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โดย นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.0012.00 น. ผูแ ทนวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ รวมกับสํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
เพือ่ เก็บขอมูลความเสียหาย สอบถามขอมูลจาก
ผูประสบเหตุและผูที่อยูในเหตุการณเพลิงไหม
อาคารสูง 3 ชั้น หมูบานกฤษดานคร 31 ถนน
บรมราชชนนี 101 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ซึ่ง
เกิดเหตุในชวงเวลาประมาณ 05.00 น. วันที่ 3
เมษายน 2564 เพือ่ วิเคราะหการเกิดเหตุ ศึกษา
ผลกระทบและความรุนแรงของเหตุการณนที้ เี่ กิด
เพลิงไหมอาคารที่ชั้น 1 โดยเพลิงลุกลามอยาง
รวดเร็วไปทั่วทั้งอาคาร ทําใหมีผูเสียชีวิตจาก
เหตุเพลิงไหม 1 ราย และอาสาดับเพลิงกูภัย
เสียชีวิตอีก 4 รายจากเหตุการณอาคารถลม
ขณะกาลังเขากูภ ยั รางผูเ สียชีวติ ทีต่ ดิ คางทีช่ นั้ 2
ของอาคาร
ขอมูลการเกิดเหตุ
จากการสัมภาษณผูที่พักอาศัยภายในบานและเปนผูท พี่ บเหตุคนแรก เลาวาในเชาตรู
วันที่ 3 เมษายน 2564 ชวงประมาณตี 5 กวา
ภรรยาไดกลิ่นควันไฟและปลุกเขา เมื่อตื่นมาก็
พบวาทีเ่ พดานหองมีกลุม ควันไฟจึงเปดหนาตาง
ดานติดถนนมองลงไปดานลางพบเหตุเพลิงลุกไหมบริเวณปอม รปภ. ดานหนาอาคาร จึงใหภรรยา

ปลุกคนในบานซึ่งมีทั้งหมด 8 คน แบงเปนพัก
ชัน้ 2 จานวน 4 คน และพักชัน้ 3 จานวน 4 คน
ซึง่ ไดรบั การชวยเหลือจากทีมดับเพลิงกูภ ยั เหลือ
ผูต ดิ คางในอาคารและเสียชีวติ 1 คน เปนผูท พี่ กั
อาศัยในชั้น 2 ซึ่งจุดสุดทายที่พบคือเสียชีวิต
ภายในหองน้ําของหองพักตนเอง
การดับเพลิง ผูประสบเหตุไดใชสายยาง
ฉีดน้าํ ดับเพลิงจากนัน้ ใชลกู บอลดับเพลิงจานวน
หลายลู กโยนเข าในกองเพลิ ง แตไม สามารถ
ระงับเหตุได ไฟเริม่ ลุกลามจากบริเวณปอมยาม
ไปยังกองวัสดุทอี่ ยูช นั้ ลางของอาคารซึง่ เก็บวัสดุ
จํานวนมากที่เปนเชื้อเพลิงอยางดี ไฟและควัน
จํานวนมากลามขึ้นไปบนชั้น 2 และ 3 อยาง
รวดเร็ว
ลําดับเหตุการณ ขอมูลจาก #ศูนยวทิ ยุ
พระราม199
 เวลา 05.51 น. รับแจงจากสายดวน
199 เหตุเพลิงไหมบา นเรือนประชาชน หมูบ า น
กฤษดานคร 31 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลา
ธรรมสพน เขตทวีวฒ
ั นา เจาหนาทีส่ ถานีดบั เพลิง
และกูภัยทวีวัฒนากาลังไปที่เกิดเหตุ
 เวลา 06.07 น. เจาหนาที่สถานีดับเพลิงและกูภัยทวีวัฒนาถึงที่เกิดเหตุ เบื้องตน
เพลิงอยูร ะหวางการลุกไหม เจาหนาที่เรงใชนา

เวลา 06.12 น. เพลิงกําลังลุกไหม มีผู
ไดรบั บาดเจ็บและติดคางภายในบาน เจาหนาที่
ปฏิบตั กิ ารภายในอาคารอยูร ะหวางเขาตรวจสอบ
ใหการชวยเหลือ
ผูเ วลา 06.21 น. ผูต ดิ คางอยูบ ริเวณชัน้ ดาดฟา 1 ราย และบริเวณบันไดหนีไฟดานหลังบาน 1 ราย เจาหนาทีป่ ฏิบัตกิ ารภายในอาคาร
อยูระหวางใหการชวยเหลือ
 เวลา 06.34 น. ควบคุมเพลิงได การใชนาเป นผล ยังคงมีแสงเพลิงภายในอาคาร
เล็กนอย
 เวลา 06.39 น. เจาหนาที่ปฏิบัติการ
ภายในอาคารใหการชวยเหลือผูป ระสบภัยลงมา
แลว 3 ราย ยังคงมีผตู ดิ คางภายในบานอีก 1 ราย
 เวลา 06.49 น. ตรวจสอบแลวมีผพ
ู กั อาศัยจานวน 8 ราย ไดรับการชวยเหลือลงมา
แลว 7 ราย เจาหนาที่ปฏิบัติการภายในอาคาร
อยูร ะหวางคนหาผูต ดิ คางภายในบานอีก 1 ราย
 เวลา 06.52 น. ขณะนี้ เ พลิ ง สงบ
รายละเอียดเพิ่มเติมอยูระหวางการตรวจสอบ
อาคารถลม ขณะตรวจสอบและพบราง
ผูเสียชีวิตที่หองน้ําชั้น 2 เจาหนาที่กูภัยอยู
ระหวางเตรียมการเพือ่ นํารางผูเ สียชีวิตออก
จากอาคาร
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ตัง้ แตชนั้ ลางจนถึงชัน้ ดาดฟา โดยทีป่ ลองระบาย
อากาศนี้ออกแบบเพื่อเปนชองลมและชองแสง
มีหนาตางเปดเขาสูแตละชั้นซึ่งในขณะเกิดเหตุ
หนาตางทัง้ 2 ชัน้ ถูกเปดไวตามปกติเพือ่ ระบาย
อากาศเขาโถงหนาหองพักของแตละชัน้ จึงเปนเหตุ
ใหควันปริมาณมากไหลเขาไปในอาคารและเขาไป
ยังหองนอน ผูท พี่ กั ในชัน้ 2 จึงตืน่ จากการไดกลิน่
ควันและสาลักควันไฟจึงลงมาระงับเหตุดว ยสายยางฉีดนาดับเพลิงและใชอุปกรณดับเพลิงชนิด
ลูกบอลโยนเขาสูก องไฟแตไมสามารถดับเพลิงได
เมื่ อไฟลุกลามลุกไหมวัสดุที่ เปนประเภทยาง
พลาสติก ทําใหมคี วามรอนสูงลุกไหมรนุ แรง ไฟ
และควันไหลผานตามชองบันไดของอาคาร ทีเ่ ก็บ
แอลกอฮอลชนิดขวดในกลองวางไวตามชานพัก
บันไดซึง่ แอลกอฮอลเปนสารไวไฟ ติดไฟไดอยาง
รวดเร็ว เมือ่ ไฟลามเขาไปชัน้ 2 ถึงหองทีเ่ ก็บสเปรย
แอลกอฮอลซ ึ่งอยูในหองกอนถึงหองผูเสียชีวิต
ข อมูลจากคลิ ปวีดี โอ สั ญญาณก อน
อาคารถลมเสียงดังจากโครงสรางลัน่
 ครัง
้ ที่ 1 เวลา 07:06:15
 ครัง
้ ที่ 2 เวลา 07:06:33
 ครัง
้ ที่ 3 เวลา 07.06.48
 เวลา 07.07 น. อาคารถลม
 วันที่ 4 เมษายน เวลา 06:40 น. กูร
 า ง
นักดับเพลิง วีรบุรุษรายที่ 3 และรายที่ 4
 เวลา 08:07 น. พบรางนายเกียรติ
แพตเตอร สั นหรื อนายทอมมี่ ผู เสี ยชี วิ ตราย
สุดทายทีต่ ดิ อยูใ นตัวอาคารแลว อยูร ะหวางการ
ใชเครื่องมือตัดถาง เพื่อเขาถึงรางนายทอมมี่
และนําออกจากตัวอาคาร
สาเหตุของการเกิดเพลิงไหมรุนแรง
และอาคารถลม
จากขอมูลผูที่อยูในเหตุการณ ระบุจุดเกิดเหตุ คือชัน้ ลางบริเวณปอม รปภ. แตสาเหตุ
ยังไมสามารถสรุปได เนือ่ งจากหลักฐานในจุดเกิดเหตุถกู ไฟไหมเสียหาย แตจากขอมูลของผู-
ดูแลอาคารแจงวาในบริเวณดังกลาวมีความเสีย่ ง
ที่จะทําใหเกิดเพลิงไหมเฉพาะอุปกรณไฟฟาที่
เปนปม อัดลม 1 เครือ่ งทีต่ งั้ อยูภ ายในปอม รปภ.
ซึ่งมีการเสียบปลั๊กไวตลอดเวลาเพื่อใชสําหรับ
ตู พ นฆ าเชื้ อโรคอาจเป นสาเหตุ ของการเกิ ด
เพลิงไหมได และภายในปอม รปภ. มีการเก็บ
สิง่ ของทีเ่ ปนเตียงไมพนั ดวยพลาสติกปองกันฝุน
และอุปกรณอื่นๆ ที่เปนเชื้อเพลิงไดเมื่อมีการ
ลุกไหมเกิดขึ้น


สาหรับสาเหตุทไี่ ฟไหมรนุ แรงและรวดเร็ว
เนื่องจากอาคารไมมีอุปกรณตรวจจับควันและ
แจงเตือนเมื่อเกิดเพลิงไหม ทําใหไมทราบเหตุ
ตัง้ แตเริม่ ตน จึงทําใหไฟลามไปลุกไหมสงิ่ ของที่
เก็บในชัน้ ลางของอาคารประกอบดวย ชุดดําน้าํ
และอุปกรณดําน้ํา Wetsuit diving (Material:
90% neoprene + 10% nylon ) และ Fin (ตีนกบ)
เอกสาร กลองพลาสติกใสรองเทาบรรจุในลัง
กระดาษ กระเปาเดินทาง และของสะสมวินเทจ
จานวนมากซึง่ วัสดุสว นใหญเปนประเภทยางและ
พลาสติกเปนเชือ้ เพลิงอยางดี เมือ่ เกิดเพลิงไหม
จึงลุกลามเร็วและมีควันมาก ควันไฟไหลขึน้ ไปใน
อาคารทีช่ นั้ 2 และ 3 อยาง รวดเร็วผานชองเปด
ทีใ่ ชเปนชองระบายอากาศของอาคารทีเ่ ปดทะลุ

จึงทําใหการลุกไหมเปนไปอยางตอเนือ่ งและรุนแรง
มากขึน้ การระงับเหตุของทีมดับเพลิงในครัง้ นี้ จึง
มีการใชนา้ํ ปริมาณมากฉีดเขาในอาคารอยางตอเนือ่ ง ใชเวลาดับเพลิงประมาณ 1 ชัว่ โมงจนเพลิงสงบ จากนัน้ ไมกนี่ าทีกเ็ กิดเหตุอาคารถลมตามมา
สาหรับในประเด็นการเสียชีวติ ของผูท อี่ ยู
ในอาคารนัน้ เนือ่ งจากการรับรูเ หตุเกิดเพลิงไหม
ชา อาคารไมมอี ปุ กรณตรวจจับควันและแจงเตือน
จากขอมูลของผูท ที่ ราบเหตุคนแรกและไดลงมา
จากอาคารเพือ่ ดับไฟ ซึง่ เปนคนทีอ่ ยูช นั้ 2 ไดวงิ่
ผานกลุม ควันลงมาชัน้ ลางผานบันไดของอาคาร
มีการสําลักควันไฟ แสดงใหเห็นวากวาจะทราบ
เหตุ เพลิงไดลุกไหมในระยะเวลาหนึ่งแลว ควัน
ไดกระจายไฟยังในอาคาร ชัน้ 2 และ 3 โดยตัง้
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หองเก็บของชั่นลาง กั้นหองดวย
ผนังชั่วคราว เปดปดพบได
;;

โซนดานหลังเปนสํานักงาน หอง Server
และหองครัว

พื้นที่เก็บชุดดําน้ําและอุปกรณดําน้ํา สิ่งของอื่นๆ จํานวนมาก

บันไดหลัก
เชื่ อมตอจาก
ชั้นลางถึงดาดฟา
ปลองอากาศของอาคาร
เปนชองเปดขนาดใหญ
ทะลุพื้นชั้น 2 และชั้น 3
เพื่อระบายอากาศ ซึ่งมี
หนาตางที่เปดตลอดเวลา

บริเวณพบ
เหตุเพลิงไหม
ชั้นลางเปดโลง ไมมีผนังกั้น
ขอสังเกตุจากที่มีควันไหลสะสมที่ระดับเพดาน
ภายในหองนอนทีเ่ ปดเครือ่ งปรับอากาศ แสดงวา
ควันไดไหล เขาไปยังหองนอนในชัน้ 2 แลว หอง
คนที่เสียชีวิตอยูในตําแหนงตรงกับปอม รปภ.
อาจไดรบั ผลกระทบจากควันมากกวาหองอืน่ ๆ
เมื่อมีการตะโกนปลุก มีการขานรับ แตมีการ
ตอบสนองชาจึงออกไมทัน ทําใหเขาไปหลบไฟ
และควันในหองนาและเสียชีวิตในที่สุด
อุปสรรคในการหนีไฟของคนในอาคาร
การทีไ่ ฟและควันไหลไปตามชองเปดแนวดิง่ เขา
ไปในแตละชัน้ ของอาคารทําใหสภาพพืน้ ทีแ่ ตละ
ชั้นเต็มไปดวยควันไฟ ประกอบกับไมรับรูเหตุ
ไมทราบจุดเกิดเหตุ ไมสามารถประเมินความ
รุนแรงของเหตุการณได การตัดสินใจตอบสนอง
ตอเหตุการณของแตละคนจึงตางกัน โดยจานวน
คนทีอ่ ยูบ นชัน้ 3 มีจานวน 4 คน คนแรกทีอ่ พยพ
เปนปาอายุ 70 ป ไดยนิ เสียงดัง มองไปดานลาง
เห็นเหตุเพลิงไหมจงึ วิง่ ลงบันไดมาชัน้ ลางแตออก
ดานหนาไมไดจงึ ไปปนรัว้ ออกดานหลัง คนที่ 2
ลงมาแตลงตอที่ชั้นลางไมได จึงกระโดดออกที่
ชัน้ 2 ผานทางหลังคาบานเพือ่ นบาน เหลือ 2 คน
เปนสามีภรรยาออกไปบันไดหนีไฟนอกอาคาร
ขึน้ ไปอยูท บี่ นั ไดในระดับชัน้ ดาดฟา โดยภรรยา

กระโดดลงมาในบริ
นบา)นในจุดทีม่ ี
ชัน้ ลางเวณบ
(ชัน้ าเกินเพืดอ่เหตุ
ตนไมไดรบั บาดเจ็บ สวนสามีไดรบั การชวยเหลือ
จากทีมกูภัยลงมาในภายหลัง
บันไดสัญจรทีเป
่ นบันไดหลักของอาคารกัน้
แยกกับชั้นลางดวยประตูมีการเก็บแอลกอฮอล
ไวในกลองปริมาณมากภายในบันได เมื่อประตู
ถูกเปด ไฟและควันจึงทําใหลามผานชองบันได
และแอลกอฮอลตดิ ไฟลุกไหมอยางรวดเร็วทําให
ไฟลามไปยังชั้น 2 และชั้น 3 ปดชองทางการ
อพยพออกจากอาคาร ไม สามารถออกจาก
อาคารผานทางบันไดนี้ได
บันไดสัญจรมีประตูกนั้ ทุกชัน้ ใชหนวงไฟ
และควันได แตประตูเปนบานเลือ่ นเมือ่ เปดเพือ่
หนีไฟแลวไมปดอัตโนมัติจะเปนจุดทีท่ ําใหควัน
เข าได และจุ ดปล อยออกจากบั นไดนี้ อยู ใน
อาคาร ทางออกจึงถูกปดดวยไฟและควัน
กรณีศกึ ษาและสิง่ ทีต่ อ งทบทวน
โครงสร างอาคารและอุ ปกรณความ
ปลอดภัย
 ดานความแข็งแรงของโครงสรางอาคาร
ทบทวนมาตรฐานและขอกาหนดความสามารถ
ในการตานไฟของโครงสรางอาคารใหเหมาะสม
และครอบคลุมทุกลักษณะอาคารและประเภท

การใชสอยอาคาร
 อาคารทีม
่ ีชองเปดโลงในอาคารทําให
ไฟและควันลามอยางรวดเร็ว ควรหลีกเลีย่ งการ
ออกแบบใหมชี องเปด ถาเปนอาคารขนาดใหญ
จะมีขอ กําหนดในการปองกันชองเปด แตบา นเรือนทีอ่ ยูอ าศัยไมมขี อ กําหนดดังกลาว ดังนัน้ จึง
ควรหลีกเลีย่ ง หรือมีการติดตัง้ อุปกรณตรวจจับ
ควันไฟเพื่อแจงเตือนเมื่ อเกิดเพลิงไหมหากมี
ปลองหรือชองเปดในอาคาร
 ชองทางหนีไฟ บันได
 บั น ไดหนี ไฟจะต องอยู ในตาแหน ง ที่
ปลอดภัย กรณีเปนบันไดหนีไฟนอกอาคาร ผนัง
ดานทีบ่ นั ไดพาดผานตองปองกันไฟและควันได
และบันไดหนีไฟจะตองนําคนลงไปชั้ นลางได
อยางปลอดภัย
 บั นไดสั ญจร ไม เก็ บสิ่ ง ของในบั น ได
บันไดควรมีประตูกั้นในแตละชั้น ถามีควรเปน
ประตูบานสวิงพรอมอุปกรณดึงปดประตูกลับ
อัตโนมัติ ถาเปนบานเลือ่ นหรือประตูบานสวิงที่
ไมมีอุปกรณดงึ ปดประตู ตองใหความรูผ ูอพยพ
จะตองปดประตูคนื กลับใหสนิทเสมอเพือ่ กัน้ ไฟ
และควันลามตามชองบันได
 อาคารขนาดเล็ก บานเรือนทีอ
่ ยูอ าศัย
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ชัน้ 2 พบผูเ สียชีวติ
1 รายในหองน้ํา
2 ราย ในหองนอน

หองเก็บของชั้น 2
สเปรยฆาเชื้อโรค

หองนอน 3 ลูกผูพบเหตุ
บันไดหลัก
เชื่ อมตอจาก
ชั้นลางถึงดาดฟา

หองน้ําในหองนอน 2 ชั้น
2 จุดที่พบผูเสียชีวิต

บริเวณพบ
เหตุเพลิงไหม

ปลองอากาศของอาคาร
เปนชองเปดขนาดใหญ
ทะลุพื้นชั้น 2 และชั้น 3
เพื่อระบายอากาศ ซึ่งมี
หนาตางที่เปดตลอดเวลา

ทิศทางไฟและควันลาม
ตามชองเปดแนวดิ่ง

หองนอน 1 หองผูทราบเหตุ
คนแรกและภรรยา

ทิศทางไฟและควันลาม
ตามชองเปดแนวดิ่ง
ชั้น 2 พบผูเสียชีวิต 1 ราย ในหองน้ํา 2 รายในหองนอน

ควรมีแผนและวิธกี ารออกผานชองหนาตางใน
กรณีฉกุ เฉิน หนาตางทีเ่ ปนเหล็กดัดตองมีชอ งเปดออกไดสะดวกเมื่อฉุกเฉิน
 ควรติ ดตั้ ง อุ ป กรณ ตรวจจั บ ควั น และ
แจงเตือนในตัวสาหรับบานเรือนทีอ่ ยูอ าศัยทีเ่ ปน
ลักษณะบานเดีย่ ว กฎหมายไมไดมขี อ กําหนดให
ติดตัง้ แตเพือ่ ความปลอดภัยตอชีวติ และทรัพยสนิ
ควรติดตัง้ ในพื้นทีอ่ าคารพักอาศัยทุกชัน้
 ควรติดตัง้ อุปกรณดบ
ั เพลิงชนิดมือถือ
ตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกําหนด เพื่อให
ใชไดอยางสะดวกรวดเร็ว ควบคุมดับเพลิงได
ตรงจุด การเลือกใชถงั ดับเพลิงตองใหเหมาะสม
กับประเภทของเชื้อเพลิง โดยตองพิจารณาทั้ง
ชนิดสารดับเพลิงและสมรรถนะ (Fire Rating)
ของสารดับเพลิงเพื่อใหครอบคลุมความเสี่ยง
 ในบานเรือนที่อยู อาศัยจะตองมีแผน
ฉุกเฉินอัคคีภัย แผนการแจงเหตุ ระงับเหตุและ
การอพยพหนีไฟ มีแบบแปลนแผนผังทางหนีไฟ
และอุ ปกรณปองกันอัคคีภั ย อุ ปกรณความปลอดภัยของอาคารและทุกคนทีอ่ ยูอ าศัยในบาน
ตองรับทราบและมีการซักซอมเพื่อใหสามารถ
ปฏิบตั ไิ ดอยางถูกตอง
 ในอาคารบานเรือนที่อยูอาศัยจะตอง

บันไดสัญจรที่เปนบันไดหลักของอาคาร
จัดเก็บสิ่งของใหเปนระเบียบ ควบคุมปริมาณ ออกจากพื้นที่อยูอาศัยหลับนอน หรือเก็บนอก
จัดเก็บ ไมสะสมสิ่งของที่เปนเชือ้ เพลิงจานวน- อาคาร
มาก ถาจัดเก็บจะตองกั้นแยกวัสดุสิ่งของที่เปน
 มีการตรวจสอบความเสี่ยงอัคคีภัยใน
เชือ้ เพลิง สารไวไฟ ใหจดั เก็บในหองทีป่ ด แยก- บานเปนประจํา ดูแลอุปกรณใหอยูในสภาพดี
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ไมชารุด ทั้งเรือ่ งอุปกรณไฟฟา กาซหุงตม ลดโอกาสในการเกิดไฟฟาลัดวงจร เกิดกาซหุงตม
รั่วไหล หรือหลีกเลี่ยงการทําใหเกิดความรอน
ประกายไฟ เปลวไฟจากการจุดเตา ธูปเทียน
ตองกํากับดูแลอยางใกลชิด ดับใหสนิททุกครั้ง
หลังการใชงาน
การบูรณาการการดับเพลิงกูภ ยั
 ทบทวนระบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ
(ICS ,Incident Command System) การสัง่ การ
บัญชาการเหตุ การควบคุม ผูสั่งการ ลาดับขั้น
การสั่งการ และประสานงานความรวมมือของ
แตละหนวยงานในการบริหารสถานการณฉกุ เฉิน
เพื่ อการระดมทรั พยากรไปยั งที่ เกิ ดเหตุ เพื่ อ
บริหารจัดการเหตุ ฉุกเฉินให สามารถปกปอง
ชี วิ ตทรั พย สิ นและสิ่ งแวดล อมได อย างบรรลุ
เปาหมายและมีประสิทธิภาพ
 บูรณาการเรือ
่ งความรวมมือทัง้ องคกร
ภาครัฐ เอกชน หนวยงานและผูเชี่ยวชาญอิสระ
หนวยงานบรรเทาสาธารณภัย และหนวยงาน
อาสาสมัครดับเพลิงกูภ ยั ทีม่ ที กุ หนวยในประเทศไทยใหเปนหนึ่งเดียว จะตองมีการรวบรวมผูเชีย่ วชาญ องคกรทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะสนับสนุนทัง้
อุปกรณ เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ รวมไปถึงบุคลากร
มีหนวยงานทีจ่ ะประสานงานไปยังหนวยงานตางๆ
เพื่อขอรับการชวยเหลือ ทั้งในและตางประเทศ
เชน ในกรณีเกิดเหตุในเขตของกรุงเทพมหานคร
จะตองมีแผนฉุกเฉินการปฏิบัติที่เหมาะสม

ทบทวนและซักซอมแผนฉุกเฉินตอบโต
ภัยพิบตั ริ ะดับชาติ ระดับจังหวัด อยางจริงจัง และ
ควรจัดทําแผนในระดับทองถิน่ ชุมชน โดยกําหนด
บทบาทหนาทีต่ ามลําดับสัง่ การใหชดั เจน มีศนู ย
สัง่ การทีจ่ ะตองกํากับดูแลทุกหนวยงานทีจ่ ะเขา
ชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยซึง่ หนวยนีจ้ ะ
ตองเขาปฏิบัติในพืน้ ที่เกิดเหตุไดอยางรวดเร็ว


ความเพี ย งพอ เหมาะสมอุ ป กรณ
เครื่องมือ การเขาระงับเหตุ การชวยเหลือ ตอง
ประเมินและทบทวนความพรอม ศักยภาพของ
ทุกหนวยงาน ในเรือ่ งอุปกรณเครือ่ งมือทีจ่ ะใชงาน
ในลักษณะตาง ๆ งานในความเสี่ยงภัยพิบัติที่
ในลักษณะและสภาวะหรือเหตุการณทตี่ า งกันไป
จัดเตรียมงบประมาณ และความชวยเหลือใน
ดานตางๆ นอกเหนือไปจากการระดมสรรพกำลัง
เชน ดานอาคารสถานที่ อาคารสนาม อุปกรณ
การแพทย อาหารเครื่ องดื่ ม ในสถานการณ
ฉุกเฉิน เปนตน
 การสื่อสาร วิธีการสื่อสาร อุปกรณ

สือ่ สารในแตละขัน้ ตอน ตัง้ แตขนั้ ตอนการเริม่ เกิด
เหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ เครือ่ งมือสือ่ สาร
ขณะเขาภายในอาคาร เครื่องมือหรืออุปกรณ
สื่อสารบริเวณพื้นที่เกิดเหตุภายนอกอาคาร
 ความรูประสบการณของผูเขาปฏิบัติ
การวิเคราะหสถานการณเหตุการณกอ นเขาพืน้ ที่
การระงับเหตุ การชวยเหลือ การบรรเทาทุกข
ฟน ฟู
 ประเมิ น และทบทวนความรู ของผู
ปฏิบัติงานทุกระดับ สงเสริม สนับสนุนใหมี
ความรู มีทกั ษะมีความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั -ิ
งานรองรับหรือตอบโตภัยทุกลักษณะทีเ่ กิดขึน้

SAFET Y LIFE 5

