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ที่มา: คูมือแนวทางการคนหาและกูภัยอาคารถลม (Structural collapse Operation Guide) ทีมคนหาและกูภัยแหงชาติ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย; กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

ทีมคนหาคนหาและกู ภัยประกอบดวย
สวนงานหลักๆ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการ
การคนหา การกูภ ัย การสนับสนุน (Logistics)
และการแพทย (ทีมคนหาและกูภัยขนาดเล็ก
อาจมีองคประกอบไมครบทั้ง 5 ดาน) และมี
กระบวนการเพือ่ เปนแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ดังนี้
1. เมื่อไดรับการสั่งใช ใหทีมคนหาและ
กูภัยเขารายงานตัวตอศูนยบัญชาการฯ/ศูนย
ประสานงานตามบัญชีรายชื่อและบัญชีเครือ่ งมือ ทรัพยากรตางๆ (รูปแบบเอกสาร / รูปแบบ
อิ เล็กทรอนิ กส ) แสดงจํานวนเจาหน าที่ และ
รายการเครื่องมืออุปกรณ
2. ผูแทนทีมคนหาและกูภัยรับฟงการ
บรรยายสรุปขอมูลสถานการณ วัตถุประสงคใน
การปฏิบตั งิ าน เปาหมายทีต่ อ งการ เงือ่ นไขดาน
ความปลอดภัยตางๆ ที่เกี่ยวของ และรับมอบ
ภารกิจจากศูนยบญ
ั ชาการฯ/ ศูนยประสานงาน
3. ที มที มค นหาและกู ภั ยทําการแบ ง
มอบงานภายในทีมใหกับสวนตางๆ ทีเกีย่ วของ
4. สวนบริหารจัดการรวมกับสวนการ
คนหาทําการประเมินสภาพพื้นที่ประสบภัยที่

ไดรับมอบภารกิจ ไดแก ดานความปลอดภัย
พื้นที่ปฏิบัติงาน การปดกั้นพื้นที่ การกําหนด
ทิศทางเขา-ออก การกําหนดแผนอพยพกรณี
การตรวจหาสารเคมีและวัตถุอันตราย การทํา
เครื่องหมายเพื่อระบุภัยอันตรายตางๆ
5. รายงานผลการประเมินสภาพพื้นที่
ประสบภัยใหสว นบริหารจัดการวางแผนการปฏิบตั ิ
การสนับสนุน (Logistics) และมอบหมายให
สวนการคนหา สวนการกูภ ยั ปฏิบตั กิ ารตามลําดับ
6. สวนบริหารจัดการ ทําหนาทีว่ างแผน
การปฏิบตั ใิ นภาพรวมทังหมด วางแผนการอพยพ
กรณีฉกุ เฉิน แผนการสงตอทางการแพทยกรณี
เจาหนาที่เกิดอุบัติเหตุ การติดตามตรวจสอบ
การปฏิบตั แิ ละการใชทรัพยากรเครือ่ งมืออุปกรณ
7. สวนการคนหา ดําเนินการคนหา
ทางกายภาพ การคนหาดวยสุนัขคนหา การ
คนหาเชิงเทคนิค พรอมทัง้ ระบุตาํ แหนงทีพ่ บผู
ประสบภัยตามแนวทางมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ใหสว นการกูภ ยั สามารถปฏิบตั กิ ารไดโดยเร็ว
(Victim Marking)
8. ส วนการกู ภั ยวางแผนการปฏิ บั ติ
โดยพิจารณาถึงภารกิจที่จะตองดําเนินในหวง

การปฏิบัติของตนเอง (มาตรฐานสากล 1 หวง
ปฏิบัติงานเทากับ 12 ชั่วโมง) การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนเจาหนาที่ การเคลื่อนยายเครื่องมือ
อุปกรณตางๆ เทาที่จําเปน
9. สวนสนับสนุน (Logistics) ทําหนาที่
สงกําลังบํารุงทั้งในเรื่องเครื่องมืออุปกรณตาม
แผนทีส่ ว นการกูภ ยั กําหนด การซอมแซมบํารุงรักษา เสบียงอาหารน้าํ ดืม่ สําหรับทีมปฏิบตั กิ าร
10. สวนการแพทยทําหนาทีส่ ํารวจและ
ใหการดูแลสุขภาพของเจาหนาที่ปฏิบัติการใน
ทีม อาจรวมถึงการปฐมพยาบาลผูประสบภัยที่
บาดเจ็บในกรณีที่ยังไมมีหนวยแพทยในพื้นที่
มารับผูประสบภัยตอ
11. สวนการกูภ ยั พิจารณาการเขาใหการ
ชวยเหลือในพื้นที่ที่มีการพังถลมของอาคารสิ่ง
ปลูกสราง โดยพิจารณาทําการค้ํายันใหมีความ
มั่นคงปลอดภัยกอนการเขาไปยังพื้นที่ดานใน
อาคาร
12. สวนการกูภ ยั ทําการตัด เจาะ ทําลาย
วัสดุสิ่งกีดขวางในการเขาพื้นที่เพื่อชวยเหลือผู
ประสบภัย (ทั้งนีอ้ าจเปนการเปดชองทางเขาออกเพือ่ ใหสนุ ขั คนหาสามารถเขาปฏิบตั กิ ารดวย)
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ปฏิบัติการคนหาและกู
ภัยในเขตเมือง (USAR Operations)
อันตรายจากการติดไฟจนเปนที
ยอมรับกอนเขา
่
าหรับทีมประเมิน
ไปดําเนินการชวยเหลือหรือครายการตรวจสอบสํ
นหา
ทีมสํารวจ/ประเมิน
จัดตั้งระบบสั่งการ
การตัดสินใจดานโลจิสติกส
ประสานผูบัญชาการเหตุการณในพื้นที่
พื้นที่คัดแยกดานการแพทย
ประสานเจาหนาที่กูภัย ในพื้นที่
พื้นที่สําหรับเครื่องมืออุปกรณ
การแบงพื้นที่ปฏิบัติงาน
พื้นที่เตรียมความพรอม
การปดระบบสาธารณูปโภค
การายงานตอเจาหนาที่ควบคุม
การจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานในภาพรวม
เริ่มตนการคนหาเชิงเทคนิค
การบรรยายสรุปผูนําทีม
กําหนด/ระบุพื้นที่จัดตั้ง BoO

13. เมื่อพบผูประสบภัย สวนการกูภัย
ทําการปฐมพยาบาลและนําพาผูป ระสบภัยออก
จากพืน้ ที่
14. สวนการกูภัยทําเครื่องหมายพื้นที่
ปฏิบัติงาน (Worksite Marking) ตามระบบ
INSARAG (International Search and Rescue
Advisory Group = คณะทีป่ รึกษาดานการคนหา
และกูภัยระหวางประเทศ)
การระบุอันตราย
15. ทําการบั นทึ กข อมู ลผู ประสบภั ย
เพลิงไหม
ภัยอันตรายบนพื้นผิว
อุทกภัย
แต ละรายตามแบบฟอร มมาตรฐานเพื่ อเก็ บ
วัตถุอันตราย/แรใยหิน
ภัยธรรมชาติ
แหลงน้ํา
รวบรวมขอมูลสําคัญและเพื่อสงตอใหกบั หนวย
แพทยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
การพังถลมซ้ํา
ทอสงทางอุตสาหกรรม
ทอน้ําทิ้ง
16. สวนบริหารจัดการ ทําหนาทีใ่ นการ
ความสูงและความลึก
ไฟฟา
สภาพอากาศ
ประเมินการปฏิบตั ใิ นภาพรวมและติดตามความ
อันตรายเหนือศีรษะ
ชุมชนทองถิ่น
ความมั่นคงปลอดภัย
คืบหนาในการปฏิบัติ รวมทั้ งการรายงานให
การสังเกตที่เกี่ยวของ: แหลงน้ํา ที่อพยพ สุขอนามัยและสุขาภิบาล
ศูนยบญ
ั ชาการฯ / ศูนยประสานงานทราบเปน
ทรัพยากรเพิ่มเติม
ระยะ (ตามที่กําหนดในหวงการรับฟงบรรยาย
สรุป ขอ 3)
ความตองการในการประเมิน ASR
ความตองการในการปฏิบัติ
17. สวนบริหารจัดการทําการสรุปผล
ความตองการในศักยภาพของทีม
แสงสองสวาง
การปฏิบัติ เพื่อรายงานตอศูนยบัญชาการฯ /
เครื่องมืออุปกรณ USAR ขนาดหนัก
ไมค้ํายัน
ศู นย ประสานงาน และเพื่ อสรุ ป เป นผลการ
การสนับสนุน ดานโลจิสติกส
พื้นที่สําหรับ USAR/โลจิสติกส
ปฏิบัตขิ องทีม
ASR (Assessment of Search & Rescue)
USAR (Urban Search and Rescue) =
อธิบายศัพท (จากตาราง)
=
การประเมิ
น
การค
น
หาและกู
ภ

ย
ั
การค
น
หาและกูภัยในเขตเมือง
BoO (Base of Operations) = ฐานปฏิบตั กิ าร
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เครือ่ งคํานวณสําหรับทีมประเมิน
วัสดุ
คอนกรีตเสริมแรง
อิฐกอ
ไม
เหล็ก
น้ํา

สูตรการคํานวณพืน้ ที่

น้ําหนักประมาณการของวัตถุ
น้ําหนักตอลูกบาศกเมตร
น้ําหนักตอ 1 ม.x1 ม.x100 ม.ม.
2,500 กิโลกรัม
250 กิโลกรัม
2,000 กิโลกรัม
200 กิโลกรัม
600 กิโลกรัม
60 กิโลกรัม
8,000 กิโลกรัม
800 กิโลกรัม
1,000 กิโลกรัม
100 กิโลกรัม

(c x 1.8) + 32
6.8948
101.9716

สูตรคํานวณ
กวาง x ยาว
ฐาน x สูง / 2
3.142 x รัศมี 2
กวาง x ยาว x สูง
3.142 x รัศมี 2 x ยาว

ขอพิจารณาในการจัดสินใจปฏิบตั กิ าร

ตารางการแปลงหนวย
เมตริก > อิมพีเรียล
คูณดวย
0.436
2.54
0.3048
0.6214
10.7643
35.3107
0.2642

รูปราง (Shape)
พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
พื้นที่รูปสามเหลี่ยม
พื้นที่รูปวงกลม
ปริมาตรลูกบาศก
ปริมาตรทรงกระบอก

หนวยอิมพีเรียล

หนวยเมตริก

ปอนด (lbs.)
นิ้ว (inch)
ฟุต (ft.)
ไมล (Mile)
ตารางฟุต
ลูกบาศกฟุต
แกลลอน
(US. Gallon)
องศาฟาเรนไฮต
กิโลปาสกาล (kPa)
กิโลนิวตัน (kN)

กิโลกรัม (kgs.)
เซนติเมตร (cm.)
เมตร (m.)
กิโลเมตร (km)
ตารางเมตร
ลูกบาศกเมตร
ลิตร (Liter)

อิมพีเรียล > เมตริก
คูณดวย
2.2046
0.03937
3.2808
1.609
0.0929
0.02832
3.785

องศาเซลเซียส
ปอนด/ตารางนิ้ว (Psi)
กิโลกรัม (Kg)

5/9 x (F-32)
0.145
0.0098

ปฏิบัติตามแนวทาง REPEAT*
การระบุประเภทของโครงสราง
การระบุการพักอาศัย/ใชงาน (พิจารณาจากชวงเวลาของวัน)
การกําหนดสาเหตุและประเภทการพังถลม
พิจารณาความเปนไปไดของการกอการราย
การกําหนดวามีพื้นที่ที่สามารถมีชีวิตรอด
การคัดแยกพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อจัดลําดับความสําคัญในการปฏิบัติ
การคิดคํานวณจํานวนผูที่ อาจรอดชีวิต
การระบุพื้นที่ที่อาจมีชีวิตรอด
การรองขอทรัพยากรเพิ่มเติม ถาตองการ
การกําหนดเจาหนาที่ความปลอดภัย
การกําหนดพื้นที่ความปลอดภัย/พื้นที่เสี่ยง/พื้นที่อันตราย (Hot/Warm/Cold zones)
รวบรวมขอมูลแผนผังของอาคารที่ ไดรับผลกระทบ
การกําหนดเจาหนาที่ปฏิบัติการคนหาและกูภัยเขตเมือง
การประสานงานเจาหนาที่ตํารวจ วิศวกรและเจาหนาที่ อื่น
การระบุโอกาสในการกูภัยเรงดวนอื่นๆ
การจัดลําดับความสําคัญและแผนปฏิบัติการ
การจัดตั้งการติดตอสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติการ
การจัดทําเอกสาร INSARAG** ใหสมบูรณ ถาตองการ

หมายเหตุ
REPEAT*
R (Reconnaissance and survey) การสํารวจ
E (Elimination of utilities) การตัดระบบ
สาธารณูปโภค
P (Primary surface search and rescue
of lightly trapped victims) การคนหาและกูภ ัย
เบื้ องตนเพื่ อชวยเหลือผู ประสบภัยที่ บาดเจ็บ
เล็กนอย
E (Explore work site for deeply trapped

victims) การสํารวจพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านเพือ่ ชวยเหลือ
ผูป ระสบภัยติดคาง
A (Access and rescue deeply trapped
victims) การเขาถึงและชวยเหลือผูประสบภัย
ติดคาง
T (Terminate operations) การสิ้นสุด
การปฏิบัตงิ าน
INSARAG** (International Search and
Rescue Advisory Group) คณะที่ปรึกษาดาน
การคนหาและกูภัยระหวางประเทศ
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ขอพิจารณาดานความปลอดภัย

การกําหนดควบคุมพื้นที่ กั้นเขตการปฏิบัติ แลละระบบความรับผิดชอบ
การพิจารณาการใหบริการของอาคารและสาธารณูปโภค
การตรวจสอบ GEO (Gas, Electricity, Observe = กาซ ไฟฟา และการสังเกต)
การพิจารณาเหตุการณที่เกี่ยวของกับการกอการรายและความเสี่ยงตอเนื่อง
การพิจารณาการพังถลม ซ้ําและภัยอันตรายอื่น
การประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานคนหาและกูภัยในเขตเมืองแบบสมบูรณ
การจัดตั้งและการประชาสัมพันธถึงอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลขั้นต่ํา
การบรรยายสรุปผูปฏิบัติการกอนการเขาพื้นที่
การจัดทําเครื่องหมายพื้นที่ปลอดภัยสํารับเสนทางและพื้นที่ หลบภัย
การพิจารณาสภาพอากาศและการพยากรณทิศทางลม
มั่นใจวาทรัพยากรดานการแพทยสามารถใชงานได
มั่นใจวาทรัพยากรดานการปองกัน และระงับอัคคีภัยสามารถใชงานได
การตรวจสอบและประเมินสภาพอันตราย
กอนเขาไปคนหาและชวยเหลือในอาคารถลม
กอนทีท่ มี กูภ ยั จะเขาไปปฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่
อาคารถลม ทีมปฏิบตั กิ ารตองประเมินอันตราย
เบือ้ งตนดังตอไปนี้
1. อันตรายจากการทรุดตัวของโครงสราง
หรืออันตรายจากกายภาพภายนอกอื่นๆ หาก
พื้นที่หรือโครงสรางนั้นมีความเสี่ยงสูง จะตอง
ดําเนินการใหเกิดความปลอดภัยหรือเปนความ
เสี่ยงที่ ยอมรับได และไดรับการเห็นชอบจาก
หัวหนาทีมกอนเขาไปดําเนินการคนหาทุกครั้ง
2. อันตรายจากสภาพบรรยากาศอันตราย
อยางนอยจะตองประกอบดวย
2.1 ออกซิเจนภายในพืน้ ทีต่ า่ํ กวา 19.5 %
หรือสูงกวา 23.5 %
2.2 อันตรายจากสารติดไฟ (LEL) ถาชีบ้ ง
วา มีปริมาณสารติดไฟตัง้ แต 1 เปอรเซนตขนึ้ ไป
จะตองดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุทมี่ าของ
สารติดไฟดังกลาวหากจําเปนตองเขาไปชวยเหลือ
หรือคนหาในสภาพอันตรายจากสารติดไฟดังกลาว
ตองดําเนินการหามาตรการปองกันและควบคุม
อันตรายจากการติดไฟจนเปนที่ ยอมรับกอน
เขาไปดําเนินการชวยเหลือหรือคนหา
2.3 อันตรายจากความเขมขนของสาร
เคมีซึ่งอาจสะสมอยูในพื้นที่ ถาชีบงวามีความ
เขมขนของสารเคมีระเหยงาย (VOCs) มีความ
เขมขนเกิน1 PPM จะตองดําเนินการตรวจสอบ
หาสาเหตุและกําหนดมาตรการขั้ นตอนความ
ปลอดภัยใหเปนทีย่ อมรับไดกอ นดําเนินการเขา

ไปคนหาหรือชวยเหลือ
2.4 อันตรายกายภาพทัว่ ไป ตามลักษณะ
ประเภท และความเสีย่ งของอาคาร เชน อาคาร
จัดเก็บสารเคมี รังสี สารกัดกรอน อาคารโรงงาน
ฯลฯ ถ าสภาพพื้ นที่ หรื ออาคารมี ความเสี่ ยง
ดังกลาว จะตองดําเนินการชวยเหลือและคนหา
อยางรอบคอบและระมัดระวัง ทัง้ นี้ จะตองมีทมี
ตรวจตราและเฝาระวังความเสี่ยง
2.5 อันตรายจากสัตวมี พิษ ตลอดถึง
เชื้อโรคตางๆ ที่อาจเขาสูรางกาย หากชีบงวามี
ความเสีย่ งดังกลาว จะตองดําเนินการปองกันให
เกิดความปลอดภั ยกอนดําเนิ นการกู ภั ยหรื อ
ชวยเหลือ
2.6 อันตรายจากพลังงานไฟฟา ซึ่งให
รวมถึงพลังงานไฟฟาที่อาจสะสมอยูในรูปของ
วงจร Circuit แบตเตอรี่ซึ่งมีไฟฟาสะสม จะตอง
ดําเนินการควบคุมหรือตรวจสอบเพือ่ เชือ่ มัน่ วา
ปราศจากแหลงพลังงานดังกลาว

2.7 ความเสีย่ งจากฟาผาขณะดําเนินการ
คนหาและชวยเหลือผูประสบภัย หากมีฝนฟา
คะนองและมีฟา ผาในระยะ 5 กิโลเมตรจากพืน้ ที่
เกิดภัย ใหหยุดดําเนินการคนหา และถอนตัว
ไปยังพืน้ ที่ปลอดภัยจากฟาผา
2.8 อันตรายจาก ฝุน ผง ใยแกว ถาสภาพ
พืน้ ทีม่ คี วามเสีย่ งดังกลาว จะตองดําเนินการหา
มาตรการป องกั นให เป นที่ ยอมรั บได ก อนจะ
ดําเนินการเขาไปคนหาหรือชวยเหลือ
2.9. อั นตรายจากแผ นดิ นไหวหรื อ
ภูเขาไฟระเบิด ในขณะดําเนินการเขาคนหาและ

SAFET Y LIFE 4

ผลกระทบกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย
ในระดับที่ ไมกอใหเกิดการพิการหรือสูญเสีย
อวัยวะ
แนวทางการตัดสินใจภายใตสภาวะ
ความเสีย่ ง
1. เปนสภาพพืน้ ทีซ่ ึ่งมีความเสีย่ งสูง แต
เราเสีย่ งเพือ่ ชวยชีวติ ผูป ระสบภัยซึง่ ประเมินแลว
เล็งเห็นวาสามารถบรรลุผลการชวยเหลือนัน้ ได
โดยผานการประเมินจากผูเ ชีย่ วชาญ หรือไดรบั
การอนุตใิ หปฏิบตั กิ ารจากหัวหนางานกอนทุกครัง้
2. เปนความเสีย่ งระดับปานกลาง แตเรา
เสี่ยงเขาไปเพื่อปกปองทรัพยสินอันสําคัญเปน
ทรัพยสนิ หายากมีคณ
ุ คา เพียงพอตอความเสีย่ ง
ซึง่ หากไมดาํ เนินการแลว สิง่ นัน้ อาจสูญสิน้ หรือ
สูญพันธุ

สัญญาณฉุกเฉิน
สัญญาณเสียงยาว 1 ครั้ง นาน 3 วินาที
หยุดการปฏิบัติ / ทั้งหมดเงียบ

ชวยเหลือ จะตองมีมาตรการเฝาระวังภัยจาก
แผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด
ข อ ควรพิ จ ารณาเพื่ อประกอบการ
ตัดสินใจเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านภายใตสภาวะ
ความเสีย่ ง
ความเสี่ยงสูง หมายถึง ความเสี่ยงจาก
สภาพแวดลอมหรือพืน้ ทีเ่ กิดเหตุซงึ่ ประเมินแลว
เล็งเห็นวามีโอกาสกอใหเกิดอันตรายหรือผล
กระทบตอรางกายหรือสุขภาพของผูชวยเหลือ

สัญญาณเสียงสั้น 3 ครั้ง ระยะหางแตละครั้ง
1 วินาที ตอเนื่องจนกวาพื้น ที่จะเคลียร

อพยพออกจากพื้ นที่

สัญญาณเสียงยาว 1 ครั้ง สั้น 1 ครั้ง

ใหปฏิบัติงานตอไป

หรือทีมปฏิบัติการในระดับทีอ่ าจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวยถึงขั้ นพิการหรือสูญเสีย
ชีวิตซึ่งเปนผลมาจากการปฏิบัติการชวยเหลือ
ดังกลาว
ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ความ
เสี่ยงจากสภาพแวดลอมหรือพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่ง
ประเมินแลวเล็งเห็นวามีโอกาสกอใหเกิดอันตราย
หรื อผลกระทบต อร างกายหรื อสุ ขภาพของผู
ชวยเหลือหรือทีมปฏิบัติการในระดับที่อาจสง

3. การทํางานบนสภาพความเสีย่ งทีไ่ มมี
ความเสีย่ งซึง่ เปนกระบวนการทีผ่ า นการประเมิน
ความเสีย่ ง มีการวางแผน กลัน่ กรอง และควบคุม
ความเสีย่ งตามขัน้ ตอนและกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ของทีม
หลักพืน้ ฐานในการปฏิบตั ิ
1. ประเมินสถานการณโดยรอบ
2. การประเมินศักยภาพทีมและวิธีการ
ในการชวยเหลือ
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3. ควบคุมความปลอดภัยของพื้นที่ ใน
การปฏิบัตงิ าน
4. การวางแผน กําหนดวิธีการในการ
ปฏิบัติ
5. แผนการสนับสนุนทางเทคนิค
6. แผนอพยพกรณีฉุกเฉิน
7. การปฐมพยาบาล เคลื่อนยาย และ
สงตอผูประสบภัย
ภัยอันตราย (หากจําเปน)
เสนแนวขวางวาดไวในพืน้ ทีป่ ฏิบตั ิ
งานทีเ่ สร็จสิน้ ไปแลวเพือ่ ระบุวา ไมมี
ความจําเปนตองปฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่
นี้อีกตอไป

การทําเครื่องหมาย
พื้นที่ปฏิบัติงาน
(Worksite Marking)

รหัสพื้นที่ปฏิบัติงาน
(Worksite ID)

- รหัสทีม
- ระดั บของการประเมิ น การ
คนหาและกูภัยที่ทําเสร็จสิ้นแลว
(ASR Level completed)
- วันที่ (วัน/เดือน)

การคัดแยกผู ประสบภัย

การปดกั้น ควบคุมพื้นที่
พืน้ ทีป่ ฏิบัตงิ าน (Operational Work Zone)

แสดงถึงขอบเขตพืน้ ทีเ่ พือ่ แยกเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน
ออกจากประชาชนทัว่ ไปและผูไ มมสี ว นเกีย่ วของ

พืน้ ทีอ่ ันตราย (Hazard zone)

แสดงถึงการกัน้ เขตพืน้ ทีอ่ นั ตรายซึง่ บงบอก
วาเจาหนาทีท่ กุ คนไมควรเขาพืน้ ทีด่ งั กลาว

เครื่องหมายการเคลียรพื้นที่อยางรวดเร็ว
(Rapid Clearance Marking - RCM)

ไมมผี ปู ระสบภัยใดๆ แลวในพืน้ ที่
เทียบเทา กับ ASR 5 สมบูรณ

ไมมผี ปู ระสบภัยทีร่ อดชีวติ
และมีเพียง “ผูเสียชีวิต” เทานัน้ (Deceased Only)
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การทําเครือ่ งหมายผูป ระสบภัย (Victim Marking)
คําอธิบาย

ตัวอยาง

ตัวอักษร “V” ตัวใหญใ ชในตําแหน งที่ ตั้ งซึ่ งมี ผู ประสบภั ยทุ กคนที่ อาจรอดชี วิต
หรือเสียชีวิต
ลูกศรที่ระบุเพิ่มจากตัวอักษร “V” เพื่อระบุตําแหนงที่ตั้งที่ชัดเจน (หากตองการ)

ตัวอักษร “V” อาจเปนไดทั้ง :
- ตัวอักษร “แอล (L)” ที่ยืนยันถึงผูประสบภัยที่มีชีวิตอยู ตามดวยหมายเลข (เชน “สอง”)
ที่ระบุจํานวนของผูประสบภัยที่มีชีวิตในสานที่นั้น เชน “L-2”, “L-3” เปนตน และ/หรือ
ตัวอักษร “ดี (D)” ยืนยันถึงผูประสบภัยที่เสียชีวิต ตามดวยจํานวน (เชน “D-3”, “D-4”
เปนตน

L-1
D-1

เมื่อมีการเคลื่ อนยายผู บาดเจ็บและผู เสียชีวิตออกจากสถานที่ ใหขีดฆาพรอมทั้ ง
ทําขอมูลใหเปนปจจุบัน (หากตองการ) ดังนี้ คือ “L-2” อาจถูกขีดฆาออก และเขียน
“L-1” เพื่อระบุวายังคงเหลือผูประสบภัยที่รอดชีวิตอีกเพียงหนึ่งคนเทานั้น

เมื่อขีดฆาตัวอักษร “แอล (L)” และ/หรือ ตัวอักษร “ดี (D)” ทั้งหมดออกแลว
หมายถึงวาผูประสบภัยทั้งหมดเทาที่มีขอมูลไดถูกชวยเหลือและเคลื่อนยายออกจาก
สถานที่แลว

L-2
D-1
L-1
L-1
D-1

การค้าํ ยัน/การเสริมความมัน่ คงแข็งแรง
 ทางเขาและทางออก
การประเมินระดับการคนหาและกูภ ยั พื้นที่ปฏิบตั ิงาน
 ภัยอันตรายอื่น
(Assessment, Search and Rescue Levels: ASR)
 ภาพรวมสถานการณ รวมทัง้ ภาพราง
 รูปแบบการพังถลม
เทคนิคการประเมินระดับการคนหาและ พื้นที่ประสบภัยถามี
 การติดตอสือ
่ สารอืน่ ๆ กับผูป ระสบภัย
กูภยั มี 5 ระดับ ดังตอไปนี้
 รายละเอียดเฉพาะของการปฏิบต
ั งิ าน
 ขอมูลอื่นที่รวบรวมไดจากเหตุการณ
ระดับการคนหาและกูภัย
 รายชื่อบุคคลที่เขาในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ความหมาย
(ASR Level)
 รายละเอียดของผูเสียชีวิต
ASR 1
การประเมินพื้นที่ในวงกวาง (Wide Area Assessment)
 การสังเกตสิง่ ผิดปกตินา
 สงสัยอืน่ ๆ
 การประชุมและการตัดสินใจ
การประเมินแบบแบงสวน (Sector Assessment) หรือการ
ASR 2
 การตัดสินใจที่สา
ํ คัญในการปฏิบตั ิ
ระบุพื้นที่กูภัยที่มีผูรอดชีวิตอยางเฉพาะเจาะจง
 การบันทึกภาพถายหากสามารถทําได
ASR 3
การคนหาและกูภัยอยางรวดเร็ว (Rapid Search and Rescue)
หมายเหตุ กรณีทวี่ ศิ วกรรมสถานฯ (วสท.)
ASR 4
การคนหาและกูภัยเต็มรูปแบบ (Full Search and Rescue)
เขาถึงพืน้ ทีแ่ ละทําการประเมินโครงสรางแลวจะ
การคนหาอยางครอบคลุมทั้งหมดและการกูรางผูเสียชีวิต
ระบุระดับความปลอดภัยในการใชอาคาร ดังนี้
ASR 5
(Total Coverage Search and Recovery)
สีแดง = ตองมีวิศวกรใหคําแนะนํา
สีเหลือง = ควรมีวิศวกรใหคําแนะนํา
ASR 3 การคนหา
ASR 4 การคนหา
สีเขียว = สามารถพิจารณาเขาพื้นที่ได
การจําแนกโครงสราง (Structural Triage)
และกูภยั อยางรวดเร็ว และกูภยั เต็มรูปแบบ
ยืนยันผูประสบภัยมีชีวิต
A
B
ไมมีขอมูลผูประสบภัย ชองวางขนาดใหญ
C
E
ไมมีขอมูลผูประสบภัย ชองวางขนาดเล็ก
D
F
หมายเหตุ : การทําเครือ่ งหมายควรมีความสูงอยางนอย 50 เซนติเมตร และมองเห็นไดชดั



ข อมู ล สํา คั ญของสถานการณ ที่ ควร คนหาและกูภัยเขตเมือง
บันทึก
 ตารางพิกัด แผนที่ พิกั ดอางอิ งทาง
ตัวอยางของขอมูลทีค่ วรบันทึก
ภูมิศาสตร GPS
 รายละเอียดของหนวยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ
 พืน
้ ทีท่ คี่ น หาแลว/พืน้ ทีย่ งั ไมไดคน หา
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รูปแบบการพังถลม (Collapse patterns)

“V”

“Lean to”

“Pancake”

“A”

“Cantilever”
ตรวจระดับความรูส กึ ตัว ( AVPU : Alert
รูส กึ ตัวดี, Verbal ตอบสนองตอเสียงเรียก, Pain
ตอบสนองต อความเจ็ บ ปวด, Unconscious
หมดสติ ไมรูสึกตัว)
 ทําการตรวจหาบาดแผลที่ มี ก ารเสี ย
เลือดมาก (Exsanguinations) แลวทําการปด
แผลหามเลือด
 การประเมินทางเดินหายใจ (Airway)
การมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ
 ลักษณะการหายใจ (Breathing) การ
หายใจลําบาก หายใจหอบเหนือ่ ย หายใจมีเสียง
ครืดคราด ไมมีลมหายใจ


“Lean over”

Inwards/Outwards

“Progressive”

Curtain fall

การปฐมพยาบาลในทีเ่ กิดเหตุ
หลักการชวยชีวติ ในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน
1. ประเมินสถานการณ
 ประเมินความปลอดภัยของสถานการณ
และสิ่งแวดลอม
 สวมใส อุ ป กรณ ป อ งกั น ตนเองเพื่ อ
ปองกันการแพรกระจายเชื้อ
 ประเมิ น ความรุ น แรงและกลไกการ
บาดเจ็บของผูประสบภัย
 ประเมิ น จํานวนผู ป ระสบภั ย เพื่ อ ขอ
ความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

90 degree angle



ขอความช วยเหลื อจากหน วยงานที่

เกี่ยวของ
2. ความปลอดภัยของผู ชวยเหลือและ
ผูประสบภัย
 ความพรอมของผูช
 ว ยเหลือและอุปกรณ
ชวยชีวิต
 การตัดสินใจและวิธีเขาชวยเหลือ
 การไหลเวี ย นโลหิ ต (Circulation)
 การปองกั นอั นตรายใหผู ปวยไมเกิด
จังหวะการเตนของชีพจร จํานวนครัง้ ของชีพจร
การบาดเจ็บเพิ่มขึ้น
หรือภาวะไมมีชีพจร
3. การประเมินอาการผู ปวย (AVPU/
4. ปฐมพยาบาลเบือ้ งตนและรองขอการ
ABC)
สนับสนุนจากทีมแพทยขั้นสูง
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แผนผังการคัดแยกทางการแพทย (Medical Triage)
การคัดแยกทางการแพทย
(Medical Triage)
ลงทะเบียน
ผูรอดชีวิต

ผูบาดเจ็บ
ใช

สามารถเดินได

หายใจไดเอง

ไมใช

ลําดับที่ 3
สีเขียว รอได

เปดทางเดิน
หายใจ

ไมใช

เสียชีวิต

ใช
อัตราการหายใจ

< 10 ครั้ง/นาที
> 29 ครั้ง/นาที

10-29 ครั้ง/นาที

ลําดับที่ 1
สีแดง ชวยทันที

มากกวา 120 ครั้ง/นาที

การเต นของชีพจร
นอยกวา 120 ครั้ง/นาที

ลําดับที่ 2
สีเหลือง เรงดวน

ASR Level (Assessment of Search &
Rescue Level) = ระดับของการประเมินการ
คนหาและกูภัย
BMS (BoO Medical Station) = ฐาน
ปฏิบัติการทางการแพทย
BoO (Base of Operations) = ฐาน
ปฏิบัติการ
CP (Command Post) = จุดบัญชาการ
DVI (Disaster Victim Identification) =
การพิสจู นอตั ลักษณบคุ คล
GIS (Geographic Information System)
= ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
GPS (Global Position System) = ระบบ
GPS หรือการกําหนดพิกัดบนโลก
Hazmat (Hazardous material) = วัตถุ
อันตราย
IATA (International Air Transport Association) = สมาคมขนสงทางอากาศระหวาง

ระบบพิกดั ภูมศิ าสตร (Global Positioning
คาละติจูด=เสนรุง และ ลองติจูด=เสนแวง (Latitude and Longitude)
System - GPS)
ละติจดู =เสนรุง (เหนือ/ใต) จะถูกใชเพือ่ อางถึงกอนการใชลองติจูด=เสนแวง (ตะวันออก/ตะวันตก)
คาตัวเลขในแผนที่ (Map Datum) หมายถึง
เสมอ
North Pole
การใชละติจูด = เสนรุง
ตัวเลขทีอ่ า งถึงในระบบกริดบนพืน้ ผิวโลกซึง่ อางอิง Prime Meridian
Equater
หากใชคา + จะหมายถึงพื้นที่เหนือบริเวณ
จากสถานทีต่ งั้ ของพิกดั รวม หนวย GPS จะตอง
เส นศู นย สู ตร (N) และหากใช ค า - จะหมายถึ ง
กําหนดคาทีถ่ กู ตองเพือ่ ใหสอดคลองตรงกันกับ
พืน้ ทีใ่ ตเสนศูนยสตู ร(S)
East
West
Map Datum ที่ใชบอกพิกัดรวมนั้นๆ
การใชลองติจดู =เสนแวง
มาตรฐานของ GPS datum นิยมใช WGSจะใชคา 0-180 ํ หากใชคา + จะหมายถึง
84 ซึ่งถูกนํามาใชในระบบ INSARAG, Google
พืน้ ทีด่ า นตะวันออก (E) และหากใชคา - จะหมายถึง
Latitude
Earth และ Google Maps
Longitude
พื้นทีด่ านตะวันตก (W)
South Pole
แบบฟอรม INSARAG จะใชรปู แบบองศา
ทศนิยม (Decimal Degree) ไดแก DDD.DDDD*
ซึ่งจะมีคาความแมนยําในระยะ 10 ม.
อักษรยอและความหมาย (Acronym ประเทศ
*https://www.researchgate.net/figure/ Directory)
ICAO (International Civil Aviation OrLatitude-and-Longitude-representation_
AAR (After Action Report) = รายงานผล ganization) = องคการการบินพลเรือนระหวาง
fig5_288530122
ประเทศ
การปฏิบัตงิ าน
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รูปแบบพิกัด ละติจูด-ลองติจูด แบบงาย
รูปแบบ
รายละเอียด
ตัวอยาง
องศา นาที วินาที
33°59’51.0”S
DDD° MM’ SS.S”
(Degrees, Minutes & Seconds)
150°51’27.8”E
องศา นาทีทศนิยม
33°59.850’S
DDD° MM.MMM’
(Degrees & Decimal Minutes)
150°51.463’E
DDD.DDDD°
องศาทศนิยม
-33.9975
(Decimal Degrees)
150.8577
ตัวอยางทั้ง 3 รูปแบบดานบนเปนสถานที่ตั้งเดียวกัน แตกตางกันในรูปแบบที่ใชระบุ
โดยจะเห็นไดวา คา – เปนการระบุถึงพื้นที่ใตเสนศูนยสูตร
สูตรการแปลงคา ละติจดู -ลองติจดู

จาก
DDD° MM’ SS.S”
องศา นาที วินาที

เปน
DDD° MM.MMM’
องศา นาทีทศนิยม

ตัวอยาง33°59’51.0”S

จาก
DDD° MM.MMM’
องศา นาทีทศนิยม

เปน
DDD.DDDD°
องศาทศนิยม

ตัวอยาง33°59.805’S

การแปลงคา
องศา = องศา

นาที = นาที + (วินาที/60)

59’51.0
= 59 + (51.0 / 60)
33 = 33
= 59 + 0.850
= 59.850
= 33°59.850’S

การแปลงคา
องศา = องศา

นาทีทศนิยม = นาที/60

59.850
= 59.850 / 60
33 = 33
= 0.9975
= -33.9975°
(เครื่องหมาย - หมายถึง S ใตเสนศูนยสูตร)

ICT (Information & Communication
Technology) = เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
INSARAG (International Search and
Rescue Advisory Group) = คณะทีป่ รึกษาดาน
การคนหาและกูภัยระหวางประเทศ
LEMA (Local Emergency Management
Authority) = หนวยงานจัดการสาธารณภัยของ
ประเทศที่ประสบภัยพิบัติ
LO (Liaison Officer) = เจ าหน า ที่
ประสานงาน
MEDEVAC (Medical Evacuation) =
การเคลื่อนยายทางการแพทย
OCHA (Office for Coordination of
Humanitarian Affairs) = สํานักงานเพื่อการ
ประสานงานดานมนุษยธรรมแหงสหประชาชาติ
OSOCC (On-Site Operations Coordination Centre) = ศูนยประสานการปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่
PPE (Personal Protective Equipment)
= อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
RC/HC (Resident Coordinator/ Humanitarian Coordinator) = ผูประสานงานองคกร
สหประชาชาติประจําประเทศ/ผูประสานงาน
ดานมนุษยธรรม
RCM (Rapid Clearance Marking System)
= ระบบการทําเครื่ องหมายการเคลี ยรพื้ นที่
อยางรวดเร็ว
RDC (Reception / Departure Centre)
= ศูนยรบั และสงกลับผูป ฏิบตั งิ านของทีมคนหา
และกูภัย
SAR (Search and Rescue) = การคนหา
และกูภัย
SOPs (Standard Operating Procedures)
= ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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ลางมือทุกครัง้ กอนรับประทานอาหาร
ลางมือทุกครั้งภายหลังใชหองสุขา
 ทําความสะอาดรั ก แร ขาหนี บ และ
หลัง เปนประจําทุกวัน
 โกนหนวดเฉพาะจําเป น เท านั้ น เพื่ อ
ปองกันการติดเชือ้
 บวนปากดวยน้ําดื่มที่สะอาด
 ดูแลรักษาพื้นที่สะอาด พื้นที่สกปรก
ภายในฐานปฏิบัติการใหเรียบรอย
ความเหน็ดเหนื่อย (Fatigue)
 แนะนําใหพก
ั ผอนทุกครัง้ เมือ่ มีโอกาส
 พยายามนอนหลับในขณะเดินทาง
 งดคาเฟอีนกอนเวลาจะนอนหลับ
 กําหนดพื้นทีเ่ งียบของฐานปฏิบต
ั ิการ
สําหรับใชนอนหลับ
 เกรงใจผูอ
 ื่นที่กําลังจะนอนหลับ
 ป ด เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารขณะที่ จ ะนอน
ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน
 เคารพความตองการของผูอน
ื่ เสมอ
ภาวะขาดน้ํา (Dehydration)
 ดื่ มน้ําอยางสม่ําเสมอ เราจะสูญเสีย
น้ํา 1-2 ลิตรตอชั่วโมง กรณีทํางานหนัก



UCC (USAR Coordination Cell) = หนวย
ประสานงานดานการคนหาและกูภ ยั ในเขตเมือง
UNDAC (United Nation Disaster
Assessment and Coordination) = ทีมประเมิน
สถานการณภยั พิบตั แิ ละประสานงานขององคการ
สหประชาชาติ
UNDSS (United Nation Department of
Safety and Security) = หนวยรักษาความปลอดภัย
และความมั่นคงขององคการสหประชาชาติ
USAR (Urban Se arch and Rescue) =
การคนหาและกูภัยในเขตเมือง
VO (Virtual On-Site Operations
Coordination Centre) = ศูนยประสานการปฏิบตั ิ
ในพื้นที่ในระบบออนไลน
การสัง่ ใชทมี คนหาและกูภ ยั ในเขตเมือง
(Activation of the USAR team)
การปฏิบตั งิ านภายในประเทศ
 ที มจะออกปฏิ บั ติ ก ารเมื่ อได รั บ การ
อนุ มั ติ จ ากผู บั ญชาการป อ งกั นและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ และ/หรือ ผูอ าํ นวยการกลาง
 ปฏิ บั ติ ตามแผนการป องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558
การปฏิบตั งิ านในตางประเทศ
 ที มจะออกปฏิ บั ติ ก ารเมื่ อได รั บ การ
รองขอจากประเทศที่ประสบภัย และไดรับการ
อนุมัติจากรัฐบาลไทย
 ทีมจะออกปฏิบัติการเมื่อรัฐบาลไทย
เสนอใหความชวยเหลือและประเทศทีป่ ระสบภัย
ตอบรับการชวยเหลือนั้น
 เมื่อไดรับการอนุมัติจากผูบัญชาการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และ/
หรือ ผูอํานวยการกลาง
 เจาหนาทีท
่ มี่ อี าการเจ็บปวยภายใน 2

 อาการกระหายน้า
ํ บงบอกถึงการขาดสัปดาหกอ นออกปฏิบตั กิ ารจะไมสามารถเขารวม
น้ํารุนแรง เราลดการขาดน้ําไดโดยการดื่มน้ํา
ปฏิบัติการนี้ได
 เมือ
่ เกิดภัยพิบตั ิขนาดใหญ จะติดตาม กอนมีอาการกระหายน้ํา
 สี เหลื องเข มของป ส สาวะบ ง บอกถึ ง
ขอมูลสถานการณไดจากศูนยประสานการปฏิบตั ิ
การขาดน้ํา
ในพื้นที่ระบบออนไลน (VO)
 คาเฟอีนมีผลใหเกิดการขาดน้ํา
ขอควรปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
สุขอนามัยสวนบุคคล (Personal Hygiene)
 ดืม
่ น้าํ จากขวดเทานั้น
 ลางมือเปนประจําดวยน้าํ สะอาดและสบู
 น้ําแข็งไมปลอดภัยตอสุขภาพเพราะ
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ถูกแชแข็งมา
 หามดื่มแอลกอฮอล
สารอาหาร (Nutrition)
รับประทานอาหารอยางเพียงพอตอการ
ดํารงชีวิต
 การรับประทานอาหารทีป
่ รุงรอน/เย็น
จะตองเปนอาหารที่รอนหรือเย็นจริงๆ เทานั้น
 อยาปลอยใหอาหารทีป
่ รุงรอนทิง้ ไวจน
เย็นกอนรับประทาน
 เมื่อปฏิบัติงานตางประเทศ หามรับประทานอาหารที่บริจาคโดยชุมชนทองถิ่น
 กฎโดยทั่วไป อาหารที่ปลอดภัยจะถูก
บรรจุอยูในที่เก็บอาหารของหนวยงานเทานั้น
ความปลอดภัยทีมคนหาและกูภัยใน
เขตเมือง (USAR Team Safety)
 กระเป าประจํา ตั ว ควรมี อาหารและ
น้ําดื่มเพียงพอสําหรับ 24 ชั่วโมงเสมอ
 พกหนังสือเดินทางติดตัวตลอดเวลา
หากเปนไปได
 ระลึกเสมอวาการอพยพอาจจะเกิดขึน
้
ไดทุกเวลา
 เตรียมพรอมเครื่องแบบและอุปกรณ
ปองกันภัยสวนบุคคล (PPE) ตลอดเวลา รวมทัง้
ระหวางการนอนหลับหรือพักผอน
 เฝาระวังในเรื่ องอัคคีภัยเสมอ ทั้งใน
ฐานปฏิบัติการและพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
 หามนําเครือ
่ งแบบ อุปกรณปฏิบตั งิ าน
ที่สกปรกเขาไปยังพื้นที่ปกติ
 จะต อ งทราบจุ ด รวมพล/จุ ด อพยพ
ฉุกเฉินเสมอ
 อยาเขาใกลสุนัข แมว และสัตวอื่นๆ
ความมัน่ คงปลอดภัย (Security)
 ฐานปฏิบัติการเปนพื้นที่ปลอดภัย
 ไม อนุ ญ าตบุ ค คลที่ ไ ม ใช ส มาชิ ก ที ม
คนหาและกูภ ยั เขาในพืน้ ทีอ่ าศัยของฐานปฏิบตั กิ าร
โดยไมไดรับอนุญาตจากหัวหนาทีมผูควบคุม
 ประเด็ นในเรื่ องการรั กษาความ
ปลอดภัยทั้ งหมดจะตองรายงานตอจาหนาที่
ประสานงานดานการรักษาความปลอดภัยทันที
 ควรกําหนดพืน
้ ทีร่ ะดมพล/อพยพ ทั้ง
ในฐานปฏิบัติการและพื้นที่ปฏิบัติงาน
สุขภาพเทา
 ใช ร ะบบการควบคุ ม การเข า -ออก
 ดูแลเทาใหสะอาดและแหงอยูเสมอ
พื้นที่ ตลอดเวลา
 ลางเทาดวยน้ําและยาฆาเชื้ อทุกครั้ ง
 หามออกจากฐานปฏิบต
ั กิ ารหรือพืน้ ที เชา/เย็น
ปฏิบตั งิ านโดยไมไดรบั อนุญาตจากหัวหนาทีมผู
 ใชครีมปองกันเชื้อรา หากสงสัยวามี
ควบคุม
การติดเชื้อ

อยาเดินเทาเปลา แมในขณะที่อยูใน
ฐานปฏิบัตกิ าร
 รายงานการบาดเจ็บของเทา แมวา
 จะ
เปนเหตุเล็กนอยก็ตาม
สื่อสังคม (Social Media)
 ไม อ นุ ญ าตให ส มาชิ ก ที มค น หาและ
กูภ ยั ทีร่ ว มปฏิบตั กิ ารใชสอื่ สังคมใดๆ ในระหวาง
หวงการปฏิบัตงิ าน
 รูปภาพ / วีดีโอที่ บันทึกในห วงการ


ปฏิบตั งิ านถือเปนทรัพยสนิ ของรัฐและไมอนุญาต
ใหนําไปใชโดยไมไดรับความยินยอม
จรรยาบรรณเจาหนาทีค่ น หาและกูภ ยั
1. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ
ดวยความซือ่ สัตย เสมอภาค ไมเลือกเพศ ศาสนา
วรรณะ และปฏิบัติดวยความเทาเทียมกัน
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และไมเกินความจําเปน)
7. ไม ให ข อมู ลที่ ผิ ด พลาดหรื อทําให
เขาใจผิดสําหรับการใหขอมูลอยางเปนทางการ
8. ดําเนินการตามขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสมและ
เปดเผยเพือ่ หลีกเลีย่ งความขัดแยง (ดําเนินการ
ตามความเปนจริงและเห็นไดชัด)
9. ไม นําข อมู ลภายในมาใช อย า งผิ ด
วัตถุประสงค ไมเหมาะสม หรือการใชตําแหนง
อํานาจหนาที่ในทางที่เปนประโยชนแกตน
10. ปฏิบัติตนในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ
2. ขยันและเอาใจใสในบทบาททีร่ บั ผิดชอบ และสมเหตุสมผล
อยางเต็มความสามารถตลอดเวลา
3. ปฏิ บัติตอผู อื่ นดวยความเคารพ มี
5. มีความเปนมืออาชีพ รักษาความนา
11. ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับจรรยามารยาทและเห็นอกเห็นใจโดยไมมีพฤติกรรม เชื่อถือไดเปนอยางดีและเหมาะสม
บรรณเจาหนาที่คนหาและกูภัย
ขมขูหรือรังควาน
6. ใช ทรั พยากรให เหมาะสมกั บการ
12. ไมอนุญาตใหสมาชิกทีมคนหาและ
4. ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ปฏิ บั ติ งาน (มี ความเพี ยงพอ เหมาะสม
กูภ ยั ทีร่ ว มปฏิบตั กิ ารใชสอื่ สังคมใดๆ ในระหวาง
ระบบการติดตอสื่อสาร : คลื่นความถี่สําหรับการประสานงานรวม
หวงการปฏิบัตงิ าน
13. รูปภาพ / วีดีโอ ทีบ่ ันทึกในหวงการ
คลื่นความถี่สําหรับการประสานงานรวมระหวางหนวยงานของรัฐ
ปฏิ บั ติ ง านถื อเป น ทรั พย สิ นของรั ฐ และไม
ยานความถี่ / ระบบ
คลื่นความถี่ (MHz)
การใชงาน
อนุญาตใหนําไปใชโดยไมไดรับความยินยอม
HF / SSB
4.866
ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน
ระบบการติดตอสือ่ สาร
4.869 / 7.529 / 7.715 / 9.916 ชองสื่อสาร
คลืน่ ความถีส่ าํ หรับการประสานงานรวม
VHF / FM
161.200
ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน
หั วหน า ผู ควบคุ ม ที มค น หาและกู ภั ย
จะต องทําการจั ดตั้ งและวางระบบการติ ดต อ
137.425 / 142.425 /
ชองสื่อสาร (Simplex)
สือ่ สารเพือ่ ใหทมี สามารถดํารงการติดตอสือ่ สาร
147.425 / 166.475 /171.475
ไดตลอดเวลา และมีความเปนเอกภาพในการ
UHF / FM
449.025
ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน
บริหารจัดการ
444.025
ชองสื่อสาร
ภาคผนวก
คลื่นความถี่สําหรับการประสานงานรวมระหวางหนวยงานของรัฐ และประชาชน
บัญชีรายชือ่ ผูต ดิ ตอ
ศู น ย นิ ร ภั ย กรมป อ งกั น และบรรเทา
ยานความถี่ / ระบบ
คลื่นความถี่ (MHz)
การใชงาน
สาธารณภัย 1784
HF / SSB หรือ 27.155 / 27.215
ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
HF / AM หรือ
(เฉพาะสถานีในกิจการทางทะเล
กทม. 199
HF / FM
เทานั้น )
ศูนยเอราวัณ กรุงเทพมหานคร 1646
VHF / FM
78.5 / 145.000 /245.000 /
ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน
ศู น ย น เรนทร กระทรวงสาธารณสุ ข
245.500
1669
วิ ศวกรรมสถานแห งประเทศไทยฯ
161.200
ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน
0 2184 4600 - 9
(เฉพาะนิติบุคคล หรือหนวยงาน
กรมควบคุมมลพิษ (เหตุสารเคมี/วัตถุ
ของรัฐที่ไดรับอนุญาตใหใชคลื่น
อันตราย) 1650
ความถี่ยาน VHF แลวเทานั้น )
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (เหตุรังสี)
คลื่นความถี่สําหรับการประสานงานรวมระหวางหนวยงานของรัฐ และมูลนิธิหรือ
08 9200 6243
ตํารวจ 191
สมาคมที่จดทะเบียนเพื่อดําเนินการที่เกี่ยวของกับสาธารณกุศลหรือสาธารณภัย
การไฟฟานครหลวง 1130
ยานความถี่ / ระบบ
คลื่นความถี่ (MHz)
การใชงาน
การไฟฟาสวนภูมภิ าค 1129
VHF / FM
161.225
ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน
การประปานครหลวง 1125
ชองสื่อสาร
การประปาสวนภูมิภาค 1662
***ขอขอบคุณเจาของภาพถายทุกภาพทีเ่ รานํามาลงประกอบบทความนีด้ ว ยครับ***
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