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บทที่ 2
การบริหารจัดการดานการปองกันและระงับอัคคีภัย
การปองกันและระงับอัคคีภัย เปนการดําเนินการเพื่อมิใหเกิดเพลิงไหม รวมถึง การเตรียมการ
เพื่อรองรับเหตุการณเมื่อ เกิดเพลิง ไหม แตหากเกิดเพลิงไหม ขึ้นแลว เจาพนักงานทอ งถิ่น ซึ่งไดแ ก
ผูบริหารทองถิ่น มีหนาที่อํานวยการดับเพลิงและบรรเทาความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจาก
การเกิดเพลิงไหม
อัคคีภัยเปนสาธารณภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
มาตรา 5 กําหนดใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น ไดแก ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขต
ทองที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาที่รวมกับเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจ
หนาที่ปองกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้
1. จัดใหมีเครื่องดับเพลิง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และยานพาหนะ สําหรับปองกัน
และระงับอัคคีภัย
2. จัดใหมีสถานที่สําหรับเก็บรักษาสิ่งของตามขอ 1 โดยแยกเปนหนวยตามความจําเปน เพื่อ
ใชปองกันและระงับอัคคีภัยไดทันทวงที
3. จัดใหมีอาณัติสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
4. จัดการบรรเทาทุกข และจัดการรักษาความสงบเรียบรอยเมื่อเกิดเพลิงไหม
5. จัดใหมีการอบรมและดําเนินการฝกซอมปองกันและระงับอัคคีภัย
6. กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม และขอปฏิบัติของอาสาดับเพลิง
7. แตงตั้งพนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542

2.1 การกําหนดระดับสภาพและพื้นที่อันตราย
เพื่อเปนกรอบทิศทางในการปองกันอัคคีภัย และเพื่อใหสามารถระวังปองกันพื้นที่เสี่ยงภัย
หรือ พื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอั คคีภัยไดงาย ไดอยางถู กตองรวดเร็ว จึงควรมี การกําหนดแบงจําแนกชั้ น
สถานที่ ที่มีโอกาสจะเกิดอัคคีภัยหรือ นาจะเปนอันตรายจากอัคคีภัย รวมทั้งผลกระทบของอันตราย
ที่เกิดขึ้น โดยแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ นอย ปานกลาง มาก ซึ่งมีตัวชี้วัด ดังนี้
บทที่ 2 การบริหารจัดการดานการปองกันและระงับอัคคีภัย
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ตารางที่ 2.1 การจําแนกชั้น สถานที่หรือสิ่งที่มีโอกาสนาจะเปนอันตรายจากอัคคีภัย
สิ่งที่เปนอันตราย
นอย

ปานกลาง

มาก

ตัวชี้วัด
มีสิ่งที่มีโอกาสเปนอันตรายนอย เชน อาคารพักอาศัย อาคารศาลาที่พัก
อาคารสูงไมเกิน 3 ชั้น ตลาดสดเปดโลง
มีสิ่งที่มีโอกาสเปนอันตรายปานกลาง เชน สาธารณสถาน โรงเรียน
ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงพยาบาล หางสรรพสินคา เสนทางขนสงวัตถุ
ไวไฟหรือวัตถุอันตราย สถานที่เก็บเชื้อเพลิง สถานีบริการเชื้อเพลิง สถานที่
บรรจุเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม สถานีขนสง พื้นที่ปาชุมชน พื้นที่ทิ้งขยะ
โรงเลื่อย โรงสี โกดังสินคาขนาดใหญ คลังเก็บวัตถุดิบติดไฟ การละเลน
มหรสพ
มีสิ่งที่มีโอกาสเปนอันตรายสูง เชน โรงกลั่นน้าํ มัน โรงงานผลิตสารเคมี
สารพิษ คลังเชื้อเพลิง คลังวัตถุระเบิด โรงเก็บสารพิษไวไฟ ขบวนรถไฟ
บรรทุกสารเคมีหรือเชือ้ เพลิง พื้นที่ปาอนุรักษ ทาอากาศยาน สถานีจายไฟยอย
ตารางที่ 2.2 การจําแนกชั้นผลกระทบของอันตราย

ผลกระทบของอันตราย
นอย
ปานกลาง
มาก
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ตัวชี้วัด
หากเกิดขึ้นจะทําใหเกิดความเสียหายตองใชเวลาแกไขไมเกิน 1 สัปดาห
หรือ เกิดการบาดเจ็บเล็กนอยโดยไมมีผูเสียชีวิต หรือมูลคาความเสียหาย
ไมเกิน 1 ลานบาท
หากเกิดขึ้นทําใหเกิดความเสียหายตองใชเวลาแกไข 1 สัปดาห ถึง 1 เดือน
หรือเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือมูลคาความเสียหายตั้งแต 1-10 ลานบาท
หากเกิดขึ้นทําใหเกิดความเสียหายตองใชเวลาแกไขเกิน 1 เดือน หรือเกิด
ความเสียหายถึงชีวิต หรือมูลคาความเสียหายมากกวา 10 ลานบาท
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ตารางที่ 2.3 การจําแนกชั้นเกณฑสภาพอันตราย และเกณฑการยอมรับ

ผลกระทบของอันตราย

ระดับ

สิ่งที่มีโอกาสเปนอันตราย
1 = นอย
2 = ปานกลาง

3 = มาก

1 = นอย

1 x 1 = 1 = นอย

1 x 2 = 2 = นอย

1 x 3 = 3 = ปานกลาง

2 = ปานกลาง

2 x 1 = 2 = นอย

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
- นอย หมายความวา ผลกระทบของอันตรายคูณดวยสิ่งที่มีโอกาสเปนอันตรายเทากับ 1
หรือ 2
- ปานกลาง หมายความวา ผลกระทบของอันตรายคูณดวยสิ่งที่มีโอกาสเปนอันตรายเทากับ
3 หรือ 4
- มาก หมายความวา ผลกระทบของอันตรายคูณดวยสิ่งที่มีโอกาสเปนอันตรายเทากับ 6 หรือ 9
เมื่อดําเนินการจําแนกชั้นและผลกระทบอันตรายที่เกิดขึ้นแลว ใหจัดทําบัญชีกําหนดพื้นที่
อันตราย และอาจกําหนดสี เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยตอไป
ตารางที่ 2.4 การกําหนดพื้นที่อันตราย บัญชีรายการสภาพที่เปนอันตราย
(ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถิ่น)
ลําดับ พื้นที่ สถานที่
สถานที่
ระดับ
สิ่งที่อาจ ระยะเวลาการ อุปกรณที่
อาคารที่เปน
หมายเลข
ความเปน เปนอันตราย เขาระงับเหตุ ตองการใน
อันตราย
โทรศัพท
อันตราย
การดับเพลิง

บทที่ 2 การบริหารจัดการดานการปองกันและระงับอัคคีภัย
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ตารางที่ 2.5 การจําแนกสัญญาณหรือระดับความเปนอันตราย
ลําดับ

ปจจัย

สี / ระดับ
เหลือง (1)
สม (2)
บาดเจ็บ
บาดเจ็บสาหัส

1.

ผลกระทบตอบุคคล

เขียว (0)
ไมมีผูบาดเจ็บ

2

ระดับความรุนแรง

ไมมี

นอย

3.

ความสามารถในการแกไข

ไมตองแกไข

4.

เวลาในการแกไข

ไมใชเวลา

แกไข
ดวยตนเอง
ไมเกินสัปดาห

5.

ความเสียหาย

ไมมี

ต่ํากวา 1 ลาน

6.

สภาวะเฝาระวัง

ไมตอง
เฝาระวัง

เฝาระวังปกติ

ปานกลาง

แดง (3)
ตาย
มาก

สนับสนุน
สนับสนุนจาก
ใกลเคียง
สวนกลาง
1 สัปดาหถึง มากกวา 1 เดือน
1 เดือน
1 ลานถึง
สูงกวา 10 ลาน
10 ลาน
เฝาระวังพิเศษ เขาปฏิบัติการ

การกําหนดสีระดับความเปนอันตรายหรือรุนแรง
ระดับ 0 หมายถึง ไมมีความรุนแรง ใชสีเขียว
ระดับ 1 หมายถึง รุนแรงเล็กนอย สามารถดําเนินการดวยตนเองได ใชสีเหลือง
ระดับ 2 หมายถึง รุนแรงปานกลาง เกินขีดความสามารถตองขอรับการสนับสนุน ใชสีสม
ระดับ 3 หมายถึง รุนแรงมาก หรือจุดเกิดเหตุไมสามารถเขาถึงไดโดยงายจําตองอาศัยอุปกรณพิเศษ ใชสีแดง

2.2 คุณสมบัติผูปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น
เจาพนักงานทองถิน่

อาสาดับเพลิง
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นายตรวจผูไดรับการแตงตั้ง
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การปฏิบัติงานปองกันและระงับอัคคีภัย ตามพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
มีเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น หมายถึง ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขต
ทองที่ตามพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 หรือบุคคลผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีอํานาจ
หนาที่ อํานวยการปองกันอัคคีภัย ระงับอัคคีภัยและซอมระงับอัคคีภัย โดยในขณะเขาระงับอัคคีภัย ใหมี
อํานาจบังคับบัญชาเจาพนักงานทองถิ่น พนักงานดับเพลิง และเจาพนักงานตํารวจ
ทั้ง นี้ รั ฐ มนตรีว า การกระทรวงมหาดไทยได มี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวั น ที่
4 กุมภาพันธ 2548 แตงตั้งบุคคลตําแหนงตาง ๆ เปนผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น ในกรณีที่มี
ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น มากกวาหนึ่งคนขึ้นไปปฏิบัติหนาที่อํานวยการระงับอัคคีภัยพรอม
กัน อํานาจในการบังคับบัญชาใหเปนไปตามลําดับที่กําหนด ดังนี้
ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง ไดแก ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด นายกเทศมนตรี ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด นายอําเภอ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
ผูกํากับการหรือรองผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจภูธร หรือสารวัตรสถานีตํารวจภูธร
ในเขตเทศบาลตําบล ไดแก นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
สําหรับในเขตกิ่งอําเภอ นายกเทศมนตรี ปลัดอําเภอซึ่งนายอําเภอมอบหมาย ผูกํากับการหรือรองผูกํากับ
การหัวหนาสถานีตํารวจภูธรหรือสารวัตรสถานีตํารวจภูธร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไดแก นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา
กิ่งอําเภอสําหรับในเขตกิ่งอําเภอ ปลัดอําเภอซึ่งนายอําเภอมอบหมาย ผูกํากับการหรือรองผูกํากับการ
หัวหนาสถานีตํารวจภูธรหรือสารวัตรสถานีตํารวจภูธร ปลัดอําเภอผูประสานงานประจําตําบล นายก
องคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล กํานัน
(2) เจาพนักงานทองถิ่น หมายถึง ผูบริหารทองถิ่นในเขตพื้นที่ไดแก นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล
(3) พนักงานดับเพลิง ไดแก ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหมีหนาที่ปองกันอัคคีภัยและ
ระงับอัคคีภัย
(4) อาสาดับเพลิง ไดแก ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหทําหนาที่ชวยเหลือพนักงาน
ดับเพลิงในการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย

บทที่ 2 การบริหารจัดการดานการปองกันและระงับอัคคีภัย
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(5) นายตรวจ ไดแก ขาราชการพลเรือน ขาราชการสวนทองถิ่น หรือพนักงานสวนทองถิ่น
ตั้งแตระดับสามขึ้นไปหรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไปที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น หรือเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ เพื่อปฏิบัติหนาที่
ภายในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น
ทั้ ง นี้
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามพระราชบั ญญั ติ ป อ งกั น และระงั บอั ค คี ภั ย พ.ศ.2542
กําหนดใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น นายตรวจ และพนักงานดับเพลิง เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา โดยในการปฏิบัติหนาที่ปองกันอัคคีภัย นายตรวจ ตองติด
เครื่องหมายและแสดงบัตรประจําตัวเมื่อมีบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ และในการปฏิบัติหนาที่ระงับอัคคีภัย
ใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น พนักงานดับเพลิง เจาพนักงานตํารวจ ตองติด
เครื่องหมายและแสดงบัตรประจําตัว เมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ
สําหรับอาสาดับเพลิง ในขณะปฏิบัติหนาที่ระงับอัคคีภัย ตองแตงเครื่องแบบและติด
เครื่องหมายและใหแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ
ในการปองกันและระงับอัคคีภัย พนักงานดับเพลิง นายตรวจ และอาสาดับเพลิง
จําเปนตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีทักษะประสบการณทํางาน โดยผานการฝกอบรมและ
ฝกซอมอยูเสมอ เพื่อใหเมื่อเผชิญเหตุการณระงับอัคคีภัย จะสามารถดําเนินการไดอยางมีขั้นตอน และ
สามารถจัดการปองกันและระงับอัคคีภัยอยางเปนระบบไมสับสน จึงกําหนดคุณสมบัติที่สําคัญจําแนก
ออกเปน 5 ดาน คือ
1. ดานคุณวุฒิ
2. ดานสุขภาพ
3. ดานสมรรถภาพรางกาย
4. ดานการฝกอบรมตามหลักสูตรเฉพาะตําแหนงหนาที่
5. ดานการฝกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน
2.2.1 คุณสมบัติดานคุณวุฒิ
การกําหนดคุณวุฒิ แบงออกเปน 3 ระดับคือ
คุณวุฒิระดับ 1 หมายถึง ไมสูงกวาการศึกษาภาคบังคับ
คุณวุฒิระดับ 2 หมายถึง สูงกวาการศึกษาภาคบังคับแตไมสูงกวาปริญญา
คุณวุฒิระดับ 3 หมายถึง ระดับปริญญาหรือสูงกวา
การจัดระดับคุณวุฒิ ไมอิงกับระดับ ชั้น (ซี ; POSITION CLASSIFICATION) ทาง
ราชการ เนื่องจากเปนการกําหนดในภาพรวมของ ขาราชการ/พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และอาสาสมัครที่เขามารวมปฏิบัติงาน
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2.2.2 ดานสุขภาพ
การกําหนดความสมบูรณของสุขภาพแบงเปน 3 ระดับ คือ
ระดับ 1 สุขภาพในระดับบุคคลที่มีรางกายสมบูรณทั่วไป ไมมีความพิการของรางกาย
เปนการตรวจสอบอยางงายโดยหัวหนางานในหนวยงาน เชน ดูจากสภาพรางกายทั่วไปดวยสายตา
ระดับ 2 สุขภาพในระดับที่ผานการตรวจโรคทั่วไปจากแพทยปริญญา หรือนักวิชาการ
สาธารณสุข หรือเจาหนาที่สาธารณสุขปริญญา
ระดับ 3 สุขภาพในระดับที่ผานการตรวจโรคและตรวจรางกายที่เกี่ยวกับอาชีพพนักงาน
ดับเพลิง โดยแพทยปริญญาเฉพาะทาง
2.2.3 ดานสมรรถภาพ
พนักงานดับเพลิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และอาสาดับเพลิงตองไดรับการ
ตรวจสุขภาพ และการทดสอบสมรรถภาพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยแยกออกเปน 3 ระดับคือ
ระดับ 1 สมรรถภาพในระดั บ บุ ค คลที่ มี ร า งกายสมบู ร ณ ทั่ ว ไป เป น การทดสอบ
สมรรถภาพอยางงายโดยดูจากสภาพรางกายทั่วไปดวยสายตา
ระดับ 2 สมรรถภาพในระดับเทียบเทานักกีฬาสมัครเลนทั่วไป โดยจะตองมีการ
ทดสอบสมรรถภาพตามเกณฑในตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 เกณฑการทดสอบสมรรถภาพทางกายของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กองทัพบก
อายุ
(ป)

ชาย
หญิง
ทาดันพื้น ทาลุกนั่ง วิ่ง 2 กม./ ทาดันพื้น ทาลุกนั่ง วิ่ง 2 กม./
ใน 2 นาที ใน 2 นาที
นาที
ใน 2 นาที ใน 2 นาที
นาที
ต่ํากวา 30
20
22
13.25
8
20
15.25
31-39
17
20
14.25
7
20
16.35
40-49
12
17
15.35
5
14
17.35
มากกวา 50
10
16
16.15
5
14
18.25
ระดับ 3 สมรรถภาพในระดั บเทีย บเทา นั กกี ฬากึ่ง อาชี พ หรื อทหารประจํ าการ โดย
จะตองมีการทดสอบสมรรถภาพ ตามเกณฑในตารางที่ 2.6 และทดสอบสมรรถภาพเพิ่มเติมตามเกณฑ
ของหนวยสงครามพิเศษทางเรือ คือ ดึงขอ 20 ครั้ง ไมจํากัดเวลา ยึดพื้น 54 ครั้ง ภายใน 2 นาที และ ลุกนั่ง
79 ครั้ง ภายใน 2 นาที
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กรณีที่ตองปฏิบัติงานทางน้ํา ตองมีการทดสอบวายน้ํา 200 เมตร ภายใน 5 นาที กลั้น
หายใจใตน้ําลึก 3 ฟุต ไมนอยกวา 90 วินาที และ พยุงตัวในน้ํา ไมนอยกวา 5 นาที
2.2.4 ดานการฝกอบรมตามหลักสูตรเฉพาะตําแหนงหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดใหผูปฏิบัติงานไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยตามตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบในหลักสูตรดังนี้ หลักสูตรผูอํานวยการ
ดับเพลิง หลักสูตรพนักงานดับเพลิง หลักสูตรอาสาดับเพลิง และหลักสูตรนายตรวจอยางนอย 3 ชั่วโมง
โดยวิทยากรที่มีความรูดานเทคนิคการทํางานและขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติปองกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2542
2.2.5 ดานการฝกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน
หลักสูตรมาตรฐานใหพิจารณาเทียบเคียงตามหลักสูตรของ กองอํานวยการปองกันภัย
ฝ า ยพลเรื อ น สํ า นั ก เลขาธิ ก ารป อ งกั น ภั ย ฝ า ยพลเรื อ น หรื อ กรมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กระทรวงมหาดไทย หรือสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร หรือหลักสูตรตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โดยใหฝกทบทวนใหม ทุก 3 ป หรือฝกอบรมเพิ่มเติมอยางนอย
ปละครั้ง ดังนี้
หลักสูตร ระดับ 1 จะตองผานการอบรมตาม
(1) หลักสูตรเจาหนาที่ดับเพลิงและกูภัยระดับตนของ กองอํานวยการปองกันภัย
ฝายพลเรือน สํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ
(2) หลักสูตรการดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ มีการฝกอบรมไมนอยกวา 3 ชั่วโมง และ
ตามหลักสูตรการดับเพลิงขั้นตนฝกอบรมไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เรื่อง กําหนดหนวยฝกอบรมขั้นตนแกลูกจาง ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2547 และตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการขอใบรับรองเปนหนวยงานฝกอบรม
การดับเพลิงขั้นตน หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547
หลักสูตร ระดับ 2 จะตองผานการอบรมตามหลักสูตรระดับ 1 กอน และผานการอบรม
ตามหลักสูตรเจาหนาที่ดับเพลิงและกูภัยระดับกาวหนาของ กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน สํานัก
เลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ ตามหลักสูตรของหนวยงานหรือสถาบันที่นาเชื่อถือและเทียบเทา
หลักสูตร ระดับ 3 จะตองผานการอบรมตามหลักสูตรระดับ 1 และระดับ 2 กอน และ
ผานการอบรมหลักสูตรครูฝกดับเพลิงหรือเทียบเทาหรือสูงกวา ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 60 ชั่วโมง โดย
หนวยงานที่มีความชํานาญการโดยเฉพาะ หรือ หลักสูตรเฉพาะทางที่เกี่ยวของ เชน เทคนิคการผจญเพลิง
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(Technical fire fighting) การผจญเพลิงขั้นสูง (Advance fire fighting) การสั่งการดับเพลิง (Fire command)
การชวยชีวิตในที่อับอากาศ (Confined space rescue) การควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมี (Chemical spill
control) การสอบสวนอัคคีภัย (Fire investigate) ซึ่งไมเกี่ยวกับหลักสูตรระดับ 1 ระดับ 2 โดยนับเวลา
รวมกันไมนอยกวา 60 ชั่วโมง
จากคุณสมบัติดานตางๆ ของผูปฏิบัติงานดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดเปน 3 กลุม
โดยแยกออกไดเปน 3 ระดับ โดยมีคุณสมบัติขั้นต่ําในแตละระดับตามตารางที่ 2.7 ดังนี้

สุขภาพ

สมรรถภาพ

การฝกอบรมตามหนาที่

การฝกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน

ตารางที่ 2.7 คุณสมบัติขั้นต่ําที่จะตองมีของผูปฏิบัติงาน

2
2
3
1
2
3
2

ระดับ
2
2
3
1
2
3
2

9
9
9
9
9
9
9

1
2
3
1
2
3
3

คุณวุฒิ

ผูปฏิบัติงาน

ระดับฝกหัด(ทดลองงาน 6 เดือน)
พนักงานดับเพลิง ระดับทั่วไป(พนทดลองงานแลว)
ระดับอาวุโส(ทํางานไมนอยกวา 10ป)
ระดับอาสาฝกหัด(ทํางานไมเกิน 1 ป)
อาสาดับเพลิง หรือ
ระดับทั่วไป(ทํางานไมนอยกวา 1 ป)
หนวยอาสาสมัคร
ระดับอาวุโส(ทํางานไมนอยกวา 10 ป)
นายตรวจตาม พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
หมายเหตุ 9 ตองฝกอบรมตาม 2.2.4

2
2
3
1
2
3
2
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2.2.6 การจัดตั้งอาสาดับเพลิง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจะจัดใหมีอาสาดับเพลิงซึ่งเปนผูบรรลุนิติภาวะ และ
ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัคร โดยมีจํานวนไมนอยกวา 4 เทา ของอัตราพนักงานดับเพลิง
ประจําการโดยอาจแตงตั้งจากอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรืออาสาสมัครเอกชนที่กอตั้งเปน
ชมรม สมาคม มูลนิธิที่ปฏิบัติงานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือจากพนักงานดับเพลิงที่
ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ หรือจากพนักงานลูกจางที่ไมไดอยูในหนวยดับเพลิง
โดยตรง

2.3 การเตรียมความพรอมดานอัตรากําลัง
การปองกันและระงับอัคคีภัยตองจัดอัตรากําลังประจําการ เพื่อเตรียมความพรอมตลอด 24
ชั่วโมง หมุนเวียนผลัดเวรกัน ครั้งละไมเกิน 8 ชั่วโมง / 1 วัน โดยแบงตามสภาพพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิด
อัคคีภัย ดังนี้
สภาพพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัย นอย ตองมีผูปฏิบัติหนาที่ เพื่อผลัดเวรกันอยางนอย 3 คน
สภาพพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัย ปานกลาง ตองมีผูปฏิบัติหนาที่ เพื่อผลัดเวรกันอยางนอย 6 คน
สภาพพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัย มาก ตองมีผูปฏิบัติหนาที่ เพื่อผลัดเวรกันอยางนอย 9 คน
ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่แตละวัน จะตองมีพนักงานดับเพลิงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของอัตรา
ประจําการ หรือ อยางนอย 1 คน ตามเกณฑของ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่กําหนดให อัตรากําลัง
พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 นาย / ประชากร 10,000 คน เชน ในเขตพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอันตรายนอย
จะตองจัดอัตราประจําการ จํานวน 3 คน โดยเปนพนักงานดับเพลิง 1 คน และเปนอาสาสมัคร หรือ
พนักงานจาง 2 คน
อยางไรก็ดี ในกรณีองคกรปกครองทองถิ่นขนาดใหญ ที่มีจํานวนประชากรมาก การกําหนด
อัตราตามเกณฑดังกลาว อาจเปนภาระคาใชจายงบประมาณมากจนเกินไป จึงอาจกําหนดอัตรากําลังตาม
ความจําเปนของแตละพื้นที่ไดตามความเหมาะสม

16

บทที่ 2 การบริหารจัดการดานการปองกันและระงับอัคคีภัย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ 2.8 อัตราประจําการ
พื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภยั
จํานวนประจําการ
นอย
3
ปานกลาง
6
มาก
9
* อัตราพนักงานดับเพลิงสามารถลดจํานวนลงไดโดยใชอาสาดับเพลิงเขาเวรแทนแตจะตองมีพนักงาน
ดับเพลิงขั้นต่ําไมนอยกวาหนึง่ ในสามของอัตราประจําการ
* อัตราอาสาดับเพลิงควรจัดตัง้ ใหมีจํานวนไมนอยกวา 4 เทา ของพนักงานดับเพลิง
ตารางที่ 2.8 อัตราประจําการ

2.4 มาตรฐานเครื่องแบบปฏิบัติงาน
ในการเขาระงับอัคคีภัย เจาหนาที่หรืออาสาสมัคร จะตองสวมเสื้อผา และมีอุปกรณปองกันไฟ
เบื้องตน เพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานที่เขาระงับอัคคีภัย
ทั้งนี้ การกําหนดเครื่องแบบและอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล ไดอางอิงขอมูลของกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหนวยงานที่นาเชื่อถือ ดังนี้
- เครื่องแบบปฏิบัติงาน
เครื่องแบบปฏิบัติงาน (Shop suit) หมายถึง เครื่องแบบที่ใชสําหรับปฏิบัติงาน เขาเวร
หรือเฝาระวัง ประกอบดวย
(1) หมวกแก็บผา
(2) เครื่อ งแบบปฏิบัติ งานที่ มีเสื้อ ตอเนื่ องกับกางเกงเป นชิ้นเดียวกั นแขนยาวติ ด แถบ
สะทอนแสง ทําดวยผาฝายอยางหนา
(3) รองเทาหนังนิรภัยชนิดครึ่งแขงหรือเต็มแขง ตาม มอก. 523-2528
- เครื่องแบบดับเพลิง
เครื่องแบบดับเพลิง (Fire fighting suit) หมายถึง เครื่องแบบที่ใชสําหรับการปฏิบัติงาน
ดั บ เพลิ ง ที่ ใ ส ทั บ เครื่ อ งแบบปฏิ บั ติ ง าน ใช ใ นการดั บ เพลิ ง นอกอาคารหรื อ อาจใช ใ นอาคาร ควรจะ
ประกอบดวย
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(1) หมวกนิร ภัยดับเพลิง ครอบใสเต็มหนา สายรัดคาง มีไฟฉายแบบกันระเบิดติดตั้ง
บนหมวก และแถบเรืองแสงติดตั้งบนหมวก
(2) เสื้อคลุมดับเพลิงทําจากผาฝายอาบน้ํายาทนไฟ ติดแผนเรืองแสง
(3) กางเกงดับเพลิงทําจากฝาฝายอาบน้ํายาทนไฟ ติดแผนเรืองแสง มีสายรั้งไหล
(4) ถุงมือดับเพลิงทําจากหนังแท
(5) รองเทาดับเพลิงชนิดทรงบูททนไฟ
(6) เครื่องชวยหายใจ (Self contained breathing apparatus: SCBA) แบบถังโลหะอัดอากาศ
หรือชนิดน้ําหนักเบาแบบถังคอมโพสิตอัดอากาศ
(7) วิทยุสื่อสารสวนบุคคล
- เครื่องแบบผจญเพลิง
เครื่องแบบผจญเพลิง (Fire interior fighting suit) หมายถึง เครื่องแบบที่ใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานผจญเพลิงที่ใสทับเครื่องแบบปฏิบัติงาน สําหรับใสเขาผจญเพลิงที่มีความรุนแรงสูง เชนใน
อาคาร หรือเพลิงจากของเหลวไวไฟ ผิวของเครื่องแบบจะฉาบดวยวัสดุสะทอนความรอน ควร
ประกอบดวย
(1) หมวกคลุมผจญเพลิง
(2) เสื้อคลุมผจญเพลิง
(3) กางเกงผจญเพลิง มีสายรั้งไหล
(4) ถุงมือผจญเพลิง
(5) รองเทาผจญเพลิง
(6) เครื่องชวยหายใจ (Self contained breathing apparatus: SCBA) ชนิด น้ําหนักเบาแบบ
ถังคอมโพสิตอัดอากาศ
(7) วิทยุสื่อสารสวนบุคคล
(8) เครื่องหมายและสีของเครื่องแบบ
เครื่องแบบดับเพลิง ยกเวนเครื่องแบบผจญเพลิงจะตองติดปายชื่อ ตําแหนง หมายเลข
ประจําตัว ระดับความสามารถ สังกัด หมูโลหิต ศาสนา และเพื่อความสะดวกในการจําแนกและสื่อสาร
สั่งการในขณะระงับอัคคีภัย เสื้อ กางเกง หมวก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรใชสีดํา สําหรับ
อาสาดับเพลิง หรือหนวยงานภาคเอกชน ควรใชสีน้ําเงิน
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- เครื่องแบบปฏิบัติงานพิเศษ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อาจกํ า หนดเครื่ อ งแบบให เ หมาะแก ส ภาพท อ งถิ่ น ได เช น
เครื่องแบบปฏิบัติงานในปา เครื่องแบบปฏิบัติงานทางน้ําหรือทางทะเล และจะตองติดปายชื่อ ตําแหนง
หมายเลขประจําตัว ระดับความสามารถ สังกัด หมูโลหิต ศาสนา ดวย

2.5 มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ เครื่องอํานวยการ
การปองกันและระงับอัคคีภัยมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชหลายประเภทแตเพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกรณีที่อุปกรณมีราคาแพงหรือเกินขีด
ความสามารถอาจประสานขอความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีความพรอมเพื่อใหการ
สนับสนุนชวยเหลือตามความจําเปน สําหรับอุปกรณที่สําคัญ มีดังนี้
2.5.1 เครื่องสูบน้ํา เครื่องดับเพลิง
- เครื่องสูบน้ํา
เครื่องสูบน้ํา หมายถึง เครื่องสูบน้ําทั่วไป เชน เครื่องสูบน้ําที่ใชในการเกษตร จะใช
เฉพาะการนํามาสนับสนุนในการดับเพลิง หรือติดตั้งบนรถบรรทุกน้ํา หรือติดตั้งทุนลอยน้ํา และควรจะมี
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางหรือหอยโขง (Centrifugal) มีลนิ้
ปดเปดสําหรับเติมน้ํา
(2) ใชกําลังขับจากเครื่องยนตกาซโซลีน 2 จังหวะรอบสูง ระบายความรอนดวย
อากาศ หรือเครื่องยนตกาซโซลีน 4 จังหวะรอบสูง ระบายความรอนดวยอากาศ ใชเพลาราวลิ้นเหนือฝา
สูบ (Overhead valve) หรือเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ รอบสูง ระบายความรอนดวยอากาศ ใชเพลาราวลิ้น
เหนือฝาสูบ (Overhead valve) มีแครยึดการสั่นสะเทือนยกเคลื่อนที่ได หรือใชกําลังขับจากเพลารถยนต
(3) หัวจายน้ําจะตองมีลิ้นกันกลับและลิ้นปดเปดเปนแบบมือหมุน
(4) ติดมาตรวัดความดันที่ทางดูดและจายน้ํา
(5) หัว จ า ยน้ํา จะต อ งเป น หั วจ า ยน้ํ า ดับ เพลิ ง ชนิ ด หั ว สวมเร็ วตั ว เมี ย มีข นาด 25
มิลลิเมตร (1 นิ้ว), 40 มิลลิเมตร (1 ½ นิ้ว), 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ขนาดใดขนาดหนึ่ง หรือทั้ง 3 ขนาด
(6) มีสมรรถนะตามตารางที่ 2.9 ดังนี้
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ตารางที่ 2.9 ขนาดลักษณะเครื่องสูบน้ํา
ขนาดกําลังเครื่องยนต
แรงดันทอจาย
กาซโซลีน ดีเซล
ไมเกิน 3 แรงมา
300 kPa (3 บาร)
3-5 แรงมา
300 kPa (3 บาร)
5-7 แรงมา
300 kPa (3 บาร)
7-9 แรงมา
300 kPa (3 บาร)
9-11 แรงมา
300 kPa (3 บาร)
11-15 แรงมา
300 kPa (3 บาร)
หมายเหตุ kPA = kilo Paskal , บาร(BAR)

อัตราไหล

ขนาดหัวจายน้าํ

200 ลิตรตอนาที
400 ลิตรตอนาที
600 ลิตรตอนาที
800 ลิตรตอนาที
1000 ลิตรตอนาที
1200 ลิตรตอนาที

12.7 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)
20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)
25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว)
40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว)
50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว)
65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว)

- เครื่องสูบน้ําดับเพลิงหาบหาม หรือเคลื่อนที่ หรือลอยน้ํา
เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ หมายถึง เครื่องสูบน้ําที่สามารถยกเคลื่อนที่ไปมา
หรือมีทุนลอยน้ําไปมาได หรือดัดแปลงติดตั้งทุนลอยน้ําได สําหรับใชดับเพลิงโดยเฉพาะ หรือไดรับการ
ตรวจรับรองจากสถาบันตรวจรับรอง และควรจะมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางหรือหอยโขง (Centrifugal)
(2) ใชกําลังขับจากเครื่องยนตกาซโซลีน 2 จังหวะ ระบายความรอนดวยอากาศ
มีระบบจายน้ํามันหลอลื่นอัตโนมัติ
(3) ติดเครื่องยนตไดดวยระบบสตารทไฟฟาและใชเชือกดึง
(4) มีสมรรถนะตามตารางที่ 2.10 ดังนี้
ตารางที่ 2.10 ขนาดลักษณะเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่
ขนาดกําลังเครื่องยนต
15 แรงมา
30 แรงมา
40 แรงมา
50 แรงมา
70 แรงมา

20

แรงดันทอจาย
700 kPa (7 บาร)
700 kPa (7 บาร)
700 kPa (7 บาร)
700 kPa (7 บาร)
700 kPa (7 บาร)

อัตราไหล
500 ลิตรตอนาที
1000 ลิตรตอนาที
1250 ลิตรตอนาที
1500 ลิตรตอนาที
2000 ลิตรตอนาที
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ขนาดหัวจายน้าํ
65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว)
65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว)
65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว)
65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว)
65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) 2 หัว
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- เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว
คุณสมบัติของเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เปนหลักหรือมาตรฐานอื่นที่นาเชื่อถือ โดยสารดับเพลิงที่ใชจะตองไมทําลายสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
(1) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
(2) เครื่องดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด
(3) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม
(4) เครื่องดับเพลิงชนิดถังน้ําบรรจุความดัน
(5) เครื่องดับเพลิงชนิดอื่น เชน ชนิดสารสะอาดดับเพลิงหรือฮาโลตรอน (Clean
agent or halotron)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจเลือกใชเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ซึ่งมีอยูหลาย
ชนิดไดตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประเภทของการดับเพลิง ตามตารางที่ 2.11-2.15 ดังนี้
ตารางที่ 2.11 ขนาดที่แนะนําใหใชสําหรับเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงตาม มอก. 332-2547
อัตราความสามารถดับไฟ
ขนาดบรรจุ
สถานที่ในการใช
2A:2B
0.9 กิโลกรัม (2 ปอนด)
ประจํายานพาหนะ
6A:30B
4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด )
อาคารทั่วไป
10A:40B
6.8 กิโลกรัม (15 ปอนด )
กิจการอุตสาหกรรม
หมายเหตุ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงสามารถใชไดกับไฟทุกประเภท แตจะมีความสกปรก
หลังจากการดับเพลิง
ตารางที่ 2.12 ขนาดที่แนะนําใหใชสําหรับเครื่องดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซดตาม มอก. 881-2532
อัตราความสามารถดับไฟ
ขนาดบรรจุ
สถานที่ในการใช
5B
2.3 กิโลกรัม (5 ปอนด )
ประจํายานพาหนะ
10B
4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด)
อาคารทั่วไป
10B
6.8 กิโลกรัม (15 ปอนด )
กิจการอุตสาหกรรม
หมายเหตุ เครื่องดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซดเหมาะสําหรับการดับเพลิงที่ตองการความ
สะอาดหลังการดับเพลิง
บทที่ 2 การบริหารจัดการดานการปองกันและระงับอัคคีภัย
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ตารางที่ 2.13 ขนาดที่แนะนําใหใชสําหรับเครื่องดับเพลิงชนิดโฟมตาม มอก. 882-2532
อัตราความสามารถดับไฟ
ขนาดบรรจุ
สถานที่ในการใช
6A:20B
4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด)
ประจํายานพาหนะ
6A:30B
6.8 กิโลกรัม (15 ปอนด)
อาคารทั่วไป
10A:40B
9 กิโลกรัม (20 ปอนด)
กิจการอุตสาหกรรม
หมายเหตุ เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมเหมาะสําหรับการดับเพลิงจากของเหลวไวไฟ
ตารางที่ 2.14 ขนาดที่แนะนําใหใชสําหรับเครื่องดับเพลิงชนิดถังน้ําบรรจุความดัน
อัตราความสามารถดับไฟ
ขนาดบรรจุ
สถานที่ในการใช
2A
6.8 กิโลกรัม (15 ปอนด )
ดูหมายเหตุ
หมายเหตุ เครื่องดับเพลิงชนิดถังน้ําบรรจุความดันเหมาะสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากไม ขยะ กระดาษ
ที่ไมมีระบบไฟฟาบริเวณใกลเคียง
ตารางที่ 2.15 ขนาดที่แนะนําใหใชสําหรับเครื่องดับเพลิงชนิดอื่น
เชน ชนิดสารสะอาดดับเพลิงหรือฮาโลตรอน (Clean agent or halotron)
อัตราความสามารถดับไฟ
ขนาดบรรจุ
สถานที่ในการใช
1A:5BC
2.3 กิโลกรัม (5 ปอนด)
ประจํายานพาหนะ
1A:10BC
4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด )
อาคารทั่วไป
หมายเหตุ เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาดดับเพลิงเหมาะสําหรับการดับเพลิงที่ตองการความสะอาด
หลังการดับเพลิงและความสามารถในการดับเพลิงสูง
หมายเหตุ A คือ ความสามารถดับเพลิงจากวัสดุแข็ง เชน ไม ผา กระดาษ ฯลฯ
B คือ ความสามารถดับเพลิงจากวัสดุเหลวติดไฟ เชน น้ํามัน ฯลฯ
C คือ ความสามารถดับเพลิงจากระบบไฟฟา เชน สายไฟ ฯลฯ
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2.5.2 อุปกรณที่ใชในการดับเพลิง และฝกซอมดับเพลิง
(1) หัวฉีดน้ําดับเพลิง
(2) หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบลําตรง
(3) หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบปรับฝอย
(4) หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบปรับฝอยมีดามจับ
หัวฉีดน้ําดับเพลิงจะตองมีขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว), 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว), 65 มิลลิเมตร
(2 1/2 นิ้ว) มีหัวสวมทอสงน้ําดับเพลิงแบบหัวสวมเร็วตัวเมีย และมีลิ้นเปดปดน้ําแบบบอลล หรือลิ้นแบบ
อื่นที่สามารถเปดปดน้ําไดอยางรวดเร็ว ติดตั้งอยูในตัวหรือดัดแปลง ติดตั้งเพิ่มเติม โดยทั่วไปใหใชขนาด
65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) เปนหลัก
2.5.3 ทอสงน้ําดับเพลิง
ทอสงน้ําดับเพลิงเปนไปตาม มอก. 695-2530 ทอสงน้ําดับเพลิง : ทอพับ หรือสูงกวา
โดยทั่วไปใหใชขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ติดตั้งหัวสวมเร็วตัวผู กําหนดใหใชความยาวเสนละ
20 เมตร เปนหลัก
2.5.4 เครื่องผสมโฟม
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่การบงชี้สภาพเกณฑอันตรายที่จะตองใชโฟมใน
การดับเพลิงควรจะเลือกใชเครื่องผสมโฟมเคลื่อนที่ประกอบหัวฉีดโฟมที่เปนเครื่องผสมโฟมและมี
หัวฉีดโฟมโดยเฉพาะ และเลือกใชอุปกรณเครื่องผสมโฟมติดตั้งกับทอพับที่ใชติดตั้งกับหัวฉีดน้ํา
แบบเดิมเพื่อปรับปรุงใหสามารถใชฉีดโฟมได
2.5.5 เครื่องมือทําลายสิ่งกีดขวาง
เครื่องมือทําลายสิ่งกีดขวางที่ควรมีประจําหนวยดับเพลิงและรถดับเพลิงคือ ขวาน แชลง
และคีมตัดเหล็ก
2.5.6 เครื่องมือกล
เครื่องมือกลที่สําคัญคือ พัดลมระบายควันเครื่องยนต เลื่อยโซเครื่องยนต เครื่องเจาะ
เครื่องยนตและเครื่องตัดถางไฮครอลิค
2.5.7 เครื่องมือดับไฟในปา
ที่สําคัญคือ ที่ตบไฟ/ไมตีไฟ (Fire swatter or fire beater) ครอบไฟปา/จอบคราด (Rackhole or meacleod) และเครื่องฉีดน้ําสะพายหลัง (Backpack spray)
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2.5.8 อุปกรณอื่น
อุปกรณอื่นที่อาจมีคือ ไฟฉายกันน้ําหรือชนิดปองกันการระเบิด เข็มทิศ เครื่องหา
ตําแหนงจากดาวเทียม คอมพิวเตอรพกพา (Pocket PC, PDA) คอมพิวเตอรกระเปา (Notebook, Laptop)
2.5.9 วัสดุดับเพลิง
- ผงเคมีแหง
ผงเคมีแหงที่ใชและการบรรจุลงในเครื่องดับเพลิงเคลื่อนที่ จะตองเปนไปตาม
(1) มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง (บังคับใช)
(2) มอก. 358-2531 การใชและซอมบํารุงภาชนะบรรจุกาซทนความดัน
- กาซคารบอนไดออกไซด
กาซคารบอนไดออกไซดที่ใชและการบรรจุลงในเครื่องดับเพลิงเคลื่อนที่จะตอง
เปนไปตาม
(1) มอก. 881-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว: คารบอนไดออกไซด
(2) มอก. 568-2540 กาซคารบอนไดออกไซดอุตสาหกรรม
(3) มอก. 355-2523 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภาชนะบรรจุกาซทนความ
ดันแบบไมมีตะเข็บ
(4) มอก. 358-2531 การใชและซอมบํารุงภาชนะบรรจุกาซทนความดัน
- โฟมที่ใชและการบรรจุลงในเครื่องดับเพลิงเคลื่อนที่
(1) มอก. 882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว: โฟม (บังคับใช)
(2) มอก. 358-2531 การใชและซอมบํารุงภาชนะบรรจุกาซทนความดัน
- โฟมที่ใชกับเครื่องผสมโฟม
โฟมที่ใชกับเครื่องผสมโฟมแบงตามชนิด ขนาดบรรจุ ลักษณะการใชงานของโฟม
ซึ่งไดแนะนําไวตามตารางที่ 2.16 ดังนี้
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ตารางที่ 2.16 ชนิด ขนาดบรรจุ ลักษณะการใชงานของโฟม
ชนิดของโฟม
AFFF
AR - AFFF
AFFF/ATC
BFFF, ABFFC

ขนาดบรรจุ
ลักษณะการใช
5 หรือ 50 แกลลอน - ดับไฟที่เกิดจากของเหลวไวไฟทั่วไป
5 หรือ 50 แกลลอน - ดับไฟจากของเหลวไวไฟที่สามารถรวมตัวกับน้ําได
5 หรือ 50 แกลลอน เชน ทินเนอร ตัวทําละลาย
5 หรือ 50 แกลลอน - ดับไฟปา ไฟจากเชื้อเพลิงไม หรือไฟจากวัสดุแข็ง

- น้ําและกาซเฉื่อยที่บรรจุในถังดับเพลิงเคลื่อนที่แบบใชน้ําในเครื่องดับเพลิงชนิด
ถังน้ําบรรจุความดันเปนไปตามมาตรฐานผูผลิต
- สารสะอาดดับเพลิงที่บรรจุในเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของผูผลิต
2.5.10 เครื่องมือสื่อสาร และระบบสัญญาณเตือนภัย
หนวยดับเพลิงจะตองสามารถติดตอสื่อสารกับผูปฏิบัติงาน ในเวลาปฏิบัติงานและนอก
เวลาปฏิบัติงานไดตลอดเวลาโดยพิจารณาเลือกใชเครื่องมือสื่อสาร ดังนี้
(1) วิ ท ยุ สื่ อ สาร เช น วิ ท ยุ สื่ อ สารประเภทประจํ า ที่ วิ ท ยุ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ ป ระจํ า
ยานพาหนะ วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่สวนบุคคล
(2) โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนที่
(3) สัญญาณเตือนภัยหรือสั่งการ เชน สัญญาณจากวัสดุธรรมชาติ นกหวีด ระฆัง กลอง
เครื่องขยายเสียง สัญญาณกระดิ่งไฟฟา ไซเรน สัญญาณพลุ สัญญาณธง สัญญาณไฟ เปนตน
(4) ระบบการสื่อสารอื่น เชน ไปรษณียอิเลคทรอนิคส (E-mail) ระบบสงขอความผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ (SMS) เครื่องรับวิทยุตามตัว เปนตน
2.5.11 ยานพาหนะ
- รถบรรทุกน้ําดัดแปลง
รถบรรทุกน้ําดัดแปลง หมายถึง รถที่ใชบรรทุกน้ําและติดตั้งเครื่องสูบน้ํา แตไมใช
รถดับเพลิง อาจเปน รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดใหญ นํามาดัดแปลงติดตั้งถังน้ําเพิ่มเติม บน
กระบะสามารถบรรทุกน้ําไดประมาณ 1 ใน 4 ของอัตราบรรทุกสูงสุด และควรจะมีคุณลักษณะ ตาม
ตารางที่ 2.17 ดังนี้
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(1) ติดตั้งถังน้ําขนาดบรรจุน้ําหนักไมเกินกึ่งหนึ่งของน้ําหนักบรรทุกสูงสุดของ
ตัวรถ และถังน้ําจะตองยึดติดตรึงกับตัวรถอยางมั่นคงตามกฎหมายวาดวยรถยนตหรือกฎหมายวาดวย
ขนสงทางบก
(2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
(3) มีอุปกรณเพิ่มเติมตามความจําเปน เชน สายสูบ ทอสงน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ํา
ดับเพลิง
ตารางที่ 2.17 รถบรรทุกน้ําดัดแปลง (บรรทุกน้ํา 1 ใน 4 ของน้ําหนักบรรทุกสูงสุด)
อัตราไหลของน้ํา
ขนาดบรรทุก เพลา ลอขับ ขนาด ปริมาณน้ํา
ขนาด
ใชสําหรับ
ลิตรตอนาที
(ตัน)
ยางลอ
กําลังมา
(ลิตร) หัวจายน้ํา (นิ้ว)
ระดับภารกิจ
ที่ 8 บาร
1*
1×2×4
12 +
250
1”
200
สนับสนุน
1 1/2”
1
1×2×4
85
250
200
สนับสนุน
2 1/2”
1
2×2×4
100
250
400
สนับสนุน
ขนาดใด
2
1×2×4
120
500
600
สนับสนุน
ขนาดหนึ่ง
4
1×2×6
140
1000
800
สนับสนุน
หรือทั้ง
6
1×2×10
200
1500
1000
สนับสนุน
3 ขนาด
8
1×2×10
260
2000
1200
สนับสนุน
*รถยนตบรรทุกทางการเกษตร
-

รถบรรทุกน้ํา
รถบรรทุกน้ํา หมายถึง รถที่ใชบรรทุกน้ําและติดตั้งเครื่องสูบน้ําประจํารถ อาจเปน
รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดใหญ ที่ใชเครื่องยนตดีเซล นํามาดัดแปลง สามารถบรรทุกน้ําได
ประมาณ 3 ใน 4 ของอัตราบรรทุกสูงสุด เพื่อสนับสนุนรถดับเพลิง และควรมีคุณลักษณะตามตารางที่
2.18 ดังนี้
(1) ติดตั้งถังน้ําถาวรตามกฎหมายวาดวยรถยนตหรือกฎหมายวาดวยขนสงทางบก
(2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดับเพลิงกําลังจากเพลาขับ หรือแบบหอยโขง
(3) มีอุปกรณเพิ่มเติมตามความจําเปน เชน สายสูบ ทอสงน้ําดับเพลิง
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ตารางที่ 2.18 รถบรรทุกน้ํา (บรรทุกน้ํา 3 ใน 4 ของน้ําหนักบรรทุกสูงสุด)
อัตราไหลของน้ํา
ขนาดบรรทุก เพลา ลอขับ ขนาด ปริมาณน้ํา
ขนาด
ใชสําหรับ
ลิตรตอนาที
(ตัน)
ยางลอ
กําลังมา
(ลิตร) หัวจายน้ํา (นิ้ว)
ระดับภารกิจ
ที่ 8 บาร
1*
1×2×4
12 +
750
200
สนับสนุน
1”
1
1×2×4
85
750
200
สนับสนุน
1 1/2”
1
2×2×4
100
750
400
สนับสนุน
2 1/2”
ขนาดใด
2
1×2×4
120
1500
600
สนับสนุน
ขนาดหนึ่ง
4
1×2×6
140
3000
800
สนับสนุน
หรือทั้ง
6
1×2×10
200
4500
1000
สนับสนุน
3 ขนาด
8
1×2×10
260
6000
1200
สนับสนุน
*รถยนตบรรทุกทางการเกษตร
-

รถดับเพลิง
รถดับเพลิง หมายถึง รถที่ออกแบบมีถังน้ําในตัว สามารถบรรทุกน้ําไดประมาณ
1 ใน 2 ของอัตราบรรทุกสูงสุด และควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) ใชเครื่องยนตดีเซล
(2) ตัวรถเปนสีแดง
(3) ติดตั้งเครื่องรับสงวิทยุสื่อสารประจํารถ
(4) ติดตั้งไฟวับวาบแสดงการเปนรถฉุกเฉิน
(5) ติดตั้งสัญญาณเสียงไซเรน
(6) ติดตั้งเครื่องขยายเสียง
(7) ติดตั้งหัวฉีดน้ําชนิดปรับฝอยไดและหมุนไดรอบตัวประจําที่
(8) มีที่เก็บสัมภาระ อุปกรณ วัสดุ ที่ใชในการดับเพลิง
(9) อาจติดตั้งบันไดเลื่อนประกอบหัวฉีดน้ําเพิ่มเติมตามความตองการ หรือติดตั้ง
เครื่องผสมโฟม กรณีพื้นที่มีความจําเปนตองใชโฟมดับเพลิง รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2.19
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27

มาตรฐานการปองกันและระงับอัคคีภัย

ตารางที่ 2.19 รถดับเพลิง (บรรทุกน้ํา 1 ใน 2 ของน้ําหนักบรรทุกสูงสุด)
ขนาด
อัตราไหลน้ํา ปริมาณ ใชสําหรับ
เพลา ลอขับ ขนาด ปริมาณน้ํา ขนาดหัวจาย
บรรทุก
ลิตรตอนาที โฟม ระดับภารกิจ
ยางลอ กําลังมา (ลิตร)
น้ํา(นิว้ )
(ตัน)
ที่ 8 บาร แกลลอน การดับเพลิง
1
1×2×4
85
500
2 1/2”
500
สนับสนุน
1
2×2×4
100
500
2 1/2”
500
สนับสนุน
2
1×2×4
120
1000
2 1/2”
2000
50
ระดับ 1
4
1×2×6
140
2000
2 1/2”
2000
100
ระดับ 2
6
1×2×10
200
3000
2 1/2”
3400
150
ระดับ 3
8
1×2×10
260
4000
2 1/2”
3400
200
ระดับ 3 +
ตัวอยาง รถยนตที่ใชดับเพลิงอาคารชนิดมีถังน้ําในตัว ขนาดความจุไมนอยกวา 4000 ลิตร เปนรถขนาด
ไมนอยกวา 6 ลอ ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดอัตราการสูบสงไมนอยกวา 3,400 ลิตร/นาทีที่แรงดัน 8 บาร
พรอมติดตั้งปนฉีดน้ํา/โฟม ขนาด 2,400 ลิตร/นาที ฉีดน้ําไดไกลไมนอยกวา 60 เมตร เปนรถที่ใชสําหรับ
ปองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนขนาดกลาง มีอาคารบานเรือนทั่วไปสูงไมเกิน 5 ชั้น
-

รถดับเพลิงที่ออกแบบพิเศษ
รถดับเพลิงที่ออกแบบเพื่อระงับอัคคีภัยเปนพิเศษ เชน รถยนตดับเพลิงชนิดหอน้ํา
พรอมบันไดและอุปกรณหนีภัยจากที่สูง ขนาดความสูงไมนอยกวา 18 เมตร ติดตั้งคานยกหลักแบบ
สามารถยืดระยะความยาวไดและชุดคานยกตอจากชุดคานยกหลักเปนแบบสามารถกางพับไดทํางานดวย
ระบบไฮดรอลิค ติดตั้งถุงหนีภัยจากที่สูง เปนรถยนตดับเพลิงที่ใชสําหรับพื้นที่ ที่มีอาคารสูง เปนตน
- รถสนับสนุนอื่น
(1) รถกูภัย
รถกูภัย หมายถึง รถที่มีอุปกรณหลากหลายชนิด เพื่อใชในการสนับสนุนใน
การดับเพลิง โดยอาจบรรทุกน้ําดับเพลิงได 1 ใน 4 ของอัตราบรรทุกสูงสุด และอาจมีเครน กระเชา
บันไดเลื่อ น เครื่อ งผสมโฟม เครื่อ งกําเนิดไฟฟา โคมไฟฟ า เครื่อ งสูบอัดลมประกอบเครื่ องตั ดถา ง
เครื่องเชื่อมไฟฟา เครื่องเชื่อมแกส อุปกรณชวยชีวิต อุปกรณอื่น ๆ ตามความจําเปนในแตละทองถิ่น
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(2) พาหนะอํานวยการ
การใช พ าหนะอื่ น ในหน ว ยดั บ เพลิ ง สามารถใช พ าหนะชนิ ด ต า ง ๆ เพื่ อ
สนับสนุนการดับเพลิงได ยานพาหนะอํานวยการทั่วไป หมายถึง ยานพาหนะทุกชนิดรวมทั้ง รถ เรือ
หรื อ อากาศยาน ที่ ใ ช ใ นงานธุ ร การ อํ า นวยการ ควบคุ ม สั่ ง การ ขนส ง พนั ก งานดั บ เพลิ ง ตรวจการ
ลาดตระเวน มีการติดตั้งอุปกรณ ตามความจําเปน เชน รถพยาบาล จักรยานยนต จักรยาน หรือหากมี
ความจําเปนอาจรวมถึง สัตวพาหนะ เชน ชาง มา เพื่อใชสําหรับสนับสนุนการดับเพลิงหรือสงพนักงาน
ดับเพลิงและอุปกรณ หรือการลาดตระเวนปองกันเพลิงไหมภูมิประเทศที่ทุรกันดาร เชน ปา ชายฝงทะเล
เกณฑการพิจาณาจํานวนรถดับเพลิงที่เหมาะสม
ในหมวดยานพาหนะที่เกี่ยวของกับการปองกันและระงับอัคคีภัย จะมีรถหลายประเภท
ตามที่กล าวขางตน และมีราคาแพง การกํ าหนดจํ านวนรถที่เหมาะสม จึงมีความจําเปน เพื่อไมใ ห
ผูบริหารทองถิ่น ตองใชจายงบประมาณเพื่อการนี้มากจนเกินไป การคํานวณหาจํานวนรถที่เหมาะสม
สามารถใชสูตรตามหลักเกณฑการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีประชากร(N) ต่ํากวา 50,000 คน
จํานวนรถดับเพลิง = 0.58 + 0.12 N

1000

= คัน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประชากร(N) ตั้งแต 50,000-200,000 คน
จํานวนรถดับเพลิง = 3.4 + 0.07 N

1000

=

คัน

นอกจากนี้ ในการพิจารณา จํานวนรถดับเพลิง อาจพิจารณาตามความเหมาะสมได ตาม
ตารางที่ 2.20
-

รถดับเพลิงชนิดมีบันไดและหอน้ํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอาคารสูงตั้งแต 10 ชั้น (หรือ 23 เมตร) ขึ้นไป
จํานวน 5 อาคาร หรือประชากร (N) ตั้งแต 20,000 - 200,000 คน
จะตองกําหนดใหมีจํานวนรถดับเพลิงชนิดมีบันไดและหอน้ํา
= 1+0.3 N = คัน
1000
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รถพยาบาล

รถกูภัย

รถกระเชา รถบันได

รถบรรทุกน้ําดัดแปลง

รถบรรทุกน้ํา

รถดับเพลิง

รถบรรทุกน้ํา

รถดับเพลิง

ตารางที่ 2.20 อัตรารถดับเพลิง

อัตรา
อัตราเพิ่มตามพื้นที่ชี้บง
ประจําการ
องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก*
1 1
องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง**
1 1
องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ**
2 2
1
เทศบาลขนาดเล็ก***
2 2
1
เทศบาลขนาดกลาง***
3 3
1
เทศบาลขนาดใหญ***
6 6
1
องคการบริหารสวนจังหวัดขนาดเล็ก***
1 1 1^ 1^ 1^ 1^ 1^ 1^
องคการบริหารสวนจังหวัดขนาดกลาง***
1 1 1^ 1^ 1^ 1^ 1^ 1^
องคการบริหารสวนจังหวัดขนาดใหญ***
1 1 1^ 1^ 1^ 1^ 1^ 1^
* รถดับเพลิงระดับ 1 หรือขนาด 2 ตัน ** รถดับเพลิงระดับ 2 หรือขนาด 4 ตัน
*** รถดับเพลิงระดับ 3 หรือขนาด 6 ตัน
^ องคการบริหารสวนจังหวัด ควรรับภารกิจในลักษณะเปนหนวยสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตารางที่ 2.20 อัตรารถดับเพลิงและรถสนับสนุนการดับเพลิง
-

เรือดับเพลิง
ในกรณีมีพื้นที่เขต แมน้ํา ลําคลอง หรือชายฝงทะเล มีโอกาสเกิดอัคคีภัย ควรจัดเตรียม
เรือดับเพลิง หรือเรือบรรทุกเครื่องสูบน้ําดัดแปลง หรือเครื่องสูบน้ําดับเพลิง และจัดเตรียมพื้นที่สําหรับ
ทาจอดเรือดับเพลิงไวดวย เชน เรือดับเพลิงขนาดเล็กจะมีขนาดความยาวไมนอยกวา 28 ฟุต ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแรงดันสูงขนาดอัตราการสูบสงไมนอยกวา 3,400 ลิตร/นาทีที่แรงดัน 8 บาร
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-

อุปกรณชวยอพยพ
หมายถึง อุปกรณชวยอพยพที่ใชในการชวยเหลือผูที่ติดอยูในอาคาร ไดแก รอก
ชวยชีวิต หรือเบาะอากาศ ที่เปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานและไดรับการรับรองจากสถาบันที่นาเชื่อถือ
- อุปกรณที่ใชในการสอบสวนเพลิงไหม
หนวยดับเพลิงควรมีอุปกรณที่ใชในการสอบสวนเพลิงไหมเบื้องตน เชน ตลับเมตร
ไฟฉาย เทปวัดระยะ แวนขยาย กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง เชือกหรือแถบผากั้นแนวเขตเพลิงไหม เปนตน

2.6 สถานีดับเพลิง สถานียอย จุดเฝาตรวจ
2.6.1 สถานีดับเพลิง
สถานีดับเพลิง หมายถึง ตัวอาคารและบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งควรตั้งอยู ไมหางจากชุมชน
และติดถนนสาธารณะ มีทางเขาออกสะดวก เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการนํารถดับเพลิงออกปฏิบัติการ
รวมทั้งเปนศูนยประสานงานขณะเกิดเหตุ โดยมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
(1) ตั้ ง อยู ติ ด ถนนสาธารณะมี ท างเข า ออกที่ ร ถดั บ เพลิ ง ขนาดใหญ ที่ มี อ ยู ใ นสถานี
ดับเพลิงสามารถสวนกันได
(2) มีสัญญาณฉุกเฉินหรือเตือนภัย รวมทั้งอุปกรณสื่อสารและระบบสํารองไฟฟา
สําหรับเครื่องมือสื่อสาร
(3) มีอุปกรณเครื่องใชในสํานักงาน เชน โตะ ตู ควรใชเปนชนิดโลหะหรือทําจากวัสดุ
ติดไฟไดยาก หลีกเลี่ยงอุปกรณเครื่องใชที่เปนวัสดุติดไฟไดงาย
(4) หามเก็บวัสดุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุมีพิษไวในอาคารสถานีดับเพลิง เวนแต
พื้นที่สําหรับเก็บโดยเฉพาะและไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
(5) จัดใหมีพื้นที่สําหรับจอดรถดับเพลิง และเก็บวัสดุอุปกรณ
(6) มีหองสุขาแยกชายและหญิง
นอกจากนี้อาจจัดพื้นที่ใชสอยภายในอาคารและภายนอกอาคารตามความเหมาะสมดังนี้
พื้นที่ใชสอยภายในอาคารสถานีดับเพลิง
(1) พื้นที่สําหรับนอนพักสําหรับพนักงานดับเพลิงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของพนักงาน
ดับเพลิงที่ประจําการ
(2) พื้นที่สําหรับอํานวยการ หรือปฏิบัติงานธุรการ
(3) พื้นที่สําหรับประชุมหรือฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของ
(4) พื้นที่สําหรับปฏิบัติงานซอมบํารุง
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พื้นที่ภายนอกอาคารสถานีดับเพลิง
(1) พื้นที่ตั้งเสาธง
(2) พื้นที่สําหรับฝกซอมดับเพลิงขนาดไมนอยกวา 25 × 25 เมตร
(3) พื้นที่สําหรับลางรถ
(4) พื้นที่ตั้งถังจายน้ําดับเพลิงปริมาณน้ํารวมเพียงพอสําหรับรถดับเพลิงทุกคัน
(5) พื้นที่สําหรับการออกกําลังกายหรือสันทนาการ
(6) พื้นที่สําหรับจอดรถของพนักงานและผูที่มาติดตอ
ที่ตั้งของสถานีดับเพลิงควรอยูในแหลงชุมชน จุดที่ตั้งสามารถสงหนวยดับเพลิงออกไป
ใหการชวยเหลือในพื้นที่ประสบภัยไดอยางรวดเร็ว และควรจะตั้งอยูในที่ๆ สามารถสงรถดับเพลิง
เดินทางเขาถึงเขตชุมชนหนาแนนที่ชี้บงเกณฑสภาพความเปนอันตรายไดภายใน 3.5 นาที นับจากที่ไดรับ
แจงเหตุดวยความเร็ว 24 กิโลเมตรตอชั่วโมง อยางไรก็ดี การใชเกณฑดังกลาว อาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติ
ทั้งดานงบประมาณ การหาพื้นที่กอสราง ความเจริญเติบโตของเมือง ดังนั้นหากมีขอจํากัดดังกลาวก็ให
พิจารณาตั้งสถานียอยหรือจุดเฝาตรวจเพิ่มเติม ทั้งนี้อาจใชแนวทางการกําหนดรัศมีสถานีดับเพลิงตาม
ลักษณะชุมชน ตามตารางที่ 2.21 ดังนี้
ลักษณะชุมชน
เขตศูนยการคาและอุตสาหกรรม
เขตชุมชนหนาแนน
เขตชุมชนไมหนาแนน

รัศมีของการดับเพลิง
1.2 กิโลเมตร
2.4 กิโลเมตร
4.8 กิโลเมตร

ตารางที่ 2.21 ระยะหางของสถานีดับเพลิง
2.6.2 สถานียอย
สถานียอย หมายถึง สถานีดับเพลิงที่แยกจากสถานีดับเพลิงหลักขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อใชพักคอยรถดับเพลิงเพื่อสงเขาสูพื้นที่ชี้บงที่มีสภาพเปนอันตรายไดตามเวลาที่กําหนด
หรือรวดเร็วขึ้น โดยจะตองมีลักษณะเชนเดียวกับสถานีหลัก
2.6.3 จุดเฝาตรวจ
จุดเฝาตรวจ หมายถึง จุดที่กําหนดใชเฝาตรวจคอยเหตุเพลิงไหมเปนครั้งคราวหรือตาม
ฤดูกาล หรือใชเปนสถานีดับเพลิงยอย อาจเปนอาคารทั่วไป อาคารชั่วคราว หรือในพื้นที่สาธารณสถาน
เชน วัด ศาลาที่พัก โดยจัดพื้นที่ใชสอยดังนี้
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(1) พื้นที่สําหรับนอนพักสําหรับพนักงานดับเพลิงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของพนักงาน
ดับเพลิงที่ประจําการในจุดเฝาตรวจ
(2) พื้นที่สําหรับหองสุขา
2.6.4 แหลงน้ําดับเพลิง
หนวยดับเพลิงจะตองจัดเตรียมแหลงน้ําดับเพลิง และกําหนดจุดเติมน้ําใหแกรถดับเพลิง
โดยแบงเปน แหลงน้ําภายในสถานีดับเพลิง แหลงน้ําสํารองภายนอกสถานีดับเพลิง เชน สถานีจาย
น้ําประปาทองถิ่น หัวจายน้ําดับเพลิงของทอประปาสาธารณะ แหลงน้ําดับเพลิงของหนวยงานอื่น และให
กําหนดแหลงน้ําธรรมชาติภายในพื้นที่ ที่มีความลึกไมเกิน 1.50 เมตร เชน บอน้ํา หวย หนอง คลอง บึง
แมน้ํา ที่มีน้ําตลอดป เมื่อกําหนดแหลงน้ําไดแลวใหจัดทําและติดตั้งปายแสดงวาเปนจุดเติมน้ําดับเพลิง
และระบุหามกีดขวางไวดวย
2.6.5 ทาจอดเรือดับเพลิง
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดใหมีเรือดับเพลิงเพื่อปฏิบัติภารกิจปองกันและระงับ
อัคคีภัยตามแมน้ําลําคลองหรือชายทะเล จะตองกําหนดที่ตั้งของทาจอดเรือดับเพลิงไวดวย โดยอาจอยูติด
กับสถานีดับเพลิงหรือหากไมสามารถอยูติดกับสถานีดับเพลิง ใหพิจารณาจัดจุดเฝาตรวจอยูบริเวณ
ทาจอดเรือ โดยบริเวณชายฝงทะเลใหจัดหาทาจอดเรือดับเพลิงชายฝง บริเวณแมน้ําลําคลองใหจัดหา
ทาเรือดับเพลิงลําน้ํา ในการสรางทาจอดเรือดับเพลิงใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือใน
นานน้ําไทย
2.6.6 พื้นที่ลงจอดอากาศยานปกหมุน
หนวยดับเพลิงควรกําหนดสถานที่จอดอากาศยานปกหมุนของหนวยงานสนับสนุนการ
ดับเพลิงหรือหนวยงานฉุกเฉิน
โดยจัดเตรียมเครื่องหมาย สัญญาณ ปายประกาศหามกีดขวางทาง
สาธารณะ หรืออุปกรณสําหรับลงจอดตามความจําเปน และแจงใหหนวยงานที่จะเขามาสนับสนุนทราบ

2.7 การฝกซอม
เพื่อใหการดําเนินการปองกันอัคคีภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองกําหนดใหมีการฝกซอมหนวยดับเพลิงดังนี้
2.7.1 การฝกซอมภายใน
เปนการฝกซอมบุคลากรและทดสอบสมรรถนะ เครื่องมือเครื่องใชอยางนอยเดือนละครั้ง
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2.7.2 การฝกซอมดับเพลิง
เป น การฝ ก ซ อ มการดั บเพลิ ง ในสนามฝ ก หรื อ จํ า ลองสถานการณ เ พื่ อ ทดสอบการ
ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและ
ประสานการทํางาน ทําใหทราบปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเปนการลวงหนา อันจะเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณอัคคีภัยขึ้นจริง
การบริหารจัดการปองกันและระงับอัคคีภัยตามหัวขอดังกลาวขางตน จะเปนแนวทาง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินงานใหเปนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนดพื้นที่
อันตราย และบัญชีร ายการสภาพอันตรายตามตาราง 2.4 จะเปนฐานข อมูล สํา หรับการการวางแผน
อัตรากําลัง กําหนดรายการวัสดุอุปกรณดับเพลิงที่จําเปน กําหนดจํานวนรถดับเพลิงและกําหนดที่ตั้งสถานี
ดับเพลิงหรือจุดเฝาตรวจ ใหเปนอยางเหมาะสมและความจําเปนตามสภาพพื้นที่ความเสี่ยง รวมทั้งจะตอง
มีการเฝาระวังโดยการตรวจตราพื้นที่อันตราย เชน สถานประกอบการที่อยูอาศัยที่มีจํานวนหองตั้งแต
4 หองขึ้นไป (โรงแรม แฟลต ฯลฯ) สถานที่ชุมนุมคนที่มีจํานวนคนมากกวา 50 คนขึ้นไป (โรงมหรสพ
สถานบันเทิง ฯลฯ) และโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ใหมีการติดตั้งระบบปองกันและระวังอัคคีภัย
ใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด และกําหนดแผนเฝาระวังเปนพิเศษในชวงเทศกาลสําคัญ เชน ตรุษจีน
หรือการเลนดอกไมไฟ หรือฤดูกาลที่เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม โดยจัดทําแผนงาน ทั้งทางดานการดําเนินงาน
บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช แยกเปนแผนงานประจําป/ประจําเดือน/ประจําสัปดาห โดยมีหัวขอยอยของ
แผนงาน เชน แผนงานตรวจสุขภาพ แผนงานซอมบํารุง แผนงานดานการเงิน แผนงานประชาสัมพันธ
และแผนการฝกซอม เปนตน

งาน
ลําดับ
โครงการ
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เริ่ม เสร็จ

แผนงาน
หมวดเงิน
ยอย
งบประมาณ
ผูปฏิบัติ

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

ตารางแผนภูมิการวางแผนงานและงบประมาณประจําป...............
(ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถิ่น)
แผนงาน..........................................................................
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