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วันท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00-
12.00 น. ผูแทนวิศวกรรมสถานแหงประเทศ-
ไทยฯ รวมกบัสาํนกัการโยธา กรุงเทพมหานคร
เพือ่เกบ็ขอมูลความเสยีหาย สอบถามขอมูลจาก
ผูประสบเหตุและผูท่ีอยูในเหตุการณเพลิงไหม
อาคารสูง 3 ชั้น หมูบานกฤษดานคร 31 ถนน
บรมราชชนนี 101 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ซึ่ง
เกดิเหตุในชวงเวลาประมาณ 05.00 น. วันท่ี 3
เมษายน 2564 เพือ่วิเคราะหการเกดิเหตุ ศึกษา
ผลกระทบและความรุนแรงของเหตุการณนีท่ี้เกดิ
เพลิงไหมอาคารท่ีชั้น 1 โดยเพลิงลุกลามอยาง
รวดเร็วไปท่ัวท้ังอาคาร ทําใหมีผูเสียชีวิตจาก
เหตุเพลิงไหม 1 ราย และอาสาดับเพลิงกูภัย
เสียชีวิตอีก 4 รายจากเหตุการณอาคารถลม
ขณะกาลังเขากูภัยรางผูเสยีชวิีตท่ีติดคางท่ีชัน้ 2
ของอาคาร

ขอมลูการเกิดเหตุ
จากการสัมภาษณผูท่ีพักอาศัยภายใน-

บานและเปนผูท่ีพบเหตุคนแรก เลาวาในเชาตรู
วันท่ี 3 เมษายน 2564 ชวงประมาณตี 5 กวา
ภรรยาไดกล่ินควันไฟและปลุกเขา เม่ือต่ืนมาก็
พบวาท่ีเพดานหองมีกลุมควันไฟจงึเปดหนาตาง
ดานติดถนนมองลงไปดานลางพบเหตุเพลิงลุก-
ไหมบริเวณปอม รปภ. ดานหนาอาคาร จงึใหภรรยา

ปลุกคนในบานซึ่งมีท้ังหมด 8 คน แบงเปนพัก
ชัน้ 2 จานวน 4 คน และพกัชัน้ 3 จานวน 4 คน
ซึง่ไดรับการชวยเหลือจากทีมดับเพลิงกูภัย เหลือ
ผูติดคางในอาคารและเสยีชวิีต 1 คน เปนผูท่ีพกั
อาศัยในชั้น 2 ซึ่งจุดสุดทายท่ีพบคือเสียชีวิต
ภายในหองน้ําของหองพักตนเอง

การดับเพลิง ผูประสบเหตุไดใชสายยาง
ฉีดน้าํดับเพลิงจากนัน้ใชลูกบอลดับเพลิงจานวน
หลายลูกโยนเขาในกองเพลิง แตไมสามารถ
ระงบัเหตุได ไฟเร่ิมลุกลามจากบริเวณปอมยาม
ไปยงักองวัสดุท่ีอยูชัน้ลางของอาคารซึง่เกบ็วัสดุ
จํานวนมากท่ีเปนเชื้อเพลิงอยางดี ไฟและควัน
จํานวนมากลามข้ึนไปบนชั้น 2 และ 3 อยาง
รวดเร็ว

ลาํดบัเหตกุารณ ขอมลูจาก #ศนูยวทิยุ
พระราม199

 เวลา 05.51 น. รับแจงจากสายดวน
199 เหตุเพลิงไหมบานเรือนประชาชน หมูบาน
กฤษดานคร 31 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลา
ธรรมสพน เขตทวีวัฒนา เจาหนาท่ีสถานดัีบเพลิง
และกูภัยทวีวัฒนากาลังไปท่ีเกิดเหตุ

 เวลา 06.07 น. เจาหนาท่ีสถานีดับ-
เพลิงและกูภัยทวีวัฒนาถึงท่ีเกิดเหตุ เบื้องตน
เพลิงอยูระหวางการลุกไหม เจาหนาท่ีเรงใชนา

 เวลา 06.12 น. เพลิงกาํลังลุกไหม มีผู
ไดรับบาดเจบ็และติดคางภายในบาน เจาหนาท่ี
ปฏิบติัการภายในอาคารอยูระหวางเขาตรวจสอบ
ใหการชวยเหลือ

ผูเวลา 06.21 น. ผูติดคางอยูบริเวณชัน้-
ดาดฟา 1 ราย และบริเวณบนัไดหนไีฟดานหลัง-
บาน 1 ราย เจาหนาท่ีปฏิบัติการภายในอาคาร
อยูระหวางใหการชวยเหลือ

 เวลา 06.34 น. ควบคุมเพลิงได การ-
ใชนาเปนผล ยังคงมีแสงเพลิงภายในอาคาร
เล็กนอย

 เวลา 06.39 น. เจาหนาท่ีปฏิบัติการ
ภายในอาคารใหการชวยเหลือผูประสบภัยลงมา
แลว 3 ราย ยงัคงมีผูติดคางภายในบานอีก 1 ราย

 เวลา 06.49 น. ตรวจสอบแลวมีผูพกั-
อาศัยจานวน 8 ราย ไดรับการชวยเหลือลงมา
แลว 7 ราย เจาหนาท่ีปฏิบัติการภายในอาคาร
อยูระหวางคนหาผูติดคางภายในบานอีก 1 ราย

 เวลา 06.52 น. ขณะนี้ เพลิงสงบ
รายละเอียดเพิ่มเติมอยูระหวางการตรวจสอบ

อาคารถลม ขณะตรวจสอบและพบราง
ผูเสียชีวิตที่หองน้ําช้ัน 2 เจาหนาที่กูภัยอยู
ระหวางเตรียมการเพือ่นํารางผูเสยีชีวิตออก
จากอาคาร

โดย นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
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 ขอมูลจากคลิปวีดีโอ สัญญาณกอน
อาคารถลมเสยีงดังจากโครงสรางล่ัน

 คร้ังท่ี 1 เวลา 07:06:15
 คร้ังท่ี 2 เวลา 07:06:33
 คร้ังท่ี 3 เวลา 07.06.48
 เวลา 07.07 น. อาคารถลม
 วันท่ี 4 เมษายน เวลา 06:40 น. กูราง

นักดับเพลิง วีรบุรุษรายท่ี 3 และรายท่ี 4
 เวลา 08:07 น. พบรางนายเกียรติ

แพตเตอรสันหรือนายทอมม่ี ผู เสียชีวิตราย
สดุทายท่ีติดอยูในตัวอาคารแลว อยูระหวางการ
ใชเคร่ืองมือตัดถาง เพื่อเขาถึงรางนายทอมม่ี
และนําออกจากตัวอาคาร

สาเหตุของการเกิดเพลิงไหมรุนแรง
และอาคารถลม

จากขอมูลผูท่ีอยูในเหตุการณ ระบุจุด-
เกดิเหตุ คือชัน้ลางบริเวณปอม รปภ. แตสาเหตุ
ยงัไมสามารถสรุปได เนือ่งจากหลักฐานในจดุ-
เกดิเหตุถกูไฟไหมเสยีหาย แตจากขอมูลของผู-
ดูแลอาคารแจงวาในบริเวณดังกลาวมีความเสีย่ง
ท่ีจะทําใหเกิดเพลิงไหมเฉพาะอุปกรณไฟฟาท่ี
เปนปมอัดลม 1 เคร่ืองท่ีต้ังอยูภายในปอม รปภ.
ซึ่งมีการเสียบปล๊ักไวตลอดเวลาเพื่อใชสําหรับ
ตูพนฆาเชื้ อโรคอาจเปนสาเหตุของการเกิด
เพลิงไหมได และภายในปอม รปภ. มีการเก็บ
สิง่ของท่ีเปนเตียงไมพนัดวยพลาสติกปองกนัฝุน
และอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเปนเชื้อเพลิงไดเม่ือมีการ
ลุกไหมเกิดข้ึน

สาหรับสาเหตุท่ีไฟไหมรุนแรงและรวดเร็ว
เนื่องจากอาคารไมมีอุปกรณตรวจจับควันและ
แจงเตือนเม่ือเกิดเพลิงไหม ทําใหไมทราบเหตุ
ต้ังแตเร่ิมตน จงึทําใหไฟลามไปลุกไหมสิง่ของท่ี
เกบ็ในชัน้ลางของอาคารประกอบดวย ชดุดําน้าํ
และอุปกรณดําน้ํา Wetsuit diving (Material:
90% neoprene + 10% nylon ) และ Fin (ตีนกบ)
เอกสาร กลองพลาสติกใสรองเทาบรรจุในลัง
กระดาษ กระเปาเดินทาง และของสะสมวินเทจ
จานวนมากซึง่วัสดุสวนใหญเปนประเภทยางและ
พลาสติกเปนเชือ้เพลิงอยางดี เม่ือเกดิเพลิงไหม
จงึลุกลามเร็วและมีควันมาก ควันไฟไหลข้ึนไปใน
อาคารท่ีชัน้ 2 และ 3 อยาง รวดเร็วผานชองเปด
ท่ีใชเปนชองระบายอากาศของอาคารท่ีเปดทะลุ

ต้ังแตชัน้ลางจนถงึชัน้ดาดฟา โดยท่ีปลองระบาย
อากาศนี้ออกแบบเพื่อเปนชองลมและชองแสง
มีหนาตางเปดเขาสูแตละชั้นซึ่งในขณะเกิดเหตุ
หนาตางท้ัง 2 ชัน้ถกูเปดไวตามปกติเพือ่ระบาย
อากาศเขาโถงหนาหองพกัของแตละชัน้จงึเปนเหตุ
ใหควันปริมาณมากไหลเขาไปในอาคารและเขาไป
ยงัหองนอน ผูท่ีพกัในชัน้ 2 จงึต่ืนจากการไดกล่ิน
ควันและสาลักควันไฟจงึลงมาระงบัเหตุดวยสาย-
ยางฉีดนาดับเพลิงและใชอุปกรณดับเพลิงชนิด
ลูกบอลโยนเขาสูกองไฟแตไมสามารถดับเพลิงได
เม่ือไฟลุกลามลุกไหมวัสดุท่ีเปนประเภทยาง
พลาสติก ทําใหมีความรอนสงูลุกไหมรุนแรง ไฟ
และควันไหลผานตามชองบนัไดของอาคาร ท่ีเกบ็
แอลกอฮอลชนดิขวดในกลองวางไวตามชานพกั
บนัไดซึง่แอลกอฮอลเปนสารไวไฟ ติดไฟไดอยาง
รวดเร็ว เม่ือไฟลามเขาไปชัน้ 2 ถงึหองท่ีเกบ็สเปรย
แอลกอฮอล ซึ่งอยูในหองกอนถึงหองผูเสียชีวิต

จงึทําใหการลุกไหมเปนไปอยางตอเนือ่งและรุนแรง
มากข้ึน การระงบัเหตุของทีมดับเพลิงในคร้ังนี ้จงึ
มีการใชน้าํปริมาณมากฉีดเขาในอาคารอยางตอ-
เนือ่ง ใชเวลาดับเพลิงประมาณ 1 ชัว่โมงจนเพลิง-
สงบ จากนัน้ไมกีน่าทีกเ็กดิเหตุอาคารถลมตามมา

สาหรับในประเด็นการเสยีชวิีตของผูท่ีอยู
ในอาคารนัน้ เนือ่งจากการรับรูเหตุเกดิเพลิงไหม
ชา อาคารไมมีอุปกรณตรวจจบัควันและแจงเตือน
จากขอมูลของผูท่ีทราบเหตุคนแรกและไดลงมา
จากอาคารเพือ่ดับไฟ ซึง่เปนคนท่ีอยูชัน้ 2 ไดว่ิง
ผานกลุมควันลงมาชัน้ลางผานบนัไดของอาคาร
มีการสาํลักควันไฟ แสดงใหเห็นวากวาจะทราบ
เหตุ เพลิงไดลุกไหมในระยะเวลาหนึ่งแลว ควัน
ไดกระจายไฟยงัในอาคาร ชัน้ 2 และ 3 โดยต้ัง
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ขอสังเกตุจากท่ีมีควันไหลสะสมท่ีระดับเพดาน
ภายในหองนอนท่ีเปดเคร่ืองปรับอากาศ แสดงวา
ควันไดไหล เขาไปยงัหองนอนในชัน้ 2 แลว หอง
คนท่ีเสียชีวิตอยูในตําแหนงตรงกับปอม รปภ.
อาจไดรับผลกระทบจากควันมากกวาหองอ่ืน ๆ
เม่ือมีการตะโกนปลุก มีการขานรับ แตมีการ
ตอบสนองชาจึงออกไมทัน ทําใหเขาไปหลบไฟ
และควันในหองนาและเสียชีวิตในท่ีสุด

อุปสรรคในการหนีไฟของคนในอาคาร
การท่ีไฟและควันไหลไปตามชองเปดแนวด่ิงเขา
ไปในแตละชัน้ของอาคารทําใหสภาพพืน้ท่ีแตละ
ชั้นเต็มไปดวยควันไฟ ประกอบกับไมรับรูเหตุ
ไมทราบจุดเกิดเหตุ ไมสามารถประเมินความ
รุนแรงของเหตุการณได การตัดสนิใจตอบสนอง
ตอเหตุการณของแตละคนจงึตางกนั โดยจานวน
คนท่ีอยูบนชัน้ 3 มีจานวน 4 คน คนแรกท่ีอพยพ
เปนปาอาย ุ70 ป ไดยนิเสยีงดัง มองไปดานลาง
เห็นเหตุเพลิงไหมจงึว่ิงลงบนัไดมาชัน้ลางแตออก
ดานหนาไมไดจงึไปปนร้ัวออกดานหลัง คนท่ี 2
ลงมาแตลงตอท่ีชั้นลางไมได จึงกระโดดออกท่ี
ชัน้ 2 ผานทางหลังคาบานเพือ่นบาน เหลือ 2 คน
เปนสามีภรรยาออกไปบันไดหนีไฟนอกอาคาร
ข้ึนไปอยูท่ีบนัไดในระดับชัน้ดาดฟา โดยภรรยา

กระโดดลงมาในบริเวณบานเพือ่นบานในจดุท่ีมี
ตนไมไดรับบาดเจบ็ สวนสามีไดรับการชวยเหลือ
จากทีมกูภัยลงมาในภายหลัง

บนัไดสญัจรท่ีเปนบนัไดหลักของอาคารกัน้-
แยกกบัชั้นลางดวยประตูมีการเก็บแอลกอฮอล
ไวในกลองปริมาณมากภายในบนัได เม่ือประตู
ถูกเปด ไฟและควันจึงทําใหลามผานชองบันได
และแอลกอฮอลติดไฟลุกไหมอยางรวดเร็วทําให
ไฟลามไปยังชั้น 2 และชั้น 3 ปดชองทางการ
อพยพออกจากอาคาร ไมสามารถออกจาก
อาคารผานทางบันไดนี้ได

บนัไดสญัจรมีประตูกัน้ทุกชัน้ ใชหนวงไฟ
และควันได แตประตูเปนบานเล่ือนเม่ือเปดเพือ่
หนไีฟแลวไมปดอัตโนมัติจะเปนจุดท่ีทําใหควัน
เขาได และจุดปลอยออกจากบันไดนี้ อยู ใน
อาคาร ทางออกจึงถูกปดดวยไฟและควัน

กรณศีกึษาและสิง่ทีต่องทบทวน
โครงสรางอาคารและอุปกรณความ

ปลอดภยั
 ดานความแข็งแรงของโครงสรางอาคาร

ทบทวนมาตรฐานและขอกาหนดความสามารถ
ในการตานไฟของโครงสรางอาคารใหเหมาะสม
และครอบคลุมทุกลักษณะอาคารและประเภท

การใชสอยอาคาร
 อาคารท่ีมีชองเปดโลงในอาคารทําให 

ไฟและควันลามอยางรวดเร็ว ควรหลีกเล่ียงการ
ออกแบบใหมีชองเปด ถาเปนอาคารขนาดใหญ
จะมีขอกาํหนดในการปองกนัชองเปด แตบาน-
เรือนท่ีอยูอาศัยไมมีขอกาํหนดดังกลาว ดังนัน้จงึ
ควรหลีกเล่ียง หรือมีการติดต้ังอุปกรณตรวจจบั
ควันไฟเพื่อแจงเตือนเม่ือเกิดเพลิงไหมหากมี
ปลองหรือชองเปดในอาคาร

 ชองทางหนีไฟ บันได
 บันไดหนีไฟจะตองอยูในตาแหนงท่ี

ปลอดภัย กรณเีปนบนัไดหนไีฟนอกอาคาร ผนงั
ดานท่ีบนัไดพาดผานตองปองกนัไฟและควันได
และบันไดหนีไฟจะตองนําคนลงไปชั้นลางได
อยางปลอดภัย

 บันไดสัญจร ไมเก็บสิ่งของในบันได
บันไดควรมีประตูกั้นในแตละชั้น ถามีควรเปน
ประตูบานสวิงพรอมอุปกรณดึงปดประตูกลับ
อัตโนมัติ ถาเปนบานเล่ือนหรือประตูบานสวิงท่ี
ไมมีอุปกรณดึงปดประตู ตองใหความรูผูอพยพ
จะตองปดประตูคืนกลับใหสนทิเสมอเพือ่กัน้ไฟ
และควันลามตามชองบันได

 อาคารขนาดเล็ก บานเรือนท่ีอยูอาศัย

;;

หองเก็บของชั่นลาง กั้นหองดวย
ผนังชั่วคราว เปดปดพบได

โซนดานหลังเปนสํานักงาน หอง Server
และหองครัว

บันไดหลัก
เชื่อมตอจาก

ชั้นลางถึงดาดฟา

ปลองอากาศของอาคาร
เปนชองเปดขนาดใหญ
ทะลุพื้นชั้น 2 และชั้น 3
เพื่อระบายอากาศ ซึ่งมี

หนาตางที่เปดตลอดเวลา

ชั้นลางเปดโลง ไมมีผนังกั้น

ชัน้ลาง (ชัน้เกดิเหต)ุ

บริเวณพบ
เหตุเพลิงไหม

พื้นที่เก็บชุดดําน้ําและอุปกรณ-
ดําน้ํา สิ่งของอื่นๆ จํานวนมาก



4SAFET Y LIFE

ควรมีแผนและวิธกีารออกผานชองหนาตางใน
กรณฉุีกเฉิน หนาตางท่ีเปนเหล็กดัดตองมีชอง-
เปดออกไดสะดวกเม่ือฉุกเฉิน

 ควรติดต้ังอุปกรณตรวจจับควันและ
แจงเตือนในตัวสาหรับบานเรือนท่ีอยูอาศัยท่ีเปน
ลักษณะบานเด่ียว กฎหมายไมไดมีขอกาํหนดให
ติดต้ังแตเพือ่ความปลอดภัยตอชวิีตและทรัพยสนิ
ควรติดต้ังในพื้นท่ีอาคารพักอาศัยทุกชัน้

 ควรติดต้ังอุปกรณดับเพลิงชนดิมือถอื
ตามท่ีกฎหมายควบคุมอาคารกําหนด เพื่อให
ใชไดอยางสะดวกรวดเร็ว ควบคุมดับเพลิงได
ตรงจดุ การเลือกใชถงัดับเพลิงตองใหเหมาะสม
กับประเภทของเชื้อเพลิง โดยตองพิจารณาท้ัง
ชนิดสารดับเพลิงและสมรรถนะ (Fire Rating)
ของสารดับเพลิงเพื่อใหครอบคลุมความเสี่ยง

 ในบานเรือนท่ีอยูอาศัยจะตองมีแผน
ฉุกเฉินอัคคีภัย แผนการแจงเหตุ ระงับเหตุและ
การอพยพหนไีฟ มีแบบแปลนแผนผงัทางหนไีฟ
และอุปกรณปองกันอัคคีภัย อุปกรณความ-
ปลอดภัยของอาคารและทุกคนท่ีอยูอาศัยในบาน
ตองรับทราบและมีการซักซอมเพื่อใหสามารถ
ปฏิบติัไดอยางถูกตอง

 ในอาคารบานเรือนท่ีอยูอาศัยจะตอง

จัดเก็บสิ่งของใหเปนระเบียบ ควบคุมปริมาณ
จัดเกบ็ ไมสะสมสิ่งของท่ีเปนเชือ้เพลิงจานวน-
มาก ถาจัดเก็บจะตองกั้นแยกวัสดุสิ่งของท่ีเปน
เชือ้เพลิง สารไวไฟ ใหจดัเกบ็ในหองท่ีปดแยก-

ออกจากพื้นท่ีอยูอาศัยหลับนอน หรือเก็บนอก
อาคาร

 มีการตรวจสอบความเสี่ยงอัคคีภัยใน
บานเปนประจํา ดูแลอุปกรณใหอยูในสภาพดี

ชัน้2 พบผูเสยีชีวติ
1 รายในหองนํ้า

2 ราย ในหองนอน

ทิศทางไฟและควันลาม
ตามชองเปดแนวดิ่ง

บันไดสัญจรที่เปนบันไดหลักของอาคาร

หองเก็บของชั้น 2
สเปรยฆาเชื้อโรค

หองนอน 3 ลูกผูพบเหตุ

บันไดหลัก
เชื่อมตอจาก

ชั้นลางถึงดาดฟา

ปลองอากาศของอาคาร
เปนชองเปดขนาดใหญ
ทะลุพื้นชั้น 2 และชั้น 3
เพื่อระบายอากาศ ซึ่งมี

หนาตางที่เปดตลอดเวลา

ทิศทางไฟและควันลาม
ตามชองเปดแนวดิ่ง

หองนอน 1 หองผูทราบเหตุ
คนแรกและภรรยา

บริเวณพบ
เหตุเพลิงไหม

หองน้ําในหองนอน 2 ชั้น
2 จุดที่พบผูเสียชีวิต

ชั้น 2 พบผูเสียชีวิต 1 ราย ในหองน้ํา 2 รายในหองนอน
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ไมชารุด ท้ังเร่ืองอุปกรณไฟฟา กาซหุงตม ลด-
โอกาสในการเกิดไฟฟาลัดวงจร เกิดกาซหุงตม
ร่ัวไหล หรือหลีกเล่ียงการทําใหเกิดความรอน
ประกายไฟ เปลวไฟจากการจุดเตา ธูปเทียน
ตองกํากับดูแลอยางใกลชิด ดับใหสนิททุกคร้ัง
หลังการใชงาน

การบูรณาการการดบัเพลงิกูภยั
 ทบทวนระบบบัญชาการเหตุการณ

(ICS ,Incident Command System) การสัง่การ
บัญชาการเหตุ การควบคุม ผูสั่งการ ลาดับข้ัน
การสั่งการ และประสานงานความรวมมือของ
แตละหนวยงานในการบริหารสถานการณฉุกเฉิน
เพื่อการระดมทรัพยากรไปยังท่ีเกิดเหตุเพื่อ
บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินใหสามารถปกปอง
ชีวิตทรัพยสินและสิ่ งแวดลอมไดอยางบรรลุ
เปาหมายและมีประสิทธิภาพ

 บรูณาการเร่ืองความรวมมือท้ังองคกร
ภาครัฐ เอกชน หนวยงานและผูเชี่ยวชาญอิสระ
หนวยงานบรรเทาสาธารณภัย และหนวยงาน
อาสาสมัครดับเพลิงกูภัยท่ีมีทุกหนวยในประเทศ-
ไทยใหเปนหนึ่งเดียว จะตองมีการรวบรวมผู-
เชีย่วชาญ องคกรท่ีมีศักยภาพท่ีจะสนบัสนนุท้ัง
อุปกรณ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ รวมไปถงึบคุลากร
มีหนวยงานท่ีจะประสานงานไปยงัหนวยงานตางๆ
เพื่อขอรับการชวยเหลือ ท้ังในและตางประเทศ
เชน ในกรณเีกดิเหตุในเขตของกรุงเทพมหานคร
จะตองมีแผนฉุกเฉินการปฏิบัติท่ีเหมาะสม

 ทบทวนและซกัซอมแผนฉุกเฉินตอบโต
ภัยพบิติัระดับชาติ ระดับจงัหวัด อยางจริงจงั และ
ควรจดัทําแผนในระดับทองถิน่ ชมุชน โดยกาํหนด
บทบาทหนาท่ีตามลําดับสัง่การใหชดัเจน มีศูนย
สัง่การท่ีจะตองกาํกบัดูแลทุกหนวยงานท่ีจะเขา
ชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยซึง่หนวยนีจ้ะ
ตองเขาปฏิบัติในพืน้ท่ีเกิดเหตุไดอยางรวดเร็ว

สือ่สารในแตละข้ันตอน ต้ังแตข้ันตอนการเร่ิมเกดิ
เหตุ ขณะเกดิเหตุ หลังเกดิเหตุ เคร่ืองมือสือ่สาร
ขณะเขาภายในอาคาร เคร่ืองมือหรืออุปกรณ 
สื่อสารบริเวณพื้นท่ีเกิดเหตุภายนอกอาคาร

 ความรูประสบการณของผูเขาปฏิบัติ
การวิเคราะหสถานการณเหตุการณกอนเขาพืน้ท่ี
การระงับเหตุ การชวยเหลือ การบรรเทาทุกข
ฟนฟู

 ประเมินและทบทวนความรู ของผู
ปฏิบัติงานทุกระดับ สงเสริม สนับสนุนใหมี
ความรู มีทักษะมีความเชีย่วชาญในการปฏิบติั-
งานรองรับหรือตอบโตภัยทุกลักษณะท่ีเกิดข้ึน

 ความเพียงพอ เหมาะสมอุปกรณ
เคร่ืองมือ การเขาระงับเหตุ การชวยเหลือ ตอง
ประเมินและทบทวนความพรอม ศักยภาพของ
ทุกหนวยงาน ในเร่ืองอุปกรณเคร่ืองมือท่ีจะใชงาน
ในลักษณะตาง ๆ งานในความเสี่ยงภัยพิบัติท่ี
ในลักษณะและสภาวะหรือเหตุการณท่ีตางกนัไป
จัดเตรียมงบประมาณ และความชวยเหลือใน
ดานตางๆ นอกเหนอืไปจากการระดมสรรพกำลัง
เชน ดานอาคารสถานท่ี อาคารสนาม อุปกรณ
การแพทย อาหารเคร่ืองด่ืม ในสถานการณ
ฉุกเฉิน เปนตน

 การสื่อสาร วิธีการสื่อสาร อุปกรณ-


