิดของเครื่ องดับเพลิง

ประเภทของเพลิง

ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง.
นํ ้า
X
กรด – โซดา
X
โฟม(Foam)
X
X
Aqueous Film Forming Foam(AFFF)
X
X
ผงเคมีแห้ งแบบ A B C
X
X
X
ผงเคมีแห้ ง(โปแตสเซียมไบคาร์ บอเนต)
X
X
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2)
X
X
เครื่ องดับเพลิงชนิดพิเศษ(1)
X
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ประเภทการใช้งาน
ประเภทการใช้ งานของเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ จะกําหนดให้ ใช้ ได้ เฉพาะกับ
ประเภทของเพลิงประเภทนันๆ
้ ด้ วยความสามารถของเครื่ องดับเพลิงที่อณ
ุ หภูมิแวดล้ อม 21° ซ.
ความสามารถนี ้จะขึ ้นอยูก่ บั วิธีการใช้ เครื่ องดับเพลิง และประเภทของเพลิงถูกต้ อง
ข้อกํ าหนดในการติ ดตัง้ เครื ่องดับเพลิ งแบบมื อถือ
ทั่วไป
1. จํานวนของเครื่ องดับเพลิงสําหรับประเภทต่างๆ จะต้ องมีจํานวนเพียงพอไม่
น้ อยกว่าที่กําหนดไว้
2. การพิจารณาเลือกชนิดของเครื่ องดับเพลิงที่จะนํามาใช้ จะต้ องเลือกชนิดของ
เครื่ องดับเพลิงให้ ถกู ต้ องด้ วย โดยทัว่ ไปเครื่ องดับเพลิงสําหรับป้องกันพื ้นที่
ที่ประกอบด้ วยวัสดุท่ี ติดไฟ จะเป็ นเครื่ องดับเพลิงประเภท ก . และอาจจะมี
เครื่ องดับเพลิงสําหรับประเภท ข . ในบริเวณที่มีของเหลวติดไฟหรื อ
เครื่ องดับเพลิงสําหรับเพลิงประเภท ค. ในบริเวณห้ องไฟฟ้า เป็ นต้ น
3. การติดตังเครื
้ ่ องดับเพลิง จะต้ องติดตังอยู
้ ใ่ นบริเวณที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน แ ละสามารถหยิบฉวยเพื่อนําไปใช้ ในการดับเพลิงได้ โดยสะดวก
เครื่ องดับเพลิงจะต้ องติดตังไม่
้ สงู กว่า 1.50 เมตร จากระดับพื ้นจนถึงหัวของ
เครื่ องดับเพลิง
4. เครื่ องดับเพลิงแบบที่นิยมใช้ จะเป็ นขนาดบรรจุประมาณ 4.5 กิโลกรัม และไม่
ควรจะเกิน 18.14 กิโลกรัม เพราะจะหนักเกินไป(ยกเว้ นชนิดที่มีล้อเข็น)
5. การกําหนดความสามารถ (Rating) ของเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือตาม
มาตรฐานของการทดสอบของ Under Writer’s Laboratories Inc.
สหรัฐอเมริกา โดยให้ สถาบันที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ทําการทดสอบหรื อตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเครื่ องดับเพลิงยกหิ ้วชนิดผงเคมีแห้ ง ฉบับ
ล่าสุด(โดยทัว่ ไปค่าความสามารถเทียบเท่าจะแสดงที่ตวั ถังเครื่ องดับเพลิง)
6. เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือทุกเครื่ องที่จะนํามาใช้ จะต้ องสร้ างจากถังเหล็กกล้ า
หรื อเหล็กหล่อ ที่ทนความดันสูง อุปกรณ์ทกุ ชิ ้นจะต้ องมีคณ
ุ ภาพสูง และ
ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับนํามาใช้ ประกอบเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ
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การทดสอบถังเครื่ องดับเพลิง และอุปกรณ์ประกอบ จะใช้ วิธีทดสอบด้ วย
ความดันนํ ้า (Hydrostatic Testing) โดยที่จะทดสอบในโรงงานผลิต และ
อาจจะมีการทดสอบเป็ นระยะๆ หลังจากนําไปใช้ งานแล้ ว เพื่อให้ แน่ใจว่า
เครื่ องดับเพลิงยังคงอยูใ่ นสภาพที่ดี และยังคงสามารถทนต่อคว ามดันใช้ งาน
ได้ อย่างปลอดภัย
ตารางที่ 2.5 แสดงความดันทดสอบเครื่ องดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ
ชนิดของเครื่ องดับเพลิง

ความดันทดสอบกิโลปาสกาล
(ปอนด์ ต่อตารางนิว้ )

- นํ ้า กรดโซดา และเครื่ องดับเพลิงอื่นๆ ที่มีความดันใช้ งาน
ไม่เกิน 1,344 กิโลปาสกาล(195 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ ้ว)
- คาร์ บอนไดอ๊ อกไซด์
- ชุดอุปกรณ์สายฉีดของเครื่ องดับเพลิงผงเคมีแห้ ง
- ชุดอุปกรณ์สายฉีดนํ ้าดับเพลิงคาร์ บอนไดออกไซด์

2,413(350)
20,679(3,000)
2,068(300)
8,616(1,250)

ขนาดและการติ ดตัง้ เครื ่องดับเพลิ งสําหรับประเภท ก. (Class A)
ขนาดของเครื่ องดับเพลิ งแบบมือถือ จะต้ องมีขนาดไม่เล็กกว่าความสามารถ
เทียบเท่าที่กําหนด และการติดตังสามารถครอบคลุ
้
มพื ้นที่ป้องกันได้ ไม่เกินกว่าที่กําหนด โดยมี
ระยะทางเข้ าถึงตัวเครื่ องดับเพลิงไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้
ในกรณีที่ พื ้นที่ป้องกันแต่ละพื ้นที่หรื อแต่ละชันน้
้ อยกว่าที่กําหนด ให้
ดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้ อยที่สดุ หนึง่ เครื่ องติดตังไว้
้
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ตารางที่ 2.6 แสดงพื ้นที่ป้องกันสูงสุดต่อเครื่ องดับเพลิงหนึง่ เครื่ อง
ความสามารถเทียบเท่า
พื ้นที่ครอบครอง
พื ้นที่ครอบครอง
พื ้นที่ครอบครอง
อันตรายน้ อย
อันตรายปานกลาง
อันตรายมาก
(UL Rating) ของเครื่ อง
ดับเพลิงแบบมือถือClass “A” ตารางเมตร(ตารางฟุต) ตารางเมตร(ตารางฟุต) ตารางเมตร(ตารางฟุต)
1A
2A
557(6,000)
280(3,000)
3A
836(9,000)
418(4,500)
4A
1,045(11,250)
557(6,000)
372(4,000)
6A
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)
หมายเหตุ

ระยะทางเข้ าถึงสูงสุดไม่เกิน 23 เมตร

ขนาดและการติ ดตัง้ เครื ่องดับเพลิ งสําหรับประเภท ข. (Class B)
ขนาดของเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ จะต้ องมีขนาดไม่เล็กกว่าความสามารถ
เทียบเท่าที่กําหนด และการติดตังสามารถครอบคลุ
้
มพื ้นที่ป้องกันได้ ไม่น้อยกว่าที่กําหนด โดยมี
ระยะทางเข้ าถึงตัวเครื่ องดับเพลิงไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้
ไม่ให้ ใช้ เ ครื่ องดับเพลิงแบบมือถือที่มีความสามารถเทียบเท่าตํา่ กว่าจํานวน 2
เครื่ อง หรื อมากกว่าเพื่อให้ ได้ ความสามารถป้องกันตามที่กําหนดในตาราง ยกเว้ นที่กล่าวในข้ อ
ต่อไปนี ้
1. เครื่ องดับเพลิงชนิดโฟม ขนาด 9.46 ลิตร(2.50 แกลลอน ) จํานวน 3 เครื่ อง
อาจใช้ ได้ เต็มความป้องกันสําหรับอาคาร หรื อพื ้นที่ครอบครองอันตรายน้ อย
2. เครื่ องดับเพลิงชนิด AFFF ขนาด 9.46 ลิตร(2.50 แกลลอน) จํานวน 3 เครื่ อง
อาจใช้ ได้ เต็มความป้องกันสําหรับอาคาร หรื อพื ้นที่ครอบครองอันตรายมาก
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ในกรณีที่ใช้ เครื่ องดับเพลิงที่มีความสามารถเทียบเท่าสูงกว่าที่ระบุไว้ สําหรับ
ป้องกัน ในอาคารหรื อพื ้นที่ป้องกันที่กําหนด ระยะทางเข้ าถึงตัวเครื่ องดับเพลิงจะลดลงโดยไม่ให้
เกินกว่า 15.00 เมตร(50 ฟุต)
ตารางที่ 2.7 แสดงขนาดและการติดตังเครื
้ ่ องดับเพลิงสําหรับประเภท ข.
ความสามารถของ ระยะทางเข้ าถึงเครื่ องดับเพลิงสูงสุด
เครื่ องดับเพลิงเทียบเท่า
เมตร(ฟุต)
5B
9.00(30)
พื ้นที่ครอบครองอันตรายน้ อย
10 B
15.00(50)
พื ้นที่ครอบครอง
10 B
9.00(30)
อันตรายปานกลาง
20 B
15.00(50)
40 B
9.00(30)
พื ้นที่ครอบครองอันตรายมาก
80B
15.00(50)

ประเภทของหรื อพื ้นที่ครอบครอง

ขนาดและการติ ดตัง้ เครื ่องดับเพลิ งสําหรับประเภท ค. (Class C)
เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ ซึง่ มีความสามารถเทียบเท่า Class C ให้ ใช้ กบั เพลิง
ที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่ สารเคมีที่ใช้ จะต้ องไม่เป็ นตัวนําไฟฟ้า ในกรณีนี ้ให้ รวมถึงเพลิงที่เกิดขึ ้น
บริเวณตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเองด้ วย
เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือชนิดใช้ คา ร์ บอนไดอ๊ อกไซด์เป็ นสารดับเพลิงและใช้
หัวฉีดปากแตรทําด้ วยโลหะ ไม่พจิ ารณาให้ มีความสามารถเทียบเท่าใช้ กบั เพลิง ประเภท.(Class
ค c)
ขนาดและการติ ดตัง้ เครื ่องดับเพลิ งสําหรับประเภท ง. (Class D)
สารเคมีสําหรับเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือที่มีความสามารถเทียบเท่าเพลิงClass D
ให้ เลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับเพลิงชนิดนันๆ
้
ตําแหน่งติดตังเครื
้ ่ องดับเพลิงชนิดดังกล่าวจะต้ องมีระยะทางเข้ าถึงไม่เกินกว่า 23
เมตร(75 ฟุต) ขนาดของเครื่ องดับเพลิงให้ พิจารณาพื ้นที่ครอบคลุมที่จะป้องกัน ปริมาณของวัส ดุ
ติดไฟ และจากคําแนะนําของผู้ผลิต
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การตรวจสอบและทดสอบเครื ่องดับเพลิ งชนิ ดมื อถือ
การตรวจสอบประจํ าเดือน
- ชนิดของเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือติดถูกต้ องตามประเภทของเชื ้อเพลิง
หรื อไม่
- มีสิ่งกีดขวางหรื อติดตังในตํ
้ าแหน่งที่เข้ าถึงได้ ยากหรื อไม่ สังเกตเห็นได้ ง่าย
หรื อไม่
- ตรวจสอบกรณีท่ีเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือที่มีเกจ์วดั ค วามดันว่า ความดัน
ยังอยูใ่ นสภาพปรกติหรื อไม่
- ดูสภาพอุปกรณ์ประกอบว่ามีการชํารุดเสียหายหรื อไม่
การทดสอบ
ทุกๆ 5 ปี เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือจะต้ องทดสอบการรับความดัน (Hydrostatic
Test) เพื่อพิจารณาว่ายังสามารถใช้ งานได้ หรื อไม่
การประเมินความหนาแน่ นของประชากร
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ จดั ทําเกณฑ์มาตรฐานการกําหนดความหนาแน่น
ของประชากรสําหรับการใช้ ที่ดนิ แต่ละประเภทของเมือง ซึง่ ได้ แบ่งเมืองในประเทศไทยไว้ 4 กลุม่
ตามขนาดประชากร ตามตารางที่ 2.8 แสดงความหนาแน่นของประชากรตามขนาดเมือง ดังนี ้
ตารางที่ 2.8 แสดงความหนาแน่นของประชากรตามขนาดเมือง
ขนาดเมืองที่

ขนาดประชากร(คน)

1
2
3
4

มากกว่า 1,500,000
200,001 – 1,500,000
60,000 – 200,000
น้ อยกว่า 60,000
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สําหรับความหนาแน่นของประชากรที่กําหนดในที่ดนิ ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งเป็ น
พื ้นที่สว่ นใหญ่ของชุมชนเมืองในประเทศไท ย ได้ แสดง ไว้ ตามตารางที่ 2.9 แสดงความหนาแน่น
ของประชากรตามการใช้ ที่ดนิ ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอ่ าศัย
ตารางที่ 2.9 แสดงความหนาแน่นของประชากรตามการใช้ ที่ดนิ ประเภทพาณิชยกรรม
และที่อยูอ่ าศัย
ความหนาแน่ นของประชากร
ตามการใช้ ท่ ดี นิ ประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
หนาแน่นปานกลาง
หนาแน่นน้ อย

จํานวนประชากรตามขนาดเมือง
(คน/ไร่ )
2
3
4
61 - 100
41 - 60
25 - 42
31 - 60
17 - 40
13 - 24
1 - 30
1 - 16
1 - 12

การประเมิน พื ้นที่เสี่ยงอัคคี ภัยในชุมชน จะใช้ ตามเกณฑ์ขนาดเมืองที่ 4 ซึ่ งเป็ น
ขนาดชุมชนในเขตพื ้นที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มีจํานวนมากที่สดุ ของประเทศไทย
การประเมินความเสียหายของทรั พย์ สนิ
การประเมินความเสียหายจากภัยพิบตั ิ ในเวทีขององค์การสหประชาชาติ (United
Nations) ซึง่ นานาชาตินํามาใช้ ในการประเมินความเสียหายจากภัยพิบตั ิ จะใช้ วิธี ของ อีแครก
(ECLAC Methodology) โดยจะประเมิน ความเสียหาย ในภาพรวม ประเด็นที่นํามา พิจารณา
ประกอบด้ วย
- ภาคสังคม จะประเมินจาก ผลกระทบที่ ทําให้ ประชาชน เสียขวัญ เสียใจ
ป่ วยไข้ ผลกระทบจากการที่ ชุมชน ต้ องโยกย้ ายถิ่นฐาน ผลกระทบ ที่ต้องสูญเสียโอกาส
ทางการศึกษา ความมัน่ คงทางวัฒนธรรม และผลกระทบที่ต้องสูญเสียสุขภาพที่ดี
- ด้ าน โครงสร้ างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ
จะประเมินจากผลกระทบ
ด้ าน ความมัน่ คงทาง พลังงาน ผลกระทบด้ านการสุขาภิบาลและ การจัดหา นํ ้าสะอาด และ
ผลกระทบด้ านการติดต่อสื่อสารและการขนส่ง
- ภาคเศรษฐศาสตร์ จะประเมินจาก ผลกระทบด้ านการกสิกรรม
ด้ านอุตสาหกรรมและการค้ า และผลกระทบด้ านการท่องเที่ยว
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ตามแนวทางการประเมินความเสียหายจากภัยพิบตั ขิ อง อีแครก จะมีวธิ ีการ
คํานวนที่ยงุ่ ยาก ต้ องการข้ อมูลจํานวนมาก และต้ องให้ ผ้ ทู ี่มีความเชี่ยวชาญเป็ นผู้ดําเนินการจึงจะ
สามารถประเมินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับ ขอบเขตการประเมิน ความเสียหายจากภัยพิบตั ิ
ของ อีแครก เป็ นการมองในภาพรวมทุกด้ านที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ แนวทางการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั
ในชุมชนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทํานี ก้ ําหนดให้ ปั จจัยการประเมินความเสียหาย
จากอัคคีภยั เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของดัชนีชี ้วัดความเสี่ ยงอัคคีภยั และต้ องการ ให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น สามารถดําเนินการ ประเมิน ได้ ด้วยตนเอง จึง นําเฉพาะประเด็นมูลค่าการก่อสร้ าง
อาคาร และมูลค่าทางธุรกิจ เท่านันที
้ ่นํามาพิจารณา เพื่อให้ งา่ ยและสะดวกต่อการประเมิน
มูลค่าการก่อสร้างอาคาร
ค่าก่อสร้ างอาคารที่อยูอ่ าศัยจะประเมินจากจํานวนพื ้นที่ใช้ สอย ซึง่ บ้ านพักอาศัย
โดยทัว่ ไปจะมีคา่ ก่อสร้ างประมาณ 4,000 ถึง 10,000 บาทต่อตารางเมตร และมีพื ้นที่ใช้ สอย
ประมาณ 40 ถึง 180 ตารางเมตรต่อหลัง หากเป็ น สถานประกอบการอาคารขนาดใหญ่ โดยทัว่ ไป
จะมีคา่ ก่อสร้ างมากกว่า 10,000 ถึง 40,000 บาทต่ อตารางเมตร การประเมินความเสียหายจาก
อัคคีภยั นี ้ จะกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าก่อสร้ างอาคาร ดังนี ้
1. ถ้ าในเขตพื ้นที่ประเมินความเสี่ยง อัคคีภยั มีเฉพาะอาคารพักอาศัย และอาคาร
พาณิชย์ท่วั ไป กําหนดให้
- อาคารมากกว่ากึง่ หนึง่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยกึง่ ถาวรหลังละ 160,000 บาท
- อาคาร มากกว่ากึง่ หนึง่ เป็ น ที่อยูอ่ าศัยถาวร และอาคารพาณิชย์ทว่ั ไป
หลังละ 1,200,000 บาท
2. ถ้ าในเขตพื ้นที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั มีสถานประกอบการอาคารขนาดใหญ่
หรื อสิง่ ก่อสร้ างอื่นที่มีมลู ค่ามากกว่า อาคารพักอาศัยทัว่ ไป ให้
คิดค่าก่อสร้ าง 25,000 บาท
ต่อตารางเมตร
มูลค่าทางธุรกิ จ
ภาษีอากรที่จดั เก็บได้ จากกิจกรรมทางธุรกิจสามารถสะท้ อนมู ลค่าทางธุรกิจ
ได้ ทางหนึง่ ดังนัน้ การประเมินมูลค่าทางธุรกิจในเขตพื ้นที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ให้ คํานวน
จากภาษีอากรที่จดั เก็บได้ จากกิจกรรมทางธุรกิจ ในเขตพื ้นที่ประเมิ นความเสี่ยงอัคคีภยั โดยคิด
อายุการดําเนินการทางธุรกิจจํานวน 5 ปี
ผลกระทบต่อทรัพย์สินที่ประเมินจึงเท่ากับผลรวมของมูลค่าการก่อสร้ างกับมูลค่า
ทางธุรกิจ
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อุปกรณ์ ตรวจจับควัน
อุปกรณ์ตรวจจับควัน เป็ นอุปกรณ์ที่ทําหน้ าที่ตรวจจับอนุภาคของควันโดย
อัตโนมัติ จากลักษณะการเกิดไฟไหม้ ทวั่ ไปพบว่าส่วนใหญ่จะเกิดเป็ นอนุภาคของควันก่อน ดังนัน้
การตรวจจับควันจึงเป็ นการตรวจจับที่ถือว่ารวดเร็วที่สามารถตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ ในระยะ
เริ่ มต้ นก่อน แต่อาจมีบางกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ อาจมีอนุภาคควันน้ อยมาก หรื อไม่มีอนุภาคของควัน
ก่อน เช่น ไฟจากนํ ้า มัน หรื อสารเคมีบางชนิด การเลือกใช้ อปุ กรณ์ตรวจจับจึงต้ องศึกษา
รายละเอียดของเชื ้อเพลิงที่อาจเกิดเพลิงไหม้ รวมทังขนาดของอนุ
้
ภาคควันให้ ชดั เจนเสียก่อน
รูปที่ 2.1 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจจับควัน

ที่มา : http://www.alibaba.com
หลักการทํางาน
การทํางานของอุปกรณ์ตรวจจับควันทุกชนิ ด ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของอนุภาคควัน
ที่เกิดจากการเผาไหม้ แต่เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจจับต้ องติดตังที
้ ่ฝ้าเพดาน หรื อหลังคา ดังนัน้
ระยะเวลาที่เริ่มเกิดการมีอนุภาคควันจนกระทังอุ
้ ปกรณ์จะตรวจจับได้ และเริ่มทํางานจึงขึ ้น อยูก่ บั
ลักษณะการเกิดเพลิงไหม้ และตําแหน่งที่ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ตรวจจับควันจะไม่สามารถตรวจจับไอร้ อน
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จากการเผาไหม้ ที่หมดจดและไม่มีควันได้ ในการใช้ งานต้ องพิจารณาอุปกรณ์ตรวจจับชนิดอื่น
ประกอบด้ วย เช่น อุปกรณ์ตรวจจับความร้ อน หรื ออุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง
การแผ่ รังสีของความร้ อน
การแผ่รังสีความร้ อนเป็ นการส่งผ่านความร้ อนด้ วยการกระจายรังสีของความร้ อน
เคลื่อนที่คล้ ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และไปกระทบกับผิวหน้ าของวัสดุที่สามารถหลอมเหลวขับไอ
ออกมาติดไฟได้ ในด้ านตรงข้ าม จุดของการแผ่รังสีจะกระจายออกไปโดยรอบ เช่น ไฟลุกไหม้
ห้ องหนึง่ ที่มีผนังกัน้ เมื่อเกิดการแผ่รังสีทําให้ วสั ดุที่อยูใ่ กล้ เคียงในอีกห้ องหนึง่ ลุกไหม้ ได้
ดังนัน้ การป้องกันการส่งผ่านความร้ อนโดยการแผ่รังสีเพื่อไม่ให้ เกิดการติดต่อ
ลุกลามจากบ้ านหลังหนึง่ ไปยังบ้ านอีกหลังหนึง่ นัน้ จากการทดลองในเรื่ องการแผ่รังสี ของความร้ อน
ในประเทศญี่ปนุ่ โดยจําลองการเผาบ้ าน พบว่าอิทธิพลที่ทําให้ เกิดการลุกไหม้ ตดิ ต่อลุกลาม จาก
การแผ่รังสีของความร้ อนจะเป็ นไปตามอัตราส่วนความสูงของเปลวไฟ ตามสมการ ดังนี ้
Y = 0.04 X2
Y
X

=
=

ความสูงของเปลวไฟ
ระยะห่างระหว่างบ้ าน

จากมาตรฐานการดับเพลิง ที่หน่ วยดับเพลิงต้ องเดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุ
และเริ่มดับเพลิงได้ ภายในเวลา 8 นาที หลังจาก ไฟเริ่มไหม้ พบว่าเปลวไฟสูง 4 เมตร จึงควรเว้ น
ระยะของการสร้ างบ้ านแต่ละหลังห่างกันไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยรอบ
การกําหนดความสามารถในการลากสายดับเพลิง
โดยปรกติหน่วยดับเพลิงจะได้ รับแจ้ งเหตุไฟไหม้ ภายในเวลา 2 ถึง 2 นาที 30
วินาที หลังจากไฟเริ่มไหม้ เมื่อ ได้ รับแจ้ งเหตุเจ้ าหน้ าที่พร้ อมอุปกรณ์จะออกปฏิบตั กิ ารได้ ภายใน
เวลา 30 วินาที และรถดับเพลิงจะต้ อ งใช้ เวลาในการเดินทางภายในเวลา 3 นาที 30 วินาที โดยใช้
สมมติฐานความเร็วรถดับเพลิง 24 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงในย่านการค้ า ย่านอุตสาหกรรม
ดังนัน้ จะเหลือเวลาในการติดตังและต่
้
ออุกรณ์ตา่ งๆ ประมาณ 1 นาที 30 วินาที
ถึง 2 นาที ซึง่ สามารถต่อสายดับเพลิงขนาดยาว 23 เมตร หรื อ 30 เมตร ได้ ประมาณ 3 ถึง 4 เส้ น
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน
การกําหนดขอบเขตพืน้ ที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน
เนื่องจากขอบเขตชุมชนของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีขนาด
พื ้นที่
กว้ างใหญ่แตกต่างกันมาก ตลอดจน ลักษณะทางกายภาพ และกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในชุมชน ก็ มี
ความ แตกต่างกัน หากใช้ ขอบเขตทังชุ
้ มชนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นขอบเขต
การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั จะทําให้ การบริหารจัดการความเสี่ยงอัคคีภยั ขาดประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันหากจะประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชนเป็ นรายอาคารก็จะทําให้ สิ ้นเปลือง
ทรั พยากร และงบประมาณเป็ นจํานวนมาก และไม่เหมาะสมกับการตอบสนองต่อการบริหาร
จัดการอัคคีภยั ในภาพรวมตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ กอปรกับอาจซํ ้าซ้ อนกับการทําหน้ าที่
ตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายบางฉบับ
ดังนัน้ จึงควรกําหนดขอบเขตพื ้นที่การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชนให้ มี
ขนาดพื ้นที่ที่ไม่ใหญ่หรื อเล็กเกินไป โดยใช้ ลกั ษณะทางกายภาพที่เหมาะสมเป็ นแนวทางในการ
กําหนดขอบเขตพื ้นที่ประเมิน ซึง่ จะต้ องแบ่งขอบเขตพื ้นที่ชมุ ชนของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นออกเป็ นส่วนๆ ตามแนวเส้ นทางที่สามารถนําเครื่ องมือและอุปกรณ์ดบั เพลิงเข้ าไปใช้ ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพโดยรอบหรื อเกือบรอบขอบเขตพื ้นที่ประเมิน เช่น ถนน คลอง เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
โดย คํานึงถึงระยะห่างระหว่างอาคารที่สามารถป้องกันการลามไฟ
เนื่องจากการแผ่รังสีของ
ความร้ อน ได้ จึง ควรกําหนด ระยะห่างของ อาคาร ระหว่างขอบเขตพื ้นที่ประเมิน โดยอาคาร ควร
ห่างกัน อย่างน้ อ ย 10 เมตร แนวถนนหรื อคลอง ที่ใช้ เป็ นแนวแบ่งขอบเขตพื ้นที่การประเมินควรมี
ความกว้ างอย่างน้ อย 5 - 6 เมตร เพื่อสามารถนําเครื่ องมือและอุปกรณ์ดบั เพลิงเข้ าไปใช้ งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รถดับเพลิง เป็ นต้ น เมื่อรวมกับบาทวิถี และ/หรื อระยะร่นของอาคาร ตาม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร แล้ วจะมีระยะห่าง ของอาคาร เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการ
ลามไฟ เนื่องจากการแผ่รังสีความร้ อน ได้ ดังรูปที่ 3.1 แสดงตัวอย่างการกําหนดขอบเขตพื ้นที่
ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน
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รูปที่ 3.1 แสดงตัวอย่างการกําหนดขอบเขตพื ้นที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน

ที่มา : http://WWW.PointAsia.Com ภาพถ่ายดาวเทียม ชุมชนพูลสุข-ชายทะเล อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โครงสร้ างหลักเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน
ความเสี่ยงอัคคีภยั คือ ความเป็ นไป ได้ ที่จะเกิดอัคคีภยั ขึ ้นในอนาคต และ
จะนํามาซึง่ ผลกระทบทางลบต่างๆ ต่อวิถีชีวิตของชุมชน และ /หรื อทรัพย์สิน ซึง่ ผลกระทบทางลบ
ที่เกิดขึ ้นนี ้ อาจได้ แก่ การบาดเจ็บ ความสูญเสียชีวติ และทรัพย์สิน เป็ นต้ น
การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั คือ กระบวนการที่นําองค์ ประกอบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการเกิดอัคคีภยั มาพิจารณารวมกัน เพื่อช่วยให้ บคุ คล ชุมชน และสังคมสามารถต่อสู้
หรื อรับมือกับอัคคีภยั ได้
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการเกิดอัคคีภยั ที่นํามาพิจารณาประกอบด้ วย โอกาส
ที่จะเป็ นอันตราย ผลกระทบ และศักยภาพในการป้องกัน ตอบโต้ แ ละบรรเทา ช่วยเหลือ หากเกิด
อัคคีภยั ดังนันการประเมิ
้
นความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชนในที่นี ้จะใช้ สตู รในการประเมิน ดังนี ้
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ความเสี่ยงอัคคีภยั

=

โอกาสที่จะเป็ นอันตราย X ผลกระทบ
ศักยภาพ

องค์ประกอบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการเกิดอัคคีภยั ที่นํามาพิจารณาในที่นี ้
มีรายละเอียด ประกอบด้ วย
- โอกาสที่ จะเป็ นอันตราย หมายถึง การกําหนดความเป็ นไปได้ ที่ชมุ ชนจะต้ อง
ประสบกับอัคคีภยั โดยพิจารณาจากลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในชุมชน ซึง่ การประเมินโอกาสที่จะ
เป็ นอันตรายของพื ้นที่และชุมชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั นัน้ ให้ ถือว่าหากในเขตพื ้นที่ประเมิน
มีสิ่งที่มีโอกาสเป็ นอันตรายสูงที่สดุ ที่มีอยู่ ตามตารางที่ 3.1 เป็ นคะแนนที่ได้ จากการประเมิน
โดยกําหนดให้ สิ่งที่มีโอกาสเป็ นอันตรายน้ อยมีคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน สิ่งที่มีโอกาสเป็ นอันตราย
ปานกลางมีคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน และสิ่งที่มีโอกาสเป็ นอันตรายมากมีคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
ตารา งที่ 3.1 แสดงนํ ้าหนักคะแนนสิ่งที่มีโอกาสเป็ นอันตรายของพื ้นที่และชุมชนที่ประเมิน
ความเสี่ยงอัคคีภยั
ที่
1
2

3

รายการ
หลักเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเป็ นอันตรายหากเกิดอัคคีภยั
ในพื ้นที่ประเมินมีแต่สิ่งที่มีโอกาสเป็ นอันตรายน้ อย เช่น อาคารพักอาศัย
อาคารศาลาที่พกั อาคารสูงไม่เกิน 3 ชัน้ ตลาดสดเปิ ดโล่ง
ในพื ้นที่ประเมินมีแต่สิ่งที่มีโอกาสเป็ นอันตรายปานกลาง เช่น สาธารณสถาน
โรงเรี ยน ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงพยาบาล ห้ างสรรพสินค้ า
เส้ นทางขนส่งวัตถุไวไฟ หรื อวัตถุอนั ตราย สถานที่เก็บเชื ้อเพลิง สถานีบริการ
เชื ้อเพลิง สถานที่บรรจุเชื ้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม สถานีขนส่ง โรงเลื่อย
โรงสี โกดังสินค้ าขนาดใหญ่ คลังเก็บวัตถุดบิ ติดไฟ การละเล่นมหรสพ
โรงแรม อาคารที่สงู เกิน 3 ชัน้ และตลาดสดปิ ดทึบ
ในพื ้นที่ประเมินมีแต่สิ่งที่มีโอกาสเป็ นอันตรายมาก เช่น โรงกลัน่ นํ ้ามัน
โรงงานผลิตสารเคมี สารพิษ คลังเชื ้อเพลิง คลังวัตถุระเบิด โรงเก็บสารไวไฟ
ขบวนรถไฟบรรทุกสารเคมีหรื อเชื ้อเพลิง ท่าอากาศยาน สถานีจา่ ยไฟย่อย
ระบบขนส่งวัตถุไวไฟทางท่อ
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ผลกระทบ หมายถึง หากเกิดอัคคีภยั ขึ ้นในชุมชนจะมีผลก ระทบทางลบต่อ
จํานวนประชาชนในชุมชน และทรัพย์สินมากน้ อยเพียงใด(ไม่รวมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม) ซึง่ การ
ประเมินผลกระทบของพื ้นที่และชุมชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ประกอบด้ วย
2 ส่วน คือ
ผลกระทบต่อบุคคล และผลกระทบต่อทรัพย์สิน โดยกําหนดให้ มีนํ ้าหนักคะแนนส่วนละ
1.50
คะแนน รวม 3.00 คะแนน โดยมีรายละเอียด ตามตารางที่ 3.2 แสดงนํ ้าหนักคะแนนผลกระทบ
ของพื ้นที่และชุมชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ดังนี ้
ตารางที่ 3.2 แสดงนํ ้าหนักคะแนนผลกระทบของพื ้นที่และชุมชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั
ที่
1

2

รายการ

คะแนน

หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบหากเกิดอัคคีภยั
ผลกระทบต่อบุคคล
- ความหนาแน่นของประชากรในเขตพื ้นที่ประเมินมากกว่า 25 คน/ไร่
- ความหนาแน่นของประชากรในเขตพื ้นที่ประเมินอยูร่ ะหว่าง 12–25 คน/ไร่
- ความหนาแน่นของประชากรในเขตพื ้นที่ประเมินน้ อยกว่า 12 คน/ไร่

(1.50)
1.50
1.00
0.50

ผลกระทบต่อทรัพย์สินที่ประเมิน
- ร้ อยละ 10 ของทรัพย์สินในเขตพื ้นที่ประเมินมีมลู ค่ามากกว่า 10 ล้ านบาท
- ร้ อยละ 10 ของทรัพย์สินในเขตพื ้นที่ประเมินมีมลู ค่า
ระหว่าง 1 – 10 ล้ านบาท
- ร้ อยละ 10 ของทรัพย์สินในเขตพื ้นที่ประเมินมีมลู ค่าน้ อยกว่า 1 ล้ านบาท

(1.50)
1.50
1.00
0.50

- ศักยภาพ หมายถึง สมรรถนะหรื อกําลังความสามารถ ของประชาชน เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ ที่มีอยูใ่ นเขตพื ้นที่ประเมิน รวมถึงลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ประเมินที่เอื ้อต่อ การ
ป้องกันการเกิดอัคคีภยั การตอบโต้ ตอ่ อัคคีภยั และการบรรเทา ช่วยเหลื อ เมื่อเกิดอัคคีภยั ซึง่ การ
ประเมินศักยภาพของพื ้นที่และชุมชนประกอบด้ วย
3 ส่วน คือ การป้องกันการเกิดอัคคีภยั
การตอบโต้ ตอ่ อัคคีภยั และการบรรเทา ช่วยเหลือ เมื่อเกิดอัคคีภยั โดยได้ กําหนดนํ ้าหนักคะแนน
ในส่วนต่างๆ ดังนี ้
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1. การป้องกันการเกิดอัคคีภยั
คะแนนรวม 5 คะแนน
2. การตอบโต้ ตอ่ อัคคีภยั
คะแนนรวม 3 คะแนน
3. การบรรเทา ช่วยเหลือ เมื่อเกิดอัคคีภยั คะแนนรวม 1 คะแนน
ตารางที่ 3.3 แสดงนํ ้าหนักคะแนนศักยภาพของพื ้นที่และชุมชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั
ที่

รายการ

หลักเกณฑ์ การประเมินศักยภาพด้ านการป้องกันการเกิดอัคคีภัย
1 มีระบบการประเมินความเสี่ยงและข้ อมูลที่จําเป็ นที่ประชาชนสามารถ
รับทราบได้ เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงอัคคีภยั ในเขตพื ้นที่ประเมิน
2 ความสามารถในการลากสายดับเพลิงยาวประมาณ 100 เมตร
- เข้ าถึงทุกจุดในพื ้นที่ประเมิน
- เข้ าถึงได้ มากกว่าครึ่งหนึง่ ของพื ้นที่ประเมิน
- เข้ าถึงได้ น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของพื ้นที่ประเมิน
3 ความพอเพียงของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภยั
3.1 ถังดับเพลิงแบบมือถือ
- มีทกุ หลังคาเรื อนในเขตพื ้นที่ประเมิน
- มีมากกว่าครึ่งหนึง่ ของพื ้นที่ประเมิน
- มีมากกว่าร้ อยละ 10 แต่ไม่เกินครึ่งหนึง่ ของพื ้นที่ประเมิน
- มีน้อยกว่าร้ อยละ 10 ของพื ้นที่ประเมิน
3.2 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Alarm)
- มีทกุ หลังคาเรื อนในเขตพื ้นที่ประเมิน
- มีมากกว่าครึ่ งหนึง่ ของพื ้นที่ประเมิน
- มีมากกว่าร้ อยละ 10 แต่ไม่เกินครึ่งหนึง่ ของพื ้นที่ประเมิน
- มีน้อยกว่าร้ อยละ 10 ของพื ้นที่ประเมิน
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คะแนน
5.00
1.00
(0.80)
0.80
0.53
0.26
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(0.40)
0.40
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0.00
(0.40)
0.40
0.26
0.13
0.00
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)แสดงนํ ้าหนักคะแนนศักยภาพของพื ้นที่และชุมชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั
ที่

รายการ

คะแนน

4

ความเพียงพอของอุปกรณ์สนับสนุนการดับเพลิงของเจ้ าหน้ าที่
- รถดับเพลิงและเจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิง
- หัวจ่ายนํ ้าดับเพลิงสาธารณะบริเวณเขตพื ้นที่ประเมิน
- แหล่งนํ ้าสาธารณะที่สามารถนํามาใช้ ดบั เพลิงบริเวณเขตพื ้นที่ประเมิน
(ภายในรัศมี 50 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่ประเมิน)
- ถังดับเพลิงแบบมือถือสาธารณะ
- เครื่ องสูบนํ ้าดับเพลิงของชุมชน
มีการมีสว่ นร่วมภาคประชาชนที่เกี่ยวข้ องกับอัคคีภยั ในเขตพื ้นที่ประเมิน
เช่น อาสาสมัคร อปพร. โครงการจัดการภัยพิบตั โิ ดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน เป็ นต้น
การจัดให้ มีบคุ ลากรเฝ้าระวังในเขตพื ้นที่ประเมินและสามารถ
แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ได้
อาคารที่กฎหมายควบคุมให้ มีการตรวจสอบอาคารภายในเขตพื ้นที่ประเมิน
- ผ่านการตรวจสอบทุกอาคาร
- ผ่านการตรวจสอบมากกว่าร้ อยละ 80
- ผ่านการตรวจสอบระหว่างร้ อยละ 60 - 80
- ผ่านการตรวจสอบน้ อยกว่าร้ อยละ 60

(1.20)
0.40
0.20
0.20

หลักเกณฑ์ การประเมินศักยภาพด้ านการตอบโต้ การเกิดอัคคีภัย
เวลาที่รถดับเพลิงใช้ ในการเดินทางมาถึงพื ้นที่ประเมิน
- ภายในเวลา 8 นาที
- ระหว่าง 8 – 12 นาที
- ระหว่าง 12 – 15 นาที
- นานกว่า 15 นาที

3.00
(1.00)
1.00
0.66
0.33
0.00

5
6
7

1
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)แสดงนํ ้าหนักคะแนนศักยภาพของพื ้นที่และชุมชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั
ที่
2

3

4

1
2

รายการ

คะแนน

ความถี่ในการซ้ อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ของเจ้ าหน้ าที่
ในเขตพื ้นที่ประเมิน
- เดือนละหนึง่ ครัง้ หรื อมากกว่า
- สองเดือนต่อครัง้
- สามเดือนต่อครัง้
- มากกว่าสามเดือนต่อครัง้
ความถี่ในการซ้ อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ของประชาชน
ในเขตพื ้นที่ประเมิน
- ปี ละหนึง่ ครัง้ หรื อมากกว่า
- สองปี ต่อครัง้
- สามปี ต่อครัง้
- มากกว่าสามปี ต่อครัง้
ระบบการสื่อสารเมื่อเกิดอัคคีภยั ในเขตพื ้นที่ประเมิน
- หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีดบั เพลิงที่รับผิดชอบในเขตพื ้นที่ประเมิน
ที่ประชาชนสามารถรับทราบได้ โดยง่าย
- มีระบบแจ้ งเตือนประชาชนในเขตพื ้นที่ประเมินหากเกิดอัคคีภยั
เช่น เสียงตามสาย หรื อหอกระจายข่าว หรื อ ไซเรน เป็ นต้ น

(0.50)

หลักเกณฑ์ การประเมินศักยภาพด้ านการบรรเทา ช่ วยเหลือ
เมื่อเกิดอัคคีภัยของชุมชนในเขตพืน้ ที่ประเมิน
มีแผนจัดพื ้นที่พกั พิงและการจัดการสําหรับผู้ประสบอัคคีภยั
ในเขตพื ้นที่ประเมิน
มีกองทุนสนับสนุน สงเคราะห์ผ้ ปู ระสบอัคคีภยั ของชุมชน

(1.00)
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หลักเกณฑ์ การกําหนดระดับความเสี่ยงอัคคีภยั
การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชนนี ้ได้ กําหนดระดับความเสี่ยงไว้ เป็ น 3
ระดับ คือ ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงตํา่ โดยได้ กําหนดระดับ ความเสี่ยงไว้
ตามค่าระดับคะแนน ที่ได้ จากการประเมิน ตามตารางที่ 3.4 แสดงหลัก เกณฑ์การกําหนดระดับ
ความเสี่ยงอัคคีภยั ดังนี ้
ตารางที่ 3.4 แสดงหลักเกณฑ์การกําหนดระดับความเสี่ยงอัคคีภยั
ระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน

สัญลักษณ์

ความเสี่ยงตํ่า
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงสูง

น้ อยกว่า 2.50
2.50 – 4.50
มากกว่า 4.50

สีเขียว
สีเหลือง
สีแดง

การใช้สญ
ั ลักษณ์สี
สัญลักษณ์สีท่ีกําหนด จะช่วยให้ การจําแนกชุมชนที่มีความเสี่ยงอัคคีภยั มีความ
ชัดเจน ทําให้ สะดวกในการบริหารจัดการ โดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั ข้ อมูลผลการประเมินใน
ส่วนต่างๆ ดังนี ้
1. รายงานสรุปผลการประเมินของทุกชุมชน สําหรับผู้บริหาร
2. จัดกลุม่ ผลการประเมินรายชุมชน สําหรับเจ้ าหน้ าที่
3. แสดงสถานะผลการประเมินใน ข้ อมูล แผนที่ ที่เกี่ยวข้ องกับอัคคีภยั ที่ตดิ
ประกาศบริเวณชุมชนที่ได้ รับการประเมิน เพื่อสร้ างความตระหนักให้ กบั ประชาชนในชุมชน
4. แสดงขอบเขตชุมชนที่ประเมิน ในแผนที่ โดยใช้ สีของเส้ นแสดงขอบเขตชุมชน
ตามผลการประเมิน ซึง่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดําเนินการให้ มีการจัดเก็บในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเผยแพร่สสู่ าธารณะเพื่อประโยชน์กบั ประชาชนโดยทัว่ ไป
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บทที่ 4
วิธีการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน
รูปแบบประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน

แบบประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ประเมิน

ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน

ลายมือชื่อผู้ประเมิน

แผนที่พืน้ ที่ประเมิน

Download From www.jorpor.com

วันที่ประเมิน

30
1. ชื่อชุมชน...................................................... หมูบ่ ้ าน........................................................
ตําบล.............................. อําเภอ............................. จังหวัด...........................................
2. ขอบเขตพื ้นที่ประเมิน
ทิศเหนือติด.......................................................................... พิกดั ....................................
ทิศใต้ ตดิ ..................................................................... ......... พิกดั ....................................
ทิศตะวันออกติด................................................................... พิกดั ....................................
ทิศตะวันตกติด................................................................. .... พิกดั ....................................
3. ขนาดพื ้นที่ประเมิน........................................................................................... ...............ไร่
4. จํานวนประชากรในเขตพื ้นที่ประเมิน............................................ ...................................คน
5. จํานวนครัวเรื อนทังหมดในเขตพื
้
้นที่ประเมิน............................................................ ครัวเรื อน
6. จํานวนภาษีตา่ งๆ ที่จดั เก็บได้ ในรอบปี ที่ผา่ นมาในเขตพื ้นที่ประเมิน ..........................ล้ านบาท
(ยกเว้ นภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา)
7. การใช้ ประโยชน์อาคารและสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องในเขตพื ้นที่ประเมิน
7.1 อาคารพักอาศัย อาคารศาลาที่พกั อาคารสูงไม่เกิน 3 ชัน้ ตลาดสดเปิ ดโล่ง

 มี............... หลัง (เป็ นอาคารกึง่ ถาวรจํานวน...............หลัง)  ไม่มี
7.2 อาคารสูงเกิน 3 ชัน้ ตลาดสดปิ ดทึบ โรงเรี ยน โรงพยาบาล โรงแรม
ห้ างสรรพสินค้ า สถานีขนส่ง อาคารที่มีการละเล่นมหรสพ

 มี................หลัง พื ้นที่ใช้ สอยรวม...................ตารางเมตร

 ไม่มี

7.3 สาธารณสถาน ศาสนสถาน โบราณสถาน

 มี................หลัง พื ้นที่ใช้ สอยรวม...................ตารางเมตร

 ไม่มี

7.4 โรงเลื่อย โรงสี โกดังสินค้ าขนาดใหญ่ คลังเก็บวัตถุดบิ ติดไฟ

 มี................หลัง พื ้นที่ใช้ สอยรวม...................ตารางเมตร

 ไม่มี

7.5 สถานที่เก็บ บรรจุเชื ้อเพลิง สถานีบริ การเชื ้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม

 มี................หลัง พื ้นที่ใช้ สอยรวม...................ตารางเมตร

 ไม่มี

 มี................หลัง พื ้นที่ใช้ สอยรวม...................ตารางเมตร

 ไม่มี

7.6 โรงกลัน่ นํ ้ามัน โรงงานผลิตสารเคมี สารพิษ ท่าอากาศยาน สถานีจา่ ยไฟย่อย
7.7 คลังเชื ้อเพลิง คลังวัตถุระเบิด โรงเก็บสารไวไฟ ระบบขนส่งวัตถุไวไฟทางท่อ

 มี................หลัง พื ้นที่ใช้ สอยรวม...................ตารางเมตร
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7.8 เส้ นทางขนส่งวัตถุไวไฟหรื อวัตถุอนั ตราย

 วิง่ ผ่าน

 ไม่วง่ิ ผ่าน

7.9 เส้ นทางขบวนรถไฟบรรทุกสารเคมีหรื อเชื ้อเพลิง

 วิง่ ผ่าน

 ไม่วง่ิ ผ่าน

8. ระบบการประเมินความเสี่ยงและข้ อมูลที่จําเป็ นที่ประชาชนสามารถรับทราบได้ โดยง่ายเพื่อ
การบริหารจัดการความเสี่ยงอัคคีภยั ในเขตพื ้นที่ประเมิน

 มี

 ไม่มี

9. ความสามารถในการลากสายดับเพลิงยาวประมาณ 100 เมตร

 เข้ าถึงทุกจุดในพื ้นที่ประเมิน
 เข้ าถึงได้ มากกว่าครึ่งหนึง่ ของพื ้นที่ประเมิน
 เข้ าถึงได้ น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของพื ้นที่ประเมิน
10. จํานวนครัวเรื อนในเขตพื ้นที่ประเมินที่มีถงั ดับเพลิงแบบมือถือ ..................................ครัวเรื อน
11. จํานวนครัวเรื อนในเขตพื ้นที่ประเมินที่มีอปุ กรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Alarm)...........ครัวเรื อน
12. ปริมาณแหล่งนํ ้าและอุปกรณ์สนับสนุนการดับเพลิงของเจ้ าหน้ าที่บริเวณพื ้นที่ประเมิน
12.1 สถานีดบั เพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่รับผิดชอบเขตที่ พื ้นที่ประเมิน

 มี................แห่ง พิกดั ..........................................................  ไม่มี
12.2 หัวจ่ายนํ ้าดับเพลิงสาธารณะบริเวณเขตพื ้นที่ประเมินที่พร้ อมใช้ งาน

 มี................หัว พิกดั ........................................ ..................  ไม่มี
12.3 แหล่งนํ ้าสาธารณะที่สามารถนํามาใช้ ดบั เพลิงอย่างเพียงพอทุกฤดูกาล
(ภายในรัศมี 50 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่ประเมิน)

 มี................แห่ง พิกดั ..........................................................  ไม่มี
12.4 ถังดับเพลิงแบบมือถือสาธารณะ

 มี................ถัง พิกดั ..........................................................  ไม่มี
12.5 เครื่ องสูบนํ ้าเพื่อการดับเพลิง ของชุมชน

 มี................เครื่ อง พิกดั .................................................. ....  ไม่มี
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13. กิจกรรมการมีสว่ นร่วมภาคประชาชนในเขตพื ้นที่ประเมิน






อาสาสมัคร อปพร.
โครงการจัดการภัยพิบตั โิ ดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน(CBDRM)
อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................. .................

ไม่มี
14. บุคลากรที่ทําหน้ าที่เฝ้าระวัง ในเขตพื ้นที่ประเมินและมีศกั ยภาพในการแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ได้
 มีจํานวนผลัดละ..........คน
 ไม่มี
15. อาคารที่กฎหมายควบคุมให้ มีการตรวจสอบอาคารภายในเขตพื ้นที่ประเมิน

 มีทงสิ
ั ้ ้นจํานวน ............... อาคาร
- ผ่านการตรวจสอบจํานวน.................อาคาร
- ไม่ผา่ นการตรวจสอบจํานวน.............อาคาร
 ไม่มี
16. เวลาที่รถดับเพลิงใช้ ในการเดินทางมาถึงพื ้นที่ประเมิน






ภายในเวลา 8 นาที
ระหว่าง 8 – 12 นาที
ระหว่าง 12 – 15 นาที

นานกว่า 15 นาที
17. การฝึ กซ้ อมด้ านอัคคีภยั ของเจ้ าหน้ าที่ในเขตพื ้นที่ประเมิน

 ไม่มีหรื อมากกว่าสามเดือนต่อครัง้  มีสามเดือนต่อครัง้
 มีเดือนละ 1 ครัง้ หรื อมากกว่า
 มีสองเดือนต่อครัง้
18. การฝึ กซ้ อมด้ านอัคคีภยั ของประชาชนในเขตพื ้นที่ประเมิน

 ไม่มีหรื อมากกว่าสามปี ต่อครัง้
 มีปีละ 1 ครัง้ หรื อมากกว่า

 มีสามปี ต่อครัง้
 มีสองปี ต่อครัง้

19. หมายเลขโทรศัพท์รับแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ในเขตพื ้นที่ประเมินที่ประชาชนสามารถรับทราบได้
โดยง่าย
 มี
 ไม่มี
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20. ระบบแจ้ งเตือนประชาชนที่มีในเขตพื ้นที่ประเมินหากเกิดอัคคีภยั






เสียงตามสายหรื อหอกระจายข่าว
ไซเรน
อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................... ...............................

ไม่มี
21. แผนการจัดพื ้นที่พกั พิงและการจัดการสําหรับผู้ประสบอัคคีภยั ในเขตพื ้นที่ประเมิน
 มี
 ไม่มี
22. กองทุนสนับสนุน สงเคราะห์ผ้ ปู ระสบอัคคีภยั ของชุมชน

 มี

 ไม่มี

23. บันทึกท้ ายแบบประเมิน
............................................................................................................................. ............
.................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................ .............
............................................................................................................................. ............
...................................................................................................... ...................................
............................................................................................................................. ............
................................................................................ .........................................................
............................................................................................................................. ............
.......................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ............
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............
............................................................................................................................. ............
............................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ............
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วิธีการใช้ แบบประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน
แบบประเมิน ความเสี่ยงอัคคีภยั จะต้ องระ บุช่ือผู้ที่ทําหน้ าที่ประเมิน ตําแหน่งหรื อ
หน่วยงาน และวันที่ประเมิน เพื่อให้ เกิดความสะดวกต่อการ สอบทาน หากมีข้อสงสัยในข้ อมูลและ
ทราบถึงความทันสมัยของข้ อมูล เพื่อป้องกันการสับสนในการนําข้ อมูลมาบริหารจัดการ
ผู้ที่ทําหน้ าที่ประเมินควรศึกษาคูม่ ือฉบับนี ้ให้ เข้ าใจก่ อนเริ่มดําเนินการ รวมทัง้
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง เช่น พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร เป็ นต้ น
หากมีผ้ ปู ระเมินหลายคนควร
จัดประชุมให้ ได้ ข้อยุตใิ นข้ อสงสัยหรื อซักซ้ อมความเข้ าใจก่อน เพื่อข้ อมูล จะได้ อยูภ่ ายใต้ มาตรฐาน
การประเมินเดียวกัน หรื อ อาจสอบถามข้ อมูล ให้ ข้อเสนอแน ะเพิ่มเติม ได้ ท่ี กลุม่ งานมาตรฐาน
ความปลอดภัย สํานักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และ
ในการดําเนินการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชนนี ้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ควรแต่งตังผู
้ ้ ประเมินอย่างเป็ นทางการ
เมื่อกําหนดขอ บเขต พื ้นที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในเขตชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นออกเป็ นส่วนๆ (Block) ตามลักษณะทางกายภาพเพื่อให้ สามารถนําเครื่ องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการดับเพลิงเข้ าไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ แล้ ว ให้ จดั ทําแผนที่ขอบเขตพื ้นที่
ประเมินแต่ละส่วน (Block) ลงในแบบประเมินอาจใช้ การวาด เขียน หรื อ นํา แผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม มาใช้ ก็ได้ ทังนี
้ ้เพื่ อให้ ทราบถึงตําแหน่งที่ตงของชุ
ั้
มชนที่ประเมิน และ
สามารถบันทึกข้ อมูลทางกายภาพ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้ องกับอัคคีภยั ลงในแผนที่ได้ จากนันจึ
้ งเริ่ม
บันทึกรายการประเมิน โดยมีรายละเอียดและความหมาย ดังนี ้
1. ชื่อชุมชน หมายถึง ชื่อของชุมชนที่ทําการประเมิน และไม่ควรใช้ ชื่อชุมชนซํ ้ากัน
เพื่อป้องกันการสับสนและสะดวกในการบริหารจัดการ หากพื ้นที่ชมุ ชนเดียวกันมีขอบเขต พื ้นที่
ประเมิน(Block) หลายส่วน ให้ ใส่หมายเลขกํากับ เช่น ชุมชนปลอดภัย 1 ชุมชนปลอดภัย 2 เป็ นต้ น
ตําบล หมายถึง ชื่อตําบลที่พื ้นที่ประเมินตังอยู
้ ่
อําเภอ หมายถึง ชื่ออําเภอที่พื ้นที่ประเมินตังอยู
้ ่
จังหวัด หมายถึง ชื่อจังหวัดที่พื ้นที่ประเมินตังอยู
้ ่
2. ขอบเขตพื ้นที่ประเมิน หมายถึง ขอบเขตของแต่ละส่วน
(Block) ที่ทําการ
ประเมิ น โดยแต่ละส่วนให้ ระบุวา่ ขอบเขตพื ้นที่ประเมินแต่ละด้ านติดกับสิ่งใด ทังนี
้ ้กําหนดให้ ระบุ
ด้ านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และถ้ าหากสามารถระบุพกิ ดั ของ ตําแหน่ง พื ้นที่
ประเมินได้ ก็จะดียิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อสามารถพัฒนาฐานข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบสาธารณะได้
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3. ขนาดพื ้นที่ประเมิน หมายถึง ขนาดพื ้นที่ ของแต่ละส่วน ที่จะทําการประเมิน มี
หน่วยเป็ นไร่ โดยปรกติการวัดความยาวจะวัดเป็ นเมตร เมื่อได้ พื ้นที่เป็ นตารางเมตรแล้ วให้ หารด้ วย
1,600 เพื่อเปลี่ยนหน่วยเป็ นไร่ ซึง่ สูตรการคํานวณพื ้นที่ให้ ดใู นภาคผนวก
4. จํานวนประชากรในเขตพื ้นที่ ประเมิน หมายถึง จํานวนประชากรที่มีอยูจ่ ริง
ทังหมดที
้
่ทํากิจกรรมอยูใ่ นเขตพื ้นที่ประเมิน โดยให้ ประเมินจากจํานวนประชากรในช่วงที่มีอยูม่ าก
ที่สดุ (Peak) เช่น ช่วงที่มีคนเข้ ามาใช้ บริการสูงสุดในห้ างสรรพสินค้ า ช่วงที่มีจํานวนคนเข้ ามาพัก
ในโรงแรมมากที่สดุ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้อาจใช้ ข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ เป็ นฐานแล้ วนํามารวม กับผู้มาใช้
บริการตามอาคารสาธารณะ หรื อ สถานที่ชมุ นุมคนต่างๆ รวมทังประชากรแฝงที
้
่ไม่หลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร์ มาพิจารณาประกอบด้ วย
5. จํานวนครัวเรื อนทังหมดในเขตพื
้
้นที่ประเมิน หมายถึง จํานวน บ้ านทังที
้ ่มีอยูใ่ น
ทะเบียนราษฎร์ และไม่มีอยูใ่ นทะเบียนราษฎร์ หากเป็ นอาคารพักอาศัยรวม อาคารชุด อพาร์ ทเมนต์
หรื อชื่อเรี ยกอย่างอื่นให้ นบั จํานวนครอบครัวทังหมดที
้
่อาศัยอยูใ่ นอาคาร ทังนี
้ ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ข้ อเท็จจริง เพราะบ้ านที่สร้ างขึ ้นมา ในลักษณะชุมชนแออัด (Slum) รวมถึงครัวไฟของแต่ละ
ครอบครัวเป็ นสาเหตุสําคัญประการหนึง่ ของปั ญหาด้ านอัคคีภยั
6. จํานวนภาษีตา่ งๆ ที่จดั เก็บได้ ในรอบปี ที่ผา่ นมาในเขตพื ้นที่ประเมิน หมายถึง
รายได้ จากการจัดเก็บภาษีที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจในแต่ละปี ในเขตพื ้นที่ประเมิน ไม่นบั รวม
ภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื ้นที่ประเมิน ซึง่ ภาษีที่จดั เก็บได้ จะสะท้ อนถึงมูลค่าทาง
ธุรกิจได้ สว่ นหนึง่
7. การใช้ ประโยชน์อาคารและสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องในเขตพื ้นที่ประเมิน
หมายถึง การนําอาคารไปใช้ ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง การนําพื ้นที่ไปดําเนินกิจกรรมที่มีผล
ต่อโอกาสที่จะเป็ นอันตรายเมื่อเกิดอัคคีภยั
8. ระบบการประเมินความเสี่ยงและข้ อมูลที่จําเป็ นที่ประชาชนสามารถรับทราบ
ได้ โดยง่ายเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงอัคคีภยั ในเขตพื ้นที่ประเมิน หมายถึง ชุมชนที่ได้ รับการ
ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั แล้ วจะสามารถสร้ างความตระหนักในเรื่ องอัคคีภยั ได้ ในระดั บหนึง่ และ
ต้ องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับอัคคีภยั ติดประกาศบริเวณชุมชน เช่น ตําแหน่งการติดตังเครื
้ ่ องดับเพลิง
แบบมือถือสาธารณะของชุมชน ตําแหน่งการติดตังหั
้ วรับนํ ้าดับเพลิงสาธารณะ หมายเลขโทรศัพท์
แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ เหตุดว่ น เหตุร้าย เป็ นต้ น เพื่อ พร้ อมให้ คนในชุมชนและผู้ มาช่วยเหลือสามารถ
รับทราบข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องได้ โดยง่ายเมื่อเกิดอัคคีภยั
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9. ความสามารถในการลากสายดับเพลิงยาวประมาณ 100 เมตร หมายถึง
ความสามารถในการลากสายดับเพลิง ยาวประมาณ 100 เมตร จากแหล่งจ่ายนํ ้าดับเพลิงที่มี
แรงดันเพื่อการดับเพลิง เช่น รถดับเพลิง เครื่ องสู บนํ ้าดับเพลิงแบบหาบหาม เป็ นต้ น ว่าสามารถ
เข้ าไปฉีดนํ ้าดับเพลิงในพื ้นที่ประเมินได้ ครอบคลุมมากน้ อยขนาดไหน
10. จํานวนครัวเรื อนในเขตพื ้นที่ประเมินที่มีถงั ดับเพลิงแบบมือถือ หมายถึง
จํานวนบ้ านที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตพื ้นที่ประเมิน ทังที
้ ่มีอยูใ่ นทะเบียนราษฎร์ และไม่มีอยู่ ในทะเบียนราษฎร์
ที่มีการติดตังเครื
้ ่ องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้ อย 1 เครื่ อง หากเป็ น อาคารพักอาศัยรวม อาคารชุด
อพาร์ ทเมนต์ หรื อ ชื่อเรี ยกอย่างอื่นให้ ตดิ ตังเครื
้ ่ องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้ อยชันละ
้
1 เครื่ อง
หากติดตังไม่
้ ครบถ้ วนถือว่าอาคารนันไม่
้ มีถงั ดับเพลิงแบบมือถือ
11. จํานวนครัวเรื อนในเขตพื ้นที่ประเมินที่มีอปุ กรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Alarm)
หมายถึง จํานวนบ้ านที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตพื ้นที่ประเมินทังที
้ ่มีอยูใ่ นทะเบียนราษฎร์ และไม่มีอยูใ่ น
ทะเบียนราษฎร์ ที่มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควัน หากเป็ นอาคารพักอาศัยรวม อาคารชุด
อพาร์ ทเมนต์ หรื อชื่อเรี ยกอย่างอื่นให้ ตดิ ตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันอย่างน้ อยชันละ
้
1 จุด หากติดตัง้
ไม่ครบถ้ วนถือว่าอาคารนันไม่
้ มีอปุ กรณ์ตรวจจับควัน
12. ปริมาณแหล่งนํ ้าและอุปกรณ์สนับสนุนการดับเพลิงของเจ้ าหน้ าที่บริเวณ
พื ้นที่ประเมิน หมายถึง ปั จจัย ต่างๆ ที่สาม ารถนํามา สนับสนุนหรื อ ใช้ เพื่อการดับเพลิงได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในที่นี ้กําหนดไว้ จํานวน 5 ปั จจัย คือ 1) สถานี ดบั เพลิง (มีรถดับเพลิงและเจ้ าหน้ าที่
พร้ อมปฏิบตั งิ าน )ที่รับผิดชอบเขตพื ้นที่ประเมิน 2) จํานวนหัวจ่ายนํ ้าดับเพลิงสาธารณะบริเวณ
เขตพื ้นที่ประเมิน หรื อใกล้ เคี ยงที่พร้ อมใช้ งาน โดยปรกติจะต้ องมีทกุ ระยะ ประมาณ 200 เมตร
ในที่นี ้กําหนดให้ พื ้นที่ประเมินทุก 31,415.93 ตารางเมตร ต้ องมีหวั จ่ายนํ ้าดับเพลิงสาธารณะ 1หัว
ถ้ ามีเศษให้ ตดิ ตังเพิ
้ ม่ อีก 1 หัว 3) แหล่งนํ ้าสาธารณะ ภาย ในระยะ 50 เมตรจาก ขอบ เขต
พื ้นที่ประเมินที่ สามารถนํามาใช้ ดบั เพลิงในเขตพื ้นที่ประเมินได้ ทกุ ฤดูกาล 4) ถังดับเพลิงแบบ
มือถือสาธารณะ ควรจะติดตัง้ 1 ถังทุกพื ้นที่เขตประเมิน 5 ไร่ เศษของ 5 ไร่ให้ ตดิ ตังเพิ
้ ่มอีก 1 ถัง
5) เครื่ องสูบนํ ้าดับเพลิงของชุมชนที่อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานควรมี อย่างน้ อย 1 เครื่ อง ซึ่งนํ ้าหนัก
คะแนนในข้ อนี ้จะได้ จากผลรวม ของค่า นํ ้าหนัก คะแนน ตามหลักเกณฑ์ จากปั จจัยต่างๆ และ
ควรกําหนดพิกดั ที่ตงของแหล่
ั้
งนํ ้าและอุปกรณ์สนับสนุนการดับเพลิงต่างๆ ด้ วย เพื่อสามารถนํามา
พัฒนาเป็ นฐานข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบสาธารณะได้
13. กิจกรรมการมีสว่ นร่วมภาคประชาชนในเขตพื ้นที่ประเมิน หมายถึง ประชาชน
ในเขตพื ้นที่ประเมินได้ เข้ าไปร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั หรื อไม่ เช่น
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เป็ นอาสาสมัคร อปพร. สมาชิกโครงการจัดการภัยพิบตั โิ ดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน อาสาสมัครดับเพลิง
เป็ นต้ น
14. บุคลากรที่ทําหน้ าที่เฝ้าระวัง ในเขตพื ้นที่ประเมินและมีศกั ยภาพในการ
แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ได้ หมายถึง ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ เฝ้าระวังเหตุดว่ น เหตุร้าย ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
ในเขตพื ้นที่ประเมิน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน และหากเกิดเหตุมีความสามารถแจ้ งหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ เช่น ไทยยาม อาสาสมัครต่างๆ หน่วยรักษาความปลอดภัยของหมูบ่ ้ าน เป็ นต้ น
15. อาคารที่กฎหมายควบคุมให้ มีการตรวจสอบอาคารภายในเขตพื ้นที่ประเมิน
หมายถึง ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร ได้ กําหนดให้ อาคารบางประเภทต้ องตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยของอาคารเป็ นประจําทุกปี และต้ องได้ รับการรับรอง ระบบความปลอดภัยของ
อาคารจากผู้ตรวจสอบอาคารจึงจะสามารถใช้ อาคารได้ ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใน
ฐานะเจ้ าพนักงานตามกฎหมายจะต้ อง ดําเนินการให้ มีผลบังคับใช้ อย่างจริงจัง หากไม่ดาํ เนินการ
อาจทําให้ ความเสี่ยงอัคคีภยั เพิ่มขึ ้นได้
16. เวลาที่รถดับเพลิงใช้ ในการเดินทางมาถึงพื ้นที่ประเมิน หมายถึง เวลาที่ ไฟเริ่ม
ไหม้ จนกระทัง่ เจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงสามารถเริ่มฉีดนํ ้าดับเพลิง จะต้ องดําเนินการได้ ภายในเวลา 8
นาที ซึง่ จากการทดลองพบว่าหากไฟไหม้ นานกว่า 8 นาที ไฟจะเริ่มลามไปอาคารที่อยูห่ า่ ง 10
เมตรจากการแผ่รัง สีของความร้ อน ดังนัน้ ถ้ า สามารถเริ่มฉีดนํ ้าดับเพลิงได้ ทนั ในเวลา 8 นาที จะ
สามารถป้องกันการลามไฟได้
17 . การฝึ กซ้ อมด้ านอัคคีภยั ของเจ้ าหน้ าที่ในเขตพื ้นที่ประเมิน หมายถึง
เจ้ าหน้ าที่ต้องมีความพร้ อมในการปฏิบตั กิ ารตอบโต้ ไฟ ทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ ทักษะ ความรู้
ตลอดจนเครื่ องมือ อุปกรณ์ ต่ างๆ ความถี่ในการฝึ กซ้ อมจึงมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจ
18 . การฝึ กซ้ อมด้ านอัคคีภยั ของประชาชนในเขตพื ้นที่ประเมิน หมายถึง
ประชาชนในเขตพื ้นที่ประเมินต้ องมีความพร้ อมในการปฏิบตั กิ ารเมื่อเกิดอัคคีภยั ขึ ้นในชุมชน
เพื่อลดการสูญเสียทังชี
้ วิตและทรัพย์สิน เช่น การแจ้ งเหตุ การหนี การสนับสนุนเจ้ าหน้ าที่ เป็ นต้ น
19. หมายเลขโทรศัพท์รับแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ในเขตพื ้นที่ประเมินที่ประชาชน
สามารถรับทราบได้ โดยง่าย หมายถึง โดยปรกติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประชาชนจะเกิดความตกใจ
ขาดสติ ในเขตพื ้นที่ประเมินจึงควรมีการแจกจ่ายสติกเกอร์ และติดตังป
้ ้ ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์
รับแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ โดยง่าย เมื่อเกิดเหตุ จะได้ สามารถแจ้ งเหตุได้
ในเวลาอันรวดเร็ว
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20. ระบบแจ้ งเตือนประชาชนที่มีในเขตพื ้นที่ประเมินหากเกิดอัคคีภยั หมายถึง
เมื่อ เกิดเหตุเพลิงไหม้ ในเขตพื ้นที่ประเมิน ประชาชนในเขตพื ้นที่ประเมินและพื ้นที่ ข้ างเคียงควร
ได้ รับทราบเหตุการณ์โดยเร็ว เพื่อสามารถปฏิบตั กิ ารตามแผนการฝึ กซ้ อมได้ ทนั ท่วงที ประชาชน
ที่อาศั ยอยูใ่ นพื ้นที่ข้างเคียงอาจสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารได้ อีกด้ วย องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จึงควรมีระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ เช่น เสียงตามสายหรื อหอกระจายข่าว ไซเรน เป็ นต้ น แต่ต้องนํา
ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ นี ้มาเป็ นส่วนหนึง่ ของการซ้ อมแผนเพื่อป้องกันการสับสนและแตกตื่นตกใจ
21. แผนการจัดพื ้นที่พกั พิงและการจัดการสําหรับผู้ประสบอัคคีภยั ในเขตพื ้นที่
ประเมิน หมายถึง หากชุมชนในเขตพื ้นที่ประเมินได้ มีแผนการจัดพื ้นที่พกั พิง และการจัดการใน
ด้ านต่างๆ ให้ แก่ผ้ ปู ระสบอัคคีภยั เมื่อเกิดเหตุทําให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้ประสบอัคคีภยั จะได้ รับกา
ร
บรรเทาความเดือดร้ อนในระดับหนึง่ และสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงความตระหนักถึงอันตราย และ
ความเดือดร้ อนจากอัคคีภยั ของชุมชน
22. กองทุนสนับสนุน สงเคราะห์ผ้ ปู ระสบอัคคีภยั ของชุมชน หมายถึง หากชุมชน
ในเขตพื ้นที่ประเมินได้ จดั ให้ มีกองทุนสนับสนุน สงเคราะห์ผ้ ปู ระสบอัคคีภั ย เมื่อเกิดเหตุทําให้
ผู้ประสบอัคคีภยั ได้ รับการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้ อนอย่างรวดเร็ว
23. บันทึกท้ ายแบบประเมิน หมายถึง อาจมีข้อมูลบางประการที่ผ้ ปู ระเมินเห็นว่า
สมควรจะบันทึกไว้ เพราะอาจเป็ นประโยชน์ตอ่ การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั เพื่อการปรับป รุง
หรื อเป็ นข้ อสังเกต หรื อเป็ นข้ อมูลประกอบการชี ้แจง หรื อตอบข้ อสงสัยจากผู้เกี่ยวข้ อง
เช่น
ชื่อ – ชื่อสกุล ที่อยูข่ องอาสาสมัครในแบบประเมินข้ อ 13 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรที่ทําหน้ าที่
เฝ้าระวัง ในแบบประเมินข้ อ 14 ความชัดเจนของเสียงตามสาย หรื อไซเรน กา รรับรู้หมายเลข
โทรศัพท์ของประชาชนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
ความพร้ อมของเจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงรวมทัง้
สภาพเครื่ องมืออุปกรณ์ดบั เพลิง เป็ นต้ น
การบันทึกท้ ายแบบประเมินอาจใช้ บนั ทึกเหตุผลในการ ใช้ ดลุ ยพินิจ เพื่อให้ หรื อ
ไม่ให้ คะแนนการประเมินในหัวข้ อต่างๆ ข้ อมู ลที่ได้ จากการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน
นําไปใช้ เพื่อการบริหารจัดการด้ านอัคคีภยั ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ในเชิงบูรณาการ ทังนี
้ ้
เพื่อมุง่ หวัง ให้ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั ในชุมชนมีประสิทธิภาพสูงสุด และประชาชนในเขต
พื ้นที่ที่ได้ รับการประเมิน ฯ จะได้ รั บการจัดการให้ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภยั ลดลง จึงไม่มี
เหตุผล ที่จะทําให้ เกิดความขัดแย้ งในการ ใช้ ดลุ ยพินิจของผู้ ประเมิน ตราบใดที่เหตุผลในการใช้
ดุลยพินจิ ยังคงยึดเรื่ องความปลอดภัยเป็ นสําคัญ
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วิธีการคํานวณค่ าคะแนน
เมื่อผู้ประเมินฯ ได้ บนั ทึกข้ อมูลตามแบบประเมิ นฯ แล้ ว ให้ นําข้ อมูลที่บนั ทึกได้ มา
ให้ นํ ้าหนักคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน ในบทที่ 3 โดยเริ่มจาก
สมการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ดังนี ้
ความเสี่ยงอัคคีภยั

=

โอกาสที่จะเป็ นอันตราย X ผลกระทบ
ศักยภาพ

โอกาสที่จะเป็ นอันตราย
ให้ พิจารณาจากลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในชุมชน โดยใช้ ข้อมูลจากแบบประเมิน
ข้ อ 7 ซึง่ จะให้ นํ ้าหนักคะแนนตามสิ่งที่มีโอกาสเป็ นอันตรายสูงที่สดุ ที่มีอยู่ ในเขตพื ้นที่ประเมิน เช่น
ในเขตพื ้นที่ประเมินมี โรงงานผลิตสารเคมี สารพิษ ตามตารางที ่ 3.1 แสดงนํ้าหนักคะแนนสิ่ งทีม่ ี
โอกาสเป็ นอันตรายของพืน้ ทีแ่ ละชุมชนทีป่ ระเมิ นความเสีย่ งอัคคีภยั จัดว่า เป็ นสิ่งที่มีโอกาสเป็ น
อันตรายมากจะได้ 3 คะแนน ถึงแม้ วา่ จะมีเพียงโรงงานเดียวก็ตาม เป็ นต้ น
ผลกระทบ
ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ ผลกระทบต่อบุคคล และผลกระทบต่อทรัพย์สิน
โดยกําหนดให้ มีนํ ้าหนักคะแนนส่วนละ 1.50 คะแนน รวม 3.00 คะแนน
ผลกระทบต่อบุคคล กําหนดความหนาแน่นของประชากรในเขตพื ้นที่ประเมิน
มากกว่า 25 คน/ไร่ จะได้ 1.50 คะแนน ถ้ าอยูร่ ะหว่าง 12–25 คน/ไร่ จะได้ 1.00 คะแนน ถ้ า
น้ อยกว่า 12 คน/ไร่ จะได้ 0.50 คะแนน
การประเมินจะใช้ ข้อมูลจากแบบประเมิน ข้ อ 4 หารด้ วย ข้ อ 3 เช่น ประชากร
ในข้ อ 4 เท่ากับ 700 คน ข้ อมูลจํานวนพื ้นที่ใน ข้ อ 3 เท่ากับ 27 ไร่ ดังนัน้
ความหนาแน่นของประชากร = 700/27 = 25.92 คน/ไร่
ถือว่ามีประชากรหนาแน่นมาก จะได้ 1.50 คะแนน เป็ นต้ น
ผลกระทบต่อทรัพย์สิน ให้ คดิ มูลค่า การก่อสร้ างอาคาร บวกกับ มูลค่าทางธุรกิจ
ในเขตพื ้นที่ประเมินถ้ าร้ อยละ 10 ของทรัพย์สนิ มีมลู ค่ามากกว่า 10 ล้ านบาท จะได้ 1.50 คะแนน
ถ้ าอยูร่ ะหว่าง 1 – 10 ล้ านบาท จะได้ 1.00 คะแนน ถ้ าน้ อยกว่า 1 ล้ านบาท จะได้ 0.50 คะแนน
โดยมีลําดับการคํานวณ ดังนี ้
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1. มูลค่าการก่อสร้ างอาคาร
1.1 นําจํานวนอาคารกึง่ ถาวรใน วงเล็ บ ข้ อ 7.1 หารด้ วยจํานวนอาคารใน ข้ อ 7.1
ถ้ าคํานวณได้ มากกว่า 0.50 ให้ นําจํานวนอาคารในข้ อ 7.1 คูณด้ วย 0.16 จะได้ มลู ค่าการก่อสร้ าง
อาคาร(ล้ านบาท)ของข้ อ 7.1 ถ้ าคํานวณได้ น้อยกว่า 0.50 ให้ นําข้ อมูลจํานวนอาคารในข้ อ 7.1 คูณ
ด้ วย 1.20 จะได้ มลู ค่าการก่อสร้ างอาคาร(ล้ านบาท)ของข้ อ 7.1 ตัวอย่างเช่น
- จํานวนอาคารใน ข้ อ 7.1 = 320 หลัง
- จํานวนอาคารกึง่ ถาวรใน ข้ อ 7.1 = 200 หลัง
200
= 0.625
320
แสดงว่าชุมชนนี ้มีอาคารกึง่ ถาวร ร้ อยละ 62.5 ซึง่ ถ้ ามากกว่าร้ อยละ 50 ให้ ประเมินมูลค่า
การก่อสร้ างอาคาร ของข้ อ 7.1 ทังหมดเป็
้
นอาคารกึง่ ถาวร ซึง่ ประเมินให้ หลังละ 0.16 ล้ านบาท
ดังนัน้
ร้ อยละของอาคารกึง่ ถาวร(ข้ อ 7.1) =

มูลค่าการก่อสร้ างอาคารของข้ อ 7.1 = 320X0.16 = 51.20 ล้ านบาท
1.2 พิจารณาข้ อมูลจากแบบประเมินข้ อ 7.2–7.7 โดยรวมพื ้นที่ใช้ สอยของอาคาร
ตังแต่
้ ข้อ 7.2-2.7 แล้ วคูณด้ วย 0.025 จะได้ มลู ค่าการก่อสร้ างอาคาร (ล้ านบาท)ของข้ อ 7.2-7.7
ตัวอย่างเช่น
- พื ้นที่ใช้ สอยของอาคารตังแต่
้ ข้อ 7.2-2.7 รวม 3,500 ตารางเมตร
มูลค่าการก่อสร้ างอาคารของข้ อ 7.2-7.7 = 3,500X0.025 = 87.5 ล้ านบาท
ดังนัน้ อาคารทังหมดในเขตพื
้
้นที่ประเมินมีมลู ค่าการก่อสร้ าง = 51.20 + 87.5 = 138.70 ล้ านบาท
2. มูลค่าทางธุรกิจ
ข้ อมูลใน ข้ อ 6 คือ จํานวนภาษีตา่ งๆ ที่จดั เก็บได้ ในรอบปี ที่ผา่ นมาในเขตพื ้นที่
ประเมิน (ยกเว้ นภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา )คูณด้ วยอายุการดําเนินการทางธุรกิจเท่ากับมูลค่าทาง
ธุรกิจ ตัวอย่างเช่น
- ภาษี ที่จดั เก็บได้ (ยกเว้ นภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา) ในข้ อ 6 = 15 ล้ านบาท
- อายุการดําเนินการทางธุรกิจ = 5 ปี
มูลค่าทางธุรกิจ = 15X5 = 75 ล้ านบาท
ดังนัน้ ผลกระทบต่อทรัพย์สินในเขตพื ้นที่ประเมินหากเกิดอัคคีภยั = 138.70+75 = 213.70 ล้ านบาท
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ร้ อยละ 10 ของผลกระทบต่อทรัพย์สิน = 213.70X0.10 = 21.37 ล้ านบาท มากกว่า 10 ล้ านบาท
จะได้ 1.50 คะแนน เป็ นต้ น
การพิจารณาความเสี่ยงอัคคีภยั จากผลกระทบ หากเกิดอัคคีภยั เท่ากับผลกระทบ
ต่อบุคคลบวกกับผลกระทบต่อทรัพย์สิน ดังนัน้
ผลกระทบ = 1.50 + 1.50 = 3 คะแนน
ศักยภาพ
ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ การป้องกันการเกิดอัคคีภยั การตอบโต้ ตอ่ อัคคีภยั และ
การบรรเทา ช่วยเหลือ เมื่ อเกิดอัคคีภยั โดยใช้ ข้อมูลตังแต่
้ ข้ อ 8 เป็ นต้ นไป มีรายละเอียด และ
ตัวอย่างการให้ คะแนน ดังนี ้
ด้านการป้ องกันการเกิ ดอัคคีภยั
ข้ อ 8 หากชุมชนมีระบบประเมินความเสี่ยงและข้ อมูลที่จําเป็ น ฯ จะได้ 1.00
คะแนน ถ้ าไม่มีจะได้ 0.00 คะแนน
สมมติวา่ ชุมชนนี ้ไม่มีระบบประเมินความเสี่ยงและข้ อมูลที่จําเป็ นฯ= 0.00 คะแนน
ข้ อ 9 หากสามารถลากสายดับเพลิงยาว 100 เมตร เข้ าถึงทุกจุดในพื ้นที่ประเมิน
จะได้ 0.80 คะแนน ถ้ าเข้ าได้ มากกว่าครึ่งหนึง่ จะได้ 0.53 คะแนน ถ้ าเข้ าได้ น้อยกว่าครึ่งหนึง่ จะได้
0.26 คะแนน
สมมติวา่ ชุมชนนี ้ สามารถลาก สายดับเพลิงยาว 100 เมตร เข้ าถึงได้ มากกว่า
ครึ่งหนึง่ ของพื ้นที่ประเมิน = 0.53 คะแนน
ข้ อ 10 นําข้ อมูลใน ข้ อ 10 หารด้ วยข้ อมูลจํานวนครัวเรื อนใน ข้ อ 5 ถ้ าได้ 1 แสดงว่า
ทุกครัวเรื อนในเขตพื ้นที่ประเมินมีถงั ดับเพลิงแบบมือถือจะได้ 0.40 คะแนน ถ้ าได้ มากกว่า 0.50
แต่น้อยกว่า 1 จะได้ 0.26 คะแนน ถ้ าได้ มากกว่า 0.10 แต่น้อยกว่า 0.50 จะได้ 0.13 คะแนน ถ้ าได้
น้ อยกว่า 0.10 จะได้ 0.00 คะแนน ตัวอย่างเช่น
จํานวนครัวเรื อนในเขตพื ้นที่ประเมินที่มีถงั ดับเพลิงแบบมือถือ= 150 ครัวเรื อน
- จํานวนครัวเรื อนทังหมดใน
้
ข้ อ5 = 350 ครัวเรื อน
150
= 0.428
350
แสดงว่าครัวเรื อนในชุมชนนี ้มีถงั ดับเพลิงแบบมือถือร้ อยละ 42.8 ซึง่ จะได้ 0.13 คะแนน
ร้ อยละของครัวเรื อนที่มีถงั ดับเพลิง =
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ข้ อ 11 นําข้ อมูลใน ข้ อ 11 หารด้ วยข้ อมูลจํานวนครัวเรื อนใน ข้ อ 5 ถ้ าได้ 1 แสดงว่า
ทุกครัวเรื อนในเขตพื ้นที่ประเมินติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันจะได้ 0.40 คะแนน ถ้ า ได้ มากกว่า
0.50 แต่น้อยกว่า 1 จะได้ 0.26 คะแนน ถ้ าได้ มากกว่า 0.10 แต่น้อยกว่า 0.50 จะได้ 0.13 คะแนน
ถ้ าได้ น้อยกว่า 0.10 จะได้ 0.00 คะแนน ตัวอย่างเช่น
จํานวนครัวเรื อนในเขตพื ้นที่ประเมินทีติ่ ดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควัน = 20 ครัวเรื อน
- จํานวนครัวเรือนทังหมดใน
้
ข้ อ5 = 350 ครัวเรื อน
20
= 0.057
350
แสดงว่าครัวเรื อนในพื ้นที่ประเมินนี ้ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควันร้ อยละ 0.057 จะได้ 0.00 คะแนน
ข้ อ 12 เป็ นการสะสมคะแนนของ สิ่งต่างๆ ที่ชว่ ยสนับสนุนการดับเพลิงของ
เจ้ าหน้ าที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ข้ อ 12.1 หากพื ้นที่ประเมินมีสถานีดบั เพลิงและเจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นรับผิดชอบ จะได้ 0.40 คะแนน ถ้ าไม่มี จะได้ 0.00 คะแนน
สมมติวา่ พื ้นที่ประเมิน นี ้มีสถานีดบั เพลิงและเจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นรับผิดชอบ จะได้ 0.40 คะแนน
ข้ อ 12.2 หากพื ้นที่ประเมินมีหวั จ่ายนํ ้าดับเพลิงสาธารณะที่สามารถใช้ งานได้
อย่างเพียงพอ จะได้ 0.20 คะแนน ถ้ าไม่มี จะได้ 0.00 คะแนน
สมมติวา่ พื ้นที่ประเมิน นี ้มีหวั จ่ายนํ ้าดับเพลิงสาธารณะที่สามารถใช้ งานได้ อย่าง
เพียงพอ จะได้ 0.20 คะแนน
ข้ อ 12.3 หากมีแหล่งนํ ้าสาธารณะในรัศมี 50 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่ประเมิน
ที่สามารถนํา นํ ้ามาใช้ ดบั เพลิงในเขตพื ้นที่ประเมินได้ ตลอดปี จะได้ 0.20 คะแนน ถ้ า ไม่มี จะได้
0.00 คะแนน
สมมติวา่ พื ้นที่ประเมิน นี ไ้ ม่ มีแหล่งนํ ้าสาธารณะในรัศมี 50 เมตร และสามารถ
นํานํ ้ามาใช้ ดบั เพลิงในเขตพื ้นที่ประเมินได้ ตลอดปี จะได้ 0.00 คะแนน
ข้ อ 12.4 หากพื ้นที่ประเมินมีถงั ดับเพลิงแบบมือถือสาธารณะอย่างเพียงพอ จะได้
0.20 คะแนน ถ้ าไม่มี จะได้ 0.00 คะแนน
สมมติวา่ พื ้นที่ประเมินนี ้มีถงั ดับเพลิงแบบมือถือสาธารณะไม่เพียงพอ จะได้ 0.00
คะแนน
ร้ อยละของครัวเรื อนที่มีถงั ดับเพลิง =
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ข้ อ 12.5 หากพื น้ ที่ประเมินมีเครื่ องสูบนํ ้าดับเพลิงชุมชน ที่พร้ อมใช้ งาน จะได้
0.20 คะแนน ถ้ าไม่มี จะได้ 0.00 คะแนน
สมมติวา่ พื ้นที่ประเมินนี ้ไม่มีเครื่ องสูบนํ ้าดับเพลิงชุมชนที่พร้ อมใช้ งาน จะได้ 0.00
คะแนน
ข้ อ 13 หากประชาชนในเขตพื ้นที่ประเมินเข้ าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกั บการ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั จะได้ 0.80 คะแนน ถ้ าไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรม จะได้ 0.00 คะแนน
สมมติวา่ ประชาชนในเขตพื ้นที่ประเมินนี ้ไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั จะได้ 0.00 คะแนน
ข้ อ 14 หากพื ้นที่ประเมินมีบคุ ลากรที่ทําหน้ าที่เฝ้ าระวังและมีศกั ยภาพในการแจ้ ง
เหตุเพลิงไหม้ ได้ จะได้ 0.40 คะแนน ถ้ าไม่มี จะได้ 0.00 คะแนน
สมมติวา่ พื ้นที่ประเมินนี ้ไม่มีบคุ ลากรที่ทําหน้ าที่เฝ้าระวัง จะได้ 0.00 คะแนน
ข้ อ 15 หากพื ้นที่ประเมินไม่มีอาคารที่กฎหมายควบคุมให้ มีการตรวจสอบอาคาร
จะได้ 0.00 คะแนน แ ต่หาก มีอาคารดังกล่าว ให้ นําจํานวนอาคารที่ผา่ นการตรวจสอบตาม
กฎหมายหารด้ วยจํานวนอาคารทังหมดที
้
่ต้องตรวจสอบ ถ้ าได้ 1.00 จะได้ 0.00 คะแนน ถ้ าได้
มากกว่า 0.80 แต่น้อยกว่า 1.00 จะได้ -0.33 คะแนน ถ้ าได้ ระหว่าง 0.60 ถึง 0.80 จะได้ -0.66
คะแนน ถ้ าได้ น้อยกว่า 0.60 จะได้ -1.00 คะแนน ตัวอย่าง เช่น
จํานวนอาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย 5 อาคาร
จํานวนอาคารที่ผา่ นการตรวจสอบตามกฎหมาย 3 อาคาร
3
= 0.60
5
แสดงว่าอาคารในพื ้นที่ประเมินนี ้ผ่านการตรวจสอบตามกฎหมาย 0.60 จะได้ -0.66 คะแนน
ด้านการตอบโต้การเกิ ดอัคคีภยั
ข้ อ 16 หาก รถดับเพลิงเดินทางมาถึงพื ้นที่ประเมิน และเริ่มฉีดนํ ้าดับเพลิง ได้
หลังจากไฟเริ่มลุกไหม้ ภายในเวลา 8 นาที จะได้ 1.00 คะแนน ระหว่าง 8 ถึง 12 นาที จะได้ 0.66
คะแนน ระหว่าง 12 ถึง 15 นาที จะได้ 0.33 คะแนน ถ้ านานกว่า 15 นาที จะได้ 0.00 คะแนน
สมมติวา่ รถดับเพลิงเดินทางมาถึงพื ้นที่ประเมินและเริ่มฉีดนํ ้าดับเพลิง ได้ หลังจาก
ไฟเริ่ มลุกไหม้ แล้ ว เป็ นเวลา 15 นาที จะได้ 0.33 คะแนน
ร้ อยละของอาคารที่ผา่ นการตรวจสอบ =
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ข้ อ 17 หากเจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงที่รับผิดชอบในเขตพื ้นที่ประเมิน มีการฝึ กซ้ อมด้ าน
อัคคีภยั เดือนละหนึง่ ครัง้ หรื อมากกว่า จะได้ 0.50 คะแนน สองเดือนต่อครัง้ จะได้ 0.33 คะแนน
สามเดือนต่อครัง้ จะได้ 0.16 คะแนน มากกว่าสามเดือนต่อครัง้ จะได้ 0.00 คะแนน
สมมติวา่ เจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงที่รับผิดชอบในเขตพื ้นที่ประเมินมีการฝึ กซ้ อมด้ าน
อัคคีภยั สามเดือนต่อครัง้ จะได้ 0.16 คะแนน
ข้ อ 18 หากประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื ้นที่ประเมินได้ รับการฝึ กซ้ อมด้ านอัคคีภยั
ปี ละหนึง่ ครัง้ หรื อมากกว่า จะได้ 0.50 คะแนน สองปี ต่อครัง้ จะได้ 0.33 คะแนน สามปี ต่อครัง้
จะได้ 0.16 คะแนน มากกว่าสามปี ต่อครัง้ จะได้ 0.00 คะแนน
สมมติวา่ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื ้นที่ประเมินมีการฝึ กซ้
อมด้ านอัคคีภยั
ปี ละครัง้ จะได้ 0.50 คะแนน
ข้ อ 19 หาก ในเขตพื ้นที่ประเมินมีหมายเลขโทรศัพท์รับแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ที่
ประชาชนสามารถรับทราบได้ โดยง่าย จะได้ 0.50 คะแนน ถ้ าไม่มี จะได้ 0.00 คะแนน
สมมติวา่ ในเขตพื ้นที่ประเมินไม่มีหมายเลขโทรศัพท์รับแจ้ งเหตุเ
พลิงไหม้ ที่
ประชาชนสามารถรับทราบได้ โดยง่าย จะได้ 0.00 คะแนน
ข้ อ 20 หาก ในเขตพื ้นที่ประเมินมีระบบแจ้ งเตือนประชาชน หรื อ
ประชาชน
สามารถรับทราบได้ หากเกิดอัคคีภยั เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว หรื อไซเรน เป็ นต้ น จะได้
0.50 คะแนน ถ้ าไม่มีหรื อประชาชนที่อยูใ่ นพื ้นที่ ประเมินไม่ได้ ยิน เสียง แจ้ งเตือน จะได้ 0.00
คะแนน
สมมติวา่ ในเขตพื ้นที่ประเมินมีเสียงตามสาย หรื อได้ ยินเสียงตามสายและ
สามารถใช้ แจ้ งเตือน หรื อแจ้ งเหตุไฟไหม้ ได้ จะได้ 0.50 คะแนน
ด้านการบรรเทา ช่วยเหลือหากเกิ ดอัคคีภยั
ข้ อ 21 หากชุมชนในเขตพื ้นที่ประเมินมี แผนการจัดพื ้นที่พกั พิงและการจัดการ
สําหรับผู้ประสบอัคคีภยั จะได้ 0.50 คะแนน ถ้ าไม่มี จะได้ 0.00 คะแนน
สมมติวา่ ชุมชนในเขตพื ้นที่ประเมิน ไม่ มีแผนการจัดพื ้นที่พกั พิงและการจัดการ
สําหรับผู้ประสบอัคคีภยั จะได้ 0.00 คะแนน
ข้ อ 22 หากชุมชนในเขตพื ้นที่ประเมินมี กองทุนสนับสนุน สงเคราะห์ผ้ ปู ระสบ
อัคคีภยั ของชุมชน จะได้ 0.50 คะแนน
สมมติวา่ ชุมชนในเขตพื ้นที่ประเมินไม่มีกองทุนสนับสนุน สงเคราะห์ผ้ ปู ระสบ
อัคคีภยั ของชุมชน จะได้ 0.00 คะแนน
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ตัวอย่ างการจัดระดับความเสี่ยง
โอกาสที่จะเป็ นอันตราย
พื ้นที่ประเมินตามตัวอย่างมีสิ่งที่มีโอกาสเป็ นอันตรายมากจะได้ 3 คะแนน
ผลกระทบ
พื ้นที่ประเมินตามตัวอย่างมีผลกระทบทังต่
้ อบุคคลและต่อทรัพย์สินรวม3 คะแนน
ศักยภาพ
ด้านการป้ องกันการเกิ ดอัคคีภยั
ผลรวมคะแนนจากข้ อ 8 ถึง ข้ อ 15 เท่ากับ
0.60 คะแนน
ด้านการตอบโต้การเกิ ดอัคคีภยั
ผลรวมคะแนนจากข้ อ 16 ถึง ข้ อ 20 เท่ากับ
1.49 คะแนน
ด้านการบรรเทา ช่วยเหลือหากเกิ ดอัคคีภยั
ผลรวมคะแนนจากข้ อ 21 ถึง ข้ อ 22 เท่ากับ
0.00 คะแนน
พื ้นที่ประเมินตามตัวอย่างมีศกั ยภาพในการป้องกัน ตอบโต้ และบรรเทา ช่วยเหลือ
รวม 2.09 คะแนน
จากสมการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั
ความเสี่ยงอัคคีภยั

=

ความเสี่ยงอัคคีภยั =

โอกาสที่จะเป็ นอันตราย X ผลกระทบ
ศักยภาพ
3X3
2.09

= 4.31 คะแนน

พื ้นที่ชมุ ชนตัวอย่างสมมติ มีความเสี่ยงอัคคีภยั ระดับ ปานกลาง
ผลผลิตของการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน
เมื่อได้ ดําเนินการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงอัคคีภยั ในแต่ละชุมนชหรื อแต่ละ
ส่วนของชุมชนแล้ ว ผลของการประเมินจะนําเสนอในสองรูปแบบ คือ
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1. จัดทําแผนที่ชมุ ชนหรื อแต่ละส่วนของชุมชนที่ได้ รับการประเมิน โดยระบุตําแหน่ง
การติดตังเครื
้ ่ องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั และข้ อมูลอื่นๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ เช่น หมายเลขโทรศัพท์แจ้ งเหตุไฟไหม้ เหตุดว่ น เหตุร้ายเป็ นต้ น แล้ วนําไปติดตังในบริ
้
เวณ
พื ้นที่ประเมินประมาณ2 ถึง 3 จุด ให้ มีขนาดใหญ่เพียงพอทีค่ นในชุมชนและผู้มาช่วยเหลือสามารถ
รับทราบข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องได้ โดยง่ายเมื่อเกิดอัคคีภยั
2. จัดทําแผนที่ เหมือนข้ อ 1. และใส่ข้อมูล ที่ได้ จากการประเมินในขนาดที่สามารถ
พกพาได้ โดยสะดวก เพื่อนําข้ อมูลไปใช้ ในการบริหารจัดการ
ตัวอย่ างแผนที่ชุมชนหรื อแต่ ละส่ วนของชุมชนที่ได้ รับการประเมิน
แผนที่ชุมชน…ตัวอย่ างสมมติ..เทศบาล............ อําเภอ.......... จังหวัด.............

หมายเลขโทรศัพท์

ชุมชน...ตัวอย่ างสมมติ....

เพลิงไหม้ 199
เหตุด่วน เหตุร้าย 191

Download From www.jorpor.com

47
ตัวอย่ างข้ อมูลการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยเพื่อการบริหารจัดการ
เทศบาล........... อําเภอ.......... จังหวัด...........

ข้อมูลศักยภาพของพื้นที่และชุมชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย
สําหรับใช้ประกอบการบริหารจัดการสาธารณภัย

ด้านการป้องกันการเกิดอัคคีภัย
1. ระบบประเมินความเสี่ยง
2. ความสามารถในการลากสายดับเพลิงยาวประมาณ 100 เมตร
3. ความพอเพียงของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยประจําบ้าน
3.1 ถังดับเพลิงแบบมือถือ
3.2 อุปกรณ์ตรวจจับควัน(Smoke Alarm)
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์สนับสนุนการดับเพลิงของเจ้าหน้าที่
- สถานีดับเพลิงที่รับผิดชอบ
- หัวจ่ายนํ้าดับเพลิงสาธารณะ
- แหล่งนํ้าสาธารณะที่สามารถนํามาใช้ดับเพลิง
- ถังดับเพลิงแบบมือถือสาธารณะ
- เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงของชุมชน
5. การมีส่วนร่วมภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย
6. บุคลากรที่ทําหน้าที่เฝ้าระวังอัคคีภัย
7. อาคารที่กฎหมายควบคุมให้มีการตรวจสอบ

ด้านการตอบโต้การเกิดอัคคีภัย
1. เวลาที่รถดับเพลิงใช้ในการเดินทางมาถึง
2. ความถี่ในการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่
3. ความถี่ในการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยของประชาชน
4. ระบบการสื่อสารเมื่อเกิดอัคคีภัย
- หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีดับเพลิงที่ประชาชนสามารถรับทราบได้โดยง่าย
- มีระบบแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดอัคคีภัย
ด้านการบรรเทา ฟื้นฟูเมื่อเกิดอัคคีภัย
1. แผนจัดพื้นที่พักพิงและการจัดการสําหรับผู้ประสบอัคคีภัย
2. กองทุนสนับสนุน สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยของชุมชน

สัญลักษณ์
อปท.

พื้นที่ประเมิน
ไม่มี
เข้าถึงมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเมิน ข้อสังเกต/เสนอแนะ
1. ถังดับเพลิงแบบมือถือสภาพค่อนข้างเก่าควรตรวจสอบ
มีร้อยละ 42.80 ของครัวเรือน
สภาพถังและวันหมดอายุของเคมีดับเพลิงทุก 6 เดือน
มีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของครัวเรือน
2. หัวจ่ายนํ้าดับเพลิงสาธารณะควรได้รับการทดสอบการใช้งาน
และบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอทุก 1 ปี
มี
3. ประชาชนในพื้นที่ให้ความไว้วางใจกับหน่วยดับเพลิงของ
มีเพียงพอ
เทศบาลมากเกินไป จึงควรสร้างความตระหนักในเรื่องอัคคีภัย
ไม่มี
ให้กับประชาชนมากขึ้น
มีไม่เพียงพอ
มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี 5 อาคาร ผ่านการตรวจ 3 อาคาร
15 นาที
สามเดือนครั้ง
ปีละครั้ง
ไม่มี
มีเสียงตามสาย
ไม่มี
ไม่มี
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ชื่อชุมชน

ตัวอย่างสมมติ

ระดับคะแนน

4.31

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง

ผู้ประเมิน

นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์

ตําแหน่ง

วิศวกรโยธา 8 วช.

หน่วยงาน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ประเมิน

25 มกราคม 2551
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บทที่ 5
การนําผลการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชนไปใช้ ในการบริหารจัดการ
แนวทางการปฏิบัติ
ผูด้ ําเนิ นการ
การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชนมีวิธีการนําไป ปฏิบตั ิ ได้ ในหลายรูปแบบ
ขึ ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้ อมของแต่ละพื ้นที่ เช่น
1. กลุม่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเ ป็ นผู้ดําเนินการ หากบุคลากรใน
ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลที่ใช้ ในการประเมิน เช่น ข้ อมูลทางทะเบียนราษฎร์ ข้ อมูลทางภาษี
ข้ อมูลอาสาสมัครต่างๆ เป็ นต้ น ของ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และประชาชนในพื ้นที่มี
ความร่วมมือกันอยูใ่ นระดับสูง ก็สามารถดําเนินกา รได้ ซึง่ จะทําให้ เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบตั งิ าน แต่จะขาดกระบวนการมีสว่ นร่วม ทําให้ ผู้เกี่ยวข้ องไม่ตระหนักในความสําคัญของเรื่ อง
การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั
2. ตังคณะทํ
้
างานเป็ นผู้ดาํ เนินการ โดยให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องจากหน่วยงานต่างๆ เป็ น
คณะทํางาน ซึง่ จะสามารถแก้ ไขปั ญหาเรื่ องข้ อมูลที่จะนํามาใช้ ในการประเมิน และสามารถ
ผลักดันให้ เกิดการบริหารจัดการอัคคีภยั ในเชิงบูรณาการได้ ง่ายขึ ้น แต่อาจต้ องใช้ เวลาในการ
ดําเนินการมากขึ ้น และขาดกระบวนการมีสว่ นร่วมกับภาคประชาชน ดังนัน้ ภาคประชาชนใน
ชุมชนจะต้ องให้ ความร่วมมือในการดําเนินการจึงจะประสบความสําเร็จ
3. เจ้ าหน้ าที่และภาคประชาชนร่วมกันดําเนินการ
ในส่วนของเจ้ าหน้ าที่
ให้ พิจารณาดําเนินการให้ เหมาะสม กับสภาพแวดล้ อม ตามข้ อ 1 หรื อข้ อ 2 ในส่วนของ
ภาคประชาชนจะสามารถดําเนินการได้ ทงในชุ
ั ้ มชนที่ภาคประชาชนมีความเข้ มแข็ง และไม่เข้ มแข็ง
แต่หากชุมชนพร้ อมให้ ความร่วมมือ จะทําให้ ผลที่ได้ จากการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั สามารถ
พัฒนาต่อไปได้ จึงน่า จะเป็ นวิธีการที่ดีวิธีการหนึง่ หากมีสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม จะสามารถ
ดําเนินการได้
ดังนัน้ การที่จะกําหนดวิธีการดําเนินการเพื่อให้ การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ใน
ชุมชนประสบผลสําเร็ จ และสามารถดําเนินการต่อไปจนความเสี่ยง อัคคีภยั ลดลง จึงควรวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ และองค์กรก่อนการตัดสินใจเลือกวิธีดาํ เนินการ โดยอาจพิจารณาข้ อมูล
ส่วนหนึง่ จาก ตารางที่ 5.1 แสดงการวิเคราะห์วิธีการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน
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ตารางที่ 5.1 แสดงการวิเคราะห์วิธีการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน
รายการ
ข้อดี
1. สามารถดําเนินการได้ อย่างรวดเร็ว
2. มีความคล่องตัวในการดําเนินการสูง
3. ข้ อมูลที่นํามาใช้ ในการประเมินมีความน่าเชื่อถือสูง
4. เจ้ าหน้ าที่หน่วยต่างๆ มีสว่ นร่วมในการประเมิน
5. ประชาชนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการประเมิน
6. บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงได้ งา่ ย
7. เป็ นเครื่ องมือในการแก้ ปัญหาภายในชุมชนได้
ข้อเสีย
1. ไม่สามารถดําเนินการให้ รวดเร็วได้
2. มีความคล่องตัวในการดําเนินการตํ่า
3. ข้ อมูลที่นํามาใช้ ในการประเมินอาจมีความคลาดเคลื่อนสูง
4. เจ้ าหน้ าที่หน่วยต่างๆ ไม่มีสว่ นร่วมในการประเมิน
5. ประชาชนในชุมชนไม่มีสว่ นร่วมในการประเมิน
6. บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงได้ ยาก
7. ไม่สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือในการแก้ ปัญหาภายในชุมชน
เงือ่ นไขสภาพแวดล้อมทีส่ ามารถดําเนิ นการได้สําเร็ จ
1. มีความร่วมมือภายในองค์กรสูง
2. มีความร่วมมือระหว่างองค์กรสูง
3. กระบวนการประชาสังคมภายในชุมชนเข้ มแข็ง
หมายเหตุ
ก หมายถึง
ข หมายถึง
ค หมายถึง
ง หมายถึง

ก

วิธีดาํ เนินการ
ข
ค

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
คณะทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
คณะทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
เจ้ าหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นร่วมกับภาคประชาชนในชุมชน
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√
√
√
√
√
√
√
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การจัดการกับผลการประเมิ น
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ ดําเนินการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน
ทุกชุมชนในเขตพื ้นที่รับผิดชอบเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ดําเนินการ ดังนี ้
1. จัดกลุม่ ระดับความเสี่ยงของเขตพื ้นที่ประเมินออกเป็ น 3 กลุม่ คือ เขตพื ้นที่
ประเมินที่ มีระดับความเสี่ยงสูง เขตพื ้นที่ประเมินที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง และเขตพื ้นที่
ประเมินที่มีระดับความเสี่ยงตํ่า
2. นําเขตพื ้นที่ประเมินที่มีระดับความเสี่ยงสูง ทังหมดมาพิ
้
จารณา โดยจําแนก
ปั จจัยที่ มีผล ทําให้ มีระดับความเสี่ยงสูง ของแต่ละเขตพื ้นที่ประเมิน แล้ วนํามารวบรวมเ ป็ น
หมวดหมู่ เพื่อให้ ทราบถึงปริมาณแต่ละปั จจัย
3. หากเขตพื ้นที่ประเมินที่มีระดับความเสี่ยงสูงทังหมดมี
้
ปริมาณไม่มากนัก อาจ
นํากลุม่ เขตพื ้นที่ประเมินที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง และมีระดับคะแนนสูงมาพิจารณา
ตามลําดับ แล้ ว ให้ ดําเนินการเช่นเดียวกับ ข้ อ 2 เพื่อจะได้ นําข้ อมู ลที่ได้ มาบริหารจัดการให้ ระดับ
ความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชนลดลงต่อไป
การบริ หารจัดการเพือ่ ลดความเสีย่ งอัคคีภยั ในชุมชน
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีข้อมูลปั จจัยและปริมาณ ที่มีผลทําให้ มีระดับ
ความเสี่ยงสูงของแต่ละเขตพื ้นที่ประเมินแล้ ว ให้ จําแนกปั จจัยต่างๆ ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. ปั จจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสามารถดําเนินการเพื่อลดระดับ
ความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชนได้ เอง อาจจัดตังงบประมาณเพื
้
่อดําเนินการในรอบปี งบประมาณถัดไป
2. ปั จจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นไม่สามารถดําเนินการเพื่อลดระดับ
ความเสี่ยงอัคคีภยั ใน ชุมชนได้ เอง ให้ ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้ องเพื่อดําเนินการ ซึง่ การแสดงเหตุผล เพื่อ ขอรับการสนับสนุน ที่ได้ จากผล การประเมิน
ความเสี่ยงอัคคีภยั อย่างเป็ นระบบ จะทําให้ ข้ อมูลที่ หน่วยงานต่างๆ นําไปประกอบการพิจารณา
มีความน่าเชื่อถือ
แนวทางการนําไปประยุกต์ ใช้ ในการบริหารจัดการ
“คูม่ ือปฏิบตั กิ าร ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน ” สามารถนําไป ปรับ ใช้ ให้
เกิด ประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยด้ านอัคคีภยั ได้ ในหลาย ประการ ซึง่ ในที่นี ้จะได้
ยกตัวอย่างการนําไปประยุกต์ใช้ ในบางประการ ดังนี ้
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1. สนับสนุนการ จัดการภัยพิบตั โิ ดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน ซึง่ การจัดการภัยพิบตั ิ
โดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM) เป็ นผล
ที่ได้ จากการเสนอในที่ประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ โดยต้ องใช้ พลัง
ของคนในชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วม ในการวางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทางแก้ ปัญหา และบริหาร
จัดการภัย โดยใช้ ทรัพยากรและบุคลากรภายในชุมชน ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อลดความเสี่ยงภัยของ
ชุมชน และเสริมสร้ างขีดความสามารถ ในการจัดการกับภัยต่างๆ ของคนในชุมชน โดยให้ มีการ
เตรี ยมความพร้ อม ในการดําเนินการป้องกัน แก้ ไข บรร เทา ฟื น้ ฟู ค วามเสียหายจากภัยพิบตั ดิ ้ วย
ตนเอง ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ าไปให้ ความช่วยเหลือ
รูปแบบการดําเนินการจัดการภัยพิบตั โิ ดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน
ซึง่ ใช้ วิธีการ
ร่วมกันคิด ร่วมกันทําของคนในชุมชน นัน้ อาจขาดองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ และ/หรื อเครื่ องมือ
บางอย่าง มาใช้ ในการบริหารจัดการ จึง เป็ นหน้ าที่ของ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง จะต้ องเข้ ามาเป็ น
ผู้สนับสนุน
“คูม่ ือปฏิบตั กิ ารประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน ” ที่กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยสร้ างขึ ้น จึงเป็ นเครื่ องมือชนิดหนึง่ ที่สามารถสนับสนุนการดําเนินการในกระบวนการ
จัดการภัยพิบตั โิ ดยอาศัยชุมชนเป็ นฐานได้ ดังนี ้
เมื่อชุมชนจัดให้ มีการประชุม เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น ถึงภัยต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ ้นในชุมชนแล้ ว หากอัคคีภยั เป็ นภัยที่ชมุ ชนนันเห็
้ นพ้ องต้ องกันว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ ้นได้
ในชุมชน และชุมชนคิดว่าเป็ นภัยคุกคาม แต่ชมุ ชนมีพื ้นที่มากอาจทําให้ การจัดลําดับความเสี่ยงไม่
สอดคล้ องตามหลักวิชาการ ว่าควรจะจัดการลดความเสี่ยงในพื ้นที่สว่ น ใดก่อน – หลัง และควรจะ
จัดการอย่างไรให้ สามารถลดความเสี่ยงได้ มากที่สดุ ภายใต้ ข้อจํากัดของทรัพยากรที่ต้อง การขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง ชุมชนจึงต้ องดําเนินการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั
ตามหลักวิชาการ ในชุมชนของตนเอง หรื อร้ องขอ หรื อร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ดําเนินการ เพื่อจัดลําดับความเสี่ยง และนําข้ อมูล ปั จจัยที่ทําให้ เกิดความเสี่ยงมาดําเนินการ
ในส่วนที่ชมุ ชนสามารถดําเนินการเองได้ ใ นส่วนที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ก็สามารถนําข้ อมูลที่ได้ มาจัดทําแผนงานโครงการภายใต้ ข้อมูลที่เชื่อถือได้
2. สนับสนุนการสร้ างความตระหนักด้ านอัคคีภยั ในชุมชน ซึง่ เป้าหมาย ในการ
พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หน่วยดับเพลิง ) โดยปรกติ จะมุง่ เน้ นการเตรี ยม
ความพร้ อมของบุคลากร เครื่ องมือ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ดังนัน้ หากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
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ให้ ความสําคัญ และหัวหน้ าหน่วยงานมีความเข้ มแข็งก็จะทําให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีประสิทธิภาพ แต่สําหรับงานสาธารณภัย โดยเฉพาะด้ านอัคคีภยั ความมีประสิทธิภาพของหน่วย
ดับเพลิง อย่างเดียว อาจไม่ เพียงพอ ความพร้ อมของชุมชนก็มีความสําคัญไม่ยง่ิ หย่อนกว่ากัน
เนื่องจากความรวดเร็วในการแก้ ไขปั ญหาเป็ นปั จจัยสําคัญที่สดุ ที่สามารถลดความสูญเสียจาก
อัคคีภยั ได้ และไม่มีใครที่สามารถแก้ ไขปั ญหาอัคคีภยั ได้ รวดเร็วเท่ากับคนในชุ มชน ถ้ าหากได้ รับ
การเตรี ยมความพร้ อม และสร้ างความตระหนักด้ านอัคคีภยั ไว้ ในจิตสํานึกของคนในชุมชน ซึง่ ได้
เสนอตัวอย่างแนวทางการแก้ ไขปั ญหาด้ วยการสร้ างจิตสํานึกผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมไว้ ดังนี ้
ความคาดหวังของชุมชนทีม่ ี ต่อหน่วยดับเพลิ ง
การลงไปปฏิบตั งิ านในพื ้นที่แห่ งหนึง่ ของคณะผู้จดั ทําคูม่ ือปฏิบตั กิ ารประเมิน
ความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน เพื่อทดสอบแบบประเมินฯ พบว่าชุมชนมีความเชื่อมัน่ ต่อหน่วย
ดับเพลิงที่รับผิดชอบพื ้นที่ในชุมชนเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นหน่วยดับเพลิงที่มีศกั ยภาพในการ
ปฏิบตั งิ านสูง ข้ อมูลที่ได้ อาจทําให้ ประเมิน เบื ้องต้ นได้ วา่ ชุมชนที่อยูใ่ นเขตพื ้นที่รับผิดชอบของ
หน่วยดับเพลิงนี ้ น่าจะมีความเสี่ยงอัคคีภยั ตํา่ แต่ สําหรับ เรื่ องการบริหารจัดการอัคคีภยั อาจต้ องมี
มุมมองที่ตา่ งออกไป ซึง่ การละเลยที่จะเตรี ยมความพร้ อม ของชุมชน เช่น การจดจําหมายเลข
โทรศัพท์แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ การฝึ ก ซ้ อมป้องกันและระงับอัคคีภยั เป็ นต้ น เป็ นเหตุให้ เกิด ความ
สูญเสียมากเกินกว่าที่ควรจะเป็ น
เวลาในการเข้ าถึงจุดเกิดเหตุและเริ่มปฏิบตั กิ ารเป็ นเรื่ องที่สําคัญที่สดุ สําหรับ
อัคคีภยั ดังนันเวลาที
้
่น้อยที่สดุ ในการเข้ าถึงจุดเกิดเหตุและเริ่มปฏิบตั กิ ารหรื อการแจ้ งเหตุให้
ผู้รับผิดชอบทราบ ต้ องมาจากความพร้ อมของชุมชนเองทังในด้
้ าน บุคลากร เครื่ องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ความเชื่อมัน่ และความคาดหวังของชุมชนที่มีตอ่ หน่วยดับเพลิงมากเกินไป ซึง่ มักจะเกิดกับ
หน่วยดับเพลิงที่มีศกั ยภาพในการปฏิบตั งิ านสูง ทําให้ เกิดความประมาท ขาดความตระหนักถึง
อัน ตรายและความสูญเสียที่เกิดขึ ้น ไม่พยายามพึง่ ตนเอง ซึง่ ในเรื่ องอัคคีภยั ถือว่าเป็ นอันตราย
เพราะหากเกิดเพลิงไหม้ ความพร้ อมของชุมชนจะเป็ นสิง่ ที่สามารถช่วยลดความสูญเสียจาก
อัคคีภยั ได้ มีประสิทธิภาพที่สดุ ซึง่ หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชนนี ้ จะมุง่ เน้ น
ให้ ชมุ ชนมีความพร้ อมทังในมิ
้ ตขิ องการป้องกัน การตอบโต้ การเกิดอัคคีภยั รวมทังการบรรเทา
้
ช่วยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภยั
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ดังนัน้ การ ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน จะสามารถทําให้ ผ้ ทู ี่มีหน้ าที่
รับผิดชอบสามารถทราบถึงประเด็นปั ญหานี ้ได้ และสามารถนําข้ อมูลมาวางแผนบริ หารจัดการ
อัคคีภยั ในชุมชนได้ เช่น จัดทําสติก๊ เกอร์ หมายเลขโทรศัพท์แจ้ งเหตุดว่ น เหตุร้าย ปิ ดไว้ ประจําบ้ าน
หรื อสถานที่สาธารณะที่สามารถเห็นได้ ง่าย การจัดประชุมในชุมชนเสี่ยงอัคคีภยั เพื่อสร้ างความ
ตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียหากเกิดอัคคีภยั
การประกาศประชาสัมพันธ์ หมายเลข
โทรศัพท์แจ้ งเหตุดว่ น เหตุร้าย เป็ นต้ น
ชุมชนขาดจิ ตสํานึกด้านสาธารณภัย
ปั ญหาที่พบมากอีกประการหนึง่
ชุมชนขาดจิตสํานึกด้ านสาธารณภัย
ตัวอย่างเช่น เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภยั ถูกโจรกรรม ถูกทําลาย
ทําให้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต้ องสูญเสี ยงบประมาณ ในการจัดหาทดแทน เป็ นจํานวนมาก องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นบางแห่งก็ยอมแพ้ ตอ่ ปั ญหานี ้ จึงไม่จดั สรรงบประมาณมาจัดซื ้อทดแทน ทําให้
ปั ญหาอัคคีภยั มีมากขึ ้น องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น บางแห่งที่ไม่ยอมแพ้ ก็ปรับวิธีดําเนินการ เช่น
ปั ญหาที่วยั รุ่นในชุมชนนําถังดับเพลิงแบ บมือถือไปฉีดเล่น ก็จะแก้ ปัญหา โดยนําถังดับเพลิงแบบ
มือถือไปติดตังในบริ
้
เวณที่มีคนดูแล แต่อาจไม่สอดคล้ องกับสภาพพื ้นที่ และลักษณะความจําเป็ น
ในการใช้ งาน ทําให้ มีปัญหาด้ านอัคคีภยั เช่นเดียวกัน
การจัดกระบวนการมีสว่ นร่วมในชุมชนอาจเป็ นวิธีการแก้ ไขปั ญหานี ้ได้ วิธีหนึ่ ง
การให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ของชุมชนตนเอง เมื่อพบว่าชุมชนที่
ตนเองอาศัยอยูม่ ีความเสี่ยงอัคคีภยั และคนในชุมชนรับรู้วา่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั ที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จัดหามาให้ ให้ เป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึง่ ที่ สามารถ
ช่วยลดความเสี่ยงอัคคีภยั ลงได้ ผู้นําชุมชน ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชนจะช่วยกันดูแล ห้ าม
ปราบ ตักเตือน หรื อร่วมกันกําหนดมาตรการทางสังคม ของชุมชน ซึง่ อาจทําให้ ปัญหาดังกล่าว
บรรเทาเบาบาง หรื อยุตลิ งได้
ความขัดแย้งระหว่างความปลอดภัยกับความอยู่รอดทางการเมื องของผูบ้ ริ หาร
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมาจากการเลือกตัง้ ดังนันการดํ
้
าเนินการ
ที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างหนึง่ อย่างใดอาจส่งผลกระทบต่อคะแนนเสี ยง ปั ญหาบางอย่างจึงยังคงอยู่
มาตลอดหลายยุคหลายสมัย การจอดรถบริเวณสองข้ างถนนในย่าน ธุรกิจ การค้ าจนทําให้
รถดับเพลิงไม่สาม ารถเข้ าไปปฏิบตั งิ านได้ เป็ นปั ญหาหนึง่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นส่วนใหญ่
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ต้ องดําเนินการแก้ ไข แต่ในทางปฏิบตั กิ ารแก้ ไขปั ญหานี ้มักไม่คอ่ ยประสบความสําเร็จ ด้ วยเหตุผล
ทางการเมือง
การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชนจึงอาจถูกนํามาใช้ เป็ นเครื่ องมือหนึง่ ใน
การแก้ ไขปั ญห านี ้ได้ อย่างแยบยลผ่านกระบวนการสร้ างความตระหนัก ถึงอันตรายจากอัคคีภยั
โดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นผู้สนับสนุนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ซึง่ เมื่อชุมชนที่มีปัญหา
ข้ างต้ นได้ รับการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั แล้ วพบว่า มีความเสี่ยงอัคคีภยั อยูใ่ นระดับสูง และเมื่อ
ศึกษาปั จจัยที่ทําให้ เกิดความเสี่ยงแล้ วปั ญหารถดับเพลิงไม่สามารถเข้ าไปปฏิบตั งิ านได้
เป็ นปั จจัยหนึง่
(ไม่สามารถลากสายดับเพลิงยาวประมาณ 100 เมตร เข้ าไปในพื ้นที่ได้ อย่างทัว่ ถึง ) ให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นติดป้ายประกาศ เพื่อให้ ชมุ ชนทราบถึงระดับความเสี่ยงอัคคีภยั ของชุมชน
สมาชิกในชุมชนบางส่วนอาจเริ่มตระหนักถึงความไม่ปลอดภัย องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต้ องรี บ
เข้ าไปเสนอแนะ การดําเนินการ มาตรการ ให้ กบั สมาชิกในชุมชน หากแรงผลักดันในส่วนนี ้ยังมี
ไม่มากพอ อาจกระตุ้นโดยการประกาศเน้ นยํ ้าถึงผลการประเมินต่อไป
รูปที่ 5.1 แสดงตัวอย่างป้ายประกาศผลจากการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน
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แบบประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ประเมิน

ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน

ลายมือชื่อผู้ประเมิน

วันที่ประเมิน

แผนที่พืน้ ที่ประเมิน

1. ชื่อชุมชน......../
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1. ชื่อชุมชน...................................................... หมูบ่ ้ าน........................................................
อําเภอ......................................................... จังหวัด..........................................................
2. ขอบเขตพื ้นที่ประเมิน
ทิศเหนือติด.......................................................................... พิกดั ....................................
ทิศใต้ ตดิ .............................................................................. พิกดั ....................................
ทิศตะวันออกติด................................................................... พิกดั ....................................
ทิศตะวันตกติด..................................................................... พิกดั ....................................
3. ขนาดพื ้นที่ประเมิน.......................................................................................................... ไร่
4. จํานวนประชากรในเขตพื ้นที่ประเมิน............................................................................... คน
5. จํานวนครัวเรื อนทังหมดในเขตพื
้
้นที่ประเมิน............................................................ ครัวเรื อน
6. จํานวนภาษีตา่ งๆ ที่จดั เก็บได้ ในรอบปี ที่ผา่ นมาในเขตพื ้นที่ประเมิน ..........................ล้ านบาท
(ยกเว้ นภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา)
7. การใช้ ประโยชน์อาคารและสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องในเขตพื ้นที่ประเมิน
7.1 อาคารพักอาศัย อาคารศาลาที่พกั อาคารสูงไม่เกิน 3 ชัน้ ตลาดสดเปิ ดโล่ง

 มี............... หลัง (เป็ นอาคารกึง่ ถาวรจํานวน...............หลัง)  ไม่มี
7.2 อาคารสูงเกิน 3 ชัน้ ตลาดสดปิ ดทึบ โรงเรี ยน โรงพยาบาล โรงแรม
ห้ างสรรพสินค้ า สถานีขนส่ง อาคารที่มีการละเล่นมหรสพ

 มี................ หลัง พื ้นที่ใช้ สอยรวม...................ตารางเมตร

 ไม่มี

 มี................ หลัง พื ้นที่ใช้ สอยรวม...................ตารางเมตร

 ไม่มี

 มี................ หลัง พื ้นที่ใช้ สอยรวม...................ตารางเมตร

 ไม่มี

 มี................ หลัง พื ้นที่ใช้ สอยรวม...................ตารางเมตร

 ไม่มี

 มี................ หลัง พื ้นที่ใช้ สอยรวม...................ตารางเมตร

 ไม่มี

 มี................ หลัง พื ้นที่ใช้ สอยรวม...................ตารางเมตร

 ไม่มี

7.3 สาธารณสถาน ศาสนสถาน โบราณสถาน

7.4 โรงเลื่อย โรงสี โกดังสินค้ าขนาดใหญ่ คลังเก็บวัตถุดบิ ติดไฟ

7.5 สถานที่เก็บ บรรจุเชื ้อเพลิง สถานีบริการเชื ้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม

7.6 โรงกลัน่ นํ ้ามัน โรงงานผลิตสารเคมี สารพิษ ท่าอากาศยาน สถานีจา่ ยไฟย่อย
7.7 คลังเชื ้อเพลิง คลังวัตถุระเบิด โรงเก็บสารไวไฟ ระบบขนส่งวัตถุไวไฟทางท่อ
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7.8 เส้ นทางขนส่งวัตถุไวไฟหรื อวัตถุอนั ตราย

 วิง่ ผ่าน

 ไม่วง่ิ ผ่าน

 วิง่ ผ่าน

 ไม่วง่ิ ผ่าน

 มี

 ไม่มี

7.9 เส้ นทางขบวนรถไฟบรรทุกสารเคมีหรื อเชื ้อเพลิง

8. ระบบการประเมินความเสี่ยงและข้ อมูลที่จําเป็ นที่ประชาชนสามารถรับทราบได้ โดยง่ายเพื่อ
การบริหารจัดการความเสี่ยงอัคคีภยั ในเขตพื ้นที่ประเมิน
9. ความสามารถในการลากสายดับเพลิงยาวประมาณ 100 เมตร

 เข้ าถึงทุกจุดในพื ้นที่ประเมิน
 เข้ าถึงได้ มากกว่าครึ่งหนึง่ ของพื ้นที่ประเมิน
 เข้ าถึงได้ น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของพื ้นที่ประเมิน

10. จํานวนครัวเรื อนในเขตพื ้นที่ประเมินที่มีถงั ดับเพลิงแบบมือถือ ..................................ครัวเรื อน
11. จํานวนครัวเรื อนในเขตพื ้นที่ประเมินที่ มีอปุ กรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Alarm)...........ครัวเรื อน
12. ปริมาณแหล่งนํ ้าและอุปกรณ์สนับสนุนการดับเพลิงของเจ้ าหน้ าที่บริเวณพื ้นที่ประเมิน
12.1 สถานีดบั เพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่รับผิดชอบเขตที่พื ้นที่ประเมิน

 มี................ แห่ง พิกดั ..........................................................  ไม่มี
12.2 หัวจ่ายนํ ้าดับเพลิงสาธารณะบริเวณเขตพื ้นที่ประเมินที่พร้ อมใช้ งาน

 มี................ หัว พิกดั ..........................................................  ไม่มี
12.3 แหล่งนํ ้าสาธารณะที่สามารถนํามาใช้ ดบั เพลิงอย่างเพียงพอทุกฤดูกาล
(ภายในรัศมี 50 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่ประเมิน)

 มี................ แห่ง พิกดั ..........................................................  ไม่มี

12.4 ถังดับเพลิงแบบมือถือสาธารณะ

 มี................ ถัง พิกดั ..........................................................  ไม่มี

12.5 เครื่ องสูบนํ ้าเพื่อการดับเพลิง ของชุมชน

 มี.... ............ เครื่ อง พิกดั ......................................................  ไม่มี
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13. กิจกรรมการมีสว่ นร่วมภาคประชาชนในเขตพื ้นที่ประเมิน






อาสาสมัคร อปพร.
โครงการจัดการภัยพิบตั โิ ดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน(CBDRM)
อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................

ไม่มี
14. บุคลากรที่ทําหน้ าที่เฝ้าระวังในเขตพื ้นที่ประเมินและมีศกั ยภาพในการแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ได้

 มีจํานวนผลัดละ..........คน

 ไม่มี

15. อาคารที่กฎหมายควบคุมให้ มีการตรวจสอบอาคารภายในเขตพื ้นที่ประเมิน

 มีทงสิ
ั ้ ้นจํานวน ............... อาคาร
- ผ่านการตรวจสอบจํานวน.................อาคาร
- ไม่ผา่ นการตรวจสอบจํานวน.............อาคาร
 ไม่มี

16. เวลาที่รถดับเพลิงใช้ ในการเดินทางมาถึงพื ้นที่ประเมิน






ภายในเวลา 8 นาที
ระหว่าง 8 – 12 นาที
ระหว่าง 12 – 15 นาที

นานกว่า 15 นาที
17. การฝึ กซ้ อมด้ านอัคคีภยั ของเจ้ าหน้ าที่ในเขตพื ้นที่ประเมิน

 ไม่มีหรื อมากกว่าสามเดือนต่อครัง้  มีสามเดือนต่อครัง้
 มีเดือนละ 1 ครัง้ หรื อมากกว่า
 มีสองเดือนต่อครัง้

18. การฝึ กซ้ อมด้ านอัคคีภยั ของประชาชนในเขตพื ้นที่ประเมิน

 ไม่มีหรื อมากกว่าสามปี ต่อครัง้
 มีปีละ 1 ครัง้ หรื อมากกว่า

 มีสามปี ต่อครัง้
 มีสองปี ต่อครัง้

 มี

 ไม่มี

19. หมายเลขโทรศัพท์รับแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ในเขตพื ้นที่ประเมินที่ประชาชนสามารถรับทราบได้
โดยง่าย
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20. ระบบแจ้ งเตือนประชาชนที่มีในเขตพื ้นที่ประเมินหากเกิดอัคคีภยั






เสียงตามสายหรื อหอกระจายข่าว
ไซเรน
อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................

ไม่มี
21. แผนการจัดพื ้นที่พกั พิงและการจัดการสําหรับผู้ประสบอัคคีภยั ในเขตพื ้นที่ประเมิน

 มี

 ไม่มี

 มี

 ไม่มี

22. กองทุนสนับสนุน สงเคราะห์ผ้ ปู ระสบอัคคีภยั ของชุมชน

23. บันทึกท้ ายแบบประเมิน
............................................................................................................................. ............
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............
................................................................................................................................ .........
........................................................................................................................ .................
............................................................................................................................. ............
.................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. ............
............................................................................ .............................................................
............................................................................................................................. ............
...................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................. ............
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............
....................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. ............
............................................................................................................................. ............
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บันทึกข้ อความ

ส่ วนราชการ สํานักมาตรการป้ องกันสาธารณภัย กลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัย โทร. 2302
ที่ มท 0619/
วันที่
กันยายน 2551
.
เรื่อง สรุ ปรายงานผลการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (On The Job Training) โครงการประเมินความเสี่ ยง
อัคคีภยั ในชุมชน
เรี ยน อธิ บดี
1. ต้ นเรื่อง
ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ มท 0619/1849 ลงวันที่ 15 สิ งหาคม 2551 อธิบดีได้อนุมตั ิ
ให้สาํ นักมาตรการป้ องกันสาธารณภัยร่ วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
(On The Job Training) โครงการประเมินความเสี่ ยงอัคคีภยั ในชุมชน ให้กบั เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20 คน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน
2551 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง ตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง จั งหวัดลําปาง
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชนตนเองทั้งด้านป้ องกัน บรรเทา และฟื้ นฟู ซึ่ งเป็ น พื้นฐานในการพัฒนาวัฒนธรรมทางการจัดการ
ความเสี่ ยงของประชาชนชาวไทย และเพื่อลดความเสี่ ยงที่เกิดจากอัคคีภยั (เอกสาร 1)
2. ข้ อเท็จจริง
สํานักมาตรการป้ องกันสาธารณภัยและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาํ เนินการ
จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (On The job Training) โครงการประเมินความเสี่ ยงอั คคีภยั ในชุมช น
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว โดย รองอธิ บดีฝ่ายวิชาการ (นายสุ วทิ ย์ คณี กุล ) มอบหมายให้ ผอู ้ าํ นวยการศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง (นายอนุสร ณ์ แก้วกังวาล ) เป็ นประธานการเปิ ดฝึ กอบรมและ
มอบนโยบายการประเมินความเสี่ ยงอัคคีภยั ในชุมชน ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการฝึ กอบรมได้ ดังนี้
ระยะเวลาและสถานที่
ดําเนินการฝึ กอบรมระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2551 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต 10 ลําปาง ตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
จํานวนผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรม รวมทั้งสิ้ น 23 คน ประกอบด้วย
1) เจ้าหน้าที่เทศบาล นครลําปาง เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาล นครเชียงราย
เทศบาลเมืองลําพูน เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองตาก เทศบาล
เมืองสุ โขทัย และเทศบาลเมืองหัวหิ น จํานวนแห่งละ 1 คน รวม 10 คน
/2) เจ้าหน้าที่สาํ นักงาน ปภ..............
“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”
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-22) เจ้าหน้าที่สาํ นักงาน ปภ. จังหวัดลําปาง เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน พะเยา แพร่
อุตรดิตถ์ ตาก สุ โขทัย และศูนย์ ปภ. เขต ลําปาง จํานวน แห่งละ 1 คน รวม 10 คน
3) ผูเ้ ข้าร่ วมสังเกตการณ์และฝึ กอบรมตลอดหลักสู ตร จํานวน 3 คน ได้แก่
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลําปาง จํานวน 2 คน และเจ้าหน้าที่สาํ นักงาน ปภ. จังหวัดลําปาง 1 คน
2.3 หัวข้ อวิชาการฝึ กอบรมและวิทยากร
1) ความเป็ นมา แนวคิด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเสี่ ยงอัคคีภยั ในชุมชน
โดย นายสหัสชัย เรี ยงรุ่ งโรจน์ วิศวกรโยธา8 วช.
2) การจัดการแผนที่ ชุมชน และรู ปภาพ ของ พื้นที่ประเมิน ความเสี่ ยงอัคคีภยั
ในชุมชน โดย นายวิชิต ชื่นชวนสังคม วิศวกรโยธา 8 วช.
3) แบ่งกลุ่มการฝึ กอบรม โดยฝึ ก ตรวจสอบ ในพื้น ที่ จริ ง และเก็บข้อมูล
รายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ตรวจประเมินในพื้นที่และเก็บข้อมูลรายละเอียด ชุมชนทิพวรรณ โดย
นายพงษ์ศกั ดิ์ ธีระกิตติวฒั นา วิศวกรโยธา 7 วช. นางสาวมัณฑนา ทวีวงษ์ เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบาย
และแผน 7 ว และนางสาวลัดดา น้อยคําสิ น วิศวกรโยธา 7 วช.
กลุ่มที่ 2 ตรวจประเมินในพื้นที่และเก็บข้อมูลรายละเอียด ชุมชนกาดกองต้าเหนือ
โดย นายวิชิต ชื่นชวนสังคม วิศวกรโยธา 8 วช. และนายอภินพ ศุภวารี พนักงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กลุ่มที่ 3 ตรวจประเมินในพื้นที่และเก็บข้อมูลรายละเอียด ชุมชนรอบเวียง โดย
นายสหัสชัย เรี ยงรุ่ งโรจน์ วิศวกรโยธา 8 วช. และนายธณัฐ สุ ขรมย์ เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน 4
4) การนําข้อมูล เข้าระบบการประเมิน โดย นายวิชิต ชื่นชวนสังคม วิศวกรโยธา
8 วช. และนายอภินพ ศุภวารี พนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) การประเมินระบบออนไลน์ โดย นายพงษ์ศกั ดิ์ ธี ระกิตติวนฒั า วิศวกรโยธา7 วช.
และนายธณัฐ สุ ขรมย์ เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน 4
6) สรุ ปผลการประเมินพื้นที่ โดย นายสหัสชัย เรี ยงรุ่ งโรจน์ วิศวกรโยธา 8 วช.
7) สรุ ปผลการประเมินระบบออนไลน์ โดย นายวิชิต ชื่นชวนสังคม วิศวกรโยธา
8 วช.
2.4 งบประมาณ
ใช้งบประมาณจาก งบดําเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ การรักษาความมัน่ คงของชาติ
และความสงบสุ ขของสังคม กิจกรรม วางแผน /มาตรการ /ระบบป้ องกันสาธารณภัย ศึก ษาและจัดทํา
มาตรฐานระบบต่างๆ โครงการศึกษาและพัฒนามาตรฐานระบบเตือนภัย จํานวน 101,194.- บาท
/2.5 ข้อเสนอแนะของ..........
“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”
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-32.5 ข้ อเสนอแนะของผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรม ประกอบด้ วย
1) ควรจัดฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง และขยายผลโดยฝึ กอบรมให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นครบทุกแห่ง
2) ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลความคืบหน้าเป็ นระยะๆ
3) ควรจัดฝึ กอบรมเป็ นกลุ่มเล็กๆ เหมือนครั้งนี้ จะดีกว่าจัดเป็ นกลุ่มใหญ่
ซึ่ งวิทยากรไม่สามารถดูแลได้อย่างทัว่ ถึง
4) ควรจัดคอมพิวเตอร์ สาํ หรับฝึ กอบรมให้ทวั่ ถึงเป็ นรายบุคคล และมีสญ
ั ญาณ
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง
5) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ นอ้ ยจึงควรจั ดทําคู่มือการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบ Step by Step
6) ระยะเวลาการฝึ กอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ินอ้ ยเกินไป
7) เพื่อความสะดวกในการฝึ กอบรม จึงควรจัดสถานที่ฝึกอบรมกับที่พในที
กั ่เดียวกัน
2.6 การประเมินผลโครงการ
จากการเก็บข้อมูลโดยการสัม ภาษณ์ การสังเกต ประกอบกับแบบประเมิน
โครงการพบว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่มาจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกคนให้ความสนใจ
มาก
ในรู ปแบบ วิธีการ และนวัตกรรม การจัดทําพื้นที่เสี่ ยงอัคคีภยั ในชุมชน และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่มาจาก
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นส่ วนหนึ่งให้ความมัน่ ใจว่า เมื่อเสร็ จสิ้ นการฝึ กอบรมแล้วจะไปจัดทําพื้นที่เสี่ ยง
อัคคีภยั ในพื้นที่รับผิดชอบเป็ น โครงการ นําร่ อง และเสนอผูบ้ ริ หารเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทุกชุมชน
ในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอีกส่ วนหนึ่งต้องการให้กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย
สั่งให้ดาํ เนินการ
2.7 แนวทางในการดําเนินงานในระยะต่ อไป
สํานักมาตรการ ป้ องกันสาธารณภัยได้พิจารณาจากข้อเสนอแนะและการ
ประเมินผลโครงการจากผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในรุ่ นแรกแล้ว เพื่อให้การดําเนินโครงการจัดทําพื้นที่เสี่ ยง
อัคคีภยั ในชุมชนสัมฤทธิ์ ผล โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขอ้ มูลพื้นที่เสี่ ยงอัคคีภยั ในชุมชนทั้ง
ประเทศสําหรับใช้ในการบริ หารจัดการสาธารณภัยตามอํานาจหน้าที่ เห็นควรดําเนินการ ดังนี้
1) ขยายผลการฝึ กอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ดา้ นการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
2) ให้ สาํ นักมาตรการ ป้ องกันสาธารณภัย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้รับการพิจารณา จัดประเมินพื้นที่เสี่ ยงอัคคีภยั ในชุมชน ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ให้สมบูรณ์ เพื่อเป็ นต้นแบบ และตัวอย่างในการนําเสนอประกอบการขยายผลให้
เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
/3. ข้อเรี ยนเพือ่ ........
“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”
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3. ข้ อเรียนเพือ่ โปรดพิจารณา
จึงเรี ยนมาเพื่อ โปรดทราบผลการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (On The Job Training)
โครงการประเมินความเสี่ ยงอัคคีภยั ในชุมชน และให้ความเห็นชอบในหลักการตามข้อ 2.7

ผูอ้ าํ นวยการสํานักมาตรการป้ องกันสาธารณภัย
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การประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน
บทที่ 1
บทนํา
ปั ญหาการเกิดอัคคีภยั นับวันมีแต่จะมากขึ ้นตามจํานวนประชากร และกิจกรรมที่
มุง่ ตอบสนองต่อความต้ องการต่างๆ ที่ เพิ่มขึ ้นอย่างไม่มีวนั สิ ้นสุดของมนุษย์ ตราบใดที่ยงั ไม่มีการ
ดําเนินการอย่างจริ งจังที่จะลดโอกาสที่จะเกิด อัคคีภยั และผลกระทบรวมถึงการเพิ่มศักยภาพของ
พื ้นที่และชุมชน ในการป้องกันและระงับอัคคีภยั ชึง่ ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในทุกภาคส่วนจําเป็ นที่
จะต้ องร่วมมือกันดําเนินการภายใต้ เครื่ องมือและระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
จึงจะสามารถลดปั ญหาการเกิดอัคคีภยั ลงได้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึง่ เป็ นหน่วยงาน
กลางของรัฐ ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ ตระหนักถึงความสูญเสียชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอัคคีภยั จึงได้ ศกึ ษา ค้ นคว้ า รวบรวม ข้ อมูล จากกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องและมาตรฐานต่างๆ ด้ านอัคคีภยั ทังภายในและต่
้
างประเทศตลอดจนได้ รับคําแนะนําจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้ านอัคคีภยั ทังภาควิ
้
ชาการและภาคปฏิบตั กิ ารจากหน่วยงานต่างๆ
เพื่อ สร้ าง
องค์ความรู้ในเรื่ องการบริหารจัดการอัคคีภยั แล้ วแปลงให้ มาสูภ่ าคปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม โดยใช้
เครื่ องมือประเมินความเสี่ ยงอัคคีภยั ในชุมชน ซึง่ เป็ นมาตรการหนึง่ ที่นํามาใช้ ในการบริหารจัดการ
สาธารณภัย ทังนี
้ ้เพื่ อมุง่ ให้ ปัญหาการเกิดอัคคีภยั ในประเทศไทยลดลง
การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน ตามแนวทางนี ้ จะทําให้ ผู้รับผิดชอบ ใน
ด้ านอัคคีภยั และคนในชุมชนทราบว่าชุมชนของตนมี ความเสี่ยงอัคคีภยั อยูใ่ นระดับใด มีปัจจัยใด
ที่ชมุ ชนและผู้รับผิดชอบด้ านอัคคีภยั ควรจะทําเพื่อจะลดความเสี่ยงอัคคีภยั เป็ นการสร้ างความ
ตระหนักในด้ านความปลอดภัย ทําให้ เกิดการทบทวนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องอัคคีภยั ทัง้
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิ การของเจ้ าหน้ าที่รัฐ และประชาชนในชุมชน โดยจะพิจารณา
จากโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากอัคคีภยั มากน้ อยขนาดไหน หากเกิดอัคคีภยั ขึ ้นในชุมชนแล้ วจะ
เกิดผลกระทบต่อชุมชนมากน้ อยขนาดไหน และชุมชนของ ตนมีศกั ยภาพในการป้องกันและ ระงับ
อัคคีภยั ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้ อนให้ กบั คนในชุมชนที่ประสบอัคคีภยั ได้ มากน้ อยขนาดไหน
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การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน ประกอบด้ วยการกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการดําเนินการ ซึง่ การกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ถือว่าเป็ น จุดเริ่มต้ นของ
กระบวนการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน
วัตถุประสงค์ ของการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน
การบริหารจัดการอัคคีภยั ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ การ
ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชนเป็ นการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการด้ วยการมุง่ ที่จะเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชน ทังด้
้ านการป้องกัน ตอบโต้ และบรรเทา ฟื น้ ฟู ซึง่ เป็ นพื ้นฐานในการพัฒนา
วัฒนธรรมทางการจัดการความเสี่ยงของประชาชนไทย
การประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน เป็ นส่วนหนึง่ ของชุดเครื่ องมือที่กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสร้ างขึ ้นเพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนําไปใช้ ประเมินความ
เสี่ยงอัคคีภยั ในเขตพื ้นที่ชมุ ชนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ แล้ ว หน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง จะได้ นํา
ข้ อมูลไปดําเนินการในเชิงบูรณาการอย่างแท้ จริง ในส่วน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จะได้ นําข้ อมูลที่ได้ จากการดําเนินการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั ไปเพื่อการบริหารจัดการสาธารณ
ภัยตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ประเทศไทยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอัคคีภยั อย่างเป็ นระบบ
2. ข้ อมูลพื ้นที่เสี่ยงอัคคีภยั ของประเทศไทยอยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์เดียวกัน
3. สร้ างความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ ้นหากเกิดสาธารณภัย
ให้ กบั
ประชาชนที่อยูใ่ นเขตพื ้นที่ประเมิน
4. เกิดการทบ ทวนการดําเนินงานด้ านความปลอดภัยของหน่วยงานที่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับอัคคีภยั
5. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องสามารถนําข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินความเสี่ยง
อัคคีภยั ไปดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยง
6. ประชาชนปลอดภัยจากอัคคีภยั มากขึ ้น
คําจํากัดความ
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการประมาณ
ระดับความเสี่ยงของ ภัยหรื อ อันตราย เพื่อให้ สามารถจัดลําดับความเสี่ยงและตัดสินใจในการ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลดความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ผลลัพธ์ของ โอกาสที่จะ เกิด ภัยหรื อ อันตราย และ
ผลกระทบ จากภัยหรื อ อันตราย โดยคํานึงถึงความสามารถ ในการป้องกัน ตอบโต้ และบรรเทา
ฟื น้ ฟูจากภัยหรื ออันตรายนันๆ
้ ในที่นี ้ไม่รวมถึง ความเสี่ยง ภัยหรื อ อันตรายที่เกิดจากความตังใจ
้
หรื อจงใจ
อัคคีภยั (Fire) หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟ ไฟไหม้ ในที่นี ้ไม่รวมถึง ไฟไหม้ จากการ
วางเพลิง ไฟป่ า หรื อไฟไหม้ จากการเผาหญ้ า
ชุมชน หมายถึง กลุม่ ของ คนและ บ้ านเรื อน อาคารที่อยูอ่ าศัยหรื อประกอบ
กิจการใดๆ โดยมองในแง่ภมู ิศาสตร์ เป็ นหลัก(ทางกายภาพ)
การจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Integrated Risk Management) หมายถึง
กระบวนการปฏิบตั กิ ารในทุกระดับขององค์กร แบ่งตามกรมต่า งๆ (ในสํานักและศูนย์ ) ไปสูร่ ะดับ
จังหวัด อําเภอและระดับท้ องถิ่น เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ ารด้ านความเสี่ยงระดับกรมหรื อกอง
จําเป็ นต้ องดูแลและให้ คาํ แนะนําสําหรับการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงแบบบูรณา
การ หมายรวมถึงการมีสว่ นร่วมในเชิงรุกของผู้เกี่ยวข้ องทุกคนในการบรรเทาความเสี่ยงอีกด้ วย
การป้องกัน (Prevention) หมายถึง การระบุชี ้และบันทึกการดําเนินการต่างๆ ที่
สามารถทําได้ อนั มีผลต่อการลดภัยพิบตั ทิ ่ีอาจจะเกิดขึ ้น
การบรรเทา (Mitigation) หมายถึง การระบุชี ้และบันทึกการดําเนินการต่างๆ ที่
สามารถทําได้ เพื่อลดระดับผลกระทบของภัยพิบตั ทิ ่ีคาดการณ์ไว้ กรณีเกิดภัยพิบตั ิ
ขอบเขตการดําเนินงาน
ถึงแม้ วา่ ปั จจัยที่มีผลกับการ ลดอัตราการ เกิดอัคคีภยั จะมีทงศั
ั ้ กยภาพด้ านการ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั ของชุมชน และศักยภาพของ หน่วยดับเพลิงที่รับผิดชอบ แต่ การประเมิน
ความเสี่ยงอัคคีภยั ในชุมชน นี ้ จะมุง่ เ น้ น เฉพาะ การประเมินศักยภาพ ด้ านการป้องกันและระงับ
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อัคคีภยั ของชุมชน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลสําหรับการบริหารจัดการอัคคีภยั เป็ นหลัก ส่วน การประเมิน
ศักยภาพของหน่วยดับเพลิงจะไม่กล่าวถึงในที่นี ้ มีเพียงข้ อมูลบางส่วนเท่านันที
้ ่นํามาเกี่ยวข้ อง
หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพด้ าน การป้องกันและระงับอัคคีภยั ของชุมชนจะ
ใช้ การกําหนดปั จจัยที่งา่ ยในการนําไปปฏิบตั ิ ค่า การประเมินเป็ น ไปโดยประมาณ และขอบเขต
พื ้นที่การประเมินจะดําเนินการประเมินเฉพาะบริเวณที่เป็ นชุมชน ไม่รวมการประเมินบริเวณพื ้นที่
ที่ทําการเกษตรกรรม หรื อบริเวณนอกเขตชุมชน
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
การประเมินความเสี่ยงต่ อภัยพิบัตใิ นชุมชน
(Community Risk Assessment)
แนวคิ ดสําคัญ

- การประเมินความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ใิ นชุมชน จะช่วยให้ สามารถระบุ คาดการณ์
และจัดลําดับความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ใิ นท้ องถิ่นได้ อย่างเป็ นระบบ
- การประเมินความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ใิ นชุมชน เป็ นขันตอนที
้
่สําคัญในการพัฒนา
มาตรการต่างๆ ในการลดความเสี่ยงที่เหมาะสม
- การประเมินความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ใิ นชุมชน ประกอบด้ วยองค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์กนั คือ การประเมินภัย การประเมินความล่อแหลม การประเมินสมรรถนะ หรื อกําลัง
ความสามารถ และการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยง
ความเสีย่ งต่อภัยพิบตั ิ (Disaster Risk)
ความเสี่ยง คือ ความเป็ นไปได้ ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ จะเกิดขึ ้นในอนาคต
และจะนํามาซึง่ ผลกระทบทางลบต่างๆ ต่อวิถีชีวิตของชุมชน และ /หรื อทรัพย์สิน ซึง่ ผลกระทบทาง
ลบที่เกิดขึ ้นนี ้ อาจได้ แก่ การบาดเจ็บ ความสูญเสีย และภัยอันตราย
แม้ วา่ คําว่า “ความเสี่ยง หรื อ Risk” มีความหมายคล้ ายคลึงกับคําว่า “ภัย หรื อ
Hazard” แต่นยั หนึง่ ความเสี่ยงยังมีความหมายรวมถึงความน่าจะเป็ นที่ภยั จะเกิดขึ ้น และสร้ าง
ความเสียหาย หรื อความสูญเสียต่อกลุม่ คนหรื อชุมชนที่อยูใ่ นสภาวะล่อแหลม ทังนี
้ ้ ความเสี่ยงต่อ
ภัยพิบตั สิ ามารถแสดงเป็ นสูตรได้ ดังนี ้
ความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ

=

ภัย X ความล่อแหลม
ความสามารถในการจัดการ

ความสามารถในการจัดการ หมายถึง ระดับความสามารถของชุมชนในการ
จัดการภัยเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น โดยการตัดสินใจในการปรับตัว ปรับเปลี่ยนหรื อเพิกเฉย
ต่อภัยอันตรายขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ
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ความสามารถในการจัดการมีความหมาย
เหมือนกับสมรรถนะหรื อกําลัง
ความสามารถ ดังนันเราจึ
้
งสามารถนํามาแทนที่ในสูตรได้ ดังนี ้
ความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ

=

ภัย X ความล่อแหลม
สมรรถนะหรื อกําลังความสามารถ

การประเมิ นความเสีย่ งต่อภัยพิบตั ิ
การประเมิน คือ กระบวนการในการเก็บข้ อมูล ตีความข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้ จากแหล่งต่างๆ ซึง่ โดยมากจะดําเนินการเป็ นช่วงๆ
การประเมินความเสี่ยง หรื อบางครัง้ อาจเรี ยกว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยง มักจะ
ดําเนินการโดยนักเศรษฐศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และ ผู้เชี่ยวชาญในบริษัทประกัน หน่วยงาน
ราชการที่คแู ลด้ านเกษตรกรรม การจัดการสิง่ แวดล้ อม สุขอนามัย โยธาธิการ และงานทางหลวง
ซึง่ บุคคลเหล่านี ้จะเกี่ยวข้ องกับการประมาณการความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น และเสนอมาตรการใน
การบรรเทาเดือดร้ อน โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ต้นทุน และประโยชน์ท่ีได้ รับ
กระบวนการ และผลที่ได้ จากการประเมินความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ คือ ความน่าจะ
เป็ นและการประมาณการความเสียหายและการสูญเสียชีวติ ทรัพย์สนิ และสิง่ แวดล้ อม โดยเกณฑ์
ของการวัดความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็ น มีความเสี่ยงสูงมาก สูงหรื อปานกลาง ปานกลางและ
ตํ่า
การประเมินความเสี่ยง คือ กระบวนการที่นําองค์ประกอบต่างๆ มารวมกัน เพื่อ
ช่วยให้ บคุ คล ชุมชน และสังคมสามารถต่อสู้หรื อรับมือกับภัยต่างๆ ได้
องค์ประกอบของการประเมิ นความเสีย่ ง
การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้ วยขันตอนที
้
่มีความสัมพันธ์กนั ดังนี ้
1. การประเมินภัย คือ การกําหนดความเป็ นไปได้ ที่ชมุ ชนจะต้ องประสบกับภัย
ธรรมชาติ หรื อภัยอันเกิดจากมนุษย์อย่างใดอย่างหนึง่ โดยการประเมินจะ
รวมถึงลักษณะ และพฤกติกรรมของภัยนันๆ
้ ด้ วย
2. การประเมินความล่อแหลม คือ การระบุวา่ สิ่งใดอยูใ่ นกลุม่ เสี่ยง หรื อจะได้ รับ
ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ ทําไมสิง่ นั ้ นจึงอยูใ่ นกลุม่ เสี่ยง หรื อได้ รับผลกระทบ
จากภัยพิบตั ิ
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3. การประเมินสมรรถนะหรื อกําลังความสามารถ คือ การระบุกลยุทธ์ของ
ประชาชนที่จะใช้ รับมือกับเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ ทรัพยากรที่มีเพื่อใช้ ในการ
เตรี ยมความพร้ อม บรรเทา และรับมือกับสถานการณ์ฉกุ เฉิน รวมทังระบุ
้ วา่
ใครคือผู้ที่ สามารถเข้ าถึงทรัพยากร และมีอํานาจควบคุมการนําทรัพยากร
ดังกล่าวมาใช้
4. การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยง คือ การชี ้ชัดถึงการรับรู้ของคนกลุม่
ต่างๆ และภาคต่างๆ ที่มีความหลากหลายซึง่ เป็ นส่วนประกอบของชุมชนต่อ
ความเสี่ยง ทังนี
้ ้ การรับรู้ของประชาชนในชุมชนมีผลอย่ างมากต่อการวัด
ความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของการประเมิ นความเสีย่ งในชุมชน
- การประเมินความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ใิ นชุมชน
จะช่วยให้ สามารถระบุ
คาดการณ์ และจัดลําดับความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ใิ นท้ องถิ่นได้ อย่างเป็ นระบบ
- การประเมินความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ใิ นชุมชน จะช่วยให้ ชมุ ชนได้ รับรู้เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ ้นสูง โดยส่วนใหญ่บคุ คลภายนอกจะเป็ นผู้นํา
ข้ อมูลต่างๆ ตามหลักวิทยาศาสตร์ และข้ อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับภัยเข้ ามา
ในชุมชน โดยที่คนในชุมชนไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยตนเองมาก่อน
- การประเมินความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ใิ นชุมชน จะช่วยให้ ได้ มาซึง่ การตัดสินใจที่
เหมาะสมในเรื่ องการลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบตั ิ และการพัมนานโยบาย
กลยุทธ์ แผน และโครงการต่างๆ
ประโยชน์ของการประเมิ นความเสีย่ งในชุมชน
- เพื่อจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงในชุมชน โดยชุมชนต้ องระบุความ
เสี่ยงทุกประเภทที่เกิดจากภัยพิบตั ิ ก่อน ส่วนการกําหนดวิธีการรับมือและ
ทรัพยากรที่จะต้ องใช้ นนั ้ ขึ ้นอยูก่ บั ความถี่ที่เกิด ขอบเขตความเสียหาย และ
ข้ อพิจารณาอื่นๆ ซึง่ สมาชิกในชุมชนจะต้ องเป็ นผู้ตดั สินใจ
- เพื่อให้ แน่ใจว่าการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยพิบตั จิ ะเป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ โดยการวา งแผนการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงนัน้
ควรจะรวมการเตรี ยมความพร้ อม และมาตรการบรรเทาระยะยาวเข้ าไว้ ด้วย
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- เพื่อให้ แน่ใจว่าการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยพิบตั จิ ะต้ องคุ้มค่า
และยัง่ ยืน เช่น แนวทางการดําเนินการเพื่อลดสภาวะล่อแหลมโดยการ
เสริมสร้ างสมรรถนะ หรื อกําลังความสามารถในด้ านต่างๆ ให้ กบั ชุมชน
- เพื่อระบุทรัพยากร จากภายนอก และกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงที่เกิดจาก
ภัยพิบตั ทิ ่ีควรนํามาใช้
- เพื่อให้ มีตวั วัดว่าชุมชนประสบความสําเร็จในการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิ
หรื อไม่ โดยการประเมินความเสี่ยงในชุมชนจะทําให้ ได้ มาซึง่ ตัวชี ้วัดต่าง ๆ
เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะล่อแหลมของชุมชน
- การประเมินความเสี่ยงในชุมชน จะทําให้ หน่วยงานสนับสนุนได้ รับข้ อมูล ซึง่
สามารถนําไปเป็ นแนวคิด และเป็ นการประมาณการอย่างเป็ นทางการ เพื่อใช้
อ้ างอิงในการร่างข้ อร้ องเรี ยนในช่วงที่เกิดเหตุภยั พิบตั หิ รื อเหตุฉกุ เฉิน ซึง่
หน่วยงานไม่สามารถเข้ าถึงชุมชนได้ นอกจากนี ้ข้ อมูลดังกล่าวยังมีประโยชน์
ในการประเมินความเสียหาย ความต้ องการ และสมรรถนะหรื อกําลัง
ความสามารถของชุมชนในการรับมือกับเหตุการณ์ฉกุ เฉินได้ อีกด้ วย
การกําหนดระดับสภาพและพืน้ ที่อันตรายจากอัคคีภัย
เพื่อเป็ นกรอบทิศทางในการป้องกันอัคคีภยั และเพื่อให้ สามารถระวังป้องกันพื ้นที่
เสี่ยงภัย หรื อพื ้นที่ท่ีมีโอกาสเกิดอัคคีภยั ได้ งา่ ย ได้ อย่างถูกต้ องรวดเร็ว จึงควรมีการกําหนดแบ่ง
จําแนกชัน้ สถานที่ ที่มีโอกาสจะเกิดอัคคีภยั หรื อน่าจะเป็ นอันตรายจากอัคคีภยั รวมทังผลก
้
ระทบ
ของอันตรายที่เกิดขึ ้น โดยแบ่งออกได้ เป็ น 3 ระดับ คือ น้ อย ปานกลาง มาก ซึง่ มีตวั ชี ้วัด ดังนี ้
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ตารางที่ 2.1 แสดงการจําแนกชัน้ สถานที่หรื อสิ่งที่มีโอกาสน่าจะเป็ นอันตรายจากอัคคีภยั
สิ่งที่เป็ นอันตราย
น้ อย

ปานกลาง

มาก

ตัวชีว้ ัด
มีสิ่งที่มีโอกาสเป็ นอันตรายน้ อย เช่น อาคารพักอาศัย อาคารศาลาที่พกั
อาคารสูงไม่เกิน 3 ชัน้ ตลาดสดเปิ ดโล่ง
มีสง่ิ ที่มีโอกาสเป็ นอันตรายปานกลาง เช่น สาธารณสถาน โรงเรี ยน
ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงพยาบาล ห้ างสรรพสินค้ า เส้ นทางขนส่ง
วัตถุไวไฟหรื อวัตถุอนั ตราย สถานที่เก็บเชื ้อเพลิง สถานีบริก ารเชื ้อเพลิง
สถานที่บรรจุเชื ้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม สถานีขนส่ง พื ้นที่ป่าชุมชน
พื ้นที่ทิ ้งขยะ โรงเลื่อย โรงสี โกดังสินค้ าขนาดใหญ่ คลังเก็บวัตถุดบิ ติด
ไฟ การละเล่นมหรสพ
มีสิ่งที่มีโอกาสเป็ นอันตรายมาก เช่น โรงกลัน่ นํ ้ามัน โรงงานผลิต
สารเคมี สารพิษ คลังเชื ้ อเพลิง คลังวัตถุระเบิด โรงเก็บสารพิษไวไฟ
ขบวนรถไฟบรรทุกสารเคมีหรื อเชื ้อเพลิง พื ้นที่ป่าอนุรักษ์ ท่าอากาศยาน
สถานีจา่ ยไฟฟ้าย่อย

ตารางที่ 2.2 แสดงการจําแนกชันผลกระทบของอั
้
นตราย
ผลกระทบของอันตราย
น้ อย

ปานกลาง

มาก

ตัวชีว้ ัด
หากเกิดขึ ้นจะทําให้ เกิดความเสียหายต้ องใช้ เวล าแก้ ไขไม่เกิน 1
สัปดาห์ หรื อ เกิดการบาดเจ็บเล็กน้ อยโดยไม่มีผ้ เู สียชีวติ หรื อ
มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 1 ล้ านบาท
หากเกิดขึ ้นทําให้ เกิดความเสียหายต้ องใช้ เวลาแก้ ไข 1 สัปดาห์ ถึง
1 เดือน หรื อเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรื อมูลค่าความเสียหายตังแต่
้
1 – 10 ล้ านบาท
หากเกิดขึ ้นทําให้ เกิดความเสียหายต้ องใช้ เวลาแก้ ไขเกิน 1 เดือน
หรื อเกิดความเสียหายถึงชีวติ หรื อมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10
ล้ านบาท
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ตารางที่ 2.3 แสดงการจําแนกชันเกณฑ์
้
สภาพอันตราย และเกณฑ์การยอมรับ

ผลกระทบของอันตราย

สิ่งที่มีโอกาสเป็ นอันตราย
ระดับ

1 = น้ อย

2 = ปานกลาง

3 = มาก

1 = น้ อย

1 X 1 = 1 = น้ อย

1 X 2 = 2 = น้ อย

1 X 3 = 3 = ปานกลาง

2 = ปานกลาง

2 X 1 = 2 = น้ อย

2 X 2 = 4 = ปานกลาง

2 X 3 = 6 = มาก

3 X 2 = 6 = มาก

3 X 3 = 9 = มาก

3 = มาก 3 X 1 = 3 = ปานกลาง

หมายเหตุ
- น้ อย หมายความว่า ผลกระทบของอันตรายคูณด้ วยสิง่ ที่มีโอกาสเป็ น
อันตรายเท่ากับ 1 หรื อ 2
- ปานกลาง หมายความว่า ผลกระทบของอันตรายคูณด้ วยสิง่ ที่มีโอกาสเป็ น
อันตรายเท่ากับ 3 หรื อ 4
- มาก หมายความว่า ผลกระทบของอันตรายคูณด้ วยสิง่ ที่มีโอกาสเป็ น
อันตรายเท่ากับ 6 หรื อ 9
เมื่อดําเนินการจําแนกชันและผลกระทบอั
้
นตรายที่เกิดขึ ้นแล้ ว ให้ จดั ทําบัญชี
กําหนดพื ้นที่อนั ตราย และอาจกําหนดสี เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลสําหรับการดําเนินการป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั ต่อไป
มาตรฐานระบบดับเพลิง
เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ การติดตัง้ การตรวจสอบและทดสอบ
ประเภทของเพลิ งและประเภทของการใช้งาน
ประเภทของเพลิ ง
ประเภทของเพลิงแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. ประเภท ก.(Class A)
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หมายถึง เพลิงที่เกิดขึ ้นจากวัสดุตดิ ไฟปรกติ เช่น ไม้ ผ้ า กระดาษ ยาง และ
พลาสติก
2. ประเภท ข.(Class B)
หมายถึง เพลิงที่เกิดขึ ้นจากของเหลวติดไฟ เช่น นํ ้ามัน จารบี นํ ้ามันผสมสี
นํ ้ามันชักเงา นํ ้ามันดิน และแก๊ สติดไฟต่างๆ
3. ประเภท ค.(Class C)
หมายถึง เพลิงที่เกิดขึ ้นจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร
4. ประเภท ง.(Class D)
หมายถึง เพลิงที่เกิดขึ ้นจากวัตถุที่เผาไหม้ ได้ เช่น แม๊ กนีเซี่ยม ซินโครเมี่ยม
โซเดี่ยม ลิเซี่ยม และโปแตสเซี่ยม
(1) เครื่ องดับเพลิงชนิดพิเศษนี ้ให้ พิจารณาจากเชื ้อเพลิงที่ใช้ และเลือกชนิด
ของสารดับเพลิงที่เหมาะสม
ตารางที่ 2.4 แสดงการเลือกใช้ ชนิดของเครื่ องดับเพลิงกับเพลิงประเภทต่างๆ

ชนิดของเครื่ องดับเพลิง

ประเภทของเพลิง

ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง.
นํ ้า
X
กรด – โซดา
X
โฟม(Foam)
X
X
Aqueous Film Forming Foam(AFFF)
X
X
ผงเคมีแห้ งแบบ A B C
X
X
X
ผงเคมีแห้ ง(โปแตสเซียมไบคาร์ บอเนต)
X
X
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2)
X
X
เครื่ องดับเพลิงชนิดพิเศษ(1)
X
ประเภทการใช้งาน
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ประเภทการใช้ งานของเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ จะกําหนดให้ ใช้ ได้ เฉพาะกับ
ประเภทของเพลิงประเภทนันๆ
้ ด้ วยความสามารถของเครื่ องดับเพลิงที่อณ
ุ หภูมิแวดล้ อม 21° ซ.
ความสามารถนี ้จะขึ ้นอยูก่ บั วิธีการใช้ เครื่ องดับเพลิง และประเภทของเพลิงถูกต้ อง
ข้อกํ าหนดในการติ ดตัง้ เครื ่องดับเพลิ งแบบมื อถื อ
ทั่วไป
1. จํานวนของเครื่ องดับเพลิงสําหรับประเภทต่างๆ จะต้ องมีจํานวนเพียงพอไม่
น้ อยกว่าที่กําหนดไว้ ในตารางที่ 2.6 2.7 และ 2.8
2. การพิจารณาเลือกชนิดของเครื่ องดับเพลิงที่จะนํามาใช้ จะต้ องเลือกชนิดของ
เครื่ องดับเพลิงให้ ถกู ต้ องด้ วย โดยทัว่ ไปเครื่ องดับเพลิ งสําหรับป้องกันพื ้นที่ที่
ประกอบด้ วยวัสดุที่ตดิ ไฟ จะเป็ นเครื่ องดับเพลิงประเภท ก และอาจจะมี
เครื่ องดับเพลิงสําหรับประเภท ข ในบริเวณที่มีของเหลวติดไฟหรื อเครื่ อง
ดับเพลิงสําหรับเพลิงประเภท ค ในบริเวณห้ องไฟฟ้า เป็ นต้ น
3. การติดตังเครื
้ ่ องดับเพลิง จะต้ องติดตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน และสามารถหยิบฉวยเพื่อนําไปใช้ ในการดับเพลิงได้ โดยสะดวก
เครื่ องดับเพลิงจะต้ องติดตังไม่
้ สงู กว่า 1.50 เมตร จากระดับพื ้นจนถึงหัวของ
เครื่ องดับเพลิง
4. เครื่ องดับเพลิงแบบที่นิยมใช้ จะเป็ นขนาดบรรจุประมาณ 4.5 กิโลกรัม และไม่
ควรจะเกิน 18.14 กิโลกรัม เพราะจะหนักเกินไป(ยกเว้ นชนิดที่มีล้อเข็น)
5. การกําหนดความสามารถ (Rating) ของเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือตาม
มาตรฐานของการทดสอบของ Under Writer’s Laboratories Inc.
สหรัฐอเมริกา โดยให้ สถาบันที่เชื่อถือได้ เป็ นผู้ทําการทดสอบหรื อตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเครื่ องดับเพลิงยกหิ ้วชนิดผงเคมีแห้ ง ฉบับ
ล่าสุด(โดยทัว่ ไปค่าความสามารถเทียบเท่าจะแสดงที่ตวั ถังเครื่ องดับเพลิง)
6. เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือทุกเครื่ องที่จะนํามาใช้ จะต้ องสร้ างจากถังเหล็กกล้ า
หรื อเหล็กหล่อ ที่ทนความดันสูง อุปกรณ์ทกุ ชิ ้นจะต้ องมีคณ
ุ ภาพสูง และ
ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับนํามาใช้ ประกอบเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ
การทดสอบถังเครื่ องดับเพลิง และอุปกรณ์ประกอบ จะใช้ วิธีทดสอบด้ วย
ความดันนํ ้า (Hydrostatic Testing) โดยที่จะทดสอบในโรงงานผลิต และ
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อาจจะมีการทดสอบเป็ นระยะๆ หลังจากนําไปใช้ งานแล้ ว เพื่อให้ แน่ใจว่า
เครื่ องดับเพลิงยังคงอยูใ่ นสภาพที่ดี และยังคงสามารถทนต่อความดันใช้ งาน
ได้ อย่างปลอดภัย
ตารางที่ 2.5 แสดงความดันทดสอบเครื่ องดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ
ชนิดของเครื่ องดับเพลิง

ความดันทดสอบกิโลปาสกาล
(ปอนด์ ต่อตารางนิว้ )

- นํ ้า กรดโซดา และเครื่ องดับเพลิงอื่นๆ ที่มีความดันใช้ งาน
ไม่เกิน 1,344 กิโลปาสกาล(195 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ ้ว)
- คาร์ บอนไดอ๊ อกไซด์
- ชุดอุปกรณ์สายฉีดของเครื่ องดับเพลิงผงเคมีแห้ ง
- ชุดอุปกรณ์สายฉีดนํ ้าดับเพลิงคาร์ บอนไดออกไซด์

2,413(350)
20,679(3,000)
2,068(300)
8,616(1,250)

ขนาดและการติ ดตัง้ เครื ่องดับเพลิ งสําหรับประเภท ก. (Class A)
ขนาดของเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ จะต้ องมีขนาดไม่เล็กกว่าความสามารถ
เทียบเท่าที่กําหนด และการติดตังสามารถครอบคลุ
้
มพื ้นที่ป้องกันได้ ไม่เกินกว่าที่กําหนด โดยมี
ระยะทางเข้ าถึงตัวเครื่ องดับเพลิงไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้
ในกรณีที่ พื ้นที่ป้องกันแต่ละพื ้นที่หรื อแต่ละชันน้
้ อยกว่าที่กําหนด ให้ มีเครื่ อง
ดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้ อยที่สดุ หนึง่ เครื่ องติดตังไว้
้
ตารางที่ 2.6 แสดงพื ้นที่ป้องกันสูงสุดต่อเครื่ องดับเพลิงหนึง่ เครื่ อง
ความสามารถเทียบเท่า
พื ้นที่ครอบครอง
พื ้นที่ครอบครอง
พื ้นที่ครอบครอง
(UL Rating) ของเครื่ อง
อันตรายน้ อย
อันตรายปานกลาง
อันตรายมาก
ดับเพลิงแบบมือถือClass “A” ตารางเมตร(ตารางฟุต) ตารางเมตร(ตารางฟุต) ตารางเมตร(ตารางฟุต)
1A
2A
557(6,000)
280(3,000)
3A
836(9,000)
418(4,500)
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4A
6A
10 A
20 A
30 A
40 A
หมายเหตุ

1,045(11,250)
1,045(11,250)
1,045(11,250)
1,045(11,250)
1,045(11,250)
1,045(11,250)

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

372(4,000)
557(6,000)
930(10,000)
1,045(11,250)
1,045(11,250)
1,045(11,250)

ระยะทางเข้ าถึงสูงสุดไม่เกิน 23 เมตร

ขนาดและการติ ดตัง้ เครื ่องดับเพลิ งสําหรับประเภท ข. (Class B)
ขนาดของเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ จะต้ องมีขนาดไม่เล็กกว่าความสามารถ
เทียบเท่าที่กําหนด และการติดตังสามารถครอบคลุ
้
มพื ้นที่ป้องกันได้ ไม่น้อยกว่าที่กําหนด โดยมี
ระยะทางเข้ าถึงตัวเครื่ องดับเพลิงไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้
ไม่ให้ ใช้ เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือที่มีความสามารถเทียบเท่าตํา่ กว่าจํานวน 2
เครื่ อง หรื อมากกว่าเพื่อให้ ได้ ความสามารถป้องกันตามที่กําหนดในตาราง ยกเว้ นที่กล่าวในข้ อ
ต่อไปนี ้
1. เครื่ องดับเพลิงชนิดโฟม ขนาด 9.46 ลิตร(2.50 แกลลอน ) จํานวน 3 เครื่ อง
อาจใช้ ได้ เต็มความป้องกันสําหรับอาคาร หรื อพื ้นที่ครอบครองอันตรายน้ อย
2. เครื่ องดับเพลิงชนิด AFFF ขนาด 9.46 ลิตร(2.50 แกลลอน) จํานวน 3 เครื่ อง
อาจใช้ ได้ เต็มความป้องกันสําหรับอาคาร หรื อพื ้นที่ครอบครองอันตรายมาก
ในกรณีที่ใช้ เครื่ องดับเพลิงที่มีความสามารถเทียบเท่าสูง กว่าที่ระบุไว้ สําหรับ
ป้องกันในอาคารหรื อพื ้นที่ป้องกันที่กําหนด ระยะทางเข้ าถึงตัวเครื่ องดับเพลิงจะลดลงโดยไม่ให้
เกินกว่า 15.00 เมตร(50 ฟุต)
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ตารางที่ 2.7 แสดงขนาดและการติดตังเครื
้ ่ องดับเพลิงสําหรับประเภท ข
ความสามารถของ ระยะทางเข้ าถึงเครื่ องดับเพลิงสูงสุด
เครื่ องดับเพลิงเทียบเท่า
เมตร(ฟุต)
5B
9.00(30)
พื ้นที่ครอบครองอันตรายน้ อย
10 B
15.00(50)
พื ้นที่ครอบครอง
10 B
9.00(30)
อันตรายปานกลาง
20 B
15.00(50)
40 B
9.00(30)
พื ้นที่ครอบครองอันตรายมาก
80B
15.00(50)

ประเภทของหรื อพื ้นที่ครอบครอง

ขนาดและการติ ดตัง้ เครื ่องดับเพลิ งสําหรับประเภท ค. (Class C)
เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ ซึง่ มีความสามารถเทียบเท่า Class C ให้ ใช้ กบั เพลิงที่
เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่ สารเคมีที่ใช้ จะต้ องไม่เป็ นตัวนําไฟฟ้า ในกรณีนี ้ให้ รวมถึงเพลิงที่เกิดขึ ้น
บริเวณตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเองด้ วย
เครื่ อ งดับเพลิงแบบมือถือชนิดใช้ คาร์ บอนไดอ๊ อกไซด์เป็ นสารดับเพลิงและใช้
หัวฉีดปากแตรทําด้ วยโลหะ ไม่พจิ ารณาให้ มีความสามารถเทียบเท่าใช้ กบั เพลิง ประเภท ค .(Class
c)
ขนาดและการติ ดตัง้ เครื ่องดับเพลิ งสําหรับประเภท ง. (Class D)
สารเคมีสําหรับเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือที่มีคว ามสามารถเทียบเท่าเพลิง Class
D ให้ เลือกใช้ เหมาะสมกับเพลิงชนิดนันๆ
้
ตําแหน่งติดตังเครื
้ ่ องดับเพลิงชนิดดังกล่าวจะต้ องมีระยะทางเข้ าถึงไม่เกินกว่า 23
เมตร(75 ฟุต) ขนาดของเครื่ องดับเพลิงให้ พิจารณาพื ้นที่ครอบคลุมที่จะป้องกัน ปริมาณของวัส ดุ
ติดไฟ และจากคําแนะนําของผู้ผลิต
การตรวจสอบและทดสอบเครื ่องดับเพลิ งชนิ ดมื อถือ
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การตรวจสอบประจํ าเดิ อน
- ชนิดของเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือติดถูกต้ องตามประเภทของเชื ้อเพลิง
หรื อไม่
- มีสิ่งกีดขวางหรื อติดตังในตํ
้ าแหน่งที่เข้ าถึงได้ ยากหรื อไม่ สังเกตเห็นได้
ง่ายหรื อไม่
- ตรวจสอบกรณีที่เครื่ องดับเพลิ งแบบมือถือที่มีเกจ์วดั ความดันว่า ความ
ดันยังอยูใ่ นสภาพปกติหรื อไม่
- ดูสภาพอุปกรณ์ประกอบว่ามีการชํารุดเสียหายหรื อไม่
การทดสอบ
ทุกๆ 5 ปี เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือจะต้ องทดสอบการรับความดัน (Hydrostatic
Test) เพื่อพิจารณาว่ายังสามารถใช้ งานได้ หรื อไม่
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ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์การประเมิน แบบประเมิน
ตัวอย่างผลการประเมินแสดงในรูปแผนที่เสี่ยงอัคคีภยั พร้ อมโปรแกรมประมวลผลการประเมิน
- ขอบเขตการดําเนินการ

Content

หลักเกณฑ์
1. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้ อง
2. กําหนดขอบเขตพื ้นที่ประเมิน
3. โอกาสที่จะเป็ นอันตรายของพื ้นที่และชุมชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั
4. ผลกระทบของพื ้นที่และชุมชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั
5. ศักยภาพของพื ้นที่และชุมชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั
การป้องกันการเกิดอัคคีภยั
การตอบโต้ การเกิดอัคคีภยั
การบรรเทา ฟื น้ ฟูเมื่อเกิดอัคคีภยั
วิธีการประเมินความเสี่ยงอัคคีภยั
1. การจัดทําแบบประเมิน
2. การจัดทําแผนที่เสี่ยงอัคคีภยั (Hazard Map)
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงอัคคีภัย
1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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เอกสารอ้ างอิง
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ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
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วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. 2549. มาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั . กรุงเทพมหานคร:
บริษทั โกลบอลกราฟฟิ ค จํากัด.
ศูนย์เตรี ยมความพร้ อมด้ านภัยพิบตั แิ ห่งเอเชีย. คูม่ ือการฝึ กอบรมการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ
โดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน.
ศูนย์เตรี ยมความพร้ อมด้ านภัยพิบตั แิ ห่งเอเชีย. 2548. คูม่ ือองค์รวมแห่งการจัดการความเสี่ยงจาก
ภัยพิบตั .ิ
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กรรมการผู้จดั การบริษทั ชินรัช โฟร์ เทคเตอร์ จํากัด
เลขาธิการสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
แห่งประเทศไทย

ผู้จัดทํา
1. นายสหัสชัย
2. นายวิชติ
3. นางสาวลัดดา
4. นางสาวเทวสิริ

เรี ยงรุ่งโรจน์
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