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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

บทที ่1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการกระจายความเจริญสูเมืองหลักและเมือง

รองในแตละภูมิภาคของประเทศ กอใหเกิดการขยายตัวของเมืองในเขตภูมิภาคเปนไปอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนทําใหการขยายตัวของเมืองที่มุงเนนการขยายตัวทางดาน

เศรษฐกิจและสังคมโดยปราศจากการวางแผนควบคุมที่เหมาะสมที่จะสามารถรองรับปญหาและภัย

อันตรายที่อาจจะเกดิขึ้น การที่ผูคนในสังคมละเลยการปฏิบัติตามหรือกฎหมายผังเมืองมีชองโหวทําให

เมื่อเกดิเหตุภัยอันตราย เชน อัคคภัีย อุทกภัย วาตภัย ดนิโคลนถลมในเขตชุมชนเมือง จึงสงผลใหระดับ

ความสูญเสยีเพิ่มมากขึ้นจนไมสามารถควบคุมการสูญเสียที่เกิดขึ้นได อัคคีภัยเปนปญหาภัยพิบัติอยาง

หนึ่งที่สงผลตอการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของมนุษยอยางมหาศาล โดยเฉพาะอัคคีภัยที่เกิดในเขต

ชุมชนเมอืง เนื่องจากเปนศูนยรวมของกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสังคม ที่อยูอาศัย รวมถงึเทคโนโลยีสิ่ง

อํานวยความสะดวกพื้นฐานที่ทันสมัยตางๆ ดังนั้นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจะมีมูลคามากนอยเพียงใด

ขึ้นอยูกับความหนาแนนของประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมืองอกีดวย (สุโข, 2546) 

เทศบาลนครเปนศูนยรวมของแหลงงานและเศรษฐกิจของจังหวัด ประชาชนจึงหลั่งไหลเขามา

เพื่อประกอบอาชีพ ดวยเหตุนี้จึงทําใหเมืองเกิดการเจริญเติบโตการขยายตัวทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ 

โดยเฉพาะการเติบโตของเมืองในแนวดิ่ง อาทิ ตึกอาคารสูงจึงเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก เพื่อรองรับกับ

จํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหที่ดินในเขตเมืองเริ่มมีราคาที่สูงขึ้น ตึกอาคารสูงสวนใหญที่พบ

ในเขตเมืองจะเปนโรงแรมและคอนโดมิเนียม การที่มีตึกอาคารสูงจํานวนมากนับวาเปนเรื่องที่นาเปน

หวงโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้น เนื่องจากขีดความสามารถดับเพลิงของ

เทศบาลสามารถดับเพลิงตึกสูงไดประมาณ 13 ช้ันเทานั้น หากสูงไปกวานี้จะทําใหการดับเพลิงเปนไป

ดวยความลําบาก (รัตนา, 2539) อยางไรก็ตามถึงแมจะยังไมพบอัคคีภัยที่ทําความเสียหายรุนแรงบน

อาคารสูงในเขตเทศบาลนครมากนัก แตถาหากขาดการเฝาระวังหรือแนวทางการดําเนินการเพื่อการ

ปองกันบรรเทาภัยที่เกดิขึ้น จะสงผลใหเกดิความสูญเสยีครัง้ยิ่งใหญตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ได 
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จากสถิติการเกิดอัคคีภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผานมา พบวาจังหวัดนครราชสีมา 

ขอนแกน และอุดรธานี ซึ่งเปนเมืองใหญในภูมิภาคนี้มีการเกิดอัคคีภัยสูงที่สุด 3 จังหวัดแรกมาโดย

ตลอด ซึ่งสอดคลองกับความเจริญทางเศรษฐกิจและความหนาแนนของประชากรโดยเฉพาะในเขต

เทศบาลนคร สถติกิารเกดิอัคคภัียในจังหวัดนครราชสมีาในชวงระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2549-2552) รวม

ทั้งสิ้น 278 ครั้ง มีมูลคาความเสียหายรวม 110,760,129 บาท ภายในเขตเทศบาลเกิดอัคคีภัยในพื้นที่

ตางๆ คอื โรงแรมหรอืคอนโดมเินยีม 1 แหง โรงงาน 4 แหง และอาคารพาณิชย 21 หอง และในป พ.ศ.

2554 พบความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนสูงสุดที่ตลาดปกธงชัยมูลคาความเสียหาย

กวา 100 ลานบาท สถิติการเกิดอัคคีภัยในจังหวัดขอนแกนเกิดอัคคีภัยรวมทั้งสิ้น 240 ครั้ง มีมูลคา

ความเสียหายรวม 69,963,999 บาท ภายในเขตเทศบาลเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตางๆ คือ โรงงาน 1 

แหง อาคารพาณิชย 1 หอง และหางสรรพสินคา 4 แหง และสถิติการเกิดอัคคีภัยในจังหวัดอุดรธานี

เกดิอัคคภัียทัง้สิ้น 289 ครัง้ มมูีลคาความเสยีหายรวม 267,050,048 บาท ภายในเขตเทศบาลเกิดเหตุ

อัคคีภัยในพื้นที่ตางๆ คือ โรงแรมหรือคอนโดมิเนียม 2 แหง โรงงาน 3 แหง อาคารพาณิชย 27 หอง 

และหางสรรพสินคา 1 แหง จากขอมูลการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครทั้ง 3 จังหวัดนั้นนํามาซึ่ง

ความสูญเสียเปนจํานวนมาก ซึ่งปญหาอัคคีภัยในเขตเมืองทั้ง 3 แหงดังกลาว ยังไมมีการวิเคราะห

ความสัมพันธของอัคคภัียที่เกิดขึ้นกับปจจัยความไมม่ันคงของเมืองที่เอื้อตอการเกิดอัคคีภัยขึ้น รวมถึง

การวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยเพื่อใชเปนขอพิจารณาสําหรับการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อ

การจัดการอัคคภัีย 

ดังนั้น การศึกษานี้ จึงมุง เนนการประเมินพื้นที่ เสี่ยงอัคคี ภัยเขตเทศบาลนครในภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอืโดยประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมศิาสตร รวมทั้งความสัมพันธของอัคคีภัยที่เกิด

ขึ้นกับปจจัยความไมม่ันคงของเมืองประเภทตางๆ เพื่อวิเคราะหหาปจจัยความไมม่ันคงของเมืองที่เอื้อ

ตอการเกดิอัคคภัียในเขตเทศบาล ทัง้นี้เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย

ในเขตเทศบาลนครทั้ง 3 แหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับการสอบถามและสัมภาษณ

ประชาชน และเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของในพื้นที่ ในประเด็นที่เกี่ยวกับความรู ทัศนคติ การเตรียมความ

พรอม และแผนการดําเนินงงานที่เกี่ยวกับการจัดการอัคคีภัย เพื่อจะไดเปนประโยชนตอการวาง

แนวทางปองกันและบรรเทาการเกดิอัคคภัียที่เกดิขึ้นในพื้นที่ที่สอดรับกับการพัฒนาเมอืงตอไป 
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1.2 วัตถุประสงค 

1. เพื่อประเมนิพื้นที่เสี่ยงและการกระจายตัวของอัคคภัียในเขตเทศบาลนครในภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื 

2. เพื่อศกึษาปจจัยความไมม่ันคงของเมอืงที่มคีวามสัมพันธกับการเกดิอัคคภัียในเขต 

เทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

3. เพื่อประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมศิาสตรในการวเิคราะหพื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัีย

พรอมเสนอแนวทางปองกันและลดผลกระทบจากอัคคีภัยในพื้นที่ศกึษาและพื้นที่ใกลเคยีง 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตการดําเนินงาน 1.3.1

นําเขาขอมูลเชิงพื้นที่ โดยการกําหนดตําแหนงหรือสถานที่เกิดอัคคีภัยตั้งแตปพ.ศ. 2555 

ยอนหลังจนถงึปที่มขีอมูลการเกดิอัคคภัียในพื้นที่ศึกษาลงในแผนที่ พรอมทั้งจําแนกและจัดกลุมสาเหตุ

ที่ทําใหเกดิอัคคภัียตามแนวคดิ เพื่อวเิคราะหสาเหตุหลักและรูปแบบการกระจายตัวของอัคคีภัย รวมถึง

การวิเคราะหปจจัยความไมม่ันคงของเมืองที่มีความสัมพันธกับการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ศึกษา เพื่อหา

สาเหตขุองปจจัยความไมม่ันคงของเมอืงที่สงผลกระทบตอการเกดิอัคคภัีย  

วเิคราะหหาพื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัีย โดยการนําปจจัยความไมม่ันคงของเมืองทั้ง 5 ปจจัย

หลัก ไดแก ปจจัยความไมม่ันคงของสิ่งปลูกสราง ปจจัยความไมม่ันคงของการใชที่ดิน ปจจัยความไม

ม่ันคงของการเขาถึงตอการดับเพลิง ปจจัยความไมม่ันคงของการประกอบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอ

การเกิดอัคคีภัย และปจจัยความไมม่ันคงของคน มาพิจารณาใหคาคะแนนความเสี่ยงจากเกณฑที่เปน

มาตรฐานโดยการวิเคราะหรวมกับคาถวงน้ําหนักซึ่งไดจากการวิเคราะหความสัมพันธตอการเกิด

อัคคภัีย และซอนทับกันเพื่อใหไดแผนที่ความเสี่ยงคาดหมายตอการเกดิอัคคภัีย พรอมทัง้ประเมินความ

เสี่ยงอัคคีภัยทางพื้นที่ จากนั้นนําปจจัยตางๆ วิเคราะหรวมกันเพื่อใหไดแผนที่แสดงระดับความรุนแรง

ของอัคคภัีย รวมถงึการนําเอาปจจัยความสามารถในการรองรับปญหาอัคคีภัยในพื้นที่ซึ่งประกอบดวย

ตัวแปรตางๆ ไดแก แหลงน้ํา ทอประปาดับเพลิง และสถานีดับเพลิง นํามาพิจารณาใหคาคะแนนระดับ

ความเสี่ยงจากตัวแปรแตละตัวและถวงน้ําหนัก พรอมซอนทับเพื่อใหไดแผนที่แสดงความสามารถทาง

พื้นที่ในการรองรับอัคคีภัย และนําแผนที่ทั้ง 3 ประเภทดังกลาวมาซอนทับโดยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตรเพื่อใหไดแผนที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียในพื้นที่ศกึษา รวมถงึการวเิคราะหเพื่อจัดระดับความ

รุนแรงของพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยเปน 3 ระดับ คือ 1) พื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยขนาดเล็ก คือ พื้นที่ที่จะประสบ

ปญหาอัคคีภัยที่ไมรุนแรง 2) พื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยขนาดกลาง คือ พื้นที่ที่จะประสบปญหาอัคคีภัยที่
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คอนขางรุนแรง และ 3) พื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยขนาดใหญ คือ พื้นที่ที่จะประสบปญหาอัคคีภัยที่มีความ

รุนแรงมาก 

วิเคราะหผลการประเมินคาการรับรูถึงปญหา ไดแก วิธีการปองกันอัคคีภัย ทัศนคติการมีสวน

รวม และการสํานกึหรอืตระหนักถงึการเกดิอัคคภัียของประชาชนในพื้นที่ศึกษา รวมกับการปองกันและ

บรรเทาอัคคภัียจากเจาหนาที่รัฐ ในดานการบริการและความเพียงพอของสถานีดับเพลิง แผนงานดาน

การปองกันและควบคุมอัคคีภัยที่วางไวกับการปฏิบัติจริง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับอัคคีภัย เชน 

พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยนํามา

พจิารณารวมกับแผนที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยดังกลาว เพื่อใหไดแนวทางการปองกันและบรรเทาการ

เกดิอัคคภัียในพื้นที่ศกึษา 

 ขอบเขตพื้นท่ีและประชากร 1.3.2

การศึกษานี้อยูในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลนคร

อุดรธานี โดยเทศบาลนครขอนแกนมีพื้นที่ทั้งหมด 46.00 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากร 116,157 

คน (ขอมูลสถิติประชากรป 2552 สํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครขอนแกน) เทศบาลนคร

นครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด 37.50 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากร 138,093 คน (ขอมูลสถิติงาน

ทะเบียนราษฎร มิถุนายน ป 2555 เทศบาลนครนครราชสีมา) และเทศบาลนครอุดรธานีมีพื้นที่ 47.70 

ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากร 155,339 คน (ขอมูลสถิติประชากรป 2554 สวนวิจัยและพัฒนา

รูปแบบและโครงสราง สํานักพัฒนาระบบรูปแบบโครงสราง) 

 ขอบเขตดานเวลา 1.3.3

ระยะเวลาในการศกึษาวจัิย 240 วัน โดยเริ่มตัง้แตเดอืนกันยายน 2555 – เมษายน 2556 

1.4  กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 

การศึกษาเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครฯ เริ่มจากการใชประวัติการเกิด

อัคคีภัยยอนหลังมาวิเคราะหรวมเพื่อดูลักษณะทิศทางการกระจายของสถานที่เกิดเหตุ โดยพิจารณา

แยกเปนชวงเวลา รายป ตามสาเหตุการเกิดเพลิงไหม และพิจารณาตามรายพื้นที่ จากนั้นจึงใชแนวคิด

สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยเพื่อวิเคราะหสาเหตุที่อัคคีภัยเกิดขึ้นภายในเขตพื้นที่เทศบาลนคร โดยมี

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกดิอัคคภัียในเมอืง ประกอบกับความสามารถในรองรับปญหาที่จะเกดิอัคคีภัย

ในเมอืงมาประเมนิรวมกับปจจัยทางดานความไมม่ันคงของเมอืง 

ผลที่ไดจากการประเมนิปจจัยตางๆ จะถูกนํามาวิเคราะหเพื่อหาขอบเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอ

การเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนคร จากนั้นจึงทําการสังเคราะหผลเพื่อกําหนดแนวทางการจัดการ

ปองกันและบรรเทาอัคคภัียในเขตเทศบาลในเขตเทศบาลนครใหมีความเหมาะสม โดยพิจารณารวมกับ
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ผลการวิเคราะหการประเมินคาความรับรูถึงปญหาและการปองกันอัคคีภัยที่เกิดขึ้นของประชาชนใน

พื้นที่ควบคูกับหนวยงานภาครัฐในดานการบรกิารของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

รูป 1-1 กรอบแนวคดิการดําเนนิงาน 

  

ความไมม่ันคงของเมือง 

พื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภีัย 

รูปแบบการกระจายตัวทางพื้นท่ีของอัคคภีัย 

• ตามพื้นที ่

• ตามสาเหตขุองการเกดิ 

• ตามชวงฤดูกาล 

• ตามชวงเวลาของวัน 

การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเพื่อวเิคราะห

พื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภีัย 

แนวทางการปองกนัและบรรเทาการเกดิ

อัคคภีัยในเขตเทศบาลนคร 

ความไมม่ันคงของสิ่งปลูกสราง 

• ลักษณะของอาคาร 

• ความหนาแนนของอาคาร 

ความไมม่ันคงของการใชท่ีดนิ 

• แหลงชุมชนหนาแนน 

• เขตพาณิชยกรรม 

• เขตคลงัสนิคา 

• เขตอุตสาหกรรม ความไมม่ันคงของการประกอบกิจกรรม 

• โรงงาน 

• คลังน้ํามัน ปมน้ํามัน 

• รานแกส 

ความไมม่ันคงของคน 

• ความหนาแนนของประชากร 

ทัศนคติของเจาหนาท่ีรัฐ 

• กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

• พ.ร.บ. ปภ. พ.ศ. 2550 

• พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

พฤติกรรมการรับรู 

ของประชาชน 

• วธิกีารปองกันภัย 

• ทัศนคต ิ

• การมสีวนรวม 

• การสํานกึหรือตระหนกัถงึ

 

สาเหตุและปจจัยของการเกดิอัคคภีัย 

ความสามารถของเมืองในการรองรับปญหา  

• ที่ตัง้สถานดีับเพลงิ 

• ที่ตัง้ทอประปาดับเพลงิและแหลงน้ํา 
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1.5 ระเบยีบวธิวีจัิย 

การดําเนินการกําหนดการศึกษาโดยการอางอิงจากเอกสารวิจัย การสํารวจขอมูลภาคสนาม 

รวมถงึขอมูลจากแบบสอบถามและแบบนําสัมภาษณ โดยมรีายละเอยีดการดําเนนิงานดังนี้ 

 ขอมูลและแหลงขอมูล 1.5.1

ขอมูลปฐมภูม ิเปนขอมูลที่เก็บรวบรวมไดโดยตรงจากพื้นที่ศกึษา ซึ่งมทีี่มาจาก 3 แหลงคอื 

 ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการออกสํารวจภาคสนามเพื่อใหไดสภาพพื้นที่จริงของ

ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ เชน สภาพอาคาร สถานประกอบการ ถนน แหลงชุมชน

แออัด และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอการเกดิอัคคภัียในเมอืง 

 ขอมูลจากการสํารวจจากแบบสอบถาม ซึ่งสอบถามกลุมตัวอยางทั้งถิ่นฐานในเขต

เทศบาลนครทั้ง 3 แหง เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรูถึงภัย ทัศนคติตอการปองกันภัย 

การมสีวนรวมตอการปองกันภัยและความตระหนักถงึปญหาอัคคภัียที่เกดิขึ้น 

 ขอมูลจากการสัมภาษณหัวหนาสถานีดับเพลิงประจําแตละสถานีในเขตเทศบาลนคร

ทั้ง 3 แหง เปนขอมูลที่จะนําไปวิเคราะหถึงศักยภาพและความพรอมในดานตางๆ ที่

เกีย่วกับการปองกันและบรรเทาอัคคภัีย 

ขอมูลทุตยิภูม ิเปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมเอกสารที่มอียูแลว ซึ่งมแีหลงขอมูลจาก 

 ขอมูลจากเอกสาร ตํารา หนังสือและวิทยานิพนธตางๆ ที่เกี่ยวของกับอัคคีภัยและ 

พื้นที่เสี่ยง 

 ขอมูลจํานวนประชากรในพื้นที่ เทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครนครราชสีมา  

และเทศบาลนครอุดรธาน ี

 สถานีดับเพลิงและขอมูลแสดงที่ตั้งจุดประปาดับเพลิงในเขตเทศบาลนครขอนแกน 

เทศบาลนครนครราชสมีา และเทศบาลนครอุดรธาน ี 

 ผังเมอืงจังหวัดขอนแกน นครราชสีมา และอุดรธานี ซึ่งประกอบดวย ฐานขอมูลการใช

ที่ดนิแสดงรายละเอยีดของอาคารสิ่งปลูกสรางในเขตเทศบาลนครทัง้ 3 แหง 
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 ประชากรและกลุมตัวอยาง 1.5.2

เนื่องจากจํานวนประชากรในพื้นที่ศึกษามีจํานวนมากจึงไมสามารถที่จะศึกษาไดจากจํานวน

ประชากรจริงในพื้นที่ไดทั้งหมด ประกอบกับการที่ไมสามารถระบุประชากรที่ไดรับความเสียหายและ

ผลกระทบจากอัคคภัียโดยตรง ดังนัน้การศกึษานี้จึงมคีวามจําเปนตองทําการสุมเลอืกกลุมตัวอยางจาก

จํานวนประชากรทัง้หมดโดยวธิกีารทางสถติเิพื่อเปนตัวแทนของประชากรในพื้นที่ศกึษาทัง้หมด 

ในสวนเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของ จะเปนการสอบถามและสัมภาษณเจาหนาที่ฝายดับเพลิงที่

ประจําอยูในแตละสถานีโดยการสุมแบบระบุโดยเลือกจากสายงานหรือภาระงานที่มีสวนเกี่ยวของ

โดยตรงกับประเด็นที่ตองการ รวมถงึการระบุตามลําดับสายการบังคับบัญชาหรอืตามระดับการบริหาร

ซึ่งมรีะดับความรับผิดชอบและมุมมองของการปฏบิัตงิานที่แตกตางกัน 

 เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล 1.5.3

1. แบบสอบถาม เปนเครื่องมือที่จะใชสอบถามกลุมตัวอยางประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยูในเขต

เทศบาลนครทัง้ 3 แหง 

2. แบบนําสัมภาษณ เปนเครื่องมอืที่จะใชสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับมาตรการ

ปองกันและบรรเทาภัยจากอัคคภัีย 

3. แผนที่พื้นฐานของเทศบาลนครทั้ง 3 แหง เพื่อเปนพื้นฐานในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะทั่วไปทางกายภาพที่เกี่ยวของอัคคีภัยและลักษณะการใชที่ดิน ประกอบดวย 

ขอมูลเกี่ยวกับประเภทที่พักอาศัย สถานที่ประกอบการที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 

สถานีดับเพลิง นําจุดที่ตั้งสถานที่ตางๆ เหลานี้มาลงตําแหนงที่ตั้งในแผนที่เพื่อนําไป

ประกอบการวเิคราะหหาพื้นที่เสี่ยงภัยรวมกับฐานขอมูลทุตยิภูมอิื่นๆ 

 กระบวนการวเิคราะหขอมูล  1.5.4

1. นําเขาขอมูลเชิงพื้นที่  โดยการกําหนดตําแหนงหรือสถานที่ เกิดเหตุอัคคีภัยในเขต 

เทศบาลนครทัง้ 3 แหงในแผนที่ 

2. ทําการจําแนกและจัดกลุมสาเหตุที่ทําใหเกิดอัคคีภัยตามแนวความคิด เพื่อใหทราบถึง

รูปแบบของอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครทั้ง 3 แหง เพื่อวิเคราะหการกระจายตัว

ของอัคคภัียในพื้นที ่

3. วเิคราะหรูปแบบการกระจายตัวทางพื้นที่ของอัคคีภัยพรอมกับการวิเคราะหความสัมพันธ

เชิงพื้นที่ของตําแหนงการเกดิอัคคภัียกับพื้นที่โดยรอบ 
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4. วเิคราะหปจจัยความไมม่ันคงของเมืองที่มีความสัมพันธกับการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาล

นครทั้ง 3 แหง และนําเอาผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะห ลักษณะการกระจายตัวของการ

เกิดอัคคีภัยตามสถานที่เกิดเหตุมาวิเคราะหหาความสัมพันธกับปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพ

ความไมม่ันคงภายในเขตเทศบาล โดยแบงออกเปน ความไมม่ันคงของสิ่งปลูกสราง ความ

ไมม่ันคงของการใชที่ดิน ความไมม่ันคงของการเขาถึงเขตดับเพลิง และความไมม่ันคงของ

คนในพื้นที่ เพื่อที่จะหาสาเหตุและระบุปจจัยความไมม่ันคงในพื้นที่เทศบาลนครที่สงผลให

เกดิอัคคภัีย และระบุปจจัยความไมม่ันคงที่สัมพันธกับการเกดิอัคคภัียที่มคีวามถี่ที่สุด เพื่อ

ประโยชนในการหาวธิกีารปองกันแกไขลวงหนาในการยับยัง้ไมใหเกิดอัคคีภัยหรือลดความ

เสยีหายและความรุนแรงลงไดหากเกดิอคัคภัียขึ้น 

5. ผลที่ไดจากการวิเคราะหจะไดนํามาสังเคราะหเพื่อหาแนวทางจัดการพื้นที่เสี่ยงอยาง

เหมาะสม ประกอบกับการนําเอาผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลของประชากรกลุม

ตัวอยางดวยแบบสอบถามและแบบนําสัมภาษณมาพิจารณาควบคูกับพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

พ.ศ. 2550 เพื่อใหไดแนวทางการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัย 

การวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยในเขตเทศบาลนคร เปนการประมวลผลลัพธที่ไดจากการ

วเิคราะหรูปแบบการกระจายตัวทางพื้นที่ของอัคคีภัย กับผลการวิเคราะหจากการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยความไมม่ันคงทางพื้นที่ของเมืองกับการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครมาพิจารณา

รวมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย สําหรับเทคนิคและวิธีการประเมินความเสี่ยงใชการ

วิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดอัคคีภัย ซึ่งประกอบดวย ปจจัยความไมม่ันคงหลักทั้ง  

5 ปจจัย โดยแตละปจจัยจะถูกนํามาพิจารณาเพื่อใหคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักตามความเหมาะสม

ของแตละปจจัยโดยมขีัน้ตอนการวเิคราะหดังนี้ 

ข้ันแรก คือการนําเอาตัวแปรความไมม่ันคงตางๆ ของเมืองจากปจจัยความไมม่ันคงหลักทั้ง  

6 ปจจัยมาทําการวเิคราะหไดแก 

 ปจจัยความไมม่ันคงของสิ่งปลูกสราง ประกอบดวย ตัวแปรประเภทอาคาร และตัว

แปรความหนาแนนของอาคาร 

 ปจจัยความไมม่ันคงของการใชที่ดิน ประกอบดวย ตัวแปรประเภทการใชที่ดินประเภท

ตางๆ จากเกณฑการแบงของผังเมืองรวมกับตัวแปรที่คณะผูวิจัยไดทําการจําแนก

ประเภทการใชที่ดินเพิ่มเติมจากการออกภาคสนาม แปลภาพถายดาวเทียม

รายละเอียดสูง และแปลตีความภาพถายทางอากาศ ซึ่งจําแนกประเภทการใชที่ดิน

ออกเปน แหลงชุมชนแออัด ตลาดสด ศูนยการคา เขตพาณิชยกรรม พื้นที่วาง ไรนา

และสวน คลังน้ํามัน และโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 
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 ปจจัยความไมม่ันคงของการเขาถึงตอการดับเพลิง ประกอบดวย ตัวแปรของความสูง

ของอาคาร และตัวแปรของประเภทถนน 

 ปจจัยความไมม่ันคงของการประกอบกิจกรรม ประกอบดวย ตัวแปรของสถาน

ประกอบการที่มีความเสี่ยง ไดแก คลังน้ํามัน สถานีบริการน้ํามัน รานจําหนายแกส 

หุงตม สถานบีรกิารแกส LPG และ NGV และโรงงานอุตสาหกรรม 

 ปจจัยความไมม่ันคงของคน ประกอบดวย ตัวแปรความหนาแนนของประชากร 

 ปจจัยการวิเคราะหพื้นที่บริการของสถานีดับเพลิง ตัวแปรระยะเวลาในการมาถึงจุด

เกดิเหตุของรถดับเพลงิเมื่อมกีารโทรเรยีกรถดับเพลงิเมื่อเกดิเหตุอัคคภัีย 

ตัวแปรตางๆ ดังกลาวจะถูกพิจารณาเพื่อใหคาคะแนนความเสี่ยงจากเกณฑที่เปนมาตรฐาน

คูณกับคาถวงน้ําหนักซึ่งไดจากการวิเคราะหความสัมพันธตอการเกิดอัคคีภัยโดยวิธีทางสถิติ หลังจาก

นั้นนําตัวแปรที่ไดใหคาคะแนนคูณคาถวงน้ําหนักเรียบรอยแลวไปซอนทับกันซึ่งผลลัพธที่ไดจากการ

ซอนทับตัวแปรความม่ันคงของเมอืงนี้เรยีกวา แผนที่ความเสี่ยงคาดหมาย 

ข้ันท่ีสอง เปนการนําเอาจุดที่เคยมปีระวัตกิารเกดิอัคคีภัยที่กระจายตัวอยูในพื้นที่เทศบาลนคร 

มาวิเคราะหเพื่อประเมินความเสี่ยงทางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประวัติการเกิดอัคคีภัยที่รุนแรง ซึ่งจะ

ทําใหไดพื้นที่ที่มคีวามไมม่ันคงชัดเจนขึ้น เนื่องจากเปนการประเมนิความเสี่ยงจากจุดที่เกดิอัคคภัียจรงิ 

ข้ันท่ีสาม เปนการพิจารณาประสิทธิภาพทางพื้นที่ หรือการนําเอาปจจัยความสามารถในการ

รับรองปญหาอัคคีภัยในพื้นที่ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรตางๆ ไดแกตัวแปรแหลงน้ํา ทอประปาดับเพลิง 

และสถานดีับเพลงิ เปนตน 

1.6 ผลจากการดําเนินงาน  

 ผลสําเร็จท่ีจะไดรับ 1.6.1

1. ไดแผนที่แสดงพื้นทีเ่สี่ยงตอการเกดิอัคคภัียของพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแกน เทศบาล

นครนครราชสมีา และเทศบาลนครอุดรธานี 

2. ไดฐานขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการจัดการกับปญหาอัคคภัีย และปจจัยความลอแหลม

ที่สัมพันธกับการเกดิอัคคภัีย รวมถงึแนวทางในการปองกันและบรรเทาการเกดิอัคคภัียใน

พื้นที่ศกึษาที่มปีระสทิธภิาพ 

3. ประชาชนในพื้นที่ไดตระหนัก และหาทางเฝาระวังปองกันตนเองเบื้องตนหรอืสวนรวม เพื่อ

ลดภาระของทางภาครัฐในการดําเนินการบรรเทาและฟนฟูได 

4. สามารถนําผลการศกึษาไปปรับใชในพื้นที่เสี่ยงที่จะประสบภัยในลักษณะเดยีวกัน หรอื

ใกลเคยีงกัน  
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5. หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการวางแนวทางในการดําเนนิงานที่

เหมาะสมและปรับบทบาทภารกจิใหเปนเชิงรุกมากขึ้น 

 ผลจากการศึกษา 1.6.2

1. รายงานการศกึษา 

2. ฐานขอมูลสารสนเทศภูมศิาสตร ประกอบดวย 

2.1 ฐานขอมูลนําเขา 

 ฐานขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา ประกอบดวยขอบเขตการปกครองในเขต 

เทศบาลนคร ขอมูลเสนทางทางคมนาคม ขอมูลตําแหนงที่ตั้งชุมชน หมูบาน ศาสน

สถาน สถานศกึษา หางสรรพสนิคา เขตพาณชิยกรรม เขตคลังสินคาและอุตสาหกรรม 

เปนตน 

 ฐานขอมูลความออนไหวตอการเกิดอัคคีภัยของพื้นที่ศึกษา ประกอบดวย ขอมูลสถาน

ที่ตัง้โรงงาน คลังน้ํามัน ปมน้ํามัน รานแกส เปนตน 

 ฐานขอมูลความออนไหวตอการเขาถงึการดับเพลิงของพื้นที่ศึกษา ประกอบดวยขอมูล

สถานที่ตัง้อาคารสูง ซอยแคบ ซอยตัน เปนตน 

 ฐานขอมูลความสามารถในการรองรับกับปญหาอัคคีภัยของพื้นที่ศึกษา ประกอบดวย 

ขอมูลแหลงน้ํา สถานดีับเพลงิ ที่ตัง้ทอประปาดับเพลงิ เปนตน 

 ฐานขอมูลพื้นที่การกระจายตัวของอัคคีภัยของพื้นที่ศึกษา แยกตามสาเหตุการเกิด 

ตามชวงเวลาของวันและตามชวงฤดูกาล 

2.2 ฐานขอมูลจากผลการวเิคราะห 

 พื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียของพื้นที่ศึกษา และขอบเขตของผลกระทบจากอัคคีภัย 

3. แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัีย 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและการทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดทฤษฏี 

 การศึกษาการเกดิไฟและการเกดิอัคคีภัย 2.1.1

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ไมระบุวัน) ไดอธิบายถึง อัคคีภัยหรือภัยที่เกิดจากเพลิง

ไหม หมายถึง สาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ ซึ่งไฟเปนพลังงานอยางหนึ่งที่ใหความรอน เมื่อ

ความรอนของไฟที่ขาดการควบคุม ดูแล จะทําใหเกิดการติดตอลุกลามไฟตามบริเวณที่มีเช้ือเพลิง เกิด

การลุกไหมตอเนื่อง หากปลอยเวลาของการลุกไหมใหนานเกินไป จะทําใหเกิดการติดตอลุกลามมาก

ยิ่งขึ้น 

ไฟเกิดขึ้นจากการรวมตัวขององคประกอบ 3 องคประกอบในสภาวะที่เหมาะสม ถาขาด

องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไฟก็ไมสามารถจะเกดิขึ้นได องคประกอบเหลานี้ ไดแก 

1. เช้ือเพลงิ เช้ือเพลงิที่ทําใหเกดิการลุกไหมมาจากสารเคม ีแบงเปน 2 ประเภท คอื 

1.1. สารอนนิทรยีเคมี เปนสารที่เปนพวกแรธาตุที่ไมไดเกดิจากสิ่งมีชีวดิ และมี

สวนประกอบของคารบอน เชน โปตัสเซยีมไนเตรท โซเดยีม กรดตางๆ เปนตน 

1.2. สารอนิทรยีเคม ีเปนสารที่มาจากสิ่งที่มชีีวติ มสีวนประกอบของธาตุคารบอน เชน 

น้ํามัน ถานหิน กาซธรรมชาต ิเปนตน 

2. ความรอน เปนสิ่งที่ทําใหอุณหภูมขิองเช้ือเพลิงสูงขึ้นถึงจุดตดิไฟทําใหองคประกอบของ

การเกดิไฟ หรอืเรยีกวา ปฏิกริยิาการสันดาป เกดิขึ้นอยางเหมาะสม ซึ่งเช้ือเพลงิแตละ

ชนดิยอมจะมีจุดตดิไฟตางกัน 

3. ออกซเิจน บรรยากาศทั่วไปประกอบดวยไนโตรเจนรอยละ 79.04 ออกซิเจนรอยละ 

20.93 และคารบอนไดออกไซดรอยละ 0.03 โดยออกซิเจนจะเปนตัวทําใหเกดิการเผาไหม 

คณาทัต จันทรศริิ (ไมระบุวัน) จําแนกสาเหตหุลักที่ทําใหเกดิอคัคภัียออกเปน 4 สาเหตุ ดังนี้  

1. ความประมาท ซึ่งเกดิจากความประมาทในการใชเช้ือเพลงิ การใชความรอน และการใช

ไฟฟา 

2. อุบัตเิหตุ ทัง้โดยธรรมชาติ และเกดิจากมนุษย 

3. การตดิตอลุกลาม โดยการนําความรอน การพาความรอน การแผรังสคีวามรอน 
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4. การลุกไหมขึ้นเอง ซึ่งเกดิจากการทําปฏกิริยิาทางเคม ีการหมักหมม อินทรยีสารวางเพลงิ

ทัง้ทางตรงและทางออม 

 พื้นท่ีเสี่ยงตอการเกดิอัคคีภัย 2.1.2

สํานักงานสหประชาติสําหรับการลดความเสี่ยงภัยธรรมชาติ (The United Nation Office for 

Disaster Risk Reduction: UNISDR) (2007) ใหความหมายของความเสี่ยง (risk) วาเปนองคประกอบที่

รวมกันของความเปนไปไดในการเกิดเหตุการณ (probability of an event) กับผลทางลบที่จะเกิดจาก

เหตุการณ (negative consequences) ซึ่ง Smith (2004) ไดนําเสนอถงึแนวทางสําหรับการประเมินความ

เสี่ยง (risk assessment) โดยพจิารณาปจจัยหลัก 3 ปจจัยแสดงในรูปสมการได ดังนี้ 

Risk =
Hazard (probability)×Loss (expected)

Preparedness (loss mitigation)  

Burton and Kates (1964) ใหขอสังเกตเกี่ยวกับการใหความหมายของพิบัติภัย (hazard) วาเปน

การยากที่จะใหความหมายที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากพิบัติภัยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตาม

สถานการณ และมีความเช่ือมโยงสัมพันธกันในหลายรูปแบบ เชนเดียวกับ Smith (2004) ที่อธิบายถึง

พิบัติภัยวาเปนการยากที่จะระบุความหมายที่เฉพาะเจาะจง การอธิบายถึงพิบัติภัยจะตองพิจารณาใน

แตละสถานการณที่กําลังพิจารณา แตโดยรวมจะหมายถึงกระบวนการใด ที่เกิดขึ้นแลวสรางความ

เสียหายใหกับชีวิตหรือทรัพยสิน ในขณะที่ Office of the United Nations Disaster Relief Co-ordinator: 

UNDRO (1979) ไดใหความหมายของพิบัติภัยวาเปนความนาจะเปนของการเหตุการณที่จะเกิดขึ้น

ภายในระยะเวลาและพื้นที่หนึ่งๆ ซึ่งจะสรางความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นจากปรากฏการณนั้น จะ

เห็นไดวา ความเสี่ยงเปนผลที่เช่ือมโยงที่เปนผลมาจากพิบัติภัย ซึ่งอาจทําใหเกิดผลเสียหายหรือการ

สูญเสยีชีวติ ทรัพยสนิ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

ความไมม่ันคง (vulnerability) เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดสภาวะของความเสี่ยง UNDRO 

(1979) ไดใหความหมายวาเปนระดับของรุนแรงหรอืระดับของความเสยีหาย (loss) ที่เกิดจากเหตุการณ

ใดๆ ซึ่ง Hewitt (1997) อธบิายถงึรูปแบบของพื้นที่ที่ทําใหเกดิความไมม่ันคงทางพื้นที่ซึ่งมีลักษณะตางๆ 

ดังนี้ 

1. เปนพื้นที่งายตอการถูกคุกคามจากภัยตางๆ ที่เขามา 

2. เปนพื้นที่ที่มคีวามไมม่ันคงทั้งในเรื่องของความไมม่ันคงทางคุณลักษณะของประชาชน

ความไมม่ันคงของโครงสรางอาคาร ความไมม่ันคงของกลุมทางสังคมหรอืการประกอบ

กจิกรรม ที่เปนอันตราย 

3. เปนพื้นที่ที่ขาดการปองกันหรอืปองกันภัยกับสิ่งที่จะเขามาทําอันตรายตอชีวติและ

ทรัพยสนิของมนุษย 
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4. เปนพื้นที่ที่ขาดทรัพยากรและบุคลากร รวมทัง้แผนการที่จะรับมอืกับความเสี่ยงหรือ

สามารถจะตอบสนองตออันตรายได 

5. เปนพื้นที่ที่มขีดีจํากัด ไมมคีวามสามารถที่จะหลกีเลี่ยง ตานทานหรอืฟนฟูสภาพจากภัย

พบิัตไิด 

6. เปนพื้นที่ที่ไมมคีวามสามารถในการบรรเทาภัยหรือทําใหอยูในสภาวะของความปลอดภัย

ได 

ในขณะที่การเตรียมความพรอม (preparedness) หรือการบรรเทาความสูญเสีย (loss 

mitigation) เปนสัดสวนผกผันในสมการดังกลาว เนื่องจากจะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ซึ่งจะมี

ผลทําใหความเสี่ยงลดลงถาพื้นที่มศัีกยภาพสูง 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2553) ไดทบทวนทฤษฎีและนําเสนอแนวคิดในการ

ประเมินคาความไมม่ันคงทางพื้นที่ของ Alexander ซึ่งมีแนวคิดในการวิเคราะหคาความไมม่ันคงทาง

พื้นที่โดยรวมในรูปแบบสมการ ดังนี้ 

ซึ่งพิจารณาวาพื้นที่ใดๆ ก็ตามจะมีความไมม่ันคงมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับวาพื้นที่นั้นๆ มี

ความเสี่ยงมากนอยเพียงใด หากมีระบบของการปองกันและบรรเทาภัยที่ดีจะทําใหความเสี่ยงลดลง 

สงผลใหคาความไมม่ันคงทางพื้นที่ลดลงตามไปดวย ทัง้นี้ การบรรเทาภัยจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

มากถาพื้นที่ดังกลาวมรีะดับการรับรูถงึภัยของประชาชนในระดับที่สูง 

นอกจากนัน้ยังไดทบทวนแนวคดิในการประเมนิความเสี่ยงจากอัคคภัียของ Roux ดังนี้ 

  

คาความไมม่ันคงทางพื้นท่ีโดยรวม = คาท่ีวัดไดจากความเสี่ยงท่ีเกดิขึ้น – คาท่ีวัดไดจากการบรรเทาภัย 

         ± ปจจัยการรับรูความเสี่ยงของประชาชนในพื้นท่ี 

ความเสี่ยงจากอัคคภัีย = (ความนาจะเปนของการเกดิเหตุการณ)x(ความนาจะเปนของพื้นท่ีท่ีเปนอันตราย) 

X (ศักยภาพท่ีจะทําใหเกดิความเสยีหาย) 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 หลักเกณฑการกําหนดระดับความเสี่ยงอัคคีภัย 2.1.3

สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย (2551) ไดกําหนดรูปแบบการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย

ในชุมชน ซึ่งกําหนดระดับความเสี่ยงไวเปน 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความ

เสี่ยงตํ่า โดยไดกําหนดระดับความเสี่ยงไวตามคาระดับคะแนนที่ไดจากการประเมิน ตามตาราง 2-1 

หลักเกณฑการกําหนดระดับความเสี่ยงอัคคภัีย ดังนี้ 

ตาราง 2-1 หลักเกณฑการกําหนดระดับความเสี่ยงอัคคภัีย 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน สัญลักษณ 

ความเสี่ยงตํ่า นอยกวา 2.50 สเีขยีว 

ความเสี่ยงปานกลาง 2.50-4.50 สเีหลอืง 

ความเสี่ยงสูง มากกวา 4.50 สแีดง 

ที่มา : สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย ,2551. 

 โครงสรางหลักเกณฑการประเมนิความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน 2.1.4

สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย (2551) ไดอธบิายถงึความเสี่ยงอัคคภัีย คือ ความเปนไปได

ที่จะเกิดอัคคีภัยขึ้นในอนาคต และจะนํามาซึ่งผลกระทบทางลบตอชีวิตของชุมชนและทรัพยสิน ซึ่ง

ผลกระทบทางลบที่เกดิขึ้นนี้เชน การบาดเจ็บ ความสูญเสยีชีวติและทรัพยสนิ เปนตน 

การประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย จากคํานิยามของสํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย  

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ กระบวนการที่นําองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิด

อัคคีภัยมาพิจารณารวมกัน เพื่อชวยใหบุคคล ชุมชน และสังคมสามารถตอสูหรือรับมือกับอัคคีภัยได 

องคประกอบที่เกี่ยวของกับการเกดิอัคคภัียประกอบดวย โอกาสที่จะเปนอันตราย และศักยภาพในการ

ปองกัน ตอบโต และบรรเทาชวยเหลอืหากเกิดอัคคีภัย ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงภัยในชุมชนในที่นี้

จะใชสูตรในการประเมนิ ดังนี้ 

ความเสี่ยงอัคคภัีย =  
โอกาสที่จะเปนอันตราย × ผลกระทบ

ศักยภาพ
 

องคประกอบที่ 1 โอกาสที่จะเปนอันตราย หมายถึง การกําหนดความเปนไปไดที่ชุมชนจะตอง

ประสบกับอัคคภัีย โดยพจิารณาจากลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งการประเมินโอกาสที่จะเปน

อันตรายของพื้นที่และชุมชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยนั้น ใหพิจารณาจากสิ่งที่มีโอกาสเปนอันตราย

สูงสุดในบรเิวณพื้นที่ที่ถูกประเมนิ ซึ่งกําหนดคาถวงน้ําหนักตามโอกาสที่จะเปนอันตรายดังตาราง 2-2 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

ตาราง 2-2 คาถวงน้ําหนักสิ่งที่มโีอกาสเปนอันตรายของพื้นที่และชุมชนที่ประเมนิความเสี่ยงอัคคีภัย 

ท่ี การประเมนิโอกาสท่ีจะเปนอันตรายหากเกดิอัคคีภัย คะแนน 

1 พื้นที่ประเมนิที่มโีอกาสเปนอันตรายนอย เชน อาคารพักอาศัย อาคารศาลาที่

พัก อาคารสูงไมเกนิ 3 ช้ัน ตลาดสดเปดโลง 

1.00 

2 พื้นที่ประเมนิที่มโีอกาสเปนอันตรายปานกลาง เชน สาธารณสถาน โรงเรยีน 

ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงพยาบาล หางสรรพสินคา เสนทางขนสงวัตถุไวไฟ 

หรอืวัตถุอันตราย สถานที่เก็บเช้ือเพลงิ สถานบีรกิารเช้ือเพลงิ สถานที่บรรจุ

เช้ือเพลงิ โรงงานอุตสาหกรรม สถานีขนสง โรงเลื่อย โรงส ีโกดังสนิคาขนาด

ใหญ คลังเก็บวัตถุดบิตดิไฟ การละเลนมหรสพ โรงแรม อาคารที่สูงเกนิ 3 ช้ัน 

และตลาดสดปดทบึ 

2.00 

3 พื้นที่ประเมนิที่มโีอกาสเปนอันตรายมาก เชน โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานผลติ

สารเคม ีสารพษิ คลังเช้ือเพลงิ คลังวัตถุระเบดิ โรงเก็บสารไวไฟ ขบวนรถไฟ

บรรทุกสารเคมหีรอืเช้ือเพลิง ทาอากาศยาน สถานจีายไฟยอย ระบบขนสงวัตถุ

ไวไฟทางทอ 

3.00 

ที่มา : สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย ,2551. 

องคประกอบที่ 2 ผลกระทบ หมายถึง ผลกระทบตอจํานวนประชาชนในชุมชนและทรัพยสิน

หากเกดิอัคคีภัยขึ้นในชุมชน (ไมรวมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม) ซึ่งการประเมินผลกระทบของพื้นที่และ

ชุมชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย ประกอบดวย 2 สวนคือ ผลกระทบตอบุคคล และผลกระทบตอ

ทรัพยสนิ ซึ่งกําหนดคาถวงน้ําหนักตามโอกาสที่จะเปนอันตรายดังตาราง 2-3 

ตาราง 2-3 คาถวงน้ําหนักผลกระทบของพื้นที่และชุมชนที่ประเมนิความเสี่ยงอัคคีภัย 

ท่ี เกณฑการประเมนิผลกระทบหากเกดิอัคคีภัย คะแนน 

1 ผลกระทบตอบุคคล (1.50) 

- ความหนาแนนของประชากรในเขตพื้นที่ประเมนิมากกวา 25 คน/ไร 

- ความหนาแนนของประชากรในเขตพื้นที่ประเมนิอยูระหวาง 12-25 คน/ไร 

- ความหนาแนนของประชากรในเขตพื้นที่ประเมนินอยกวา 12 คน/ไร 

1.50 

1.00 

0.50 

2 ผลกระทบตอทรัพยสนิที่ประเมนิ (1.50) 

 - รอยละ 10 ของทรัพยสนิในเขตพื้นที่ประเมนิมีมูลคามากกวา 10 ลานบาท 

- รอยละ 10 ของทรัพยสนิในเขตพื้นที่ประเมนิมีมูลคาระหวาง 1-10 ลานบาท 

- รอยละ 10 ของทรัพยสนิในเขตพื้นที่ประเมนิมีมูลคานอยกวา 1 ลานบาท 

1.50 

1.00 

0.50 

ที่มา : สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย ,2551. 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

องคประกอบที่ 3 ศักยภาพ หมายถึง สมรรถนะหรือกําลังความสามารถของประชาชน 

เครื่องมือและอุปกรณ ที่มีอยูในเขตพื้นที่ประเมิน รวมถึงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ประเมินที่เอื้อ

ตอการปองกันการเกิดอัคคีภัย และการบรรเทา ชวยเหลือ เมื่อเกิดอัคคีภัย ซึ่งกําหนดคาถวงน้ําหนัก

ตามโอกาสที่จะเปนอันตรายดังตาราง 2-4 

ตาราง 2-4 คาถวงน้ําหนักศักยภาพของพื้นที่และชุมชนที่ประเมนิความเสี่ยงอัคคภัีย 

ท่ี เกณฑการประเมนิ คะแนน 

หลักเกณฑการประเมนิศักยภาพดานการปองกันการเกดิอัคคีภัย 

1 มรีะบบการประเมนิความเสี่ยงและขอมูลที่จําเปนที่ประชาชนสามารถรับทราบ

ไดเพื่อการบรหิารจัดการความเสี่ยงอัคคีภัยในเขตพื้นที่ประเมนิ 

1.00 

2 ความสามารถในการลากสายดับเพลงิยาวประมาณ 100 เมตร 

- เขาถงึทุกจุดในพื้นที่ประเมนิ 

- เขาถงึไดมากกวาครึ่งหนึ่งของพื้นที่การประเมนิ 

- เขาถงึไดนอยกวาครึ่งหนึ่งของพื้นที่การประเมนิ 

(0.80) 

0.80 

0.53 

0.26 

3 ความพอเพยีงของอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย (0.80) 

 3.1 ถังดับเพลงิแบบมอืถอื 

- มทีุกหลังคาเรอืนในเขตพื้นที่ประเมนิ 

- มมีากกวาครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเมนิ 

- มมีากกวารอยละ 10 แตไมเกนิครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเมิน 

- มนีอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่ประเมนิ 

(0.40) 

0.40 

0.26 

0.13 

0.00 

 3.2 อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Alarm) 

- มทีุกหลังคาเรอืนในเขตพื้นที่ประเมนิ 

- มมีากกวาครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเมนิ 

- มมีากกวารอยละ 10 แตไมเกนิครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเมิน 

- มนีอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่ประเมนิ  

(0.40) 

0.40 

0.26 

0.13 

0.00 

4 ความเพยีงพอของอุปกรณสนับสนุนการดับเพลงิของเจาหนาที่ 

- รถดับเพลงิและเจาหนาที่ดับเพลงิ 

- หัวจายน้ําดับเพลงิสาธารณะบรเิวณเขตพื้นที่ประเมิน 

- แหลงน้ําสาธารณะที่สามารถนํามาใชดับเพลงิบรเิวณเขตพื้นที่ประเมนิ 

(ภายในรัศมี 50 เมตร จากขอบเขตพื้นที่ประเมนิ) 

- ถังดับเพลงิแบบมอืถอืสาธารณะ 

- เครื่องสูบน้ําดับเพลงิของชุมชน 

(1.20) 

0.40 

0.20 

0.20 

 

0.20 

0.20 
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ท่ี เกณฑการประเมนิ คะแนน 

5 การมสีวนรวมของภาคประชาชนที่เกี่ยวของกับอัคคภัียในเขตพื้นที่ประเมนิ เชน 

อาสาสมัคร อปพร. โครงการจัดการภัยพบิัตโิดยใชชุมชนเปนฐาน เปนตน 

0.80 

6 การจัดใหมบีุคลากรเฝาระวังในเขตพื้นที่ประเมนิและสามารถแจงเหตุเพลิงไหม

ได 

0.40 

7 อาคารที่กฎหมายควบคุมใหมกีารตรวจสอบอาคารภายในเขตพื้นที่ประเมนิ 

- ผานการตรวจสอบทุกอาคาร 

- ผานการตรวจสอบมากกวารอยละ 80 

- ผานการตรวจสอบระหวางรอยละ 60-80 

- ผานการตรวจสอบนอยกวารอยละ 60 

 

0.00 

-0.33 

-0.66 

-1.00 

หลักเกณฑการประเมนิศักยภาพดานการตอบโตการเกดิอัคคีภัย 

1 เวลาที่รถดับเพลงิใชในการเดนิทางมาถงึพื้นที่ประเมิน 

- ภายในเวลา 8 นาที 

- ระหวาง 8-12 นาท ี

- ระหวาง 12-15 นาท ี

- นานกวา 15 นาที 

(1.00) 

1.00 

0.66 

0.33 

0.00 

2 ความถี่ในการซอมแผนปองกัน และระงับอัคคีภัยของเจาหนาที่ในเขตพื้นที่

ประเมนิ 

- เดอืนละหนึ่งครัง้หรอืมากกวา 

- สองเดอืนตอครั้ง 

- สามเดอืนตอครัง้ 

- มากกวาสามเดอืนตอครัง้ 

(0.50) 

 

0.50 

0.33 

0.16 

0.00 

3 ความถี่ในการซอมแผนปองกัน และระงับอัคคีภัยของประชาชนในเขตพื้นที่

ประเมนิ 

- ปละหนึ่งครั้ง หรอืมากกวา 

- สองปตอครัง้ 

- สามปตอครัง้ 

- มากวาสามปตอครั้ง 

(0.50) 

 

0.50 

0.33 

0.16 

0.00 



18 

 

 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

ท่ี เกณฑการประเมนิ คะแนน 

4 ระบบการสื่อสารเมื่อเกดิอัคคภัียในเขตพื้นที่ประเมนิ 

- หมายเลขโทรศัพทของสถานดีับเพลงิที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ประเมนิที่

ประชาชนสามารถรับทราบไดโดยงาย 

- มรีะบบแจงเตอืนประชาชนในเขตพื้นที่ประเมนิหากเกดิอัคคภัีย เชน เสยีง

ตามสาย หรอืหอกระจายขาว หรือ ไซเรน เปนตน 

(1.00) 

0.50 

 

0.50 

หลักเกณฑการประเมนิศักยภาพดานการบรรเทา ชวยเหลอืเมื่อเกดิอัคคีภัยของชุมชนใน

เขตพื้นท่ีประเมนิ 

1 มแีผนจัดพื้นที่พักพงิและการจัดการสําหรับผูประสบอัคคภัียในเขตพื้นที่ประเมนิ 0.50 

2 มกีองทุนสนับสนุน สงเคราะหผูประสบอัคคภัียของชุมชน 0.50 

ที่มา : สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย ,2551 

 ความสัมพันธของพื้นท่ีเสี่ยงตอการเกดิอัคคีภัยกับลักษณะประชากรและโครงสราง2.1.5

ของเมอืง 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2553) นําเสนอแนวคิดถึงลักษณะที่แตกตางกันของ

ประชากรในเขตเมือง กอใหเกิดพฤติกรรมการรับรูและการปองกันภัยที่แตกตางกัน หากประชากรของ

เมอืงใดมกีารรับรูในการปองกันภัยนอย ยอมทําใหเมอืงเกดิความไมม่ันคงตอภัยที่เขาคุกคามได ในดาน

ความสัมพันธของการเกิดอัคคีภัยกับลักษณะประชากรซึ่งปจจัยที่สามารถทําใหเกิดเพลิงไหมรุนแรงมี

ดังนี้ 

1. บทบาทชายหญิง เพศหญิงมักจะมีพฤติกรรมในการอพยพเคลื่อนยายโดยทันทีทันใด เมื่อ

มีเหตุการณไฟไหมเกิดขึ้น ขณะที่เพศชายมักจะพยายามหาทางเผชิญหนาหรือรับมือกับ

สถานการณเพื่อที่จะดับไฟไดกอน ดังนั้นจึงเปนสิ่งแสดงใหเห็นวาในกระบวนการตัดสินใจ

เกี่ยวกับเหตุการณที่เกดิขึ้น จะมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมทางสังคมและบทบาทของชาย

หญงิ 

2. ความรูเรื่องเสนทางหน ีจากผลการศกึษา แมคนสวนใหญจะเขาใจและตระหนักถึงเสนทาง

หนีภัยเปนอยางดี แตพวกเขากลับใชเสนทางหนีดังกลาวนั้นเปนสวนนอย เนื่องจากพวก

เขามีความรูสึกวาถูกไฟไหมคุกคามเพียงเล็กนอย ดังนั้น แรงจูงใจที่จะทําใหพวกเขาเกิด

การอพยพเคลื่อนยายไปยังเสนทางหนีไฟนั้นจะมีไดก็ตอเมื่ออัคคีภัยที่เกิดขึ้นไมสามารถที่

จะระงับได หรือความหมายอีกนัยหนึ่งก็คือ พวกเขามีการรับรูที่ไมสามารถจะบรรลุการ

จัดการกับไฟใหดับลงได 
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3. ความรุนแรงของการแพรกระจายของควันไฟ ควันไฟกับความหนาแนนที่ปรากฏขึ้นจะมี

ความสัมพันธโดนตรงกับระดับของการรับรูถึงการคุกคามของมัน ดังนั้น สรุปไดวาเมื่อมี

การแพรกระจายของควันมากและมีความรุนแรงมักจะทําใหประชาชนเกิดการรับรูถึง

ความปลอดภัยโดยการพยายามหาทางออกเพื่ออพยพเคลื่อนยาย  

4. การมีประสบการณเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยมากอน ผลการศึกษาพบวาประชาชนจะมี

พฤติกรรมของการอพยพหนีออกมานอย ถาหากกลุมคนพวกนั้นเคยมีประสบการณ

เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยมากอน ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาพวกเขาเกิดการเรียนรูมากอน 

ทําใหพวกเขาสามารถที่จะจัดการกับการคุกคามของไฟไดมากกวาที่จะหาทางอพยพหนี

ไฟ 

5. การฝกอบรม ทางดานการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย ซึ่งคนที่ไดรับการฝกอบรมมามาก

ยอมมีความพยายามที่จะควบคุมการคุกคามไฟมากกวาที่จะพยายามหาทางหนีอพยพ

ออกมา 

6. การรับรูถึงการคุกคามโดยตรง ผลการศึกษาหากพิจารณาไตรตรองดวยการรับรูของ

ตนเองแลววา ไฟที่กําลังเผชิญอยูมีความรุนแรงและยากเกินกวาจะควบคุมได ประชาชน

สวนใหญมักจะหาทางอพยพหนอีอกมา  

7. พฤตกิรรมของคนขณะเกิดไฟไหม จะถูกควบคุมดวยบทบาททางสังคมและความแตกตาง

ของกลุมคน โดยจะแสดงรูปแบบพฤตกิรรมการตอบสนองตอเหตุการณที่แตกตางกัน  

8. พฤติกรรมของมนุษยขณะเกิดเพลิงไหม ตามธรรมชาติแลวมนุษยเราจะตกใจจนขาดสติ

และกระทําการนอกเหนืออํานาจจิตใจ ซึ่งแทนที่จะทําการดับเพลิงที่ลุกไหมตั้งแตชวงแรก

เกิดกลับหนีไปโดยขาดสติทําใหเพลิงที่ลุกไหมจากจุดเล็กๆ กลายเปนการลุกลามขยายวง

กวางออกไปอกี หรอืบางคนหวงแตทรัพยสินโดยไมคํานึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง

โดยที่จะเขาไปขนทรัพยสินออกมาจากเหตุเพลิงไหม และผูที่อยากรูอยากเห็นเปนไทยมุง

อยูรอบที่เกดิเหตุทําใหเปนอุปสรรคในการปฏบิัตงิานของเจาหนาที่ในการเขาไปดับเพลงิได  

9. สภาพของสถานที่เกิดเหตุเปนปจจัยที่เอื้ออํานวยใหเพลิงลุกไหมยิ่งขึ้น เชน ชุมชนแออัด

กอสรางดวยไมและกอสรางมานาน เสนทางเขาออกคับแคบรถดับเพลิงเขาไมได แหลงน้ํา

หรือทอประปาไมมี เหลานี้ หากเกิดเพลิงไหมขึ้นจะทําใหเกิดเพลิงลุกลามขยายตัวไดเร็ว

ขึ้น หรอืการกอสรางเปนอาคารสูงรถเขาไปไมถึงหรืออาคารเก็บสารเคมีที่เปนอันตรายตอ

การดับเพลงิตองอาศัยเครื่องมอืหรอือุปกรณพเิศษในการเขาไปดับเหลานี้ เปนตน 

10. ชวงเวลาที่เกดิเหตุจะเปนอุปสรรคในการระงับอัคคีภัย เชน เหตุเกิดชวงกลางคืนผูคนนอน

หลับไมรูวาเหตุเกดิตัง้แตเมื่อไรมารูสกึตัวก็เมื่อเพลงิลุกลามมากแลว หรอืชวงเวลาเชาหรือ

เย็นที่มีการจราจรติดขัดก็เปนอุปสรรคในการนํารถดับเพลิงไปใหถึงที่เกิดเพลิงไดลาชา 

เพลงิก็จะลุกลามรุนแรงขึ้น 
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11. ประสทิธภิาพการบรหิารการดับเพลงิ จะตองจัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชใหสมดุลกับสภาวะ

แวดลอม เชน เมืองที่มีอาคารสูงมากก็จะตองจัดหารถบันไดหรือรถหอน้ําไวใชในการ

ดับเพลิงอาคารสูงหรือยานชุมชนแออัดถนน ซอยคับแคบ ควรจัดหารถที่มีขนาดเล็ก

สําหรับเขาซอยได เปนตน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองใหบุคลากรเจาหนาที่เขารับการฝกฝน

ใหมคีวามรูความเขาใจในการปฏบิัตงิานอยางมปีระสทิธภิาพอยูสมํ่าเสมอ 

ปญหาอัคคภัียยังสามารถเกดิจากสาเหตุโครงสรางของเมอืง ยกตัวอยางเชน ลักษณะของเมือง 

ทําเลที่ตั้ง วัสดุที่เกิดเพลิงไหม และเมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้นแลว การลุกลามของเพลิงจะสัมพันธกับ

โครงสรางของเมอืง ดังนี้ 

1. ชนดิของเมอืง ไดแก เมอืงอุตสาหกรรม เมอืงทา เมืองหลวง เมืองทองเที่ยว เปนตน ซึ่งแต

ละเมืองความเสี่ยงของอัคคีภัยจะแตกตางกัน ทําใหการปองกันการเกิดอัคคีภัยในแตละ

พื้นที่มคีวามแตกตางกัน 

2. อายุของเมอืง การสรางเมอืงยอมมากนอยแตกตางกัน และสิ่งกอสราง หรือเครื่องใชตางๆ

รวมทั้งระบบไฟฟา สายไฟฟา ไมที่ใชในการกอสราง ยอมเกิดความชํารุดเสียหายไปตาม

เวลาซึ่งจะทําใหเกดิอัคคภัียไดงายขึ้น 

3. การจัดผังเมือง หมายถึง การจัดพื้นที่ใหมีความเหมาะสมในการอยูอาศัย การประกอบ

ธุรกจิ หรอืยานการอุตสาหกรรม 

4. ความหนาแนนของประชากรในเขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยูกันอยางหนาแนนจนเกินไป

ขาดการเอาใจใสเรื่องการใชไฟฟา การใชกาซหุงตม หรือการใชเชื้อเพลิงอื่นๆ ยอมมี

โอกาสทําใหเกดิอัคคภัียไดมากกวาเมอืงที่มปีระชากรอยูกันอยางเบาบาง 

5. ระบบการจราจร เมอืงที่มขีดีความสามารถในการจัดการจราจรต่ํายอมมีการจราจรติดขัด

และเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหรถดับเพลิงเขาไปถึงสถานที่ เกิดเหตุลาชาไมทันตอ

เหตุการณ 

6. ระบบสาธารณูปโภค การเดินทอประปา ไฟฟา และบริการทางโทรศัพทจะตองมี

ประสิทธิภาพเหมาะกับการใชงาน เชน ทอประปาที่ใชในการดับเพลิงตองมีแรงดันที่

เพยีงพอและตดิตัง้ทอใกลกับชุมชนที่ลอแหลมตอการเกดิอัคคภัีย 

7. ระบบไฟฟาการติดตั้งตองเปนไปตามกฎระเบียบของการไฟฟาสามารถตรวจไดงายและมี

การบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ 

8. ระบบโครงสรางอาคาร การสรางอาคารตองเปนไปตามกฎเกณฑของมาตรฐานวัสดุ

กอสราง เชน ตองใหญใหไดขนาดของการกอสราง หรอืหากเปนเหล็กควรมีการพนผิวดวย

วัสดุกันความรอน 
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9. ระบบการใชน้ําในอาคารควรมีที่สํารองน้ําไวบนอาคารที่เพียงพอ รวมทั้งเดินทอสําหรับ

การดับเพลงิโดยเฉพาะ เชน สปรงิเกอร สายดับเพลงิ 

10. วัสดุที่ใชในการตกแตงบาน เชนการตกแตงบานดวยผา จะตองระมัดระวังรอบคอบ

โดยเฉพาะบานไม เมื่อกระแสไฟฟาดับควรระวังเปนพิเศษในการจุดเทียนหรือตะเกียง

เพื่อใหเกดิแสงสวาง 

11. คุณภาพของประชากรควรจัดใหประชากรมีความรูเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย

ปลูกฝงจิตสํานึกใหตระหนักถึงการเกิดอัคคีภัยโดยการฝกอบรมและตองใหปฏิบัติตาม

กฎหมายระเบียบตางๆ โดยเครงครัด (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนคร

นครราชสมีา, ป 2553) 

 การประเมนิความหนาแนนของประชากร 2.1.6

ความหนาแนนประชากรเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธกับการเกิดอัคคีภัย ความหนาแนน

ของประชากรในเขตเมืองโดยทั่วไปจะมีความหนาแนนลดลงไปตามระยะที่หางออกไปจากศูนยกลาง

ของเมือง และความหนาแนนอาจจะสูงมากขึ้นในบริเวณสองฟากถนนที่พุงออกจากใจกลางเมืองอีก

ดวย สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย (2551) อางถึงการจัดทําเกณฑมาตรฐานการกําหนดความ

หนาแนนของประชากรสําหรับการใชที่ดนิแตละประเภทของเมอืง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได

แบงเมอืงในประเทศไทยไว 4 กลุมตามขนาดประชากร และกําหนดความหนาแนนของประชากรในที่ดิน

ประเภทพาณชิยกรรม และที่อยูอาศัย ซึ่งเปนพื้นที่สวนใหญของชุมชนเมืองในประเทศไทย สําหรับการ

จัดกลุมความหนาแนนของประชากรในพื้นที่ 

ตาราง 2-5 ความหนาแนนของประชากรตามขนาดเมอืง 

ขนาดเมืองที ่ ขนาดประชากร (คน) 

1 มากกวา 1,500,000 

2 200,001 – 1,500,000 

3 60,000 – 200,000 

4 นอยกวา 60,000 

 

ตาราง 2-6 ความหนาแนนของประชากรตามการใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย 

ความหนาแนนของประชากร 
จํานวนประชากรตามขนาดเมือง (คน/ไร) 

2 3 4 

หนาแนนมาก 61-100 41-60 25-42 

หนาแนนปานกลาง 31-60 17-40 13-24 

หนาแนนนอย 1-30 1-16 1-12 
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 การแบงเขตพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัย 2.1.7

การแบงเขตพื้นที่เสี่ยงภัย แตกตางตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่แตละบริเวณ ซึ่งมีผลตอ

การลุกไหมของอัคคีภัย ชิน ขําเพชร (2540) จึงแบงพื้นที่เสี่ยงภัยออกเปนเขตตามความยากงายของ

การลุกลามของเพลงิ ดังนี้ 

1. เขตธรรมดาทั่วไป คือ เขตที่มีความเสี่ยงภัยตอการเกิดการลุกลามของอัคคีภัยในระดับ

ปานกลาง ลักษณะทางกายภาพ ประกอบดวย อาคารที่หนาแนนปานกลาง สวนใหญเปน

อาคารประเภทสิ่งปลูกสรางช้ันเยี่ยม ช้ันพเิศษ และช้ันหนึ่ง รถดับเพลิงสามารถเขาถึงพื้นที่

ไดอยูในเขตรัศมีการใหบริการของสถานีดับเพลิง ประกอบกับมีแหลงน้ําที่ใชในการ

ดับเพลงิในพื้นที่ได 

2. เขตอันตรายช้ัน ก. คอืเขตที่มลีักษณะทางกายภาพดังตอไปนี้ 

 สิ่งปลูกสรางช้ัน 2 และช้ัน 3 ไมนอยไปกวารอยละ 50 

 ถนนภายในพื้นที่บางชวง รถดับเพลงิไมสามารถเขาถงึได 

3. สิ่งปลูกสรางช้ัน 2 และช้ัน 3 มคีวามหนาแนนสูง 

 เปนเขตที่อยูไกลจากสถานดีับเพลงิ ปรมิาณน้ําประปามนีอย 

 แหลงน้ําดับเพลงิอยูไกลเกนิ 2 กโิลเมตร 

4. เขตอันตรายช้ัน ข คือ เขตที่มีความเสี่ยงภัยตอการลุกลามของอัคคีภัยสูงที่สุด มีลักษณะ

ทางกายภาพของพื้นที่ดังตอไปนี้ 

 สิ่งปลูกสรางช้ัน 2 และช้ัน 3 มากกวารอยละ 80 

 รถดับเพลงิไมสามารถเขาไดทั่วถงึ เพราะถนนแคบมาก 

 การกําหนดระดับสภาพและพื้นท่ีอันตรายจากอัคคีภัย  2.1.8

สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย (2551) ไดมีการกําหนดแบงจําแนกช้ัน สถานที่ที่มีโอกาส

จะเกดิอัคคภัียหรอืนาจะเปนอันตรายจากอัคคภัีย รวมทัง้ผลกระทบของอันตรายที่เกิดขึ้น โดยแบงออก

ไดเปน 3 ระดับ คือระดับนอย ปานกลาง และมาก เพื่อเปนกรอบทิศทางในการปองกันอัคคีภัย และ

เพื่อใหสามารถระวังปองกันพื้นที่เสี่ยงภัย หรอืพื้นที่ที่มโีอกาสเกดิอัคคภัียไดงาย ไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

ดังนี้ 
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ตาราง 2-7 การจําแนกช้ัน สถานที่หรอืสิ่งที่มโีอกาสนาจะเปนอันตรายจากอัคคภัีย  

สิ่งทีเ่ปนอันตราย ตัวชี้วัด 

นอย 
มีสิ่งท่ีมีโอกาสเปนอันตรายนอย เชน อาคารท่ีพักอาศัย อาคารศาลาท่ีพัก อาคารสูงไม

เกนิ 3 เมตร 

ปานกลาง 

มีสิ่งท่ีมีโอกาสเปนอันตรายปานกลาง เชน ศาสนสถาน โรงเรียน สาธารณสถาน 

โบราณสถาน โรงพยาบาล หางสรรพสินคา เสนทางขนสง วัตถุไวไฟหรือวัตถุอันตราย 

สถานีเก็บเช้ือเพลิง สถานีบริการเช้ือเพลิง สถานีบรรจุเช้ือเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม 

สถานีขนสง พื้นท่ีปาชุมชน โรงเลื่อย โรงสี โกดังสินคาขนาดใหญ คลังเก็บวัตถุดิบติดไฟ 

การละเลนมหรสพ 

มาก 

มีสิ่งท่ีมีโอกาสเปนอันตรายมาก เชน โรงกล่ันนํ้ามัน โรงงานผลิตสารเคมี สารพิษ คลัง

เช้ือเพลิง คลังวัตถุระเบิด โรงเก็บสารพิษไวไฟ ขบวนรถไฟบรรทุกสารเคมีหรือเช้ือเพลิง 

พื้นท่ีปาอนุรักษ ทาอากาศยาน สถานีไฟฟายอย 

 

ตาราง 2-8 แสดงการจําแนกช้ันผลกระทบของอันตราย 

ผลกระทบของ

อันตราย 
ตัวชี้วัด 

นอย หากเกิดขึ้นจะทําใหเกิดความเสียหายตองใชเวลาแกไขไมเกิน 1 สัปดาห หรือเกิดการ

บาดเจ็บเล็กนอยโดยไมมผีูเสยีชีวติ หรือมูลคาความเสยีหายไมเกนิ 1 ลานบาท 

ปานกลาง หากเกิดขึ้นทําใหเกิดความเสียหายตองใชเวลาแกไข 1 สัปดาห ถึง 1 เดือน หรือเกิดการ

บาดเจ็บสาหัส หรือมูลคาความเสยีหายต้ังแต 1-10 ลานบาท 

มาก หากเกดิขึ้นทําใหเกดิมูลคาความเสยีหายตองใชเวลาแกไข 1 เดือน หรือเกิดความเสียหาย

ถงึชีวติ หรือมูลคาความเสยีหายมากกวา 10 ลานบาท 

 

ตาราง 2-9 การจําแนกเกณฑสภาพอันตราย และเกณฑการยอมรับ 

 สิ่งท่ีมโีอกาสเปนอันตราย 

ผล
กร

ะท
บข

อง

อัน
ตร

าย
 

ระดับ 1 = นอย 2 = ปานกลาง 3 = มาก 

1 = นอย 1 × 1 = 1 = นอย 1 × 2 = 2 = นอย 1 × 3 = 3 = ปานกลาง 

2 = ปานกลาง 2 × 1 = 2 = นอย 2 × 2 = 4 = ปานกลาง 2 × 3 = 6 = มาก 

3 = มาก 3 × 1 = 3 = ปานกลาง 3 × 2 = 6 = มาก 3 × 3 = 9 = มาก 

เมื่อดําเนินการจําแนกช้ันและผลกระทบอันตรายที่เกิดขึ้นแลว ใหจัดทําบัญชีกําหนดพื้นที่

อันตราย และอาจกําหนดพื้นที่อันตราย และอาจกําหนดสี เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการดําเนินการ

ปองกันและระงับอัคคภัียตอไป 
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 การปองกันและบรรเทาภัย 2.1.9

Hewitt (1997) ใหแนวคิดการปองกันและบรรเทาภัย คือ ความสามารถในการเตรียมพรอม

รับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยการยับยั้ง หรือลดระดับความสูญเสียจากภัยนั้นใหไดมากที่สุด วิธีการ

ปองกันและบรรเทาภัยแบงออกไดเปน 2 รูปแบบกวางๆ ดังนี้ 

1. วธิปีองกันและบรรเทาภัยแบบมีโครงสราง (Structural Methods) ไดแก การปรับปรุงแกไข

โครงสรางที่มีอยูเดิม โดยอาจเพิ่มหรือเสริมโครงสรางใหมขึ้นมา เพื่อใหทนตอสภาวะและ

ลักษณะของภัยตางๆ  

2. วิธีปองกันและบรรเทาภัยแบบไมมีโครงสราง (Non - Structural Methods) ไดแก แผน

ปองกันภัยตาง ๆ แบงออกเปน 

 แผนระยะสั้น ประกอบดวย แผนฉุกเฉิน เปนแผนการเตรียมพรอมรับมือกับภัยของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สถานีตํารวจ สถานีดับเพลิง กลุมอาสาสมัครปองกันภัย 

เปนตน แผนอพยพเคลื่อนยายเปนแผนการเตรียมเสนทางหนีภัยใหกับผูที่ไดรับ

ผลกระทบที่มีความไมม่ันคงตอภัยสูง เชน กลุมของเด็ก ผูสูงอายุ และผูปวย การ

พยากรณเหตุการณลวงหนาเปนแผนการปองกัน โดยอาศัยเครื่องมือในการติดตาม

ตรวจสอบภัยโดยใชเทคโนโลยี และสรางแบบจําลองวิเคราะห และการเตรียมระบบ

เตือนภัย เปนการเตรียมความพรอมทางดานอุปกรณสําหรับเตือนภัยใหรูลวงหนาเมื่อ

เริ่มมภัียเขามาใกล 

 แผนระยะยาว ประกอบดวย กฎกระทรวงและพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสําหรับ

พื้นที่ที่มีความเสี่ยง แผนการควบคุมการใชที่ดินในพื้นที่เสี่ยง แผนการวิเคราะหความ

นาจะเปนที่ทําใหเกดิความเสี่ยง แผนการประกันภัย และการใหการศึกษาและอบรมแก

ประชาชน เปนตน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2553) อธิบายถึงแนวคิดในการรับมือหรือปองกัน

อัคคภัียที่เกดิขึ้น ซึ่งประสทิธภิาพของการรับมอืหรอืปองกันอัคคภัียขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ อยาง ดังนี้ 

1. ความสามารถคาดคะเนและรูถึงผลของภัยไดเปนอยางดี ซึ่งการคาดคะเนและรูถึงผล

ดังกลาวขึ้นอยูกบัประสบการณที่ผานมา การศึกษาอัคคีภัยจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต 

ปจจุบัน และอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในตางประเทศหรือตางทองที่ เปนตน การศึกษาพฤติกรรม

ของอัคคีภัยตั้งแตกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย วามีลักษณะการดําเนินการ

ของภัยที่ทําลายชีวิตและทรัพยสินของมนุษยอยางไร รูจุดออนจุดแข็งของอัคคีภัย รู

ลักษณะภูมิประเทศที่จะเอื้ออํานวยตอการรับมือกับอัคคีภัยที่จะเปนแนวทางที่ใชปองกัน

และบรรเทาอัคคภัีย 
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2. การเตือนภัย หากชุมชนในพื้นที่ไดรับการเตือนภัยไวกอนแลว จะมีเวลาเตรียมตัว เตรียม

ปฏบิัตกิารเพื่อรับมอืกับอัคคภัียตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดดีกวา สมบูรณและ

มปีระสทิธภิาพกวาการปฏบิัตกิารฉุกเฉนิที่ไมรูตัวลวงหนา 

3. การวางแผนรับมือกับอัคคีภัย การวางแผนรับมือกับอัคคีภัยที่ดีพรอม รวมทั้งไดฝกซอม

เพื่อรับกับอัคคีภัยมากอนแลวจะเปนการทดสอบความพรอมเพรียงและความแมนยําใน

การใชแผนที่ซึ่งจะเอื้ออํานวยประโยชนตอการรับมอืกับอัคคภัียของชุมชนอยางยิ่ง 

4. การคมนาคม ประกอบดวย การจัดการการจราจรและประสิทธิภาพของยานพาหนะ

การจราจรที่คลองตัวภายในสถานที่เกิดเหตุ ใกลที่เกิดเหตุ และหางไกลที่เกิดเหตุ ซึ่ง

จะตองคํานึงถึงยานพาหนะ วิธีการใช และระบบตางๆ ถามีประสิทธิภาพสูงก็จะมี

ประโยชนมากในการรับมือกับอัคคีภัยการสื่อสาร จะตองคลองตัวในการใชอุปกรณ และ

วิธีการสื่อสารที่รวดเร็ว และขาวสารที่แมนยํากะทัดรัดจะเปนตัวแปรตอการรับ

สถานการณ และขวัญกําลังใจของชุมชนที่เผชิญเหตุการณอยู 

5. ความสามารถและประสิทธิภาพของชุมชน ผูนําในชุมชนที่มีความรอบรู เขมแข็ง เด็ดขาด 

และดําเนนิการไดถูกตอง จะมสีวนสําคัญในการรับมอืกับอัคคภัียไดด ี

6. ความสามารถและประสิทธิภาพของชุมชน กลุมชนที่มีวินัยจะชวยควบคุมสถานการณ

ตางๆ ไดดีกวาชุมชนอื่นที่ขาดวินัย การฝกซอม ถากลุมชนเตรียมการตามแผนจะชวยเพิ่ม

ประสทิธภิาพของชุมชนในการเผชิญหรอืรับมอืกับอัคคีภัยมากขึ้น 

7. ลักษณะการทํางานของกลุมชน ในชุมชนที่ทํางานอยางมปีระสทิธิภาพและประสานกันตาม

หนาที่ที่ระบุไวอยางชัดเจน มีการทํางานคลองจองกัน รวมมือกันเปนอยางดีและมีทิศทาง

ดําเนนิการไปในทางเดยีวกัน ชุมชนนัน้จะสามารถควบคุมภัยไดด ี

ในการปองกันและระงับอัคคีภัยมีทั้งรายละเอียดในการวางแผน ขอปฏิบัติ และขอเสนอแนะซึ่ง

มลีะเอยีด ดังนี้ 

1. การสํารวจวางแผนชวยชีวิตบุคคลที่อยูในสถานที่ชุมชน ไดแก ชุมชนแออัด โรงพยาบาล 

โรงแรม หอประชุม โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูงหลายๆ ช้ัน จะตองมีการสํารวจเพื่อ

วางแผนที่จะใชเสนทางหนไีฟ และวางมาตรการการหนไีฟใหถูกตอง 

2. การสํารวจเพื่อวางแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ตองมีการสํารวจวางแผนสิ่งตางๆ 

ดังตอไปนี้ เชน การสํารวจชนดิ ปรมิาณและการเก็บสารที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย สถานที่

ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง ทดสอบอุปกรณดับเพลิง แหลงน้ําที่ใชในการดับเพลิงเพียงพอ

หรือไม การกําหนดมาตรการเครื่องมือ สิ่งเกื้อกูลในการปฏิบัติการดับเพลิงไวใหถูกตอง

และใชงานไดเมื่อเกดิเพลงิไหม 



26 

 

 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

3. การวางแผนฉุกเฉิน เมื่อเกิดเพลิงไหมตองเปนแผนที่กําหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิง

ไหม ซึ่งควรระบุสิ่งเหลานั้นเอาไวในแผน และในแผนควรปฏิบัติตามแผนการฝกซอมใน

การปฏบิัตกิารดับเพลงิ และการหนไีฟดวย 

 แนวคิดในการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมศิาสตรในการจัดการพื้นท่ีเสี่ยง 2.1.10

สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย (2553) ไดทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (Geographic Information Systems : GIS) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชใน

การนําเขา จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แกไข จัดการ และวิเคราะห พรอมทั้งแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่

ตามวัตถปุระสงคตาง ๆ ที่ไดกําหนดไว ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรสามารถนําไปประยุกตใชในการ

จัดการเชิงพื้นที่ไดอยางมปีระสทิธภิาพไดหลายแบบดวยกัน ยกตัวอยางเชน 

1. การวิเคราะหเชิงพื้นที่แบบคราวๆ (Gestalt Method) ซึ่งเปนการวิเคราะหเชิงพื้นที่ที่ใช

ปจจัยเดนปจจัยเดยีวในการกําหนดความเหมาะสม และเงื่อนไขของการวิเคราะห เชน การ

ใชปจจัยชุดดนิในการกําหนดวาดนิทรายควรปลูกพชือะไร ดนิลูกรังใชทําอะไร เปนตน 

2. การวิเคราะหแบบวิธีการซอนทับขอมูล (Overlay Method) ซึ่งเปนการวิเคราะหหาพื้นที่ที่

เหมาะสมหรอืตรงตามเงื่อนไขของปจจัยหรอืขอมูลจากแผนที่ตั้งแต 2 แผนที่ขึ้นไป 

3. การวิเคราะหเชิงพื้นที่โดยการคํานวณทางคณิตศาสตร (Mathematical Combination 

Method) วธินีี้สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคอื  

 การวิเคราะหทางคณิตศาสตรเบื้องตน เปนการวิเคราะหคลายกับการซอนทับขอมูล

โดยใชปจจัยมากกวา 1 ชนิด แตปจจัยแตละชนิดจะมีการกําหนดคาคะแนนความ

เหมาะสมของปจจัยแตละชนดิ 

 การวเิคราะหโดยใชสมการเสนตรง เปนการวเิคราะหเชิงพื้นที่แบบซอนทับขอมูลโดยใช

ปจจัยมากกวา 1 ชนิด และมีการกําหนดคะแนนความเหมาะสมเชนเดียวกับการ

วเิคราะหทางคณติศาสตรเบื้องตน แตจะเพิ่มการใหคาถวงน้ําหนักหรือคาความสําคัญ

ของปจจัยดวย ตัวอยางของการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการจัดการ

เชิงพื้นที่ เชน การหาความเหมาะสมในการจัดการพื้นที่ คือ การพิจารณาจากการ

วิเคราะหขอมูลปจจัยตาง ๆ และอาศัยการจัดลําดับความสัมพันธของตัวแปรเพื่อที่จะ

สรางขอกําหนดคุณลักษณะพื้นที่สําหรับการจัดการพื้นที่นั้น ๆ การวิเคราะหและ

วเิคราะหปจจัยของพื้นที่จะชวยใหเขาใจพื้นที่ไดดีขึ้น ขนาดของพื้นที่อาจกําหนดไดโดย

ใชหลักเกณฑตามวัตถุประสงค 
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การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยเฉพาะโปรแกรม Google Earth รวมกับหลักเกณฑการ

ประเมินพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยเปนการศึกษาเพื่อทดสอบการจัดทําฐานขอมูล ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

แผนปฏิบัติงานในการเตรียมการปองกันอัคคีภัยในแผนแมบทพัฒนาดานความปลอดภัยอัคคีภัย

แหงชาติ (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2551) ยุทธศาสตรระยะที่ 1 ระยะ 6 ปแรก  

(พ.ศ. 2549-2554) ยุทธศาสตรในการเพิ่มการปองกันอัคคีภัยสรางระบบฐานขอมูลอัคคีภัยของชาติ

และสรางเครอืขายเช่ือมโยงใหทุกหนวยงานสามารถใชบันทกึไดสะดวกและรวดเร็ว อันจะทําใหสามารถ

จัดเก็บขอมูลไดเปนระบบ วิเคราะหและวางแผนเพื่อจัดทํามาตรการหรือแนวทางในการลดความเสี่ยง

อัคคภัียการบรรเทาทุกขหรอืการฟนฟูเพื่อความปลอดภัยม่ันคงอยางยั่งยืนของชุมชนและประชาชนเพื่อ

สรางสังคมใหมคีวามนาอยูอยางยั่งยนื 

2.2 การทบทวนวรรณกรรม 

การศกึษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของในการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย ไดศึกษาจากผลงาน

การศกึษาคนควาวจัิย เพื่อศึกษาถงึรูปแบบการศึกษาและวิเคราะหเพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนา

แนวคิดสําหรับการสรางกรอบดําเนินงานเบื้องตน ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดสูกระบวนการสํารวจ

ขอมูลภาคสนาม ตลอดจนการกําหนดปจจัยในการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย พื้นที่เขต

เทศบาลนครในจังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี 

Environmental Systems Research Institute, Inc. (2006) ไดนําเสนอเทคนิคขั้นตอนการใช

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประยุกตใชสําหรับการวิเคราะหเชิงพื้นที่เกี่ยวกับการใหบริการเมื่อเกิด

อัคคภัีย จากความตองการที่เพิ่มขึ้นของการบรกิารดับเพลงิ โดยจะตองใชเครื่องมือและเทคนิคที่ดีที่สุด 

เพื่อพัฒนาการบริหารเพื่อเตรียมตัวรับความเสี่ยงและการบรรเทาภัยของพื้นที่ ทําใหสามารถ

ตอบสนองความตองการการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและการเตรียมความพรอมเพื่อรับความเสี่ยง 

เครื่องมือที่เกิดขึ้นใหมจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการตอพื้นที่เกิดไฟไหม โดยการจัดสงบริการ

ตางๆ จะถูกจัดการจากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ซึ่งจะมีการวางแผนการ

เตรียมความพรอมการบรรเทาภัย รวมถึงตอบสนองและการจัดการเหตุการณที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรยังไดขยายขีดความสามารถของแผนที่ใหมีประโยชนมากขึ้น โดยการเขาถึงทุก

ประเภทของฐานขอมูล รวมถึงการวิเคราะหขอมูล และที่สําคัญระบบสารสนเทศภูมิศาสตรยังสามารถ

ใหขอมูลที่จําเปนตอการดําเนินการได แบบจําลองนี้จะชวยใหบริการดับเพลิงที่ตอบสนองตอความ

ตองการของชุมชนอยางมปีระสทิธภิาพมากขึ้นกวาเดมิ 

กระบวนการวิเคราะหจะตองใชช้ันขอมูลสถานีดับเพลิง และโครงขายถนน โดยวิเคราะหถึง

เวลาที่ใชบนเสนทางถนน และระบุตําแหนงของสถานีดับเพลิง ซึ่งผลที่ไดจะถูกแสดงดวยแผนที่เพื่อระบุ

พื้นที่ที่มคีวามผิดปกตหิรอืมคีวามเสี่ยงตออัคคภัียไดอยางด ี
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รูป 2-1 ขอบเขตการใหบรกิารและความสามารถในการเขาถงึรถดับเพลงิ 
ที่มา : http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/fire-service-gis-applications.pdf 

Inter-American Development Bank (2006) นําเสนอรายงานการดําเนินการศึกษาเพื่อ

วิเคราะหพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยของเมือง Valparaiso ประเทศชิลี ซึ่งเปนภัยที่เกิดอยางตอเนื่อง

และเปนภัยพิบัติที่พบมากที่สุดในเมืองดังกลาว โดยศึกษาตัวแปรพื้นฐานสําคัญ คือ การเขาถึงของ

เสนทางถนน ความลาดชันของพื้นที่ พชืพรรณที่ปกคลุมพื้นที่ และความหนาแนนของเมอืง 

ตัวแปรตางๆ ที่กําหนดใหใชสําหรับการศึกษาไดผานกระบวนการวิเคราะหเบื้องตนเพื่อ

กําหนดคาถวงน้ําหนักสําหรับการวิเคราะหเชิงพื้นที่เพื่อกําหนดพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย ซึ่งการ

ดําเนินงานใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห ทําใหไดแผนที่แสดงพื้นที่

เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียของพื้นที่ศกึษา 

Zeng (2003) นําเสนอผลการศึกษาการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโดยกระบวนการ

ตรรกศาสตรคลุมเครือเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย ซึ่งการใชกระบวนการตรรกศาสตร

คลุมเครือจะเหมาะสําหรับการวิเคราะหปจจัยที่มีความหลากหลาย ซึ่งการศึกษาไดกําหนดปจจัย 4 

กลุม ไดแก ปจจัยทางกายภาพ มูลคาของสินทรัพย มูลคาทางการอนุรักษ และมูลคาสําหรับการ

บรรเทาภัย ซึ่งปจจัยตางๆ มีความสัมพันธของแตละปจจัยที่ซับซอน การดําเนินงานแสดงใหเห็นถึง

กระบวนการวิเคราะหดวยกระบวนการตรรกศาสตรคลุมเครือโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปน

เครื่องมือ ซึ่งผลที่ไดแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินและผลที่ไดจากการวิเคราะห

ซึ่งแสดงในรูปแผนที่พื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียในระดับตางๆ 

Jong (n.d.) นําเสนอผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด

อัคคีภัย โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยางจากครอบครัวเดี่ยวที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยพิจารณาจัด

กลุมตามปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยไดแก วัสดุสรางบาน ความหนาแนนของอาคาร รวมไปถึง
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วิธีการจัดสรรสัดสวนในการกําหนดการใชของเชื้อเพลิงที่สามารถกอใหเกิดอัคคีภัยได ลักษณะพืช

พรรณ และโครงสรางของเช้ือไฟแตละชนิดไมรวมพื้นที่ที่มนุษยสรางขึ้น เชน สวนสาธารณะ สนาม

กอลฟ และถนน เมอืงที่ศกึษาจึงถูกแบงออกเปน 6 เขตพื้นที่หลักๆ โดยพิจารณาจากพื้นฐานของความ

แตกตางของปจจัย จากนั้นจึงนําขอมูลผานการวิเคราะหทางสถิติ ซึ่งผลการศึกษาพบวาการแบง

ประเภทของพชืพรรณแตสายพันธุซึ่งมไีมมากนัก การพิจารณาองคประกอบและโครงสรางแตกตางกัน

ระหวางละแวกใกลเคียง โดยสวนมากมักเปนพื้นที่รีสอรททําใหมีลักษณะบานใหมขนาดใหญมากมาย 

และการอนุรักษสายพันธุของตนสนพื้นเมืองเปนการเฝาระวัง และวิเคราะหอันตรายจากไฟไหมได

เชนกัน วัสดุไวไฟแตละชนิดเมื่อเทียบกับคุณภาพที่จะเกิดไฟไหมจากละแวกบานเรือนแลวนั้นการ

ประเมินจะขึ้นอยูกับ NFPA 299 ซึ่งจะกําหนดจํานวนคะแนนสําหรับสรางเปนปจจัยเสี่ยงใหสอดคลอง

กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอไป 

Finney (2003) นําเสนอรายงานการวางแผนเผชิญความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย เพื่อวางแผน

รับมืออัคคีภัย ซึ่งตองศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับอันตรายจากไฟไหมในรูปแบบเขตของเมือง โดยการเก็บ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และชองโหวในการเช่ือมตอเมือง และทํา

การตรวจสอบรายช่ือของชุมชนที่มคีวามเสี่ยงตอแผนอัคคภัียแหงชาต ิตรวจสอบโซนอันตรายรุนแรงสูง

ตามมาตรา GC 51178 และตรวจสอบกับรัฐบาลทองถิ่นเพื่อการปรับปรุงขอมูล จากนั้นจัดโซนอันตราย

ตามความรุนแรง จัดลําดับความสําคัญของสินทรัพยที่มีความเสี่ยงทั้งภาครัฐและเอกชน การวิเคราะห

คาใชจายในดําเนินการใชประโยชนของการลดอันตรายตางๆ กําหนดมาตรฐานประเภทความเสี่ยงต่ํา 

นโยบายจะขึ้นอยูกับขอมูลและการวิเคราะหอันตรายความเสี่ยงและชองโหวของนโยบายที่ควรไดรับ

การพัฒนาใหเหมาะสมสําหรับสภาพทองถิ่นเพื่อลดความสูญเสยีที่อาจเกดิขึ้นเนื่องจากไฟปา 

ณริศ ธรรมรังสี  (2550) นํา เสนอผลการวิ จัยเพื่อประเมินพื้นที่ เสี่ยงอัคคี ภัยในเขต

กรุงเทพมหานครจากปจจัยภายนอกอาคารโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประเมิน และหา

สมการความเสี่ยงอัคคีภัย โดยการนําปจจัยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดและการลุกลามของอัคคีภัย

รวมกับปจจัยดานศักยภาพของเมืองในการรองรับอัคคีภัยทั้งสิ้น 8 ปจจัย คือ การใชประโยชนที่ดิน 

ความหนาแนนของอาคาร ความหนาแนนของประชากร ประเภทของสถานประกอบการที่เปนอันตราย 

แหลงน้ํา ถนน ประปาดับเพลิง และสถานีดับเพลิง ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการหา

ความสัมพันธของบูลีน (Boolean Method) และวิธีการคํานวณทางคณิตศาสตรวิเคราะหโดยใช

แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่เรียกวา Weighting Liner Total ซึ่งสวนใหญกรุงเทพมหานครจัดอยูใน

พื้นที่ เสี่ยงอัคคีภัยระดับปานกลาง 752.21 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 48.27 ของพื้นที่

กรุงเทพมหานคร และมพีื้นที่เสี่ยงอัคคภัียสูงและสูงสุดทั้งหมด 402.65 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 

25.84 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวาเขตพื้นที่วังทองหลางมีสัดสวนพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยระดับสูง

และสูงสุดตอพื้นที่เขตมากที่สุด คดิเปนรอยละ 59.40 ของพื้นที่เขตวังทองหลาง 
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ปลอดภัย จันโภคา (2550) ทําการวิจัยเพื่อวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงตออัคคีภัยสําหรับ

ที่พักอาศัยของกองทัพอากาศไทย จากการวิจัยพบวาปจจุบันอาคารบานเรือนทั่วไปตองมีการขอ

อนุญาตกอสรางอยางถูกตองกอนดําเนินการ แตอาคารของหนวยราชการทุกอาคารโดยเฉพาะอาคาร

กระทรวงกลาโหมไมตองผานขั้นตอนการขออนุญาตกอสรางอาคาร และไมตองขออนุญาตใชอาคาร 

การตรวจสอบความปลอดภัยโดยเฉพาะอาคารที่พักอาศัยนั้นจึงมิไดกระทําอยางทั่วถึง เมื่อเกิดเหตุ

อัคคีภัยจึงมีความเสียหายตอชีวิตของผูพักอาศัยและทรัพยสินของทางราชการ วิทยานิพนธฉบับนี้

จัดทําขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยงานอาคารชุดของกองทัพอากาศไทย โดยสํารวจอาคารชุดที่พักอาศัยของ

กองทัพอากาศ จํานวน 1 หลัง คือ อาคารชุดที่พักอาศัยรวม (แฟลต) นายทหารสัญญาบัตร ทุงสีกัน 

อาคารที่ 3 การสํารวจแบงออกเปน 3 สวน คือ 1) ขอมูลและสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 2) ระบบ

อํานวยความสะดวกของอาคาร และ 3) ระบบปองกันอัคคภัียของอาคาร การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสํารวจ

ที่จัดทําเพิ่มเติมจากแบบสํารวจอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ที่ใชตรวจ

ตามเกณฑขัน้ตํ่าของกฎหมาย การวจัิยพบวาความปลอดภัยของอาคารนั้นไมเพียงพอ เนื่องจากอาคาร

มีการใชงานมานาน ระบบอํานวยความสะดวกในอาคารชํารุดตองซอมแซม สําหรับระบบปองกัน

อัคคีภัยนั้น สวนใหญอยูในสภาพชํารุดไมสามารถใชงานได เชน ระบบดับเพลิงดวยน้ํา หรือระบบแจง

เตือนอัคคีภัยอัตโนมัติ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปเปนขอมูลสําหรับการซอมบํารุง 

ปรับปรุงระบบอํานวยความสะดวก ระบบปองกันอัคคีภัยของอาคารชุดที่พักอาศัยของกองทัพอากาศ 

และแบบสํารวจอาคาร ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับอาคารอื่นๆ ของกองทัพอากาศไทย 

วุฒิชัย แกวกุดั่น (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยถึงความพรอมในการปองกันและระงับอัคคีภัย

ของอาคารสูง (ที่พักอาศัย) ซึ่งโครงการนี้ไดทําการศึกษาความพรอมในการปองกันและระงับอัคคีภัย

ของอาคารสูง (ที่พักอาศัย) ซึ่งประกอบดวยความพรอมทางดานบุคคลากร และอาคาร นอกจากนี้ยัง

ไดพจิารณาถงึปจจัยที่มผีลตอความสําเร็จในการปฏบิัตงิานของเจาหนาที่ดับเพลิงดวย การศึกษานี้ผูให

ขอมูล ไดแก เจาหนาที่ดับเพลิง ผูดูแลอาคาร และผูพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลและวิเคราะหโดยใชวิธีทางสถิติ หาคาเฉลี่ย ลําดับความสําคัญ คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบทางสถิติดวยวิธี Independent-Simple T-Test แลวทําการเปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ผลการวิเคราะหความพรอมดานบุคคลากรพบวา ผูดูแลอาคารมี

ระดับความรูสูงกวาผูอาศัย สวนเจาหนาที่ดับเพลิงมีระดับความรูสูงที่สุด และมีความเห็นรวมกัน

เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยเปนทัศนคติเชิงบวก จํานวน 14 ประเด็น และทัศนคติเชิงลบ 

จํานวน 6 ประเด็น สําหรับความพรอมทางดานอาคาร เจาหนาที่ดับเพลิงมีทัศนคติอยูในระดับเกณฑที่

สูงกวาผูดูแลอาคารและผูพักอาศัย สวนปจจัยที่สงผลกระทบตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ดับเพลงนัน้ มจํีานวน 18 ปจจัย ที่ผูตอบแบบสอบถามมคีวามเห็นรวมกัน เชน ระดับเพลิงไหม
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ที่มีความรุนแรง ลักษณะ รูปแบบ ความซับซอนของอาคารที่เกิดเหตุ เปนตน ผลที่ไดจากงานวิจัยนี้ใช

เปนแนวทางในการควบคุมเพื่อปรับปรุงและแกไขปญหาที่เกดิขึ้นตอไป 

สุรจักษ กุลปวโรภาส (2548) ไดศึกษาการพัฒนาระบบฐานขอมูลเหตุอัคคีภัยและไดสรุปการ

กําหนดกลุมขอมูลมาตรฐาน และวธิกีารจัดเก็บขอมูลเหตุอัคคภัียไว ดังนี้ 

1. ขอมูลตางๆ ที่กําหนดไวสามารถใหรายละเอยีดเกี่ยวกับปญหาอัคคภัียไดในระดับหนึ่งซึ่ง

เปนการกําหนดขึ้นจากมุมมองดานวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย ดังนัน้หากมกีารเก็บขอมูล

อยางตอเนื่อง และมปีริมาณขอมูลที่เพยีงพอจะสามารถใชเพื่อวเิคราะหหากลยุทธหรอื

แนวทางในการปองกันอัคคีภัยไดตรงกับปญหาอัคคีภัยที่มอียู 

2. การกําหนดมาตรฐานของขอมูล ทําใหการเก็บขอมูลเปนไปในทศิทางเดยีวกัน ทําใหขอมูล

ที่มคีวามคลายคลึงกันถูกจัดใหอยูในกลุมที่เหมาะสม ซึ่งเปนผลดตีอการนําขอมูลไปใชใน

การวเิคราะหเพื่อจัดการกับปญหาอัคคภัีย 

กัลยา วานิชยบัญชา (2542) อธิบายถึงการวิเคราะหสถิติเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งนําเสนอรูปแบบ

ของการจัดเก็บขอมูล โดยกําหนดใหเก็บขอมูลโดยเริ่มจากขอมูลพื้นฐาน ซึ่งสวนมากแลวสามารถ

รวบรวมไดจากเหตุอัคคีภัยทุกครั้ง แลวจึงคัดกรองขอมูลเฉพาะ ซึ่งอาจจะมีในเหตุอัคคีภัยหรือไมก็ได 

ทําใหลดการจัดเก็บขอมูลที่ไมเกี่ยวของไดจํานวนหนึ่งในกรณีที่ประชากรมีจํานวนแนนอน (Finite 

population) ซึ่ง Yamane (1973) ไดคดิสูตรที่ใชในการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง คอื 

n =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

โดยที่ e คอืความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกดิขึ้นในรูปของสัดสวน 
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บทที ่3 

บริบทพ้ืนที่ศึกษา 

 

การศกึษาการประเมินพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการ

ประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครนครราชสีมา 

และเทศบาลนครอุดรธาน ีซึ่งทัง้ 3 เทศบาลนครลวนเปนชุมชนใหญที่ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย มรีายละเอยีดบรบิททางพื้นที่ดังนี้ 

3.1 เทศบาลนครขอนแกน 

เทศบาลนครขอนแกน ตั้งอยูในอําเภอเมืองขอนแกน มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตําบลในเมือง 

ตําบลบานเปด ตําบลศิลา และตําบลเมืองเกา โดยจังหวัดขอนแกนเปนเมืองหลักภายใตแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแหงชาติ รวมกับ เชียงใหม สงขลา นครราชสีมา และชลบุรี ในปจจุบันเมืองขอนแกนถือเปน

ศูนยกลางทางดานการศึกษา ความเจรญิ เศรษฐกิจ หนวยงานราชการ และการคมนาคม ที่สําคัญของ

ภูมภิาค เทศบาลนครขอนแกน เดมิไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมอืง โดยพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง

เทศบาลเมอืงขอนแกน มผีลบังคับใช ตัง้แตวันที่ 20 สงิหาคม พ.ศ. 2478 

 ท่ีตั้งและขนาดพื้นท่ี 3.1.1

เทศบาลนครขอนแกน ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน อยูระหวางละติจูดที่

16
°
24

´
00

´´
 - 16

°
29

´
00

´´
 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 102

°
48

´
30

´´
 - 102

°
52

´
30

´´ 
องศาตะวันออก อยู

สูงกวาระดับน้ําทะเล 150-200 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 46.00 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 4.82 ของ

พื้นที่อําเภอเมอืง หรอืประมาณรอยละ 0.42 ของพื้นที่จังหวัดของแกน 

เทศบาลนครขอนแกน มอีาณาเขตตดิตอกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ดังนี้ 

ทศิเหนอื ตดิตอกับ องคการบรหิารสวนตําบลศิลา 

ทศิใต ตดิตอกับ เทศบาลตําบลเมอืงเกาและเทศบาลตําบลพระลับ 

ทศิตะวันออก ตดิตอกับ เทศบาลตําบลพระลับ 

ทศิตะวันตก ตดิตอกับ เทศบาลตําบลบานเปด 
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รูป 3-1 แผนที่แสดงขอบเขตเทศบาลนครขอนแกน 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 ประชากร 3.1.2

มีจํานวนประชากรในพื้นที่ทั้งหมด 116,157 คน โดยแบงเปนประชากรชาย 55,223 คน และ

ประชากรหญิง 60,934 คน จํานวนหลังคาเรือนทั้งหมด 54,256 หลัง ความหนาแนนเฉลี่ยในพื้นที่ 

2,525 คน/ตารางกโิลเมตร (สถติปิระชากรป 2552 สํานักทะเบยีนทองถิ่น เทศบาลนครขอนแกน) 

 ลักษณะโดยท่ัวไป 3.1.3

เทศบาลนครขอนแกนมจํีานวนอาคารทั้งสิ้น 45,318 อาคาร แบงเปนที่อยูอาศัยทั้งสิ้น 26,790 

อาคาร เปนอาคารพาณิชยทั้งสิ้น 11,791 อาคาร สถานที่ราชการ 2,200 อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม 

74 อาคาร โรงแรม 58 อาคาร หางสรรพสินคา 3 อาคาร เปนตลาดทั้งเปดโลงและปดทึบ 97 อาคาร 

เปนสถานีเช้ือเพลิงซึ่งรวมทั้ง สถานที่เก็บ บรรจุและบริการเชื้อเพลิง 59 อาคาร เปนโกดังเก็บวัสดุ

ตางๆ 302 อาคาร เปนโรงสี 2 อาคาร คลังเช้ือเพลิง 7 อาคาร สถานีจายไฟ 5 อาคาร และเปนสถาน

บันเทิง 27 อาคาร โดยมีลักษณะเปนชุมชนเมืองขนาดใหญ มีลักษณะการขยายตัวออกมาจาก

ศูนยกลางตามแนวเสนทางคมนาคม ตอนกลางของพื้นที่นั้นจะเปนเขตยานพาณิชยกรรมและเขตที่อยู

อาศัยหนาแนนซึ่งถือเปนแหลงศูนยกลางยานเศรษฐกิจในขณะที่พื้นที่รอบนอกถัดออกไปจะเปนเขตที่

อยูอาศัยที่มคีวามหนาแนนนอยกวาแตมลีักษณะการกระจุกตัวกันเปนชุมชนตางๆ รวมทัง้สิ้น 90 ชุมชน 

ทางดานการคมนาคม เทศบาลนครขอนแกนมีถนนสายหลักเช่ือมตอกับจังหวัดอื่นๆ คือถนน

มิตรภาพซึ่งพาดผานตามแนวเหนือใตของพื้นที่ ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภายในเขตเทศบาลจะมีลักษณะ

ถนนยอยเปนตารางกริด โดยมีถนนสายสําคัญที่เปนเสนหลัก เชน ถนนศรีจันทร ถนนหนาเมือง ถนน

กลางเมอืง ถนนหลังเมืองและถนนกสิกรทุงสราง เปนตัวเช่ือมกับถนนสายยอยทั้งหมด จึงทําใหภายใน

พื้นที่เทศบาลประสบปญหาจราจรมากพอสมควร เนื่องจากมถีนนเสนหลักเพียงไมกี่เสนที่เช่ือมกับถนน

ยอยทัง้หมด อกีทัง้ถนนเสนหลักมขีนาดเล็กทําใหในชวงเวลาเรงดวนไมสามารถระบายรถไดทัน 

 สถิตกิารเกดิอัคคีภัยในพื้นท่ีเขตเทศบาลนครขอนแกน 3.1.4

จากขอมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแกนของฝายปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแกน ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 จนถึงเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ไดเกิดอัคคีภัยขึ้นจํานวน 103 ครั้ง ซึ่งแตละครั้งมีสาเหตุมาจากไฟฟาลัดวงจร

และเพลงิไหมวัสดุ มรีายละเอยีดดังนี้ 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

ตาราง 3-1 ตารางแสดงสถติกิารเกดิอัคคภัียในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแกน 

เวลาท่ีเกดิเหตุ วันท่ีเกดิเหตุ สถานท่ีเกดิเหตุ 

12.53 น. วันที่ 7 ต.ค. 2549 โรงแรมโซฟเทล 

11.36 น. วันที่ 15 ต.ค. 2549 ชุมชนหนองแวงตราชู 1 บานเลขที่ 17,134,135 ถนน

มติรภาพ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง  

16.12 น วันที่ 29 ต.ค. 2549 ชุมชนเทพารักษรมิทางรถไฟ บานเลขที่ 101 ซ.4 ถนน

เทพารักษ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

09.40 น. วันที่ 27 พ.ย. 2549 บานเลขที่ 201 ถนนบานกอก ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

21.50 น. วันที่ 12 ธ.ค. 2549 ราน 108 ชอป ซ.เรอืนจํา ถนนศรจัีนทร ตําบลในเมือง 

อําเภอเมอืง 

20.08 น. วันที่ 20 ธ.ค. 2549 ชุมชนบานตูม บานเลขที่ 109 ถนนแกนตูมตําบลในเมอืง 

อําเภอเมอืง 

07.10 น. วันที่ 14 ม.ค. 2550 หมูบานทุงเศรษฐ ีบานเลขที่ 227/174 ซ.48 ถนนประชา

สโมสร ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

19.30 น. วันที่ 3 ก.พ. 2550 หมูบานศรฐีาน บานเลขที่ 129/3 ตําบลในเมอืง อําเภอ

เมอืง 

20.52 น. วันที่ 9 ก.พ. 2550 หางสรรพสนิคาเซ็นโทซา ตําบลในเมอืง อําเภอเมือง 

08.07 น. วันที่ 21 ก.พ. 2550 บานเลขที่  309/2-4  ซ.ประตูเหล็ก ถนนประชาสําราญ 

ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

15.22 น. วันที่ 26 ก.พ. 2550 รานหนิ่งหนองเครื่องหวาย เลขที่120/3 ถนนรื่นรมย ตําบล

ในเมอืง อําเภอเมอืง 

08.50 น. วันที่ 28 ก.พ. 2550 โรงพมิพศริิชัย เลชที่ 48 ถนนศรจัีนทร ตําบลในเมอืง 

อําเภอเมอืง 

08.55 น. วันที่ 28 ก.พ. 2550 สถานรีถปรับอากาศจังหวัดขอนแกน ถนนกลางเมอืง 

ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

09.56 น. วันที่ 28 ก.พ. 2550 หอพักชายเลขที่ 172/15 ถนนศรจัีนทร ตําบลในเมอืง 

อําเภอเมอืง 

07.22 น. วันที่ 25 เม.ย. 2550 บานเลขที่ 250  หมูที่ 13 ถนนหลังศูนยราชการ ตําบลใน

เมอืง อําเภอเมอืง 

18.03 น. วันที่ 26 เม.ย. 2550 บานเลขที่ 100/6 ถนนพิมพสุต ตําบลในเมอืง อําเภอเมือง 
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เวลาท่ีเกดิเหตุ วันท่ีเกดิเหตุ สถานท่ีเกดิเหตุ 

16.13 น. วันที่ 30 เม.ย. 2550 บานเชาเลขที่ 54/26 ซอยสถานพยาบาล ถนนมติรภาพ 

ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

20.14 น. วันที่ 2 พ.ค. 2550 หองปฎบิัตกิารสัตวน้ําและสัตวปา ช้ัน 4 คณะสัตวแพทย 

มหาวทิยาลัยขอนแกน 

10.40 น. วันที่ 6 พ.ค. 2550 คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 

02.53 น. วันที่ 16 พ.ค. 2550 ชุมชนบานโนนทัน บานเลขที่ 62/4 หมูที่ 3 ถนนโพธสิาร 

ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

13.15 น. วันที่ 28 พ.ค. 2550 เลขที่ 93/9 ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

01.54 น. วันที่ 4 ก.ค. 2550 เพงิไมมุงสังกะส ีไมมบีานเลขที ่

14.44 น. วันที่ 18 ส.ค. 2550 อาคารเอนกประสงค โรงพยาบาลศูนยขอนแกน 

14.58 น. วันที่ 19 ส.ค. 2550 โรงซักฟอก รพ.ศูนยอนามัยแมและเด็กเขต 6 

04.43 น. วันที่ 21  ส.ค. 2550 โกดังเก็บของหลังปารตี้เฮาส ถนนรอบเมอืง ตําบลในเมอืง 

อําเภอเมอืง 

10.15 น. วันที่ 8 ต.ค. 2550 บานเลขที่ 168/60 ถนนประชาสโมสร ซอย 30 ตําบลใน

เมอืง อําเภอเมอืง 

02.58 น. วันที่ 27 ต.ค. 2550 กงสุลเวยีดนาม ถนนชาตะผดุง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

20.17 น. วันที่ 31  ธ.ค. 2550 บานเลขที่  177/53  หมูที่ 17 ถนนมติรภาพ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมอืง 

11.20 น. วันที่ 31 ม.ค. 2551 แฟลตปาดู 12 ช้ันที่ 1  หองที่ 15 บานพักพนักงานของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน 

20.01 น. วันที่ 11 ก.พ. 2551 อาคารพาณิชย 3 ช้ัน รานจักรจินดาเลขที่  764  

ถนนศรจัีนทร ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

19.00 น. วันที่ 15 ก.พ. 2551 บานเลขที่ 226/59 และบานเลขที่ 292 ซอยหลังศูนย

ราชการซอย 2 ถนนหลังศูนยราชการ ตําบลในเมอืง 

อําเภอเมอืง 

18.16 น. วันที่ 21 ก.พ. 2551 บานเลขที่ 667/6 ถนนรอบบงึ ตําบลในเมอืง อําเภอเมือง 

06.35 น. วันที่ 15 ม.ีค. 2551 รานสะดวกซื้อเซเวนอเีลฟเวน สาขามหาวทิยาลยัขอนแกน 

ตดิกับโรงอาหาร ถนนโคลัมโบ ตําบลในเมอืง อําเภอเมือง 

09.40 น. วันที่ 25 พ.ค. 2551 บานเลขที่ 149/13 ซอยวัดปาชัยวัน ตําบลในเมอืง อําเภอ

เมอืง 
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เวลาท่ีเกดิเหตุ วันท่ีเกดิเหตุ สถานท่ีเกดิเหตุ 

23.35 น. วันที่ 13 ม.ิย. 2551 บานเลขที่ 136/11 หมูที่ 4 บานบะขาม ตําบลในเมอืง 

อําเภอเมอืง 

01.15 น. วันที่ 14 ก.ค. 2551 เลขที่ 436/1, 438/2,444 และ446 ถนนกลางเมอืง ซอย 17 

ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

17.25 น. วันที่ 25 ต.ค. 2551 โรงเรยีนสอนขับรถยนตเอกกมล ไอด ีไดเวอร  

ถนนชัยพฤกษ ชุมชนโนนทัน 3 

18.18 น. วันที่ 25 ต.ค. 2551 

 

หองวจัิยเคม ีช้ันที่ 4 อาคารภาควชิาเคม ีคณะ

วทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 

19.36 น. วันที่ 28 ต.ค. 2551 ชุมชนสนามกฬีา 1 ถนนเหลานาดี 12 ตําบลในเมอืง อําเภอ

เมอืง 

13.06 น. วันที่ 3 พ.ย. 2551 หอพักทรายธาร เลขที่ 182/200 ถนนชาตะผดุง ตําบลใน

เมอืง อําเภอเมอืง 

14.24 น. วันที่ 11 ธ.ค. 2551 รานบวิตี้อารต คัลเลอรแล็บ เลขที่ 406 ถนนศรจัีนทร  

ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

18.50 น. วันที่ 13 ธ.ค. 2551 รานวัฒนยนต เลขที่  46/9 ถนนประชาสโมสร ตําบลใน

เมอืง อําเภอเมอืง 

19.16 น. วันที่ 25 ม.ค. 2552 รานของเกาโชควิชิต เลขที่ 159/1 ชุมชนโนนทัน 8  

ถนนฉมิพล ีตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

01.00 น. วันที่ 11 ก.พ.2552 คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลัยขอนแกน 

16.50 น. วันที่ 23 ก.พ. 2552 บานเลขที่ 124/20 หมูที่ 14 ซอยวัดปาอดุลยาราม  

ถนนมติรภาพ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

01.44 น. วันที่ 21 เม.ย. 2552 ปอมยามตํารวจ บรเิวณหนาบรษิัทขอนแกนยนต  

ถนนมติรภาพ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

08.03 น. วันที่ 24 เม.ย. 2552 บานเลขที่ 146/1 หมูที่ 14 ซ.มติรภาพ 8/1 (ซอยสวัสด)ี 

ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

17.13 น. วันที่ 5 พ.ค. 25 52 บานเลขที่ 123/124 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมอืง อําเภอ

เมอืง 

20.57 น. วันที่ 9 พ.ค. 2552 สํานักงานองคการอุตสาหกรรมปาไมจังหวัดขอนแกน 

ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 
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เวลาท่ีเกดิเหตุ วันท่ีเกดิเหตุ สถานท่ีเกดิเหตุ 

23.18 น. วันที่ 25 พ.ค. 2552 รานเสรมิสวยคุณแตว เลขที่ 58/22 ถนนชาตะผดุง ตําบล

ในเมอืง อําเภอเมอืง 

14.27 น. วันที่ 7 ม.ิย. 2552 รานปลาทองนเิวศน เลขที่ 401/2 ถนนหลังเมอืง ตําบลใน

เมอืง อําเภอเมอืง 

09.48 น. วันที่ 4 ก.ค. 2552 บานเลขที่ 158/4 ถนนชัยพฤกษ ซอย 2 ชุมชนโนนตําบลใน

เมอืง อําเภอเมอืง 

19.45 น. วันที่ 18 ต.ค. 2552 บานพักครูโรงเรยีนขอนแกนวทิยายน เลขที่ 173/21 ซอย

วรีวรรณ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

04.50 น. วันที่ 21 พ.ย. 2552 รานกวยเตี๋ยวเฝอทาบอ ตรงขามวัดศรนีวล ตําบลในเมือง 

อําเภอเมอืง 

14.59 น. วันที่ 21 พ.ย. 2552 

 

259/15  หมูที่ 4 หมูบานเพิ่มพลูรัตน ซอยอนามัย 7 ถนน

อนามัย ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

13.35 น. วันที่ 4 ก.พ. 2553 บานเลขที่ 596/59 ซอยมุงงาม ถนนรื่นรมย ตําบลในเมือง 

อําเภอเมอืง 

18.19 น. วันที่ 11 ม.ีค. 2553 635/8  ถนนกลางเมอืง ซอย 23 ตําบลในเมอืง อําเภอ

เมอืง 

17.52 น. วันที่ 12 ม.ีค. 2553 รานอุดมจักรสาน ถนนมิตรภาพ ตรงขามมาบุญครอง 

ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

10.38 น. วันที่ 15 ม.ีค. 2553 บานเลขที่  99/127  ซอยเลานาดี 12  ถนนเหลานาด ี 

ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

07.50 น. วันที่ 29 ม.ีค. 2553 บานเลขที่  37/76 ถนนศรจัีนทร ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

16.05 น. วันที่ 27 เม.ย. 2553 สายเคเบลิที่เสาไฟฟา ใกลประตูศรฐีาน  ถนนมะลวิัลย 

ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

18.34 น. วันที่ 1 พ.ค. 2553 บานเลขที่ 105/2 หมูที่ 6 ซอยศรจัีนทร 24 ถนนศรีจันทร 

ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

13.30 น. วันที่ 19 พ.ค. 2553 ศาลากลางจังหวัดขอนแกน 

16.41 น. วันที่ 19 พ.ค. 2553 สถานวีทิยุโทรทัศนชอง 11 (NBT) 

20.04 น. วันที่ 20 พ.ค. 2553 บานเลขที่ 88/7  ถนนโพธิ์สาร ซอย 15 ตําบลในเมอืง 

อําเภอเมอืง 
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เวลาท่ีเกดิเหตุ วันท่ีเกดิเหตุ สถานท่ีเกดิเหตุ 

19.02 น. วันที่ 21 พ.ค. 2553 รานรับซื้อของเกา รานรุงเจรญิ เลขที่ 264/47 ถนน

เทพารักษ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

10.58 น. วันที่ 2 ม.ิย. 2553 โรงเรยีนขอนแกนบริหารธุรกจิ ถนนกสกิรทุงสราง ตําบล

ในเมอืง อําเภอเมอืง 

02.41 น. วันที่ 3 ม.ิย. 2553 สายไฟฟาและสายโทรศัพทภายในซอยประชาสโมสร 15 

23.15 น. วันที่ 11 ม.ิย. 2553 ซอยสวัสด ีถนนมติรภาพ ตําบลในเมอืง อําเภอเมือง 

09.44 น. วันที่ 16 ม.ิย. 2553 ที่พักช่ัวคราวใตบันไดทางขึ้นโรงภาพยนตแกนคํา 

04.53 น. วันที่ 2 ส.ค. 2553 บรษิัท ซลีดเมล็ดพันธ จํากัด เลขที่ 224/49 ถนนศรจัีนทร 

ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

12.51 น. วันที่ 4 ส.ค. 2553 รานครัวอารยีอาหารตามสั่ง ถนนบานกอก ตําบลในเมือง 

อําเภอเมอืง 

16.42 น. วันที่ 5 ส.ค. 2553 หางสมบูรณสโตร เลขที่ 448/490 ถนนหนาเมอืง ตําบลใน

เมอืง อําเภอเมอืง 

01.20 น. วันที่ 9 ส.ค. 2553 

 

บานพักศูนยฯแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

03.41 น. วันที่ 12 ส.ค. 2553 

 

รานอาหารครัวเพื่อน 120/2 ถ.รอบบงึแกนนคร ตําบลใน

เมอืง อําเภอเมอืง 

19.33 น. วันที่ 23 ส.ค. 2553 ตลาดชุมชนบานหนองใหญ 

13.57 น. วันที่ 15 ก.ย. 2553 รานจอยลาบเปด เลขที่ 250/6 หมูที่ 4 บานบะขาม ตําบล

ในเมอืง อําเภอเมอืง 

ไมทราบเวลา

เกดิเหตุ  

วันที่ 18 ก.ย. 2553  บานเลขที่ 151/25 ถนนเหลานาดี ซอย 4 ตําบลในเมอืง 

อําเภอเมอืง 

18.53 น. วันที่ 4 ต.ค. 2553 บานเลขที่ 422 ถนนกลางเมอืง ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

00.45 น. วันที่ 13 ต.ค. 2553 ทัณฑสถานบําบัดพเิศษขอนแกน ตําบลในเมอืง อําเภอ

เมอืง 

06.00 น. วันที่ 23 ต.ค. 2553 บานเลขที่ 205/67 ถนนกลางเมอืง ซอย 2 ตําบลในเมอืง 

อําเภอเมอืง 

18.17 น. วันที่ 3 ก.พ. 2554 หมอแปลงไฟฟาบรเิวณฝงตรงขามโรงเรยีนสนามบนิ ถนน

ประชาสโมสร ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

09.56 น. วันที่ 4 ม.ีค. 2554 บานเลขที่ 106/2 ถนนพมิพสุต ตําบลในเมอืง อําเภอเมือง 
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เวลาท่ีเกดิเหตุ วันท่ีเกดิเหตุ สถานท่ีเกดิเหตุ 

08.04 น. วันที่ 2 เม.ย. 2554 173 ถนนศรจัีนทร ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

05.34 น. วันที่ 20 เม.ย. 2554 รานเรดโกลดฟช ภายในตลาดจตุจักรขอนแกน ถนนประชา

สโมสร ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

14.15 น. วันที่ 14 พ.ค. 2554 หนารานขายอาหารรสเด็ด ถนนรอบบงึแกนนคร ตําบลใน

เมอืง อําเภอเมอืง 

00.31 น. วันที่ 6 ม.ิย. 2554 บานพักขาราชการมหาวทิยาลัยขอนแกน เลขที่ 123/459 

หมูที่ 16 ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

22.40 น. วันที่ 18 ม.ิย. 2554 ถนนกสกิรทุงสราง ซอย 13 ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

08.10 น. วันที่ 23  ม.ิย. 2554 บานเลขที่ 113/26 ซอยศรจัีนทร 1 ถนนศรจัีนทร ตําบลใน

เมอืง อําเภอเมอืง 

11.43 น. วันที่ 19 ก.ค. 2554 เดอะโฟกัสคอนโดมเินี่ยม หองพักเลขที่ 211 ตําบลในเมือง 

อําเภอเมอืง 

14.10 น. วันที่ 27 ส.ค. 2554 ช้ันที่ 1 หอง 2112 คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน   

23.30 น. วันที่ 31 ส.ค. 2554 หมูบานพมิาลชล เฟรส 3 ซอย 27 ถนนรอบบงึ ตําบลใน

เมอืง อําเภอเมอืง 

20.25 น. วันที่ 4 ก.ย. 2554 หนาอาคารพาณิชยตรงขามที่ทําการไปรษณยีขอนแกน 

12.26 น. วันที่ 8 ก.ย. 2554 บรเิวณขางวัดจอมศรี บานศรฐีาน ตําบลในเมอืง อําเภอ

เมอืง 

22.48 น. วันที่ 15 ต.ค.54 โรงแรมแกนนคร ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

19.14 น. วันที่ 9 ก.พ.55 ที่พักขยะโนนทัน ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง 

04.38 น. วันที่ 10 ก.พ.55 บานเลขที่ 169/99 ซ.วัดปาชัยวัน ตําบลในเมอืง อําเภอ

เมอืง 

14.04 น. วันที่ 4 ม.ีค.55 รานปริ๊นบุคสโตร เลขที่  6-6/3 ถ.หนาเมอืง ตําบลในเมือง 

อําเภอเมอืง 

21.34 น. วันที่ 8 เม.ย.55 บานเลขที่ 118/1 ,124/32 หมูที่ 13 ถนนราษฎรคะนงึ ตําบล

ในเมอืง อําเภอเมอืง 

02.48 น. วันที่ 3 พ.ค.55 บานเลขที่ 67/1 และ 67/12 ถนนประชาสโมสร ตําบลใน

เมอืง อําเภอเมอืง 

07.42 น. วันที่ 27 ก.ค.55 บานเลขที่ 159/65 ถนนชัยพฤกษ 5 ตําบลในเมอืง อําเภอ

เมอืง 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

เวลาท่ีเกดิเหตุ วันท่ีเกดิเหตุ สถานท่ีเกดิเหตุ 

11.35 น. วันที่ 29 ก.ค.55 อาคารสํานักงานสหกรณออมทรัพยครู ขอนแกน (หลัง

เกา) 

3.2 เทศบาลนครนครราชสมีา 

เทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งอยูในอําเภอเมืองนครราชสีมา มีพื้นที่ครอบคลุมตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองนครราชสีมาทั้งหมด ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเปนเมืองหลักตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ หลักการกระจายความเจริญสูทองถิ่นตามแผนพัฒนาฉบับที่ 3 ซึ่งไดถูกกําหนดใหเปน

เมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมาเปนเมืองใหญอันดับ 3 ของ

ประเทศไทยเปนรองเพียงกรุงเทพ และเชียงใหม แตถาหากเรียงตามจํานวนประชากรถือวาเปนเมือง

ใหญอันดับ 2 ของประเทศ การจัดตั้งเทศบาลนครนครราชสีมาไดรับยกฐานะจากสุขาภิบาลเมือง

นครราชสมีาตามพระราชกฤษฎกีาเทศบาลเมอืง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2478 

 ท่ีตั้งและขนาดพื้นท่ี 3.2.1

เทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งอยูบนพื้นที่ราบสูงโคราช อยูระหวางละติจูดที่ 14
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ระดับน้ําทะเล 150-300 เมตร มพีื้นที่ทัง้หมด 37.50 ตารางกโิลเมตร 

อาณาเขตตดิตอ 

เทศบาลนครนครราชสมีา มอีาณาเขตตดิตอกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ดังนี้ 

ทศิเหนอื ตดิตอกับ องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย, องคการบริหารสวนตําบล

หนองกระทุมและองคการบรหิารสวนตําบลบานเกาะ 

ทศิใต ตดิตอกับ เทศบาลตําบลหนองไผลอม, องคการบริหารสวนตําบลหนอง 

จะบกและเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง 

ทศิตะวันออก ตดิตอกับ เทศบาลตําบลหัวทะเล 

ทศิตะวันตก ตดิตอกับ เทศบาลตําบลปรุใหญ, องคการบริหารสวนตําบลบานใหมและ

องคการบรหิารสวนตําบลสุรนารี 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

รูปภาพ 3-2 แผนที่แสดงขอบเขตเทศบาลนครนครราชสมีา 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 ประชากร 3.2.2

มีจํานวนประชากรในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมาทั้งหมด 137,107 คน โดยแบงเปน

ประชากรชาย 64,241 คน และประชากรหญงิ 72,866 คน จํานวนหลังคาเรอืนทั้งหมด 61,508 หลังคา

เรือน มีความหนาแนนเฉลี่ยในพื้นที่ 3,657 คน/ตารางกิโลเมตร (ที่มา: ขอมูลสถิติประชากรป 2554 

งานทะเบยีนราษฎร เทศบาลนครนครราชสมีา)  

 ลักษณะท่ัวไป 3.2.3

เทศบาลนครนครราชสีมามีจํานวนอาคารทั้งสิ้น 42,295 อาคาร แบงเปนที่อยูอาศัยทั้งสิ้น 

27,174 อาคาร เปนอาคารพาณิชยทั้งสิ้น 11,424 อาคาร สถานที่ราชการ 1,503 อาคาร โรงงาน

อุตสาหกรรม 50 อาคาร โรงแรม 69 อาคาร หางสรรพสินคา 12 อาคาร เปนตลาดทั้งเปดโลงและปด

ทึบ 115 อาคาร เปนสถานีเช้ือเพลิงซึ่งรวมทั้ง สถานที่เก็บ บรรจุและบริการเช้ือเพลิง 34 อาคาร เปน

โกดังเก็บวัสดุตางๆ 447 อาคาร เปนโรงสี 25 อาคาร คลังเช้ือเพลิง 1 อาคาร สถานีจายไฟ 2 อาคาร 

และเปนสถานบันเทิง 18 อาคาร โดยมีลักษณะเปนชุมชนเมืองขนาดใหญที่ภายในเขตเมืองเปนยาน

ธุรกจิการคาหนาแนน โดยเฉพาะสองฝงถนนมิตรภาพ ถนนอัษฎางค ถนนมหาดไทย ถนนสุรนารี ถนน

ไชยณรงคและถนนจอมสุรางคยาตรเปนตน โดยจะมีการขยายตัวของเมืองไปตามพื้นที่ชานเมืองดาน

ทิศเหนือ ทิศตะวันออกและตามแนวถนนมิตรภาพ ในขณะที่บริเวณดานทิศตะวันออกของเขตเทศบาล

ตามแนวถนนสุรนารายณ ถนนเบญจรงค ตอเนื่องไปตามถนนทาวสุระ และบริเวณรอบนอกของพื้นที่

ยังมพีื้นที่เกษตรกรรมปรากฏอยูบาง มชุีมชนที่อยูในเขตเทศบาลรวมทัง้สิ้น 83 ชุมชน 

ทางดานการคมนาคมขนสง เทศบาลนครนครราชสมีา มีถนนสายหลักซึ่งเปนทางหลวงแผนดิน

คอืถนนมติรภาพ พาดผานในเขตเมอืง ลักษณะถนนจะวางตัวในลักษณะตะวันออกไปยังตะวันตก โดยมี

ลักษณะเปนตารางกรดิ ซึ่งเปนแนวเดมิจากถนนสายเกา โดยมีถนนสายสําคัญไดแก ถนนยมราช, ถนน

อัษฎางค, ถนนจอมพล, ถนนมหาดไทย, ถนนจอมสุรางคยาตร, ถนนโพธิ์กลาง, ถนนสุรนารีและถนน

ราชดําเนินเปนตน จึงอาจมีปญหาการจราจรอยูบางในบริเวณเขตพื้นที่คูเมืองเกาซึ่งเปนพื้นที่ 

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน 

 สถิตกิารเกดิอัคคีภัยในพื้นท่ีเขตเทศบาลนครนครราชสมีา 3.2.4

จากขอมูลสถติกิารเกดิอัคคภัียในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมาของสถานีตํารวจภูธรเมือง

นครราชสีมา ตั้งแต 1 มกรคม 2553 จนถึงปจจุบัน ไดเกิดอัคคีภัยขึ้นจํานวน 5 ครั้ง ซึ่งแตละครั้งมี

สาเหตุมาจากกระแสไฟฟาลัดวงจร มรีายละเอยีดดังนี้ 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

ตาราง 3-2 ตารางแสดงสถิตกิารเกดิอัคคภัียในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสมีา  

เวลาท่ีเกดิเหตุ วันท่ีเกดิเหตุ สถานท่ีเกดิเหตุ 

12.00 น.  วันที่ 9 ธ.ค. 2553 บานเลขที่ 80 ชุมชนจิระ  

ตําบล ในเมอืง อําเภอเมอืง 

20.30 น.  วันที่ 3 ม.ีค. 2554 บานเลขที่ 2986 ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง  

09.30 น.  วันที่ 3 พ.ค. 2555 บานไมทราบเลขที่  

ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง 

09.50 น.  วันที่ 24 ม.ิย. 2555 โรงเรยีนกวดวชิาครูแจว เลขที่ 99-110 ตําบลใน

เมอืง อําเภอเมอืง 

15.00 น.  วันที่ 18 ก.ค. 2555 รานทวผีล เลขที่ 54 ตําบลในเมอืง อําเภอเมือง  

 

3.3 เทศบาลนครอุดรธานี  

เทศบาลนครอุดรธาน ีตัง้อยูในอําเภอเมอืงอุดรธาน ีซึ่งแตเดมิมฐีานะเปนเทศบาลเมืองอุดรธานี

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมือง และไดมีการประกาศขยายขอบเขตเทศบาลเมืองและไดรับ

การยกฐานะใหเปนเทศบาลนคร ตามพระราชกฤษฎกีาการจัดตัง้เทศบาลนครอุดรธาน ีพ.ศ. 2538 เมื่อ

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538  

 ท่ีตั้งและขนาดพื้นท่ี 3.3.1

เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอเมืองอุดรธานี อยูระหวางละติจูดที่ 17
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150-200 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 47.70 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 4.36 ของพื้นที่อําเภอเมือง 

(อําเภอเมอืงอุดรธานีมีพื้นที่ประมาณ 1,094.70 ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณรอยละ 0.41 ของพื้นที่

ทัง้จังหวัด (จังหวัดอุดรธานมีพีื้นที่ประมาณ 11,730.30 ตารางกโิลเมตร) 

อาณาเขตตดิตอ 

เทศบาลนครอุดรธาน ีมอีาณาเขตตดิตอกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ดังนี้ 

ทศิเหนอื ตดิตอกับ เทศบาลเมอืงหนองสําโรง และเทศบาลหนองบัว 

ทศิใต ตดิตอกับ เทศบาลตําบลบานจ่ันและองคการบรกิารสวนตําบลบานจ่ัน 

ทศิตะวันออก ตดิตอกับ เทศบาลตําบลหนองบัว 

ทศิตะวันตก ตดิตอกับ เทศบาลเมอืงหนองสําโรง 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 
รูปภาพ 3-3 แผนที่แสดงขอบเขตเทศบาลนครอุดรธานี  



46 

 

 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 ประชากร 3.3.1

มีจํานวนประชากรในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานีทั้งหมด 155,339 คน โดยแบงเปน

ประชากรชายจํานวน 68,370 คน ประชากรหญิงจํานวน 71,293 คน จํานวนหลังคาเรือนทั้งหมด 

49,675 ครัวเรอืน ความหนาแนนเฉลี่ยในพื้นที่ 2,927 คน/ตารางกิโลเมตร (ที่มา: ขอมูลสถิติประชากร

ป 2554 สวนวจัิยและพัฒนารูปแบบและโครงสราง สํานักพัฒนาระบบรูปแบบโครงสราง) 

 ลักษณะท่ัวไป 3.3.2

เทศบาลนครอุดรธานีมีจํานวนอาคารทั้งสิ้น 43,387 อาคาร แบงเปนที่อยูอาศัยทั้งสิ้น 24,618 

อาคาร เปนอาคารพาณิชยทั้งสิ้น 14,210 อาคาร สถานที่ราชการ 1,718 อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม 

103 อาคาร โรงแรม 62 อาคาร หางสรรพสินคา 7 อาคาร เปนตลาดทั้งเปดโลงและปดทึบ 95 อาคาร 

เปนสถานีเช้ือเพลิงซึ่งรวมทั้ง สถานที่เก็บ บรรจุและบริการเชื้อเพลิง 65 อาคาร เปนโกดังเก็บวัสดุ

ตางๆ 238 อาคาร เปนโรงส ี5 อาคาร คลังเช้ือเพลงิ 1 อาคาร ทาอากาศยาน 53 อาคารและเปนสถาน

บันเทิง 41 อาคาร โดยพื้นที่ภายในตัวเมืองเปนแอง ลาดจากทิศใตไปทิศเหนือ มีทางน้ําธรรมชาติที่

สําคัญ 2 สาย คอื หวยหมากแขงและหวยม่ัง หวยทั้งสองนี้เปนเสนทางระบายน้ําธรรมชาติออกจากตัว

เมือง นอกจากนี้ในเทศบาลนครอุดรธานี ยังมีแหลงน้ําขนาดใหญ 2 แหง สําหรับใชในการผลิต

น้ําประปา และเปนแหลงน้ําสํารองน้ําใช คือหนองประจักษศิลปาคม และหนองสิม ในเขตพื้นที่เทศบาล

มีลักษณะเปนชุนเมืองขนาดใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งทางตอนบนของพื้นที่ ที่เปนเขตพื้นที่พาณิชยกรรม

และที่อยูอาศัยหนาแนนในขณะที่ทางตอนลางตั้งแตบริเวณทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานีลงไป ยังมี

ระดับความหนาแนนในระดับที่ต่ํากวามาก โดยยังพบวาเปนพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่วางเปลาอยูมาก

พอสมควร สวนที่อยูอาศัยก็ไมมีความหนาแนนเทากับในเขตใจกลางเมือง โดยที่อยูอาศัยที่พบจะเปน

ประเภทบานจัดสรรซึ่งมีความหนาแนนต่ํากวากระจายตัวอยูตามแนวถนนสายหลักของพื้นที่ และมี

ชุมชนอยูทัง้สิ้น 101 ชุมชน 

ทางดานการคมนาคมขนสง เทศบาลนครอุดรธานี มีลักษณะวางตัวของถนนในรูปแบบ

โครงขายตาราง โดยมีถนนสายหลักเชน ถนนนิตโย, ถนนทหาร, ถนนศรีสุขเปนตัวเช่ือมถนนสายรอง

เขาดวยกัน คลายกับในเขตเทศบาลนครขอนแกน แตเนื่องจากขนาดของถนนมีความกวางมากกวาถนน

ในเขตเทศบาลนครขอนแกน จึงพบวามีปญหาการจราจรไมมากนัก และมีถนนวงแหวนรอบเขต

เทศบาล ไดแกถนนเลี่ยงเมือง, ทางหลวงแผนดินหมายเลข 216 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 210 

เปนตัวแบงขอบเขตพื้นที่เทศบาลนครและเช่ือมกับเสนทางคมนาคมไปยังพื้นที่ขางเคยีง 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 สถิตกิารเกดิอัคคีภัยในพื้นท่ีเขตเทศบาลนครอุดรธานี 3.3.3

จากขอมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานีของสถานีตํารวจภูธรเมือง

อุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 จนถึงเดือนกรกฎาคม. 

พ.ศ. 2555 ไดเกิดอัคคีภัยขึ้นจํานวน 40 ครั้ง ซึ่งแตละครั้งมีสาเหตุมาจากไฟฟาลัดวงจรและการ

วางเพลงิ มรีายละเอยีด วัน เวลา และจุดเกดิเหตุดังนี้ 

ตาราง 3-3 ตารางแสดงสถติกิารเกดิอัคคภัียในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี 

เวลาท่ีเกดิเหตุ วันท่ีเกดิเหตุ สถานท่ีเกดิเหตุ 

23.30 น. วันที่ 12 ม.ิย. 2552 อูจอดรถ บานเลขที่ 300 หมู 11 บานโนนสูง อําเภอเมอืง 

03.30 น. วันที่ 21 ก.ย. 2552 ตลาดหาแยกสแคว ตําบลหมากแขง อําเภอเมอืง 

02.00 น. วันที่ 24 พ.ย. 2552 ถนนมติรภาพ ตําบลบานจ่ัน อําเภอเมอืง 

16.30 น. วันที่ 19 พ.ค. 2553 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

20.24 น. วันที่ 17 ก.ย. 2553 บานเลขที่ 343/25 ซอย วุฒอินันต 4 ถนนนิตโย 

13.05 น. วันที่ 2 พ.ย. 2553 บานเลขที่ 198 ซอยพบิูลย 6 ถนนโนนพบิูลย 

05.20 น. วันที่ 13 พ.ย. 2553 บานเลขที่ 138/ 18 ซอยรอบหนองสมิ 

08.25 น. วันที่ 1 ธ.ค. 2553  บานเลขที่ 257/6 ซอยราษฎรบํารุง ถนนนติโย 

09.00 น. วันที่ 8 ธ.ค. 2553 รานวชัิยสโตร 257/6 ซอยราษฏรบํารุง ถนนนิตโย 

19.58 น. วันที่ 20 ธ.ค. 2553 บรษิัท เฮยีบหงวนมลิเลอร ถนนประจักษฯ 

19.00 น. วันที่ 9 พ.ค. 2553 เทศบาลนครอุดรธานี 

18.30 น. วันที่ 1 ก.ย. 2554 บานเลขที่ 146/3 ตําบลหนองบัว อําเภอเมอืง 

17.12 น. วันที่ 4 ม.ค. 2554 รานคา เลขที่ 8/3 ถนนทหาร 

14.10 น. วันที่ 16 ม.ค. 2554 หอพัก เลขที่ 569/2 ถนนสุรทักษ 6 

08.45 น. วันที่ 22 ม.ค. 2554  บานเลขที่ 527/228 

13.36 น. วันที่ 13 ก.พ. 2554 บานเลขที่ 110/9 ถนนนเรศวร 

22.50 น.  วันที่ 27 ก.พ. 2554 เพงิคาขายช่ัวคราวตรงขามศูนยจําหนายรถยนตมาสดา 

ถนนอุดรธานี 

02.22 น. วันที่ 1 เม.ย.. 2554  บานพักคนงาน 38/8 (โรงงานน้ําแข็งศิรยินต) 

14.15 น. วันที่ 4 เม.ย.2554 รานลาบหมูวรชัย 27/2 ถนนโพศรี 

00.05 น. วันที่ 7 เม.ย. 2554 หองแถว เลขที่ 89/9 ถนนทหาร 

01.22 น. วันที่ 16 ม.ิย. 2554 ชุมชนผาสุก ถนนนเรศวร 

00.56 น. วันที่ 3 ส.ค. 2554 โรงเรยีนอุดรครสิเตยีน 

21.49 น. วันที่ 14 ส.ค. 2554 บานเลขที่ 51/1 บานดงดุม 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

เวลาท่ีเกดิเหตุ วันท่ีเกดิเหตุ สถานท่ีเกดิเหตุ 

16.22 น. วันที่ 16 ส.ค. 2554 บานเลขที ่175/4 ซอยราชนาว ีถนนนติโย 

05.00 น. วันที่ 19 พ.ย. 2554 บานเลขที่ 97/3 ถนนประจักษฯ 

03.35 น. วันที่ 20 พ.ย. 2554 บานเลขที่ 266/6 ซอยประทุมสําราญจิต ถนนนติโย 

09.34 น.  วันที่ 20 พ.ย. 2554 บานเลขที่ 37/5 ถนนบานเหลา 

16.05 น. วันที่ 29 พ.ย. 2554  บานเลขที่ 7/12 ซอยกํานัน ถนนนติโย 

11.42 น. วันที่ 14 ธ.ค. 2554 บานเลขที่ 36/14-15 และ36/43 ซอยสันตสิุข ถนนโพศรี 

14.50 น. วันที่ 5 ม.ค. 2555 บานเลขที่ 200/42 ซอยอดุลเดช 4 

20.32 น. วันที่ 3 ม.ีค. 2555 ที่ทําการไปรษณยีอุดร 

15.09 น. วันที่ 16 ม.ีค. 2555 เพงิขายของช่ัวคราว 20/25 หมูบานชางแลนด ถนนบาน

ชาง 

08.50 น. วันที่ 27 ม.ีค. 2555 บานเลขที่ 88/41 ซอยสุรทักษ ถนนศรชีมช่ืน 

16.14 น. วันที่ 6 เม.ย. 2555 บานเลขที่ 102/18 ซอยกจิขยัน ถนนอุดรดุษฎี 

11.57 น. วันที่ 2 พ.ค. 2555 บานเลขที่ 153/3 ซอยคลองเจรญิ 5 ถนนศรสีุข 

05.34 น. วันที่ 5 พ.ค. 2555 บานเลขที่ 166 ถนนประชารักษา 

16.00 น. วันที่ 6 พ.ค. 2555 บานเลขที่ 339/14 ซอยวุฒิอนันต ถนนนิตโย 

12.24 น. วันที่ 20 พ.ค. 2555 บานเลขที่ 561/5 ซอยหนองบัว 3 ถนนนติโย 

19.34 น.  วันที่ 2 ก.ค. 2555 บานเลขที่ 25/1 ซอยบานเหลา 

22.58 น. วันที่ 16 ก.ค. 2555 อาคารโรงภาพยนตรที่กําลังกอสรางใหมตรงขาม UD 

ทาวน 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

บทที่ 4 

การรวบรวมและการพัฒนาฐานขอมูล 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 

การ ดํ า เ นิ นก ารศึ กษา เพื่ อ ป ระ เมิ น พื้ น ที่ เ สี่ ย งอั คคี ภั ย เ ข ต เท ศบาลนค ร ใน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มุงเนนการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินการ

วเิคราะหเชิงพื้นที่ เพื่อใหไดแนวทางสําหรับการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับการดําเนินงานใน

พื้นที่อื่นๆ ตอไป ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองรวบรวมและพัฒนาฐานขอมูลระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตรเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการดําเนินงาน โดยมขีัน้ตอนการดําเนนิงานดังนี้ 

4.1 กระบวนการดําเนินงาน 

การดําเนนิงานเพื่อรวบรวมและพัฒนาฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับโครงการฯ 

มขีัน้ตอนการทํางานดังนี้ 

รูป 4-1 ขัน้ตอนการปฏบิัตงิานเพื่อพัฒนาฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

สํารวจและรวบรวมขอมูล 

วเิคราะหความตองการ 

ใชงานขอมูล 

ตรวจสอบความถกูตองและ

ความครบถวนของขอมูล 
แกไข / ปรับปรุงขอมลู 

สํารวจขอมูลภาคสนาม 

พัฒนาและนําเขาขอมูล 

ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 การวเิคราะหความตองการใชงานขอมูล 4.1.1

การวิเคราะหความตองการใชงานขอมูลเปนการดําเนินงานเพื่อกําหนดรายละเอียดของขอมูล 

ไดแก ช้ันของขอมูล โครงสรางของขอมูล รายละเอียดประกอบภายในขอมูล เปนตน เพื่อใหขอมูลใน

ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตรมคีรบถวนตามความตองการสําหรับการดําเนินงานเพื่อวิเคราะห

พื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียในโครงการฯ 

การพิจารณารายละเอียดตางๆ ขอมูลนั้น จะพิจารณาจากขอกําหนดสําหรับการดําเนินงาน 

การใชปจจัยที่เกี่ยวของสําหรับการวิเคราะหในระดับตางๆ การมีอยูของขอมูลและความเปนปจจุบัน

ของขอมูล เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและมคีวามเปนไปไดสําหรับการดําเนนิงานไดจรงิ 

 การสํารวจ และรวบรวมขอมูลพื้นฐาน 4.1.2

ในเบื้องตนทําการสํารวจและรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่ใชในการศึกษาจากหนวยงานตางๆ ที่เปน

ผูมหีนาที่ในการจัดทําหรอืเปนผูใหบรกิารขอมูลนัน้ๆ ซึ่งขอมูลในกลุมนี้ประกอบดวย 

 ขอมูลขอบเขตการปกครองเทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครนครราชสีมาและ

เทศบาลนครอุดรธานแีละขอบเขตชุมชนในพื้นที่ทัง้ 3 เทศบาลนคร 

 ขอมูลเสนทางคมนาคมในพื้นที่ เทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครนครราชสีมาและ

เทศบาลนครอุดรธาน ี

 ขอมูลดานประชากรในพื้นที่ เทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครนครราชสีมาและ

เทศบาลนครอุดรธาน ี

 ขอมูลทางน้ําและแหลงน้ําในพื้นที่ เทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครนครราชสีมา

และเทศบาลนครอุดรธาน ี

 ขอมูลสถานีดับเพลิงและขอมูลแสดงที่ ตั้ ง จุดประปาดับเพลิงในเขตเทศบาล 

นครขอนแกน เทศบาลนครนครราชสมีาและเทศบาลนครอุดรธาน ี 

 ขอมูลผังเมืองจังหวัดขอนแกน นครราชสีมา และอุดรธานี ซึ่งประกอบดวย ฐานขอมูล

การใชที่ดนิแสดงรายละเอยีดของอาคาร สิ่งปลูกสรางในเขตเทศบาลนครทัง้ 3 แหง  
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

โดยขอมูลที่ไดจากการรวบรวมมรีายละเอยีดดังนี้ 

ตาราง 4-1 แสดงรายละเอยีดและที่มาของขอมูลที่ไดจากการรวบรวม 

พื้นท่ี ช้ันขอมูล รายละเอยีดขอมูล แหลงท่ีมา 

เทศบาล

นคร

ขอนแกน 

ขอบเขตการปกครอง ขอมูลขอบเขตการปกครองของ

เทศบาลนครขอนแกนและขอบเขต

ชุมชน 

กรมโยธาธิการและผังเมอืง

, กองสวัสดกิารสังคม 

เทศบาลนครขอนแกน 

ขอมูลเสนทางคมนาคม ขอมูลเสนทางคมนาคมท่ีเปนถนน 

โดยมกีารระบุถงึประเภทและวัสดุท่ี

ใชในการสรางถนน ความกวางของ

ชองทางจราจรในพื้นท่ีเทศบาลนคร

ขอนแกน 

กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

ขอมูลประชากร ขอมูลจํานวนประชากรและความ

หนาแนนของประชากร 

ศูนยขอมูลขาวสาร 

เทศบาลนครขอนแกน 

ขอมูลทางนํ้าและแหลงนํ้า ขอมูลทางนํ้าในระดับตางๆ เชน 

แมนํ้า คลองนํ้า และขอมูลหนองนํ้า 

บึง ในพื้นท่ีเทศบาลนครขอนแกน  

กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

ขอมูลสถานีดับเพลงิ ขอมูลท่ีอยูสถานีดับเพลงิและขอมูล

อัตรากําลังพลและอุปกรณในแตละ

สถานี 

กองงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลนครขอนแกน 

ขอมูลอาคารสิ่งปลูกสรางใน

เขตเทศบาล 

ขอมูลสิ่งปลูกสราง โดยอยูในรูปของ

ขอมูลโพลกีอนสิ่งปลูกสรางทุกชนิด

ในเขตเทศบาลนครขอนแกน 

กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

ขอมูลการใชประโยชนท่ีดนิ ขอมูลแสดงการใชประโยชนท่ีดนิ

ประเภทตางๆ ในเขตเทศบาลนคร

ขอนแกน 

กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

เทศบาล

นคร

นครราชสมีา 

ขอบเขตการปกครอง ขอมูลขอบเขตการปกครองของ

เทศบาลนครนครราชสมีาและ

ขอบเขตชุมชน 

กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

, สํานักการชาง เทศบาล

นครนครราชสมีา 

ขอมูลเสนทางคมนาคม ขอมูลเสนทางคมนาคมท่ีเปนถนน 

โดยมกีารระบุถงึประเภทและวัสดุท่ี

ใชในการสรางถนน ความกวางของ

ชองทางจราจรในพื้นท่ีเทศบาลนคร

นครราชสมีา 

กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

ขอมูลประชากร ขอมูลจํานวนประชากรและความ

หนาแนนของประชากร 

สํานักงานทะเบียนทองถิ่น 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

พื้นท่ี ช้ันขอมูล รายละเอยีดขอมูล แหลงท่ีมา 

ขอมูลทางนํ้าและแหลงนํ้า ขอมูลทางนํ้าในระดับตางๆ เชน 

แมนํ้า คลองนํ้า และขอมูลหนองนํ้า 

บึง ในพื้นท่ีเทศบาลนครนครราชสมีา  

กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

ขอมูลสถานีดับเพลงิ ขอมูลท่ีอยูสถานีดับเพลงิและขอมูล

อัตรากําลังพลและอุปกรณในแตละ

สถานี 

งานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย เทศบาลนคร

นครราชสมีา 

ขอมูลแสดงท่ีต้ังหัวจายนํ้า

ดับเพลงิ 

ขอมูลตําแหนงท่ีต้ังหัวจายนํ้า

ดับเพลงิในเขตเทศบาลนคร

นครราชสมีา 

สํานักการประปา เทศบาล

นครนครราชสมีา 

ขอมูลอาคารสิ่งปลูกสรางใน

เขตเทศบาล 

ขอมูลสิ่งปลูกสราง โดยอยูในรูปของ

ขอมูลโพลกีอนสิ่งปลูกสรางทุกชนิด

ในเขตเทศบาลนครนครราชสมีา 

กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

ขอมูลการใชประโยชนท่ีดนิ ขอมูลแสดงการใชประโยชนท่ีดนิ

ประเภทตางๆ ในเขตเทศบาลนคร

นครราชสมีา 

กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

เทศบาล

นคร

อุดรธานี 

ขอบเขตการปกครอง ขอมูลขอบเขตการปกครองของ

เทศบาลนครอุดรธานีและขอบเขต

ชุมชน 

กรมโยธาธิการและผังเมอืง

, กองคลัง เทศบาลนคร

อุดรธานี 

ขอมูลเสนทางคมนาคม ขอมูลเสนทางคมนาคมท่ีเปนถนน 

โดยมกีารระบุถงึประเภทและวัสดุท่ี

ใชในการสรางถนน ความกวางของ

ชองทางจราจรในพื้นท่ีเทศบาลนคร

อุดรธานี 

กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

ขอมูลประชากร ขอมูลจํานวนประชากรและความ

หนาแนนของประชากร 

งานทะเบียน เทศบาลนคร

อุดรธานี 

ขอมูลทางนํ้าและแหลงนํ้า ขอมูลทางนํ้าในระดับตางๆ เชน 

แมนํ้า คลองนํ้า และขอมูลหนองนํ้า 

บึง ในพื้นท่ีเทศบาลนครอุดรธานี  

กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

ขอมูลสถานีดับเพลงิ ขอมูลท่ีอยูสถานีดับเพลงิและขอมูล

อัตรากําลังพลและอุปกรณในแตละ

สถานี 

งานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย เทศบาลนคร

อุดรธานี 

ขอมูลแสดงท่ีต้ังหัวจายนํ้า

ดับเพลงิ 

ขอมูลตําแหนงท่ีต้ังหัวจายนํ้า

ดับเพลงิในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

กองงานชาง เทศบาลนคร

อุดรธานี 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

พื้นท่ี ช้ันขอมูล รายละเอยีดขอมูล แหลงท่ีมา 

ขอมูลอาคารสิ่งปลูกสรางใน

เขตเทศบาล 

ขอมูลสิ่งปลูกสราง โดยอยูในรูปของ

ขอมูลโพลกีอนสิ่งปลูกสรางทุกชนิด

ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

ขอมูลการใชประโยชนท่ีดนิ ขอมูลแสดงการใชประโยชนท่ีดนิ

ประเภทตางๆ ในเขตเทศบาลนคร

อุดรธานี 

กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

โดยขอมูลที่รวบรวมมานั้น เปนขอมูลที่มาจากหนวยงานตางๆ หลายหนวยงาน ซึ่งอาจมี

คุณลักษณะและวัตถุประสงคในการใชงานขอมูลที่แตกตางกัน จึงตองมีการพิจารณาถึงความเขากัน

และความถูกตองสมบูรณของขอมูลเสยีกอน จึงจะสามารถนําขอมูลพื้นฐานที่สํารวจและรวบรวมมาไป

ใชในการวเิคราะหไดอยางถูกตอง 

 การสํารวจขอมูลภาคสนาม 4.1.3

ในการประเมินพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครทั้ง 3 แหง สิ่งที่มีความสําคัญและมีผลตอ

ความถูกตองของผลการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยง ไดแก ความถูกตองครบถวนสมบูรณของขอมูลที่นํามาใช

ในการวเิคราะห ซึ่งจากกระบวนการสํารวจและรวบรวมขอมูลที่ไดกลาวไปขางตนพบวา ขอมูลพื้นฐาน

ที่จะนํามาใชในการวิเคราะหในพื้นที่เทศบาลนครทั้ง 3 แหงนั้น ยังมีปญหาความไมถูกตองและลาสมัย

ของขอมูลอยูคอนขางมาก ซึ่งการปรับปรุงแกไขขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบัน นอกจากการใชระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรรวมกับขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงในการดําเนินงานแลว การสํารวจขอมูล

ภาคสนามก็เปนอีกหนึ่งแนวทางที่ชวยใหการปรับปรุงขอมูลเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากในบางพื้นที่ขอมูลภาพดาวเทยีมรายละเอยีดสูงไมสามารถใชปรับปรุงขอมูลบางชนิดได ตองใช

การสํารวจภาคสนามในพื้นที่จริงรวมดวยจึงจะสามารถไดขอมูลที่ถูกตองของพื้นที่นั้นๆ ได เชน ขอมูล

ขอบเขตเทศบาลนครอุดรธาน ีซึ่งขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลพบวา อาณาเขตครอบคลุมเขตการ

ปกครองไมถูกตอง พื้นที่มีนอยกวาความเปนจริง ซึ่งจําเปนตองใชการเปรียบเทียบแนวเขตกับทาง

เทศบาลนครอุดรธานเีพื่อปรับปรุงขอมูลใหถูกตองตอไป  

นอกจากนี้ ในการวิเคราะหเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครทั้ง 3 แหงนั้น 

ขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหยังมิไดมีเพียงขอมูลพื้นฐานที่ไดจากการสํารวจและรวบรวมขอมูล

เทานัน้ ขอมูลที่นํามาใชในกระบวนการวเิคราะหยังรวมไปถงึขอมูลตางๆ ที่เปนขอมูลเฉพาะของในแตละ

พื้นที่ซึ่งมคีวามจําเปนตองเก็บรวบรวมและสรางใหม จึงมีความจําเปนตองใชการสํารวจภาคสนามเพื่อ

เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ที่จําเปนตอการวิเคราะหเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย โดยแบงออกเปน

ขอมูลตางๆ ดังนี้ 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

4.1.3.1 การสํารวจขอมูลดานความไมมั่นคงของเมอืง 

ขอมูลดานความไมม่ันคงของเมืองเปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ในพื้นที่ที่ทําใหเกิด

สภาวะของความเสี่ยงและลอแหลมตอการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ ซึ่งความไมม่ันคงของพื้นที่ดังกลาวอาจ

ขึ้นอยูกับ อายุ เพศ สุขภาพ หรือความแตกตางของกลุมทางสังคม นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับคุณสมบัติ

และที่ตั้งของตึกอาคารตางๆ ลักษณะการใชที่ดิน รวมไปถึงโครงสรางพื้นฐาน วิถีชีวิต และกฎหมาย

ปกครอง เปนตน ซึ่งรูปแบบที่เปนมาตรฐานของความไมม่ันคงทางพื้นที่มลีักษณะตางๆ (Hewitt, 1997) 

ซึ่งความไมม่ันคงของเมอืงนัน้ชวยใหในการศกึษาสามารถวิเคราะหประเมินความเสี่ยงของพื้นที่

ไดอยางถูกตองมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนปจจัยที่แสดงใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับความ

เสี่ยงในการเกดิอัคคภัียในเขตเทศบาลนครทัง้ 3 แหง โดยปจจัยความม่ันคงของเมืองที่ทําการพิจารณา

ในการศกึษาครัง้นี้ ไดแก 

 ความไมม่ันคงของสิ่งปลูกสราง ไดแก ลักษณะอาคาร ความหนาแนนอาคาร ซึ่งมี

ความสัมพันธกับความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ เชน อาคารที่ทําจากไมยอมมี

ความเสี่ยงในการเกดิอัคคภัียสูงกวาอาคารที่ทําจากวัสดุอื่นๆ เปนตน นอกจากนั้นยังมี

ความสัมพันธกับการลุกลามของไฟในพื้นที่อกีดวย 

 ความไมม่ันคงของการใชที่ดิน ไดแก เขตที่อยูอาศัย แหลงสลัม เขตพาณิชยกรรม  

เขตคลังสินคาและอุตสาหกรรม โดยรูปแบบการใชที่ดินที่แตกตางกันยอมมี

ความสัมพันธตอการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ เชน เขตคลังสินคาและอุตสาหกรรมที่มี

กจิกรรมในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียหรอืเขตของแหลงสลัมที่มีการอยูอาศัยอยาง

หนาแนนก็มคีวามเสี่ยงในการเกดิอัคคภัียมากกวาเขตที่อยูอาศัยธรรมดา เปนตน 

 ความไมม่ันคงของการเขาถึงเขตดับเพลิง ไดแก ความสามารถในการเขาถึงของ

เจาหนาที่ดับเพลิงซึ่งเปนผลมาจากปจจัยตางๆ ของพื้นที่ เชน ความกวางของถนน 

โครงขายถนนที่ไมสามารถทะลุถงึกันไดหรอืความสูงของอาคาร ซึ่งเปนอุปสรรคในการ

ดับเพลงิของเจาหนาที่ 

 ความไมม่ันคงของคนในพื้นที่ ไดแก ความหนาแนนของประชากรซึ่งมีความสัมพันธกับ

ความเสี่ยงในการเกดิอัคคภัียในพื้นที่ 

โดยขอมูลความไมม่ันคงของปจจัยตางๆ เหลานี้ เปนขอมูลที่ไมสามารถทําการรวบรวมขอมูล

จากหนวยงานตางๆ ได จึงจําเปนตองทําการพัฒนาขึ้นมาใหมเพื่อใชในการศึกษาครั้งนี้ ขอมูลอาคารสิ่ง

ปลูกสรางในเขตเทศบาลที่ไดจากกรมโยธาธิการและผังเมืองถูกนํามาใชรวมกับขอมูลดาวเทียม

รายละเอยีดสูงเพื่อใหเจาหนาที่สํารวจใชในการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการใหเจาหนาที่สํารวจใชแบบ

เก็บขอมูลอาคาร (เอกสารผนวกที่ 2-1) รวมกับฐานขอมูลอาคารสิ่งปลูกสรางในการเก็บคุณลักษณะ

ตางๆ ของอาคารในพื้นที่เทศบาลนครทั้ง 3 แหง เชน ประเภทการใชงานของอาคาร วัสดุที่ใชในการ
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กอสราง ความสูงของอาคาร อุปกรณดับเพลิงและอุปกรณเตือนอัคคีภัยในอาคาร เปนตน รวมไปถึง

การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอาคารและทําการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอกีดวย 

4.1.3.2 การสํารวจรูปแบบการกระจายตัวทางพื้นท่ีของอัคคีภัย 

ขอมูลรูปแบบการกระจายตัวทางพื้นที่ของอัคคีภัยเปนขอมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่

เทศบาลนครทั้ง 3 แหง ตั้งแตเริ่มตนเก็บขอมูลจนกระทั่งถึงในปจจุบัน ซึ่งจากการรวบรวมและสํารวจ

ขอมูลพบวาขอมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยที่มีการเก็บเอาไวของเทศบาลนครทั้ง 3 แหงอยูในรูปของ

เอกสาร โดยมกีารระบุวัน เวลาที่เกดิเหตุ สถานที่เกดิเหตุและลักษณะของเหตุ แตขอมูลสถานที่เกิดเหตุ

ที่ถูกเก็บไวนัน้เปนการระบุสถานที่เกดิเหตุในรูปของช่ือสถานที่และบานเลขที่ซึ่งไมสามารถระบุตําแหนง

ที่ตัง้เพื่อการนําไปวเิคราะหรูปแบบการกระจายตัวทางพื้นที่ของอัคคีภัยได 

ในเบื้องตน จากการสํารวจขอมูลภาคสนามพบวาขอมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาล

นครทั้ง 3 แหงที่ทําการรวบรวมมานั้น มีแตกตางกันซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากความแตกตางในการ

นิยามคําจํากัดความของเหตุอัคคีภัย เชนพื้นที่เทศบาลนครขอนแกนซึ่งบันทึกสถิติการเกิดอัคคีภัย

ทั้งสิ้น 103 ครั้ง ในขณะที่ขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม จํานวนจุดที่เคยเกิดไฟไหมในพื้นที่

เทศบาลนครขอนแกนที่สามารถระบุตําแหนงไดมทีัง้สิ้นเพยีง 76 ครัง้ เนื่องมาจากขอมูลที่ไดในเบื้องตน

นั้นเปนขอมูลที่รวบรวมสถิติการเกิดอัคคีภัยทั้งหมด ซึ่งในบางกรณีเหตุที่เกิดขึ้นเปนกรณีเปนเหตุ

เล็กนอย เจาของพื้นที่สามารถดับเพลิงไดเองไมตองใหเจาหนาที่เขาไปจัดการ ทางเจาหนาที่จึงไมนับ

รวมในสถติกิารเกดิอัคคภัียในพื้นที่ มเีพยีงแตบันทกึเหตุการณอยางคราวๆ ไวเทานั้นเปนตน นอกจากนี้

ขอมูลสถิติการเกิดในบางครั้งไมมีการระบุตําแหนงเลขที่บานที่เกิดเหตุ จึงไมสามารถระบุตําแหนง

สถานที่เกดิเหตุได ในขณะที่ในเขตเทศบาลนครนครราชสมีาซึ่งจากการรวบรวมขอมูลในเบื้องตนมีสถิติ

การเกิดอัคคีภัยที่ไดจากสถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมาทั้งสิ้น 5 ครั้ง แตจากการสํารวจขอมูล

ภาคสนามพบวามีสถิติการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่เทศบาลนครที่ทางเทศบาลนครนครราชสีมาบันทึกไวมี

ทัง้สิ้น 276 ครัง้ ซึ่งเปนผลมาจากขอมูลที่สถติทิี่ไดมาเบื้องตนนั้นเปนขอมูลที่ไดมาจากหนวยงานที่ไมได

มีหนาที่ในการดูแลจัดการงานดานอัคคีภัยโดยตรง ขอมูลจึงเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น สวนทางดาน

เทศบาลนครอุดรธานี สถิติการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครที่รวบรวมไดจากสถานีตํารวจภูธรเมือง

อุดรธานมีทีัง้สิ้น 40 ครัง้ ในขณะที่ขอมูลสถิติที่ไดจากเทศบาลนครอุดรธานีมีทั้งสิ้น 49 ครั้ง ซึ่งเปนผล

มาจากการที่หนวยงานทัง้สองมรูีปแบบการบันทกึสถิติที่แตกตางกัน กลาวคือ ทางสถานีตํารวจทําการ

บันทึกสถิติเปนรายครั้ง ถามีการเกิดเหตุในพื้นที่ใกลกันในชวงเวลาเดียวกัน จะทําการบันทึกสถิติการ

เกิดไวเปนหนึ่งครั้ง ในขณะที่การบันทึกสถิติของทางเทศบาลนครอุดรธานีจะทําการบันทึกแยกเปน

กรณีเนื่องจากทางเทศบาลตองมีหนาที่ในการเยียวยาจึงตองทําการแยกเปนกรณีแมจะเกิดเหตุไฟไหม

ในพื้นที่ใกลกันก็ตาม  
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ขอมูลสถิติทั้งหมดนั้นตองอยูในรูปของฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรซึ่งมีการระบุตําแหนง

ที่ตั้งของสถานที่เกิดเหตุในแตละครั้ง เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหรูปแบบการกระจายตัวทางพื้นที่ของ

อัคคีภัย ดังนั้นจึงตองทําการเก็บพิกัดของจุดเกิดไฟไหมในเขตเทศบาลนครทั้ง 3 แหงโดยการใชเครื่อง

ระบุพกิัดตําแหนงบนพื้นโลก (GPS) ในการเก็บพกิัดตําแหนงการเกิดอัคคีภัย นอกจากนี้ในการเก็บพิกัด

ตําแหนงยังไดรับความอนุเคราะหจากเจาหนาที่ไปรษณียในพื้นที่ใหความชวยเหลือในการเก็บขอมูล 

โดยชวยระบุตําแหนงสถานที่สําคัญใกลเคยีงและเสนทางการเดนิทางไปยังจุดเกดิอัคคภัียอกีดวย 

4.1.3.3 การสํารวจขอมูลพฤตกิรรมการรับรูของประชาชน 

ขอมูลพฤตกิรรมการรับรูของประชาชนเปนขอมูลที่แสดงถึงทัศนคติ สภาวะการรับรู และการมี

สวนรวมของภาคประชาชน รวมไปถึงแผนรณรงคปองกันและสรางจิตสํานึกของความตระหนักใน

อันตรายของอัคคีภัยในชุมชน โดยในการศึกษานี้ใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเพื่อเก็บรวบรวม

ขอมูลพฤตกิรรมการรับรูของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งไดทําการแยกกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลออกเปน 

2 กลุม ไดแก 

 กลุมของผูนําชุมชน 

เปนขอมูลดานพฤติกรรมการรับรูของภาคประชาชนที่ไดจากการสัมภาษณผูนําชุมชน โดยให

ผูนําของแตละชุมชนเปนตัวแทนในการตอบแบบสอบถามที่ เกี่ยวของกับสมรรถนะหรือกําลัง

ความสามารถของประชาชน เครื่องมือและอุปกรณที่มีอยูในชุมชน รวมถึงลักษณะทางกายของพื้นที่ที่

เอื้อตอการปองกันหรือบรรเทาและชวยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัย อีกทั้งยังหมายรวมถึงการมีสวนรวมของ

ของภาคประชาชนในพื้นที่ตอโครงการตางๆ ทั้งการสรางความตระหนักแกชุมชนและการปองกันการ

เกดิอัคคภัีย โดยใชแบบสัมภาษณดังเอกสารผนวกที่ 2-3 ทําการสัมภาษณผูนําชุมชนของเทศบาลนคร

ทั้ง 3 แหง โดยเทศบาลนครขอนแกนมีจํานวนผูนําชุมชนทั้งสิ้น 90 คน เทศบาลนครอุดรธานี 101 คน

และเทศบาลนครนครราชสมีา 83 คน 

 กลุมของประชาชน 

เปนขอมูลดานทัศนคติและการรับรูของภาคประชาชนที่มีตออัคคีภัย โดยประเมินระดับความรู

ในดานการปองกันและระงับอัคคีภัยโดยทั่วไป การปองกันระงับอัคคีภัยในบานพักอาศัย และการ

ปองกันระงับอัคคีภัยในโรงแรมและอาคารสูง ซึ่งระดับการรับรูของประชาชนจะแสดงใหเห็นถึงระดับ

ศักยภาพของชุมชนในการปองกันและบรรเทาอัคคภัียในพื้นที่ได 

โดยในการเก็บขอมูลภาคประชาชนของเทศบาลนครทั้ง 3 แหงนั้น เนื่องจากเปนเทศบาลนคร

ขนาดใหญที่มีจํานวนประชากรมากซึ่งในการทํางานไมสามารถเก็บขอมูลจากประชากรทุกคนได จึงมี

ความจําเปนตองใชวิธีการทางสถิติในการคัดเลือกประชากรกลุมตัวอยางเพื่อใชเปนตัวแทนภาค
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ประชาชน ซึ่งวธิทีี่นํามาใชในการคัดเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเช่ือม่ัน

รอยละ 95 มคีาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดรอยละ 5 ซึ่งคํานวณไดจากสูตร 

𝑛 =
N

1 + Ne2
 

เมื่อ n เปน จํานวนของตัวอยาง 

N เปน จํานวนของประชากร 

e เปน สัดสวนของความคลาดเคลื่อนเทยีบกับคาพารามเิตอร 

โดยผลการคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางของเทศบาลนครทัง้ 3 แหง เปนดังนี้  

เทศบาลนครขอนแกน มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 116,157 คน คิดเปนกลุมประชากรตัวอยางที่

ตองเก็บขอมูลแบบสัมภาษณทัง้สิ้น 398.62 ≈ 399 คน 

เทศบาลนครนครราชสีมา มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 137,107 คน คิดเปนกลุมประชากร

ตัวอยางที่ตองเก็บขอมูลแบบสัมภาษณทัง้สิ้น 398.84 ≈ 399 คน 

เทศบาลนครนครอุดรธานี มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 155,339 คน คิดเปนกลุมประชากร

ตัวอยางที่ตองเก็บขอมูลแบบสัมภาษณทัง้สิ้น 398.97 ≈ 399 คน 

4.1.3.4 การสํารวจทัศนคตขิองเจาหนาท่ีรัฐ 

เปนขอมูลดานทัศนคติของทางเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาเหตุ

อัคคีภัยในเขตเทศบาลนคร ที่มีตอสถานะความพรอมของพื้นที่และตอหนวยงานของตน ซึ่งเปนการ

ประเมินศักยภาพของฝายงานที่มีหนาที่ในการปองและดูแลภัยดานอัคคีภัย รวมไปถึงการประเมิน

แผนการรองรับของหนวยงานในพื้นที่อกีดวย โดยขอมูลไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่ในสวนงานตางๆ 

ที่เกี่ยวของทั้งการวางแผนปองกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้น เชน เจาพนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เจาหนาที่ดับเพลงิ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เจาหนาที่ในเทศบาลนครที่

เกี่ยวของกับการเยยีวยาผูประสบภัย เปนตน โดยขอมูลในสวนนี้จะนําไปใชรวมในการประเมินพื้นที่เสี่ยง

ตอไป 

 การตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูล 4.1.4

โดยตรวจสอบขอมูลที่ไดรับจากแหลงขอมูลตางๆ รวมถึงการตรวจสอบหลังจากกระบวนการ

นําเขาขอมูลหรอืกระบวนการปรับปรุงขอมูล เพื่อใหขอมูลมีความถูกตองและมีความพรอมสําหรับการ

เรยีกใชงานเพื่อการวเิคราะห โดยมปีระเด็นในการตรวจสอบดังนี้ 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

4.1.4.1 ความครบถวนและความถูกตองของขอมูล 

การตรวจสอบขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงคุณลักษณะใหมีความครบถวนและสมบูรณ โดยใน

สวนของขอมูลเชิงพื้นที่ดูจากลักษณะขอบเขตของขอมูลและของพื้นที่จริง ตองมีความถูกตองตรงกัน 

ถาเปนในสวนของขอมูลเชิงคุณลักษณะจะทําการตรวจสอบตารางบรรยายที่เช่ือมโยงกันกับขอมูลเชิง

พื้นที่ซึ่งตองมขีอมูลครบตามขอมูลเชิงพื้นที่และมคีวามถูกตองตามขอมูลที่ไดมกีารตรวจสอบ 

4.1.4.2 ความเปนมาตรฐานขอมูล 

การพิจารณาความเปนมาตรฐานในโครงรางของแผนที่และระบบอางอิง ซึ่งการพิจารณาใน

สวนของขอมูลเชิงพื้นที่ตองมรีะบบเดยีวกัน และในสวนของขอมูลเชิงคุณลักษณะ ขอมูลตารางบรรยาย

ตองมสีวนของขอมูลมาตรฐานที่สามารถใชในการเช่ือมโยงกับขอมูลในช้ันขอมูลอื่น ที่ขอมูลนั้นสามารถ

เช่ือมโยงกันได และในสวนของช่ือในแตละฟลด ชนดิฟลด ตองมลีักษณะเดยีวกัน 

4.1.4.3 ความเขากันไดของขอมูล 

การพจิารณาขอมูลในลักษณะที่เขากันไดเมื่อทําการนํามาตอกันหรือวางซอนทับกันตองไมเกิด

การเหลื่อมล้ําหรอืคลาดเคลื่อนของตัวขอมูลในสวนของขอมูลเชิงพื้นที่ 

ซึ่งจากการสํารวจและรวบรวมขอมูลพบวา ขอมูลพื้นฐานที่จะนํามาใชในการวิเคราะหมีปญหา

หลัก 2 ประการ ประการแรก คือ ระบบพิกัดอางอิงของฐานขอมูลที่ไมตรงกันและไมมีการกําหนด

ระบบอางอิงพิกัดในฐานขอมูล โดยในชุดของฐานขอมูลที่รวบรวมมามี 2 ระบบอางอิงพิกัด คือ ระบบ 

Indian datum 1975 และระบบอางอิงพิกัดแบบ UTM WGS 1984 โดยในการศึกษาครั้งนี้ทําการ

ปรับปรุงขอมูลทุกช้ันขอมูลใหมีระบบอางอิงพิกัดแบบ UTM WGS 1984 เนื่องจากปจจุบันขอมูล

สารสนเทศภูมิศาสตรที่มีอยูในฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนนิยมใชระบบ

อางอิงพิกัดแบบ UTM WGS 1984 ดังนั้น เพื่อความเปนมาตรฐานและสอดคลองกับฐานขอมูลใน

หนวยงานอื่นๆ จึงเลือกใชระบบอางอิงพิกัดแบบ UTM WGS 1984 ประการที่สอง ในกระบวนการ

รวบรวมขอมูลพบวาช้ันขอมูลหลายๆ ช้ันขอมูลเปนช้ันขอมูลที่มีการจัดทํามาเปนระยะเวลานาน ไมมี

การปรับปรุงขอมูลใหถูกตองทันสมัย โดยเฉพาะในฐานขอมูลเสนทางคมนาคมที่เปนช้ันขอมูลที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลารวมไปถึงบางช้ันขอมูลที่มีรายละเอียดของขอมูลไมถูกตอง เชน ช้ันขอมูล

ขอบเขตการปกครองเทศบาลนครอุดรธาน ีที่พบวาขอมูลเบื้องตนที่ไดมาจากหนวยงานตางๆ นั้นไมตรง

กับขอบเขตการปกครองจริงที่ระบุไวในแผนที่แนบทายของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของขอบเขต

เทศบาล จึงตองมีการปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองทันสมัยและอยูในระบบอางอิงพิกัดตรงกัน โดย

การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรวมกับขอมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงและการสํารวจขอมูล

ภาคสนามในการตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงขอมูลตอไป 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

4.2 ผลการดําเนินงานการพัฒนาฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ผลที่ไดจากกระบวนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรคือ

ฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่ผานกระบวนการดําเนินงาน มีช้ันขอมูลและรายละเอียดของ

ขอมูลตามขอกําหนดของการดําเนินงาน ขอมูลมีความถูกตอง ทันสมัย และมีการจัดเก็บที่พรอม

สําหรับการเรยีกไปใชเพื่อประมวลผล สามารถาสรุปผลการดําเนนิงานดังนี้ 

ตาราง 4-2 แสดงรายละเอยีดการดําเนนิงานปรับปรุงขอมูลเทศบาลนครขอนแกน 

กลุมขอมูล ช้ันขอมูล รายละเอยีดขอมูลเดมิ การปรับปรุง 

ขอมูลพื้นฐาน 

- ขอบเขตการปกครอง - เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 

- ปรับปรุงขอมูลขอบเขตการ

ปกครอง เพิ่มเติมใหถูกตอง

และเปนปจจุบัน 

- ขอมูลเสนทางคมนาคม - เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ขาดรายละเอียดของขอมูล 

- ขอมูลไมมคีวามทันสมัย 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 

- ปรับปรุงขอมูลดวยขอมูล

ดาวเทียมรายละเอียดสูงและ

การสํารวจภาคสนาม 

- ขอมูลทางนํ้าและแหลง

นํ้า 

- เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ขาดรายละเอียดของขอมูล 

- ขอมูลไมมคีวามทันสมัย 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 

- ปรับปรุงขอมูลดวยขอมูล

ดาวเทียมรายละเอียดสูงและ

การสํารวจภาคสนาม 

- ขอมูลสถานีดับเพลงิ - ไมมกีารระบุพกิัดตําแหนง

สถานี 

- การสํารวจภาคสนาม 

- ขอมูลตําแหนงหัวจาย

ดับเพลงิ 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 

- ขอมูลอาคารสิ่งปลูก

สรางในเขตเทศบาลนคร 

- เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ขาดรายละเอียดของขอมูล 

- ขอมูลไมมคีวามทันสมัย 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 

- ปรับปรุงขอมูลดวยขอมูล

ดาวเทียมรายละเอียดสูงและ

การสํารวจภาคสนาม 

- ขอมูลการใชประโยชน

ท่ีดนิ 

- เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

กลุมขอมูล ช้ันขอมูล รายละเอยีดขอมูลเดมิ การปรับปรุง 

ขอมูลความ

ไมม่ันคงของ

เมอืง 

- ความไมม่ันคงของสิง่

ปลูกสราง 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 

- ความไมม่ันคงของการ

ใชท่ีดนิ 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 

- ความไมม่ันคงของการ

เขาถงึเขตดับเพลงิ 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 

- ใชขอมูลรายละเอียดสูง

วเิคราะหรวมกับระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร 

- ความไมม่ันคงของคนใน

พื้นท่ี 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 

ขอมูลรูปแบบ

การกระจาย

ตัวทางพื้นท่ี

อัคคภัีย 

- ตําแหนงท่ีเคยเกดิ

อัคคภัีย 

- ขอมูลอยูในรูปของเอกสาร 

- ไมมกีารระบุตําแหนงจุดท่ีเคย

เกดิไฟไหม 

- การสํารวจภาคสนาม 

- นําเขาขอมูลสูระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร 

ขอมูล

พฤตกิรรม

การรับรูของ

ประชาชน 

- พฤติกรรมการรับรูของ

กลุมผูนําชุมชน 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 

 

- พฤติกรรมการรับรูของ

กลุมผประชาชน 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 

 

 

ตาราง 4-3 แสดงรายละเอยีดการดําเนนิงานปรับปรุงขอมูลเทศบาลนครนครราชสีมา 

กลุมขอมูล ช้ันขอมูล รายละเอยีดขอมูลเดมิ การปรับปรุง 

ขอมูลพื้นฐาน 

- ขอบเขตการปกครอง - เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 

- ขอมูลเสนทางคมนาคม - เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ขาดรายละเอียดของขอมูล 

- ขอมูลไมมคีวามทันสมัย 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 

- ปรับปรุงขอมูลดวยขอมูล

ดาวเทียมรายละเอียดสูงและ

การสํารวจภาคสนาม 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

กลุมขอมูล ช้ันขอมูล รายละเอยีดขอมูลเดมิ การปรับปรุง 

- ขอมูลทางนํ้าและแหลง

นํ้า 

- เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ขาดรายละเอียดของขอมูล 

- ขอมูลไมมคีวามทันสมัย 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 

- ปรับปรุงขอมูลดวยขอมูล

ดาวเทียมรายละเอียดสูงและ

การสํารวจภาคสนาม 

- ขอมูลสถานีดับเพลงิ - ไมมกีารระบุพกิัดตําแหนง

สถานี 

- การสํารวจภาคสนาม 

- ขอมูลตําแหนงหัวจาย

ดับเพลงิ 

- เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 

- ขอมูลอาคารสิ่งปลูก

สรางในเขตเทศบาล 

- เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ขาดรายละเอียดของขอมูล 

- ขอมูลไมมคีวามทันสมัย 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 

- ปรับปรุงขอมูลดวยขอมูล

ดาวเทียมรายละเอียดสูงและ

การสํารวจภาคสนาม 

- ขอมูลการใชประโยชน

ท่ีดนิ 

- เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 

ขอมูลความ

ไมม่ันคงของ

เมอืง 

- ความไมม่ันคงของสิง่

ปลูกสราง 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 

- ความไมม่ันคงของการ

ใชท่ีดนิ 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 

- ความไมม่ันคงของการ

เขาถงึเขตดับเพลงิ 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 

- ใชขอมูลรายละเอียดสูง

วเิคราะหรวมกับระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร 

- ความไมม่ันคงของคนใน

พื้นท่ี 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 

ขอมูลรูปแบบ

การกระจาย

ตัวทางพื้นท่ี

อัคคภัีย 

- ตําแหนงท่ีเคยเกดิ

อัคคภัีย 

- ขอมูลอยูในรูปของเอกสาร 

- ไมมกีารระบุตําแหนงจุดท่ีเคย

เกดิไฟไหม 

- การสํารวจภาคสนาม 

- นําเขาขอมูลสูระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร 

ขอมูล

พฤตกิรรม

การรับรูของ

ประชาชน 

- พฤติกรรมการรับรูของ

กลุมผูนําชุมชน 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 

 

- พฤติกรรมการรับรูของ

กลุมประชาชน 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 
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ตาราง 4-4 แสดงรายละเอยีดการดําเนนิงานปรับปรุงขอมูลเทศบาลนครอุดรธานี 

กลุมขอมูล ช้ันขอมูล รายละเอยีดขอมูลเดมิ การปรับปรุง 

ขอมูลพื้นฐาน 

- ขอบเขตการปกครอง - เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ขอบเขตการปกครองไม

ถูกตอง 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 

- ปรับปรุงขอมูลขอบเขตการ

ปกครอง เพิ่มเติมใหถูกตอง

และเปนปจจุบัน 

- ขอมูลเสนทางคมนาคม - เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ขาดรายละเอียดของขอมูล 

- ขอมูลไมมคีวามทันสมัย 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 

- ปรับปรุงขอมูลดวยขอมูล

ดาวเทียมรายละเอียดสูงและ

การสํารวจภาคสนาม 

- ขอมูลทางนํ้าและแหลง

นํ้า 

- เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ขาดรายละเอียดของขอมูล 

- ขอมูลไมมคีวามทันสมัย 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 

- ปรับปรุงขอมูลดวยขอมูล

ดาวเทียมรายละเอียดสูงและ

การสํารวจภาคสนาม 

- ขอมูลสถานีดับเพลงิ - ไมมกีารระบุพกิัดตําแหนง

สถานี 

- การสํารวจภาคสนาม 

- ขอมูลตําแหนงหัวจาย

ดับเพลงิ 

- เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 

- ขอมูลอาคารสิ่งปลูก

สรางในเขตเทศบาล 

- เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ขาดรายละเอียดของขอมูล 

- ขอมูลไมมคีวามทันสมัย 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 

- ปรับปรุงขอมูลดวยขอมูล

ดาวเทียมรายละเอียดสูงและ

การสํารวจภาคสนาม 

- ขอมูลการใชประโยชน

ท่ีดนิ 

- เปนระบบอางอิงพกิัดแบบ 

Indian datum 1975 

- ปรับเปลี่ยนระบบอางอิงพกิัด

ใหเปน WGS 84 

ขอมูลความ

ไมม่ันคงของ

เมอืง 

- ความไมม่ันคงของสิง่

ปลูกสราง 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 

- ความไมม่ันคงของการ

ใชท่ีดนิ 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 



63 

 

 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

กลุมขอมูล ช้ันขอมูล รายละเอยีดขอมูลเดมิ การปรับปรุง 

- ความไมม่ันคงของการ

เขาถงึเขตดับเพลงิ 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 

- ใชขอมูลรายละเอียดสูง

วเิคราะหรวมกับระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร 

- ความไมม่ันคงของคนใน

พื้นท่ี 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 

ขอมูลรูปแบบ

การกระจาย

ตัวทางพื้นท่ี

อัคคภัีย 

- ตําแหนงท่ีเคยเกดิ

อัคคภัีย 

- ขอมูลอยูในรูปของเอกสาร 

- ไมมกีารระบุตําแหนงจุดท่ีเคย

เกดิไฟไหม 

- การสํารวจภาคสนาม 

- นําเขาขอมูลสูระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร 

ขอมูล

พฤตกิรรม

การรับรูของ

ประชาชน 

- พฤติกรรมการรับรูของ

กลุมผูนําชุมชน 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 

 

- พฤติกรรมการรับรูของ

กลุมประชาชน 

- ไมมขีอมูล - การสํารวจภาคสนาม 
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บทที ่5 

การวเิคราะหเพ่ือประเมินพ้ืนที่เสี่ยงอัคคภีัย 

โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 

การประเมินพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดนําระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรเปนเครื่องมือสําหรับการประมวลผลเพื่อกําหนดพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 

โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยมาวิเคราะหรวมกับปจจัยที่สงผลตอการเกิดอัคคีภัย

ในพื้นที่ โดยมรีายละเอยีดการดําเนนิงาน ดังนี้ 

5.1 กรอบการดําเนินงาน 

การประเมินพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยนั้น เปนการนําปจจัยดานตางๆ ไดแก ปจจัยดานความสามารถ

ของเมืองในการรองรับปญหา ซึ่งประกอบดวยขอมูลดานศักยภาพของเมืองในการรองรับการเกิด

อัคคีภัย ปจจัยดานความไมม่ันคงของเมือง ซึ่งประกอบดวยขอมูลปจจัยเชิงพื้นที่ดานตางๆ ที่สงผลตอ

โอกาสในการเกิดอัคคีภัยในเขตเมือง ปจจัยรูปแบบการกระจายตัวทางพื้นที่ของอัคคีภัย ซึ่งเปนขอมูล

สถิติและตําแหนงการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ และปจจัยดานพฤติกรรมการรับรูของประชาชน ที่แสดงให

เห็นถึงทัศนคติและความพรอมของประชาชนในชุมชนตอเหตุอัคคีภัยมาทําการวิเคราะหรวมกัน โดยมี

การกําหนดคาคะแนนศักยภาพของพื้นที่ในดานตางๆ ทั้งดานความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ศักยภาพใน

การรองรับปญหา และความสามารถในการปองกันการเกดิอัคคภัีย 

การกําหนดคาศักยภาพของพื้นที่นั้น  เบื้องตนเลือกใชคาถวงน้ํ าหนักศักยภาพจาก  

“คูมือปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน” ซึ่งทางสํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย กรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่ในการวางแผน ดูแล ปองกัน และ

จัดการสาธารณภัยตางๆ ของประเทศไทย ไดจัดทําขึ้น ซึ่งการเลือกใชคาถวงน้ําหนักศักยภาพจากคูมือ

ปฏิบัติการดังกลาวนั้น ยอมหมายถึงการเอื้อประโยชนตอการนําขอมูลการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงไปใชใน

การวางแผนการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนแนวทางการปองกันและ

บรรเทาการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ในกระบวนการ

วิเคราะหที่ดําเนินงานมีความจําเปนตองปรับคาหรือมีการเพิ่มหรือลดปจจัยบางประการที่ไมมีความ

สอดคลองกับสภาพขอมูลหรือสถานการณจริงในพื้นที่เพื่อใหสอดรับกับบริบทของพื้นที่ที่ดําเนินงาน 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

จากนัน้จึงดําเนนิการประมวลผลโดยใชเทคนคิของระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเพื่อวิเคราะหและสรุปผล

การประเมนิพื้นที่เสี่ยงอัคคภัียของแตละเทศบาลนครตอไป 

รูป 5-1 กรอบกระบวนการดําเนนิงานการวเิคราะหพื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัีย 

ดวยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร 

ความสามารถของเมืองในการรองรับปญหา 

- ที่ตัง้สถานดีับเพลงิ 

- ที่ตัง้ทอประปาดับเพลงิและแหลงน้าํ 

- ฯลฯ 

พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคภีัย 

รูปแบบการกระจายตัวทางพืน้ที่ของอัคคภีัย 

การสังเคราะหและพัฒนาแนวทาง 

การปองกันและบรรเทาการเกิดอัคคภีัย 

ในเขตเทศบาลนคร 

ทัศนคติของเจาหนาที่รัฐ 

- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 

2550 

- พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

พฤติกรรมการรับรูของประชาชน 

- วธิกีารปองกันภัย - ทัศนคต ิ

- ความสาํนกึหรือตระหนักถงึอัคคภียั 

- การมสีวนรวม - ฯลฯ 

กําหนดคาคะแนนศักยภาพของพื้นที่ในแตละปจจัยตาม

คูมือปฏบัิตกิารประเมินความเสี่ยงอัคคภีัยในชุมชน 

กระบวนการวเิคราะหขอมูล 

ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ขอมูลพื้นฐาน 

-ขอบเขตการปกครอง 

-เสนทางคมนาคม 

-ฯลฯ 

ความไมม่ันคงของเมือง 

ความไมม่ันคงของการเขาถงึการดับเพลงิ 

- ที่ตัง้สถานดีับเพลงิ 

- ที่ตัง้ทอประปาและแหลงน้ํา 

- ฯลฯ 

ความไมม่ันคงของการใชท่ีดนิ 

- ที่อยูอาศัยหนาแนน - เขตพาณิชยกรรม 

- เขตคลังสนิคา - เขตอุตสาหกรรม 

- ฯลฯ 

ความไมม่ันคงของการประกอบกิจกรรม 

- โรงงาน - คลงัน้ํามัน 

- ปมน้ํามัน - รานแกส 

- ฯลฯ 

ความไมม่ันคงของคน 

- ความหนาแนนของประชากร 

- ฯลฯ 

การตรวจสอบผล 

การวิเคราะห 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

5.2 การกําหนดคาคะแนนศักยภาพของปจจัย 

การประเมินพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยดวยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ดําเนินการ

วิเคราะหดวยขอมูลจากปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเกิดอัคคีภัยในชุมชน โดยมีการแบงปจจัยตางๆ 

ออกเปนกลุมตามลักษณะของช้ันขอมูล คือ กลุมขอมูลปจจัยดานโอกาสที่จะเปนอันตรายหากเกิด

อัคคภัีย กลุมขอมูลดานผลกระทบและ กลุมขอมูลดานศักยภาพ โดยในแตละกลุมปจจัยนั้นมีการใหคา

คะแนนน้ําหนักศักยภาพของพื้นที่เพื่อใชปจจัยตางๆ เหลานี้ในการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยของพื้นที่

เทศบาลนครทัง้ 3 แหง  

ในเบื้องตนการกําหนดคาคะแนนศักยภาพของปจจัยเปนการอางอิงการกําหนดคาคะแนน

ศักยภาพจาก “คูมือปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน” ของสํานักมาตรการปองกัน 

สาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จากนั้นดําเนินการประมวลผลและนําผลที่ได

ตรวจสอบความถูกตองเพื่อปรับแกคาถวงน้ําหนักและปจจัยและประมวลผลเพื่อตนวจสอบผลจนกวา

ผลที่ไดจะมีความถูกตองใกลเคียงกับสภาพการณในพื้นที่มากที่สุด โดยที่สุดสามารถกําหนดคาถวง

น้ําหนักของแตละปจจัยได ดังนี้ 

 ปจจัยดานโอกาสท่ีจะเปนอันตราย 5.2.1

โอกาสที่จะเปนอันตราย หมายถึง การกําหนดความเปนไปไดที่ชุมชนจะตองประสบกับอัคคีภัย 

โดยพิจารณาจากลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งการประเมินโอกาสที่จะเปนอันตรายของพื้นที่

และชุมชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยนั้น กําหนดใหสิ่งที่มีโอกาสเปนอันตรายนอยมีคะแนนเทากับ 1 

คะแนน สิ่งที่มีโอกาสเปนอันตรายปานกลางมีคะแนนเทากับ 2 คะแนน และสิ่งที่มีโอกาสเปนอันตราย

มากมคีะแนนเทากับ 3 คะแนน 

ตาราง 5-1 คาคะแนนสิ่งที่มีโอกาสเปนอันตรายของพื้นที่และชุมชนที่ประเมนิความเสี่ยงอัคคภัีย 

ปจจัยการวเิคราะห 

สิ่งที่มีโอกาสเปนอันตรายของพื้นที่และชุมชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคภีัย 
คะแนน 

1. ในพื้นท่ีประเมนิมแีตสิ่งท่ีมโีอกาสเปนอันตรายนอย เชน อาคารพักอาศัย  

อาคารศาลาท่ีพัก อาคารสูงไมเกนิ 3 ช้ัน ตลาดสดเปดโลง 

1.00 

2. ในพื้นท่ีประเมนิมแีตสิ่งท่ีมโีอกาสเปนอันตรายปานกลาง เชน สาธารณสถาน โรงเรียน  

ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงพยาบาล หางสรรพสนิคา เสนทางขนสงวัตถุไวไฟ หรือวัตถุ

อันตราย สถานท่ีเก็บเช้ือเพลงิ สถานีบริการเช้ือเพลงิ สถานท่ีบรรจุเช้ือเพลงิ โรงงาน

อุตสาหกรรม สถานีขนสง โรงเลื่อย โรงส ีโกดังสนิคาขนาดใหญ คลังเก็บวัตถุดบิติดไฟ 

การละเลนมหรสพ โรงแรม อาคารท่ีสูงเกนิ 3 ช้ัน และตลาดสดปดทึบ 

2.00 

3. ในพื้นท่ีประเมนิมแีตสิ่งท่ีมโีอกาสเปนอันตรายมาก เชน โรงกล่ันนํ้ามัน โรงงานผลติสารเคม ี

สารพษิ คลังเช้ือเพลงิ คลังวัตถุระเบิด โรงเก็บสารไวไฟ ขบวนรถไฟบรรทุกสารเคมหีรือ

เชื้อเพลงิ ทาอากาศยาน สถานีจายไฟยอย ระบบขนสงวัตถุไวไฟทางทอ 

3.00 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

ขอมูลในกลุมของปจจัยดานโอกาสที่จะเปนอันตราย เปนขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีการประเมินวาเปน

พื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียในพื้นที่และอาจกอใหเกดิอันตรายหรือสรางผลกระทบหากเกิดอัคคีภัยขึ้น 

ประกอบดวย 

 ปจจัยความไมม่ันคงของการเขาถึงการดับเพลิง ประกอบดวย ขอบเขตการใหบริการ

ของสถานดีับเพลงิและจุดหัวจายน้ําดับเพลงิ 

 ปจจัยความไมม่ันคงของการใชที่ดิน ประกอบดวย ตัวแปรการใชที่ดินประเภทตางๆ 

จากหลักเกณฑการแบงของผังเมืองรวมกับตัวแปรที่คณะผูวิจัยไดทําการจําแนก  

ซึ่งจําแนกประเภทการใชที่ดินออกเปน แหลงชุมชนแออัด ตลาดสด ศูนยการคา  

เขตพาณชิยกรรม พื้นที่วาง ไรนาและสวน คลังน้ํามัน และโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

 ปจจัยความไมม่ันคงของการประกอบกิจกรรม ประกอบดวย ตัวแปรของสถาน

ประกอบการที่มีความเสี่ยง ไดแก คลังน้ํามัน สถานีบริการน้ํามัน รานจําหนายแกส 

หุงตม สถานบีรกิารแกส LPG และ NGV และโรงงานอุตสาหกรรม 

 ปจจัยความไมม่ันคงของคน ประกอบดวย ตัวแปรความหนาแนนของประชากร 

 รูปแบบการกระจายตัวทางพื้นที่ของอัคคภัีย 

ตาราง 5-2 คาคะแนนการประเมนิโอกาสที่จะเปนอันตรายหากเกดิอัคคภัีย 

ปจจัยการวเิคราะห 

โอกาสที่จะเปนอันตรายหากเกิดอัคคภีัย 
คะแนน 

1. พื้นท่ีอยูนอกเขตเขตการใหบริการของสถานีดับเพลงิและจุดหัวจายนํ้าดับเพลงิ 1.00 

2. ในพื้นท่ีประเมนิมลัีกษณะการใชท่ีดนิเปนแหลงชุมชนแออัด  

เขตพาณชิยกรรม เขตคลังสนิคาและเขตอุตสาหกรรม 

1.50 

3. การประกอบกจิกรรมของสถานประกอบการท่ีมคีวามเสี่ยง ไดแก คลังนํ้ามัน สถานีบริการ

นํ้ามัน รานจําหนายแกสหุงตม สถานีบริการแกส และโรงงานอุตสาหกรรม 

1.50 

4. ความหนาแนนของประชากรในเขตพื้นท่ีประเมนิมากกวา 25 คน/ไร 1.00 
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 ปจจัยดานผลกระทบตอประชาชน 5.2.2

ผลกระทบ หมายถึง หากเกิดอัคคีภัยขึ้นในชุมชนจะมีผลกระทบทางลบตอจํานวนประชาชนใน

ชุมชนมากนอยเพียงใด ซึ่งการประเมินผลกระทบตอประชาชนจะพิจารณาจากความหนาแนนของ

ประชาชนในเขตพื้นที่ประเมนิ ดังนี้ 

ตาราง 5-3 คาคะแนนผลกระทบตอประชาชนที่ประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย 

ปจจัยการวเิคราะห 

ผลกระทบตอประชาชน 
คะแนน 

1. ความหนาแนนของประชากรในเขตพื้นท่ีประเมนิมากกวา 25 คน/ไร 1.50 

2. ความหนาแนนของประชากรในเขตพื้นท่ีประเมนิอยูระหวาง 12-25 คน/ไร 1.00 

3. ความหนาแนนของประชากรในเขตพื้นท่ีประเมนินอยกวา 12 คน/ไร 0.50 

 ปจจัยดานศักยภาพของพื้นท่ีและชุมชน 5.2.3

ศักยภาพ หมายถงึ สมรรถนะหรอืกําลังความสามารถของประชาชน เครื่องมือและอุปกรณที่มี

อยูในเขตพื้นที่ประเมิน รวมถึงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ประเมินที่เอื้อตอการปองกันการเกิด

อัคคภัีย และการบรรเทา ชวยเหลอื เมื่อเกดิอัคคภัีย ซึ่งขอมูลที่ใชสําหรับการดําเนินงานจะพิจารณาทั้ง

ขอมูลเชิงพื้นที่ที่เปนขอมูลเชิงประจักษและขอมูลดานทัศนคติของประชาชนและเจาหนาที่ ไดแก 

ขอบเขตการใหบริการของสถานีดับเพลิงและจุดหัวจายน้ําดับเพลิง ขอมูลทางน้ําและแหลงน้ํา ขอมูล

พฤตกิรรมการรับรูของประชาชน ทัศนคตขิองเจาหนาที่รัฐ เปนตน 

การกําหนดคาคะแนน แบงการพิจารณาเปน 3 กลุมใหญๆ คือ ศักยภาพของพื้นที่และชุมชน 

ศักยภาพดานการตอบโตการเกิดอัคคีภัย และศักยภาพดานการบรรเทาชวยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัยของ

ชุมชน โดยมรีายละเอยีดการกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 

ตาราง 5-4 คาคะแนนศักยภาพของพื้นที่และชุมชนที่ประเมนิความเสี่ยงอัคคีภัย 

ปจจัยการวเิคราะห 

ศักยภาพของพื้นที่และชุมชน 
คะแนน 

1. ศักยภาพของพื้นท่ีและชุมชน  

1.1. มรีะบบการประเมนิความเสี่ยงและขอมูลท่ีจําเปนท่ีประชาชนสามารถรับทราบไดเพื่อ

การบริหารจัดการความเสี่ยงอัคคภัียในเขตพื้นท่ีประเมนิ 

1.00 

1.2. ความสามารถในการลากสายดับเพลงิยาวประมาณ 100 เมตร  

1.2.1. เขาถงึทุกจุดในพื้นท่ีประเมนิ 0.80 

1.2.2. เขาถงึไดมากกวาคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีการประเมนิ 0.53 

1.2.3. เขาถงึไดนอยกวาคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีการประเมนิ 0.26 
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ปจจัยการวเิคราะห 

ศักยภาพของพื้นที่และชุมชน 
คะแนน 

1.3. ความพอเพยีงของอุปกรณปองกันและระงับอัคคภัีย  

1.3.1. ถังดับเพลงิแบบมอืถอื  

1.3.1.1. มทุีกหลังคาเรือนในเขตพื้นท่ีประเมนิ 0.40 

1.3.1.2. มมีากกวาคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีประเมนิ 0.26 

1.3.1.3. มมีากกวารอยละ 10 แตไมเกนิคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีประเมนิ 0.13 

1.3.1.4. มนีอยกวารอยละ 10 ของพื้นท่ีประเมนิ 0.00 

1.3.2. อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Alarm)  

1.3.2.1. มทุีกหลังคาเรือนในเขตพื้นท่ีประเมนิ 0.40 

1.3.2.2. มมีากกวาคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีประเมนิ 0.26 

1.3.2.3. มมีากกวารอยละ 10 แตไมเกนิคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีประเมนิ 0.13 

1.3.2.4. มนีอยกวารอยละ 10 ของพื้นท่ีประเมนิ 0.00 

1.3.3. ความเพยีงพอของอุปกรณสนับสนุนการดับเพลงิของเจาหนาท่ี  

1.3.3.1. รถดับเพลงิและเจาหนาท่ีดับเพลงิ 0.40 

1.3.3.2. หัวจายนํ้าดับเพลงิสาธารณะบริเวณเขตพื้นท่ีประเมิน 0.20 

1.3.3.3. แหลงนํ้าสาธารณะท่ีสามารถนํามาใชดับเพลงิบริเวณเขตพื้นท่ีประเมนิ 

(ภายในรัศม ี50 เมตร จากขอบเขตพื้นท่ีประเมนิ) 

0.20 

1.3.3.4. ถังดับเพลงิแบบมอืถอืสาธารณะ 0.20 

1.3.3.5. เคร่ืองสูบนํ้าดับเพลงิของชุมชน 0.20 

1.4. การมสีวนรวมของภาคประชาชนท่ีเกี่ยวของกับอัคคภัียในเขตพื้นท่ีประเมนิ เชน 

อาสาสมัคร อปพร. โครงการจดัการภัยพบัิติโดยใชชุมชนเปนฐาน เปนตน 

0.80 

1.5. การจัดใหมบุีคลากรเฝาระวังในเขตพื้นท่ีประเมนิและสามารถแจงเหตุเพลงิไหมได 0.40 

1.6. อาคารท่ีกฎหมายควบคุมใหมกีารตรวจสอบอาคารภายในเขตพื้นท่ีประเมนิ  

1.6.1. ผานการตรวจสอบทุกอาคาร 0.00 

1.6.2. ผานการตรวจสอบมากกวารอยละ 80 -0.33 

1.6.3. ผานการตรวจสอบระหวางรอยละ 60-80 -0.66 

1.6.4. ผานการตรวจสอบนอยกวารอยละ 60 -1.00 

2. ศักยภาพดานการตอบโตการเกดิอัคคภัีย  

2.1. เวลาท่ีรถดับเพลงิใชในการเดนิทางมาถงึพื้นท่ีประเมนิ  

2.1.1. ภายในเวลา 8 นาที 1.00 

2.1.2. ระหวาง 8-12 นาที 0.66 

2.1.3. ระหวาง 12-15 นาที 0.33 

2.1.4. นานกวา 15 นาที 0.00 
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ปจจัยการวเิคราะห 

ศักยภาพของพื้นที่และชุมชน 
คะแนน 

2.2. ความถี่ในการซอมแผนปองกันและระงับอัคคภัียของเจาหนาท่ีในเขตพื้นท่ีประเมนิ  

2.2.1. เดอืนละหน่ึงคร้ังหรือมากกวา 0.50 

2.2.2. สองเดอืนตอคร้ัง 0.33 

2.2.3. สามเดอืนตอคร้ัง 0.16 

2.2.4. มากกวาสามเดอืนตอคร้ัง 0.00 

2.3. ความถี่ในการซอมแผนปองกันและระงับอัคคภัียของประชาชนในเขตพื้นท่ีประเมนิ  

2.3.1. ปละหน่ึงคร้ังหรือมากกวา 0.50 

2.3.2. สองปตอคร้ัง 0.33 

2.3.3. สามปตอคร้ัง 0.16 

2.3.4. มากวาสามปตอคร้ัง 0.00 

2.4. ระบบการสื่อสารเมื่อเกดิอัคคภัียในเขตพื้นท่ีประเมนิ  

2.4.1. หมายเลขโทรศัพทของสถานีดับเพลงิท่ีรับผดิชอบในเขตพื้นท่ีประเมนิท่ีประชาชน

สามารถรับทราบไดโดยงาย 

0.50 

2.4.2. มรีะบบแจงเตอืนประชาชนในเขตพื้นท่ีประเมนิหากเกดิอัคคภัีย เชน เสยีงตาม

สายหรือหอกระจายขาวหรือ ไซเรน เปนตน 

0.50 

3. ศักยภาพดานการบรรเทาชวยเหลอืเมื่อเกดิอัคคภัียของชุมชน  

3.1. มแีผนจัดพื้นท่ีพักพงิและการจัดการสําหรับผูประสบอัคคภัียในเขตพื้นท่ีประเมนิ 0.50 

3.2. มกีองทุนสนับสนุน สงเคราะหผูประสบอัคคภัียของชุมชน 0.50 

 

5.3 การวเิคราะหพื้นท่ีเสี่ยงตอการเกดิอัคคีภัยดวยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร 

การวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยในเขตเทศบาลนคร เปนการประมวลผลปจจัยดานโอกาสที่จะ

เกิดอันตราย ไดแก ปจจัยความไมม่ันคงของการเขาถึงการดับเพลิง ปจจัยความไมม่ันคงของการใช

ที่ดิน ปจจัยความไมม่ันคงของการประกอบกิจกรรม ปจจัยความไมม่ันคงของคน ไดแก ตัวแปรความ

หนาแนนของประชากรและรูปแบบการกระจายตัวทางพื้นที่ของอัคคีภัย ปจจัยดานผลกระทบ ไดแก 

ความหนาแนนของประชากรในเขตเทศบาลนครทั้ง 3 แหง และปจจัยดานศักยภาพ ไดแก ขอบเขตการ

ใหบรกิารของสถานดีับเพลงิและจุดหัวจายน้ําดับเพลิง ขอมูลทางน้ําและแหลงน้ํา ขอมูลพฤติกรรมการ

รับรูของประชาชนและทัศนคตขิองเจาหนาที่รัฐ 

โดยแตละปจจัยจะถูกนํามาพิจารณาเพื่อใหคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักตามความเหมาะสม

จากนัน้จึงใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะหขอมูลปจจัยทั้งหมด สําหรับเทคนิคและวิธีการ

ประเมนิความเสี่ยงอัคคภัียมขีัน้ตอน ดังนี้ 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 การวเิคราะหรูปแบบกระจายตัวการเกดิอัคคีภัยในเขตพื้นท่ีเทศบาลนคร  5.3.1

เปนการนําขอมูลสถติกิารเกดิอัคคภัียจากอดตีมาวเิคราะหเพื่อหารูปแบบการกระจายตัว ซึ่งจะ

ทําใหเขาใจถงึรูปแบบ ลักษณะการเกดิอัคคีภัยในแตละพื้นที่ไดชัดเจนยิ่งขึ้น สะทอนลักษณะเฉพาะของ

การเกิดอัคคีภัยในแตละพื้นที่และชวยเพิ่มความถูกตองในการประเมินพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากเปนการ

ประเมนิความเสี่ยงที่นําขอมูลสถติแิละการเกดิอัคคภัียที่เกดิขึ้นจรงิมารวมในการพจิารณาดวยนั่นเอง 

 การวเิคราะหขอบเขตการบรกิารและความสามารถในการเขาถึง 5.3.2

การใชระบบสารสนเทศภูมศิาสตรสําหรับวิเคราะหหาขอบเขตการใหบริการและความสามารถ

ในการเขาถงึ สามารถสะทอนภาพของศักยภาพเชิงพื้นที่ เชน ขอบเขตการใหบริการของสถานีดับเพลิง 

โดยพื้นที่ที่อยูในขอบเขตการใหบรกิารนัน้ยอมมศัีกยภาพในการปองกันและบรรเทาอัคคีภัยสูงกวาพื้นที่

ที่อยูนอกขอบเขตการใหบรกิาร หรอืตําแหนงที่ตัง้หัวจายน้ําดับเพลงิที่ชวยใหเจาหนาที่ดับเพลิงสามารถ

บรรเทาเหตุอัคคีภัยไดรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ขอบเขตการบริการยังสามารถแสดงใหเห็นถึงขอบเขต

พื้นที่ที่อาจจะไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงของปจจัยนั้นๆ เชน สถานีบริการน้ํามัน รานขายแกสหุง

ตม เปนตน 

การวิเคราะหขอบเขตการใหบริการ เปนการนําปจจัยที่สะทอนความสามารถในการเขาถึงมา

พิจารณารวมดวย เชน รูปแบบของเสนทางคมนาคม ความกวางของถนน ประกอบกับกฎระเบียบ วิธี

ปฏบิัตขิองเจาหนาที ่ซึ่งระบุถงึขอกําหนดในการทํางานของเจาหนาที่ ไดแก ขอกําหนดดานเวลาในการ

ไปถึงที่เกิดเหตุหากเกิดอัคคีภัย เปนตน เพื่อใหขอบเขตการบริการของขอมูลปจจัยตางๆ ถูกตองและ

สอดคลองกับสภาวการณจรงิในแตละพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

 ประเมนิพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัย 5.3.3

การประเมนิความเสี่ยงอัคคภัีย ใชวธิกีารประเมินความเสี่ยงอางอิงจากสํานักมาตรการปองกัน

สาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

ความเสี่ยงอัคคภัีย =  
โอกาสที่จะเปนอันตราย × ผลกระทบ

ศักยภาพ
 

โดยนําขอมูลปจจัยตางๆ ทั้ง 3 ดาน ที่ผานการกําหนดคาถวงน้ําหนักคะแนนศักยภาพแลว 

นํามาวเิคราะหรวมกันโดยใชวิธีการซอนทับขอมูลในการวิเคราะหขอมูลตางๆ โดยกําหนดแนวทางการ

วิเคราะหตามวิธีการประเมินขางตน จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหไปจําแนกและสรุปผล

ตอไป 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

5.4 การสรุปผลการวเิคราะห และการกําหนดแนวทางปองกันและบรรเทาการเกดิอัคคีภัย 

จากผลการวเิคราะหที่ไดจากการประมวลผลการประเมินพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย จําเปนที่จะตองจัด

กลุมขอมูลตามระดับความเสี่ยง เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและการนําผลการวิเคราะหไปใชงาน 

โดยการจัดกลุมระดับความเสี่ยงของพื้นที่นั้น ในเบื้องตนจะอางอิงตามการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย

ในชุมชนของสํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ไดกําหนด

ระดับความเสี่ยงไวเปน 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ํา โดยได

กําหนดระดับความเสี่ยงไวตามคาระดับคะแนนที่ไดจากการประเมนิ ดังนี้ 

ตาราง 5-5 หลักเกณฑการกําหนดระดับความเสี่ยงอัคคภัีย 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน สัญลักษณ 

ความเสี่ยงตํ่า นอยกวา 2.50 สเีขยีว 

ความเสี่ยงปานกลาง 2.50-4.50 สเีหลอืง 

ความเสี่ยงสูง มากกวา 4.50 สแีดง 

ที่มา: สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นอกจากนัน้จะไดนําผลการประเมนิพื้นที่เสี่ยงมาพิจารณารวมกับขอมูลพฤติกรรมการรับรูของ

ประชาชนและขอมูลทัศนคติของเจาหนาที่รัฐ ซึ่งสะทอนศักยภาพ จุดเดน จุดดอย อีกทั้งความพรอม

ของบุคลากร วัสดุอุปกรณหรอืแผนรองรับเหตุอัคคภัียในแตละพื้นที่ เพื่อใหเกดิเปนแนวทางการปองกัน

และบรรเทาการเกิดอัคคีภัยในสําหรับเทศบาลนครแตละแหงที่สอดคลองกับสภาวการณจริงและสอด

รับกับศักยภาพและแนวนโยบายของแตละพื้นที่ตอไป 

  



82 

 

 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 
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บทที่ 6 

ผลการวเิคราะหพ้ืนที่เสี่ยงอัคคภีัย 

 

จากกระบวนการดําเนินงานวิเคราะหและประมวผล เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุคคีภัย

ในเขตเทศบาลนครทัง้ 3 แหง ไดผลการวเิคราะห ดังนี้ 

6.1 รูปแบบการเกดิอัคคีภัยและปจจัยท่ีมผีลตอการเกดิอัคคีภัย 

การศึกษารูปแบบการเกิดอัคคีภัยและปจจัยที่สงผลตอการเกิดอัคคีภัย ไดศึกษาและวิเคราะห

ความสัมพันธของตัวแปรและปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอัคคีภัย ทั้งในรูปแบบการกระจายตัวของ

ตําแหนงอัคคภัียในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลนครอุดรธาน ี

และปจจัยที่สงผลตอการเกดิอัคคภัีย ประกอบดวย สิ่งปลูกสราง การใชประโยชนอาคาร การประกอบ

กจิกรรมเสี่ยง ฤดูกาล และลักษณะที่สงผลทางดานพฤตกิรรมการเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลทั้ง 3 

แหง โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยที่เกิดขึ้น โดยมี

รายละเอยีด ดังนี้ 

 รูปแบบการกระจายตัวของการเกดิอัคคีภัย 6.1.1

การวเิคราะหรูปแบบการกระจายตัวของตําแหนงการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ศึกษา วัดจากคาดัชนี

ความใกลเคียง (nearest neighbor index) เพื่อหาความสัมพันธระหวางลักษณะรูปแบบการกระจายตัว

ของตําแหนงการเกิดอัคคีภัยและปจจัยที่สงผลตอการเกิดอัคคีภัย เพื่อทําใหทราบถึงรูปแบบการ

กระจายตัวของตําแหนงการเกดิอัคคภัีย จากสมการ ดังนี้ 

𝑅 = 𝐷𝑜𝑏/𝐷𝑒𝑥 

โดยที ่

R คอื คาดัชนคีวามใกลเคยีง (Nearest Neighbor Index) 

Dob คอื ระยะหางระหวางจุดสองจุดโดยอาศัยจุดที่มรีะยะทางใกลกันที่สุด  

 (Mean Observed Distance) 

Dex คอื ระยะทางเฉลี่ยที่คาดหวัง (Expect Mean Distance in Random Distribution) 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

โดยที ่

𝐷𝑒𝑥 = 0.5 × (
𝑛
𝐴)0.5 

n แทนจํานวนอัคคภัียทัง้หมด 

A แทนขนาดของพื้นที่ศกึษา 

คาดัชนีดังกลาวเปนการวัดการกระจายของขอมูลที่มีลักษณะเปนจุด ซึ่งมีคาดัชนีตามลักษณะ

การกระจาย 3 ประเภท ไดแก 

1). การกระจายตัวทางพื้นที่แบบกลุม (cluster distribution) มลีักษณะการกระจายของขอมูลที่มี

ตําแหนงใกลเคียงกับจุดเดิมหรือบริเวณเดิม ซึ่งคาดัชนีมีคาเขาใกลศูนยมากเทาไร แสดงวามีรูปแบบ

การกระจายตัวรวมกันเปนกลุมอยางสมบูรณ (absolute aggregated distribution) โดยคาของดัชนีอยู

ระหวาง 0.00-0.80 

2). การกระจายตัวทางพื้นที่แบบสุมไมมรูีปแบบ (random distribution) เปนการกระจายแบบสุม 

ไมเจาะจง หรอืแบบอสิระ ไรระเบยีบแบบแผน พบมากบางนอยบางในแตละสถานที่ ซึ่งการกระจายตัว

ทางพื้นที่จะหางไกลเฉลี่ยเทาๆ กัน โดยคาของดัชนอียูระหวาง 0.81-1.30  

3). การกระจายตัวทางพื้นที่แบบเปนระบบระเบียบ (disperse distribution) เปนการกระจายตัว

ที่มีแบบแผนสมํ่าเสมอ โดยจุดตางๆ จะกระจายตัวอยูทั่วพื้นที่และระยะหางระหวางจุดหนึ่งกับจุดอื่น

ขางเคยีงใกลที่สุดของทุกจุดมคีาประมาณเทากัน คาดัชนอียูระหวาง 1.31-2.15 

การศกึษารูปแบบการกระจายตัวของตําแหนงการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครทั้ง 3 แหงนั้น 

สามารถแสดงผลการศกึษาไดดังตอไปนี้ 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

6.1.1.1 รูปแบบการกระจายตัวของการเกดิอัคคีภัยเทศบาลนครขอนแกน 

จากการประมวลผลขอมูลสถิติตําแหนงการเกิดอัคคีภัยเทศบาลนครขอนแกน พบวาคาดัชนี

ความใกลเคยีง เปนดังนี้ 

คา z-score = -0.23 อยูในชวงระหวาง -1.65-1.65 ของกราฟ 

คา Observed Mean Distance = 375.237825 

คา Expected Mean Distance = 380.668099 

 
รูป 6-1 คาดัชนคีวามใกลเคียงเทศบาลนครขอนแกน 

เทศบาลนครขอนแกนมีคาดัชนีเทากับ 0.98 ซึ่งมีรูปแบบการกระจายตัวทางพื้นที่ของการเกิด

อัคคีภัยแบบสุมไมมีรูปแบบ แสดงใหเห็นวา ในพื้นที่ดังกลาวเกิดเหตุอัคคีภัยแบบไรแบบแผนไมเปน

ระบบ จึงทําใหพื้นที่นี้ไมจําเปนตองมีการจัดเฝาระวังการเกิดเหตุในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนพิเศษ 

เนื่องจากโอกาสเกดินัน้เกดิขึ้นไดในทุกๆ พื้นที่ ไมสามารถคาดการณได 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

6.1.1.2 รูปแบบการกระจายตัวของการเกดิอัคคีภัยเทศบาลนครนครราชสมีา 

จากการประมวลผลขอมูลสถิติตําแหนงการเกิดอัคคีภัยเทศบาลนครนครราชสีมา พบวาคา

ดัชนคีวามใกลเคยีง เปนดังนี้ 

คา z-score = -5.64 อยูในชวงระหวางต่ํากวา -2.58 ของกราฟ 

คา Observed Mean Distance = 198.020714 

คา Expected Mean Distance = 293.670789 

 
รูป 6-2 คาดัชนคีวามใกลเคยีงเทศบาลนครนครราชสมีา 

เทศบาลนครนครราชสีมามีคาดัชนีเทากับ 0.67 ซึ่งมีรูปแบบการกระจายตัวทางพื้นที่ของการ

เกิดอัคคีภัยแบบกลุม แสดงใหเห็นวา ในพื้นที่ดังกลาวเกิดเหตุอัคคีภัยซ้ําๆ ในพื้นที่เดิม หรือบริเวณ

ขางเคยีง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะมกีารเฝาระวังการเกดิเหตุในพื้นที่อยางเปนพเิศษ 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

6.1.1.3 รูปแบบการกระจายตัวของการเกดิอัคคีภัยเทศบาลนครอุดรธานี 

จากการประมวลผลขอมูลสถิติตําแหนงการเกิดอัคคีภัยเทศบาลนครอุดรธานี พบวาคาดัชนี

ความใกลเคยีง เปนดังนี้ 

คา z-score = -2.04 อยูในชวงระหวาง -2.58- -1.96 ของกราฟ 

คา Observed Mean Distance = 329.345564 

คา Expected Mean Distance = 391.793068 

 

 
รูป 6-3 คาดัชนคีวามใกลเคยีงเทศบาลนครนครอุดรธานี 

เทศบาลนครนครอุดรธานีมีคาดัชนีเทากับ 0.84 ซึ่งมีรูปแบบการกระจายตัวทางพื้นที่ของการ

เกิดอัคคีภัยแบบกลุม แสดงใหเห็นวา ในพื้นที่ดังกลาวเกิดเหตุอัคคีภัยซ้ําๆ ในพื้นที่เดิมหรือบริเวณ

ขางเคยีง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะมกีารเฝาระวังการเกดิเหตุในพื้นที่อยางเปนพเิศษ 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 ปจจัยท่ีสงผลตอการเกดิอัคคีภัยของเทศบาลนคร 6.1.2

จากการวิเคราะหรูปแบบการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครทั้ง 3 แหง และนําขอมูลการผล

การวิเคราะหรูปแบบมาใชเพื่อพิจารณาหาปจจัยที่สงผลตอการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ โดยการพิจารณา

จุดสถิติการเกิดอัคคีภัยรวมกับขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งปจจัยดานโอกาสที่จะเกิดอันตราย ซึ่งเปนปจจัยของ

ความไมม่ันคงในดานตางๆ ที่สงผลใหเกิดความเสี่ยงตอการอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่ รวมไปถึงปจจัยดาน

ศักยภาพของพื้นที่ทัง้เชิงพื้นที่และทัศนคตแิละพฤตกิรรมการรับรูของประชาชนที่อาจสงผลตอโอกาสใน

การเกดิอัคคภัียได สามารถสรุปปจจัยที่สงผลตอการเกดิอัคคภัียในเทศบาลนครตางๆ ดังนี้ 

6.1.2.1 ปจจัยท่ีสงผลตอการเกดิอัคคีภัยเทศบาลนครขอนแกน 

จากผลการวิเคราะหรูปแบบการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่เทศบาลนครขอนแกนแสดงใหเห็นวา 

รูปแบบการกระจายตัวของจุดการเกดิอัคคภัียในเขตเทศบาลนครขอนแกนนั้น มีการกระจายแบบสุมไม

มีรูปแบบ เมื่อทําการพิจารณาคาสถิติการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลขอนแกน พบวารูปแบบการเกิด

อัคคภัียในเขตเทศบาลนครขอนแกนเปนดังนี้ 

ตาราง 6-1 สถติกิารเกดิอัคคภัียในพื้นที่เทศบาลนครขอนแกน  

ปจจัยท่ีพิจารณา รายละเอยีดปจจัย ความถ่ี รอยละ 

1 ฤดูกาล  ฤดูรอน (ม.ีค.-พ.ค.) 25 31.25 

ฤดูฝน (ม.ิย.-ต.ค.) 36 45.00 

ฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.) 19 23.75 

2. กจิกรรมและการใช

ประโยชนอาคาร 

ที่อยูอาศัย 37 46.25 

อาคารพาณิชย 23 28.75 

สถานที่ราชการ 11 13.75 

พื้นที่สาธารณะ 9 11.25 

3. ลักษณะสิ่งปลูกสราง อาคารปูน 63 78.75 

อาคารไม 6 7.50 

ครึ่งปูนครึ่งไม 11 13.75 

จากสถติพิบวา เทศบาลนครขอนแกนเกดิอัคคภัียสูงที่สุดในชวงฤดูฝน สวนใหญจะเกิดกับพื้นที่

อยูอาศัยและเปนอาคารปูน เมื่อพิจารณากับพื้นที่จริงพบวาจุดเกิดอัคคีภัยโดยสวนใหญนั้นอยูใน

บริเวณใจกลางเมืองซึ่งเปนยานพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน ดังนั้น ปจจัยที่มีผลตอการเกิด

อัคคภัียในเขตเทศบาลนครขอนแกน คอืปจจัยดานกจิกรรมและการใชประโยชนอาคาร ซึ่งเปนปจจัยใน

กลุมของความไมม่ันคงของการใชที่ดนิที่สงผลตอการเกดิอัคคีภัยในพื้นที่น่ันเอง 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

6.1.2.2 ปจจัยท่ีสงผลตอการเกดิอัคคีภัยเทศบาลนครนครราชสมีา 

เนื่องจากเทศบาลนครนครราชสีมาการกระจายตัวทางพื้นที่ของจุดเกิดอัคคีภัยแบบกลุม ซึ่ง

เมื่อทําการจําแนกขอมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยออกตามปจจัยเสี่ยงตางๆ แลว รูปแบบการเกิดอัคคีภัย

เปน ดังนี้ 

ตาราง 6-2 สถติกิารเกดิอัคคภัียในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสมีา  

ปจจัยท่ีพิจารณา รายละเอยีดปจจัย ความถ่ี รอยละ 

1 ฤดูกาล  ฤดูรอน (ม.ีค.-พ.ค.) 65 38.01 

ฤดูฝน (ม.ิย.-ต.ค.) 37 21.64 

ฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.) 69 40.35 

2. กจิกรรมและการใช

ประโยชนอาคาร 

ที่อยูอาศัย 46 26.90 

อาคารพาณิชย 16 9.36 

สถานที่ราชการ 5 2.92 

พื้นที่สาธารณะ 102 59.65 

ศาสนสถาน 2 1.17 

จากสถติพิบวา ในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาเกิดอัคคีภัยสูงที่สุดในชวงฤดูหนาว สวนใหญ

เปนพื้นที่สาธารณะ ในขณะที่จุดเกิดอัคคีภัยมีการกระจุกตัวอยูในเขตของที่อยูอาศัยดั้งเดิมบริเวณ 

ใจกลางเมอืงและพื้นที่อยูอาศัยใหมที่ขยายตัวออกไปตามแนวเสนทางคมนาคมสายหลัก แตมีขอสังเกต

คือ จุดที่เกิดเหตุสวนใหญนั้นแมจะอยูในเขตที่อยูอาศัยแตจุดที่เกิดอัคคีภัยที่แทจริงนั้นเปนพื้นที่

สาธารณะที่ไมมีผูถือครอง อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณารวมกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูนําชุมชน

ในพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของตําแหนงเกิดอัคคีภัยพบวา หลายชุมชนขาดระบบประเมินความเสี่ยงและ

แผนปองกันอัคคภัียในชุมชน รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ขาดความตระหนักในการปองกันอัคคีภัย หรือ

ในบางชุมชนที่มีการวางแผนเตรียมความพรอมก็อยูในรูปของการเฝาระวังภายในที่อยูอาศัยของตน 

ขาดการเฝาระวังตรวจตราในพื้นที่สาธารณะ จึงทําใหเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่สาธารณะเปนสวนใหญ 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาเปนปจจัย

ดานพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ ที่ขาดความตระหนักในความรุนแรงของอัคคีภัยและ

ชุมชนที่ขาดการดูแลเฝาระวัง 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 ปจจัยท่ีสงผลตอการเกดิอัคคีภัยเทศบาลนครอุดรธานี 6.1.3

เทศบาลนครนครราชสีมาการกระจายตัวทางพื้นที่ของจุดเกิดอัคคีภัยแบบกลุม เมื่อจําแนก

ขอมูลสถติกิารเกดิอัคคภัียออกตามปจจัยเสี่ยงตางๆ แลว มรูีปแบบการเกดิอัคคภัียเปนดังนี้ 

ตาราง 6-3 สถติกิารเกดิอัคคภัียในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธาน ี 

ปจจัยท่ีพิจารณา รายละเอยีดปจจัย ความถ่ี รอยละ 

1 ฤดูกาล  ฤดูรอน (ม.ีค.-พ.ค.) 12 24.49 

ฤดูฝน (ม.ิย.-ต.ค.) 16 32.65 

ฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.) 21 42.86 

2. กจิกรรมและการใช

ประโยชนอาคาร 

ที่อยูอาศัย 39 79.59 

อาคารพาณิชย 8 16.33 

สถานที่ราชการ 2 4.08 

3. ลักษณะอาคาร อาคารปูน 14 28.57 

อาคารไม 19 38.78 

ครึ่งปูนครึ่งไม 16 32.65 

จากสถิติพบวา พื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีมีสถิติการเกิดอัคคีภัยสูงที่สุดในชวงฤดูหนาว สวน

ใหญเปนพื้นที่ที่อยูอาศัย และอาคารไมมีอัตราการเกิดอัคคีภัยสูงที่สุด ซึ่งเปนลักษณะที่พบไดมากใน

พื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัยหนาแนน ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการกระจายตัวของตําแหนงการเกิดอัคคีภัย 

แสดงนัยยะทางพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุซ้ําซากในพื้นที่เดิม ซึ่งบงช้ีถึงความเสี่ยงของพื้นที่นั้นๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเมื่อพิจารณาขอมูลที่ไดจากการสํารวจแบบสอบถามผูนําชุมชน พบวา ชุมชนสวนใหญยังขาด

ความรูความเขาใจในการเตรยีมการปองกันและบรรเทาเหตุอัคคภัียและขาดแคลนอุปกรณที่จําเปนเมื่อ

เกิดเหตุอัคคีภัย ดังนั้นปจจัยที่สงผลตอการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานีจึงเปนปจจัยดาน

ความไมม่ันคงของการใชที่ดนิและดานพฤตกิรรมการรับรูของประชาชนในพื้นที่ 

6.2 พื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยในเขตเทศบาลนคร 

ผลการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยของเทศบาลนครทั้ง 3 แหง เบื้องตนเมื่อใชคาคะแนนเพื่อ

แบงระดับความเสี่ยงของพื้นที่ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงที่ระบุในคูมือปฏิบัติการประเมินความ

เสี่ยงอัคคีภัยในชุมชนของสํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พบวา ผลการประเมินที่ไดนั้นไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงของ

สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัยนั้น มุงเนนการประเมินพื้นที่ขนาดเล็กระดับชุมชน เมื่อนํามาใชกับ

พื้นที่ระดับจังหวัด จึงสงผลใหการจําแนกระดับความเสี่ยงตํ่ากวาความเปนจรงิ 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

ดังนั้น จึงตองพิจารณาปรับเกณฑการแบงระดับความเสี่ยงขึ้นใหม โดยการใชคาเฉลี่ยของ

คะแนนความเสี่ยงพิจารณารวมกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลในการปรับเกณฑการแบงระดับ

ความเสี่ยงใหม ซึ่งสงผลใหระดับความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัยในแตละเทศบาลนครมีชวงคะแนนที่

แตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากบริบทของพื้นที่ที่แตกตางกันของแตละเทศบาลนคร โดยไดผลการ

วเิคราะหดังนี้ 

 พื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเทศบาลนครขอนแกน 6.2.1

จากการประมวลผลขอมูลพื้นที่เทศบาลนครขอนแกน สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงตามชวง

คะแนนได ดังนี้ 

ตาราง 6-4 เกณฑการประเมนิและผลการวเิคราะหระดับความเสี่ยงอัคคภัียเทศบาลนครขอนแกน 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน พื้นท่ี (ตร.กม.) 
รอยละของ

พื้นท่ีท้ังหมด 

ความเสี่ยงตํ่า  นอยกวา 0.44 0.475 1.15 

ความเสี่ยงปานกลาง ตัง้แต 0.45 – 1.80 4.276 10.40 

ความเสี่ยงสูง มากกวา 1.81 36.373 88.45 

ผลการวเิคราะหพื้นทีเ่สี่ยงอัคคภัียในเขตเทศบาลนครขอนแกนพบวา พื้นที่สวนใหญโดยเฉพาะ

พื้นที่นอกเขตใจกลางเมอืงขอนแกนมรีะดับความเสี่ยงอัคคีภัยในระดับตํ่า ในขณะที่พื้นที่ที่มีระดับความ

เสี่ยงตั้งแตปานกลางถึงระดับสูงนั้น เปนพื้นที่อยูในเขตใจกลางเทศบาลนครขอนแกน ซึ่งถาพิจารณา

จากขอมูลที่ไดจากการสํารวจขอมูลภาคสนามประกอบกับขอมูลผังเมืองรวมของเทศบาลนครขอนแกน 

พบวาพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่เปนเขตพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

ในการเกิดอัคคีภัยคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่วางนอกเขตชุมชนในพื้นที่เขตเมือง เนื่องมาจาก

เปนพื้นที่ที่ขาดการดูแลจากชุมชนซึ่งมีศักยภาพในการปองกันและบรรเทาอัคคีภัย จึงทําใหมีระดับ

ความเสี่ยงที่สูงกวาพื้นที่ขางเคียงที่อยูในความดูแลของชุมชน นอกจากนี้ พื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยในระดับ

ปานกลางขึ้นไปมีการกระจายอยูบริเวณรอบนอกของพื้นที่เทศบาลนครขอนแกน ซึ่งเมื่อทําการ

พิจารณาโดยละเอียดพบวา พื้นที่เสี่ยงเหลานั้นเปนพื้นที่ตั้งของสถานีจายเช้ือเพลิง โรงงานหรือคลัง

เช้ือเพลงิประเภทตางๆ ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียจึงทําใหพื้นที่เหลานั้นมีระดับความเสี่ยงสูง

กวาพื้นที่ขางเคยีง 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

ตาราง 6-5 ขนาดพื้นที่และชุมชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงอัคคภัียเทศบาลนครขอนแกน  

ระดับความเสี่ยง พื้นที่  

(ตร.กม.) 

รอยละของ

พื้นที่ทั้งหมด 
ชุมชนที่อยูในพื้นที ่

1. ความเสี่ยงสูง 0.475 1.15 เทพารักษ 1, เทพารักษ 3, มติรภาพ, สามเหลี่ยม 1, 

สามเหลี่ยม 3 

2. ความเสี่ยงปานกลาง 4.276 10.40 คุมพระลับ, คุมวัดธาตุ, คุมวัดปาวัดอดุลยาราม, คุม

วัดวุฒาราม, คุมวัดหนองคู, เจาพอเกษม, เจาพอขุน

ภักด,ี ชัยณรงคสามัคค,ี ดอนยานาง 1, ดอนยานาง 2, 

ดอนยานาง 3, ตะวันใหม, ทุงเศรษฐี, ทุงสรางพัฒนา, 

เทคโนภาค, เทพารักษ 1, เทพารักษ 2, เทพารักษ 3, 

เทพารักษ 4, เทพารักษ 5, ไทยสมุทร, ธนาคร, ธาร

ทิพย, นาคะประเวศน, โนนชัย 1, โนนชัย 2, โนนทัน 3, 

โนนทัน 4, โนนทัน 5, โนนทัน 7, โนนหนองวัด 1, โนน

หนองวัด 2, โนนหนองวัด 3, โนนหนองวัด 4, บขส., 

บะขาม, บานตูม, บานพัก ตชด., พระนครศรีบริรักษ, 

พัฒนาเทพารักษ, มิตรภาพ, วัดกลาง, ศรีจันทร,  

ศรีจันทรพัฒนา, ศรีฐาน 1, ศรีฐาน 2, ศรีฐาน 3, ศรี

ฐาน 4, ศิริมงคล, สามเหลี่ยม 1 ,สามเหลี่ยม 2, 

สามเหลี่ยม 3, สามเหลี่ยม 4, สามเหลี่ยม 5, หนองวัด

พัฒนา, หนองแวงตราชู, หนองแวงตราชู 1,หนองแวง

ตราชู 2, หนองแวงตราชู 3, หนองแวงเมืองเกา 3, 

หนองใหญ 1, หนองใหญ 2, หนองใหญ 3, หนองใหญ 

4, หนาโรงพยาบาลศูนย, หลักเมอืง, หลังศูนยราชการ 

1, หลังศูนยราชการ 2, หลังสนามกีฬา 1, หลังสนาม

กฬีา 2, หัวสะพาน 

3 ความเสี่ยงตํ่า  36.373 88.45  

 



93 

 

 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 
รูป 6-4 พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคภัียในเขตเทศบาลนครขอนแกน 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 พื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเทศบาลนครนครราชสมีา 6.2.2

จากการประมวลผลขอมูลพื้นที่เทศบาลนครนครราชสมีา สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงตาม

ชวงคะแนนได ดังนี้ 

ตาราง 6-6 เกณฑการประเมนิและผลการวเิคราะหระดับความเสี่ยงอัคคภัียเทศบาลนครนครราชสีมา 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน พื้นท่ี (ตร.กม.) 
รอยละของ 

พื้นท่ีท้ังหมด 

ความเสี่ยงตํ่า  นอยกวา 0.52 1.310 2.33 

ความเสี่ยงปานกลาง ตัง้แต 0.53 – 1.68 6.287 11.03 

ความเสี่ยงสูง มากกวา 1.69 49.368 88.64 

ผลการวเิคราะหความเสี่ยงอัคคภัียในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบวา พื้นที่ที่มีระดับความ

เสี่ยงตั้งแตระดับปานกลางขึ้นไปถึงสูงนั้นจะอยูในบริเวณตอนกลางของเทศบาลนครนครราชสีมา ใน

บรเิวณพื้นที่ภายในคูเมอืงซึ่งเปนเขตชุมชนและพาณิชยกรรมมาตัง้แตในอดตี รวมไปถึงพื้นที่ขางเคียงไป

ตามถนนสืบสิริและแนวถนนมิตรภาพซึ่งเปนเขตพาณิชยกรรมใหม ที่ขยายตัวออกมาจากพื้นที่ชุมชน

และพาณิชยกรรมเดิมที่อยูภายในเขตคูเมือง สวนทางตอนใตของพื้นที่คูเมืองนครราชสีมาซึ่งเปนพื้นที่

แถบชุมชนสถานรีถไฟ ก็ปรากฏความเสี่ยงในระดับปานกลางเชนกัน ซึ่งอาจเปนผลมาจากคลังเช้ือเพลิง

ที่อยูในบริเวณสถานีรถไฟ ในขณะที่พื้นที่บริเวณรอบนอกของเทศบาลนครนครราชสีมานั้น ผลการ

วเิคราะหแสดงใหเห็นถงึระดับความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในระดับต่ํา ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการที่

พื้นที่สวนใหญยังคงถูกใชเปนพื้นที่เกษตรและเปนเขตที่อยูอาศัยที่ยังไมหนาแนนเทาในพื้นที่ใจกลาง

เมอืง จึงทําใหระดับความเสี่ยงที่ไดจากการวเิคราะหอยูในระดับต่ํา 

ตาราง 6-7 ขนาดพื้นที่และชุมชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงอัคคภัียเทศบาลนครนครราชสมีา  

ระดับความเสี่ยง พื้นที่  

(ตร.กม.) 

รอยละของ

พื้นที่ทั้งหมด 

ชุมชนที่อยูในพื้นที ่

 

1. ความเสี่ยงสูง 1.31 2.33 จันทรา – พายัพ 

2. ความเสี่ยงปานกลาง 6.287 11.03 30 กันยาปลายนา, 30 กันยาพัฒนา, กองพระทราย, 

เกษตรสามัคคี 1, เกษตรสามัคคี 2, แขวงการทาง

นครราชสีมา, จันทรา-พายัพ, จิระพัฒนา, ชางเผือก, 

ตรอกตีเหล็ก, ตลาดหลักเมือง, ทาตะโกพัฒนา, ทาว 

สุระ, ทาวสุระ-เบญจรงค, ทาวสุระซอย 3, ทุงมหาชัย

, บขส. 2, บานพักทหารหนองบัวรอง, บานพักทหาร

หนองไผลอม, บานพักรถไฟ, บานสก, บุมะคา,  

เบญจรงค, เบญจรงคซอย 3, เบญจรงคสามัคคี, 

ประตูไชยณรงค, ประปาพัฒนา, ประสพสุข, พานิช
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

ระดับความเสี่ยง พื้นที่  

(ตร.กม.) 

รอยละของ

พื้นที่ทั้งหมด 

ชุมชนที่อยูในพื้นที ่

 

เจริญ, มหาวิทยาลัยราชภัฎ-เทคโน, มุขมนตรี,  

รร.โพะพรรณวิทยา, รร. อัชสัมชัญนครราชสีมา,  

ราชนิกูล 1, ราชนิกูล 3, ราชสีมา, รุงเรือง-บุญเรือง, 

วัดทุ งสวาง ,  วัดม วง-วัดสะแก, วัดศาลาลอย,  

วัดหนองบัวรอง,วัดอิสานพัฒนา, ศาลเจาพอเสือ-ทุง

สวาง, สมอราย-เสาธง, สามแยกปก, สําโรงจันทร, 

สืบศิริ, สุระวิชัย, หนองแกชาง, หนองไผลอม, หนอง

โสน, หมูบาน VIP, หลวงจิตร, หลังโรงพยาบาลเซนต

แมร่ี, หลังวัดโพธ์ิ, หลังวัดสามัคคี, หลังวัดสุทธจินดา, 

หัวสะพานพัฒนา, อบอุนพัฒนา, เอ็มแบ็คสามัคค,ี  

3 ความเสี่ยงตํ่า  49.368 86.64  

เมื่อนําผลการวิเคราะหมาเปรียบเทียบกับสถิติการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ พบวาคอนขาง

สอดคลองกันระหวางจุดที่เคยเกิดอัคคีภัยกับระดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห แตมีขอสังเกต

บริเวณทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ที่พบวามีจุดสถิติการเกิดอัคคีภัยจํานวนหนึ่งปรากฏอยูในพื้นที่ที่มี

ระดับความเสี่ยงที่ไดจากการวเิคราะหในระดับต่ํา ซึ่งเมื่อไดทําการตรวจสอบเชิงลึกในรายละเอียดของ

สถิติการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่นั้นๆ พบวาเปนอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เปนปาหญาขางทาง ซึ่งในการ

วเิคราะหพื้นที่เสี่ยงอัคคภัียในครัง้นี้ ใหความสําคัญของปจจัยในการวิเคราะหไปยังรูปแบบกิจกรรมและ

การใชประโยชนที่ดินที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย รวมไปถึงศักยภาพของพื้นที่ดานความพรอมและความ

ตระหนักของประชากรในชุมชนในการปองกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย ดังนั้นพื้นที่ในบริเวณดังกลาวที่

ถูกใชเปนพื้นที่ทางการเกษตรและไมมชุีมชนในการดูแล จึงมผีลการวเิคราะหความเสี่ยงในระดับต่ํา 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 

รูป 6-5 พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคภัียในเขตเทศบาลนครนครราชสมีา 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 พื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเทศบาลนครอุดรธานี 6.2.3

จากการประมวลผลขอมูลพื้นที่เทศบาลนครอุดรธาน ีสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงตามชวง

คะแนนได ดังนี้ 

ตาราง 6-8 เกณฑการประเมนิและผลการวเิคราะหระดับความเสี่ยงอัคคภัียเทศบาลอุดรธานี 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน พื้นท่ี (ตร.กม.) 
รอยละของ 

พื้นท่ีท้ังหมด 

ความเสี่ยงตํ่า  นอยกวา 0.24 0.463 1.07 

ความเสี่ยงปานกลาง ตัง้แต 0.25 – 0.63 4.769 11.00 

ความเสี่ยงสูง มากกวา 0.64 38.126 87.93 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานีพบวา พื้นที่สวนใหญของ

เทศบาลนครอุดรธาน ีบรเิวณรอบนอกเขตใจกลางเทศบาลนั้น มีระดับความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยใน

ระดับต่ํา ในขณะที่พื้นที่ใจกลางเมอืงที่เปนยานพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมีระดับความเสี่ยง

ตั้งแตระดับปานกลางขึ้นไป โดยมีพื้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงสูงปรากฏขึ้นในบริเวณใจกลางเมือง 

เนื่องจากมีลักษณะพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินบริเวณใจกลางเมืองเปนเขตพาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนน ในขณะที่พื้นที่โดยรอบยังมีลักษณะเปนพื้นที่เกษตรหรือเปนเขตที่อยูอาศัยเบาบางอยู 

แตมีขอแตกตางกับผลการวิเคราะหความเสี่ยงของเทศบาลนครอีกสองแหงคือ แมแตในขอบเขตของ

ชุมชนที่ผลการวิเคราะหในเทศบาลนครทั้งสองที่กลาวมา ไมพบพื้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงสูงปรากฏอยู

ในเขตชุมชน 

นอกจากนี้ยังมีการกระจายตัวของพื้นที่เสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไปในบริเวณโดยรอบของเขต

เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่นํามาใชในการวิเคราะหพบวาเปนพื้นที่ที่มี

ลักษณะการประกอบกิจกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย เชน โรงงานอุตสาหกรรม คลังและสถานี

จําหนายเช้ือเพลิง รวมไปถึงพื้นที่ที่เปนชุมชนแออัด จึงทําใหพื้นที่เหลานี้มีระดับความเสี่ยงตอการเกิด

อัคคภัียสูงกวาพื้นที่ขางเคยีง 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

ตาราง 6-9 ขนาดพื้นที่และชุมชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงอัคคภัียเทศบาลนครอุดรราชธาน ี 

ระดับความเสี่ยง พื้นที่  

(ตร.กม.) 

รอยละของ

พื้นที่ทั้งหมด 

ชุมชนที่อยูในพื้นที ่

 

1. ความเสี่ยงสูง 0.463 1.07 เกาจาน1, เกาจาน4, คลองเจริญ2, แจมศิริ, ท.6 โนน

นิเวศน, ทองใหญ, ทองใหญ1, ทุงสวางตะวันออก1, 

ทุงสวางตะวันออก2, โนนยาง1, บานจิก, บานชาง2, 

บานเดื่อ1, บานมวง1, บานหวย1, บานเหลา1, บาน

เหลา2, เบญจางค, พละบุดีศรีอุดร, พิชัยรักษ, โพธ์ิ

สวาง1, โพธ์ิสวาง2, โพนบก, มิตรประชา, เมืองทอง, 

ศรีชมช่ืน2, หนองตุ1, หนองเตาเหล็ก1, หนองเตาเหล็ก

3, หนองนาเกลอื, หนองบัว1, หนองเหล็ก1 

2. ความเสี่ยงปานกลาง 4.769 11.00 กองบิน23ย่ังยืน2, เกาจาน1, เกาจาน2, เกาจาน3, 

เกาจาน4, เกาจาน5, เกาจาน6, คลองเจริญ1, คลอง

เจริญ2, คายประจักษฯ4, แจมศิริ, ชลประทาน, ดงวัด, 

ดอนอุดม1, ดอนอุดม2, ดอนอุดม4, ดอนอุดม5, ท.6 

โนนนิเวศน, ทองคําอุทิศ1, ทองคําอุทิศ2, ทองใหญ, 

ทองใหญ1, ทุงม่ัง, ทุงสวางตะวันตก, ทุงสวาง

ตะวันออก1, ทุงสวางตะวันออก2, เทศบาล9, นาดี, 

โนนพิบูลย2, โนนยาง1, โนนยาง2, โนนวัฒนา, โนน

อุทุมพร, บานจิก, บานชาง1, บานชาง2, บานเดื่อ1, 

บานเดื่อ2, บานโนน, บานมวง1, บานหวย1, บานหวย

3, บานเหลา1, บานเหลา2, บานเหลา3, เบญจางค, 

ผาสุก, พละบุดีศรีอุดร, พิชัยรักษ, โพธ์ิทอง, โพธิวรา

ราม, โพธ์ิสมภรณ, โพธ์ิสวาง 3, โพธ์ิสวาง1, โพธ์ิสวาง

2, โพนบก, มธุรส, มิตรประชา, เมืองทอง, รถไฟ, ศรี

เจริญสุข, ศรีชมช่ืน1, ศรีชมช่ืน2, ศรีชมช่ืน3, ศรีพินิจ, 

ศรีสุข, สรางแกว1, สามัคคี, หนองขอนกวาง3, หนอง

ตุ1, หนองตุ2, หนองตุ3, หนองเตาเหล็ก1, หนองเตา

เหล็ก3, หนองนาเกลือ, หนองบัว1, หนองบัว3, หนอง

บัว5, หนองบัว6, หนองเหล็ก1, หนองเหล็ก2, หนอง

ใหญ 

3 ความเสี่ยงตํ่า  38.126 87.93  
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 
รูป 6-6 พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคภัียในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

6.3 การสํารวจความคิดเห็นจากเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี 

การดําเนนิงานโครงการฯ ไดนําผลการจากวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยไปนําเสนอกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ไดมีโอกาสรวมพิจารณาผลการวิเคราะห โดย

การจัดประชุมนําเสนอผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวางแผน 

ปองกันและบรรเทาเหตุอัคคภัียในพื้นที่ โดยผลการประชุมสอบถามความคดิเห็นเปนดังนี้ 

 ขอสรุปความคิดเห็นจากพื้นท่ีเทศบาลนครขอนแกน 6.3.1

การประชุมเพื่อระดมความคดิเห็นของเทศบาลนครขอนแกนจัดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ 

โรงแรมเจรญิธาน ีจังหวัดขอนแกน โดยสรุปแลวผูเขารวมการประชุมยอมรับผลการวิเคราะหวามีความ

ถูกตองและสอดคลองกับสภาพความเปนจรงิของพื้นที่ กลาวคอืพื้นที่ที่ผลการวิเคราะหระบุวาเปนพื้นที่

เสี่ยงอัคคีภัยระดับสูงนั้นเปนพื้นที่ที่เปนที่ยอมรับกันในพื้นที่วามีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยมากกวา

พื้นที่อื่นๆ และสอดคลองกับสถิติการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่อีกทั้งยังใหขอเสนอแนะวาในการสรุปผล

การศกึษานัน้ควรมกีารระบุชุมชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับสูงและเหตุปจจัยที่สงผล

ใหพื้นที่ชุมชนนัน้ๆ เสี่ยงตอการเกดิอัคคีภัย เพื่อใหสามารถนําผลการศึกษาไปปรับใชกับพื้นที่ไดอยางมี

ประสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

 ขอสรุปความคิดเห็นจากพื้นท่ีเทศบาลนครนครราชสมีา 6.3.2

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นของเทศบาลนครนครราชสีมาจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 

2556 ณ หองประชุมสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสมีา ซึ่งผูเขารวมประชุมเห็นดวยกับผลการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยง แตมีขอสังเกตคือ มีบางพื้นที่ที่

ผลการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงไมสอดคลองกับสถิติการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ กลาวคือเปนพื้นที่ที่มีสถิติการ

เกดิอัคคภัียคอนขางสูงแตกลับมรีะดับความเสี่ยงอัคคภัียจากการวเิคราะหอยูในระดับต่ํา ซึ่งเมื่อทําการ

พิจารณาปจจัยตางๆ ทีละปจจัยรวมกับการพิจารณารายละเอียดของการเกิดอัคคีภัยที่ระบุไวในสถิติ

การเกดิ ศักยภาพของชุมชนและทัศนคตขิองประชาชนในพื้นที่ พบวาสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยนั้นเกิด

จากการลุกลามของไฟจากการเผาหญาแหงหรือการลุกไหมของปาหญาริมทางซึ่งสอดคลองกับดาน

ศักยภาพของชุมชนเกี่ยวกับการปองกันการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่สาธารณะที่คอนขางนอย ประกอบกับ

การที่ในการศึกษาครั้งนี้ทําการพิจารณาความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยโดยการประเมินความเสี่ยงจาก

กจิกรรมของมนุษยเปนหลัก จึงทําใหผลการวเิคราะหที่ออกมามคีวามขัดแยงกับสถิติการเกิดอัคคีภัยใน

บางพื้นที่ ซึ่งผูเขารวมการประชุมก็เห็นดวยกับเหตุผลดังกลาวและมีการเสนอแนะขอคิดเห็นใหมีการ

เสรมิแนวทางการปองกันที่ชัดเจนเพื่อใหสามารถนําไปใชในการปฏบิัติงานจรงิตอไป 
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  ขอสรุปความคิดเห็นจากพื้นท่ีเทศบาลนครอุดรธานี 6.3.3

การประชุมเพื่อระดมความคดิเห็นของเทศบาลนครอุดรธานีจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ 

หองสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี ผูเขารวมประชุมยอมรับผลการวิเคราะห

พื้นที่เสี่ยงที่ไดวามีความถูกตองและเสริมรายละเอียดของพื้นที่ที่อาจมีระดับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่ง

เปนผลมาจากสภาพการจราจรที่ติดขัดในชวงเวลาเรงดวน ที่อาจเปนอุปสรรคในการเขาถึงพื้นที่ของ

รถดับเพลิงและนาจะมีการเพิ่มรายละเอียดของปจจัยที่นาจะสงผลใหพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยใน

แตละพื้นที่ เนื่องจากในแตละพื้นที่แมจะมีความเสี่ยงในระดับสูงเชนเดียวกัน แตความแตกตางทาง

บรบิทของพื้นที่ทําใหมคีวามแตกตางกันของปจจัยเสี่ยงซึ่งรายละเอยีดในสวนนี้จะชวยเสริมใหเจาหนาที่

สามารถวางแผนปองกันและบรรเทาเหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรมีการเสนอแนะแผน

ยุทธศาสตรหรอืแนวนโยบายในการปองกันและจัดการเหตุอัคคภัียที่สอดคลองกับการกาวเขาสูการเปน

ประชาคมอาเซียนในอนาคต เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีเปนพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเมืองจากผลของ

การเขารวมประชาคมอาเซียนเปนอยางมาก ดังนั้นจึงควรคํานึงถึงสภาวการณดังกลาวเพื่อให

แนวนโยบายหรอืแผนยุทธศาสตรที่จะเกดิขึ้นเกดิผลสัมฤทธิ์ตอไป 
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บทที่ 7 

ขอเสนอแนวทางปองกันและลดผลกระทบจากการเกดิอัคคภีัย  

7.1 การประเมนิศักยภาพและโอกาสเสี่ยงของพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัย 

การประเมนิศักยภาพและโอกาสเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงอัคคภัีย จะไดนําพื้นที่ที่อยูในความเสี่ยงตอ

การเกิดอัคคีภัยเฉพาะที่มีความเสี่ยงระดับสูง ทําการสังเคราะหเพื่อพิจารณาปจจัยที่สําคัญในแตละ

พื้นที่ที่สงผลทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยขึ้น เพื่อนําผลการสังเคราะหไปใชในการพิจารณา

ยุทธศาสตรสําหรับการจัดการพื้นที่ใหตรงประเด็น สําหรับสงเสริมการบริหารจัดการและวางแผน

แนวทางสําหรับการปองกันแกไขและบรรเทาเหตุ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดอัคคีภัยในพื้นที่

เสี่ยงไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางพื้นที่นั้นๆ โดยใชพื้นฐานจากแผนแมบทพัฒนาความ

ปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2550) เปนหลักในการวางกรอบ

ยุทธศาสตร 

การสังเคราะหปจจัยเพื่อนําสูขอเสนอการจัดการพื้นที่ ซึ่งคัดเลือกจากผลการวิเคราะหพื้นที่

เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับสูง จะมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในระดับสูงอยูเปนพื้นฐาน แต

อาจจะมรีายละเอยีดปลกียอยที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ สวนปจจัยที่จะสงผลทําใหเกิดความแตกตาง

ของแตละพื้นที่คอื ขนาดของผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ และศักยภาพที่จะรองรับตอภัยใน

พื้นที่ ซึ่งจะเปนหลักสําคัญในการพิจารณากําหนดยุทธศาสตรสําหรับการจัดการพื้นที่ ดังนั้นการ

ดําเนนิงานจงึพจิารณากําหนดกลุมพื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคีภัยออกเปน 4 กลุมยอย ดังนี้ 

1. พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการสงเสรมิศักยภาพการจัดการ เปนพื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียที่

มผีลกระทบตอขนาดประชากรตํ่า และเปนพื้นที่ที่มศัีกยภาพของการปองกันและจัดการ

อัคคภัียในระดับสูง 

2. พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการปรับปรุงศักยภาพการจัดการ เปนพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคภัียที่

มผีลกระทบตอขนาดประชากรปานกลาง และเปนพื้นที่ที่มศัีกยภาพของการปองกันและ

จัดการอัคคภัียระดับปานกลาง 

3. พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพการจัดการ เปนพื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียที่มี

ผลกระทบตอขนาดประชากรมาก และเปนพื้นที่ที่มศัีกยภาพของการปองกันและจัดการ

อัคคภัียในระดับต่ํา 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

4. พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพการจัดการอยางเรงดวน เปนพื้นที่เสี่ยงตอการ

เกดิอัคคภัียที่มผีลกระทบตอขนาดประชากรมาก และเปนพื้นที่ที่มศัีกยภาพของการปองกัน

และจัดการอัคคภัียในระดับต่ํามาก 

ตาราง 7-1 ปจจัยที่ใชสําหรับการพจิารณาจัดกลุมพื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคีภัย 

ปจจัย ลักษณะปจจัย รายละเอยีด 

1.โอกาสเสี่ยง

ในการเกดิ

อัคคภัีย 

1.ความไมม่ันคงจากการเขาถงึของการ

ดับเพลงิ 

   1.1 การเขาถงึแหลงน้ํา 

   1.2 การเขาถงึหัวจายดับเพลงิ 

 

 

ความสามารถในการเขาถงึแหลงน้ํา

หรอืหัวจายดับเพลงิของพื้นที่ 

2.ความไมม่ันคงจากการใชที่ดนิ รูปแบบการใชที่ดนิ 

3.ความไมม่ันคงจากการประกอบ

กจิกรรมในพื้นที่ 

รูปแบบกจิกรรมที่ปรากฏในพื้นที่ 

2. ขนาดของ

ผลกระทบตอ

ประชากรใน

พื้นที ่

ความหนาแนนของประชากร ขนาดความหนาแนนของประชากรใน

พื้นที่ (คน/ไร) 

3.ศักยภาพ

ของการ

ปองกันและ

การจัดการ

ของพื้นที่ 

1.การเขาถงึของรถดับเพลงิ ระยะเวลาในการเขาถงึพื้นที่ของ

รถดับเพลงิ 

2.ความพอเพยีงของถังดับเพลงิมอืถอื สัดสวนรอยละของถังดับเพลงิมอืถอื

ตอพื้นที่ 

3.อุปกรณตรวจจับควัน สัดสวนรอยละของอุปกรณตรวจจับ

ควันตอพื้นที่ 

4.ทัศนคติ ความพรอม การมแีผน และ

การรับรูของชุมชน 

ระดับของการประเมิน 

5.ทัศนคตขิองประชาชน ระดับของการประเมิน 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 การแบงกลุมพื้นท่ีเสี่ยงสูงตอการเกดิอัคคีภัย เทศบาลนครขอนแกน 7.1.1

พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยระดับสูงในพื้นที่เทศบาลนครขอนแกน สวนใหญมีโอกาสเสี่ยงตอ

การเกดิอัคคภัียจากปจจัยความไมม่ันคงจากการเขาถึงแหลงน้ําหรือหัวจายดับเพลิงที่เหมือนกัน และมี

ศักยภาพของการปองกันและการจัดการของพื้นที่ในประเด็นการเขาถึงของรถดับเพลิงและความไม

เพียงพอตอของเครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณตรวจจับควันเหมือนกัน อยางไรก็ตามยังคงมีความ

แตกตางของปจจัยซึ่งสามารถแบงกลุมยอยไดโดยมปีระเด็นในการพจิารณาดังนี้ 

ตาราง 7-2 ปจจัยตอการจัดกลุมยอยพื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัีย เทศบาลนครขอนแกน 

กลุมพื้นท่ีเสี่ยงตอการเกดิอัคคีภัย ประเด็นการพิจารณา 

พื้นที่เสี่ยงที่ตองการการสงเสรมิ

ศักยภาพการจัดการ 

- เปนเขตพาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน และ

เขตอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

- ในพื้นที่มกีจิกรรมที่อยูอาศัยครึ่งปูน ครึ่งไม และบาน

ปูนที่มคีวามสูงมากกวา 2 ช้ัน อาคารพาณชิย อาคาร

สูง สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ โรงแรม ตลาด

สดแบบเปด โลงและปดทบึ สถานบีรกิารเช้ือเพลงิ 

โกดังสนิคาขนาดใหญ คลังเก็บวัตถุดบิตดิไฟ และ

สถานบันเทงิ 

- ความหนาแนนประชากร 4 - 27 คน/ไร สําหรับเขต

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน 

- ผูนําทองถิ่นและประชาชนมีทัศนคตใินระดับปานกลาง 

พื้นที่เสี่ยงที่ตองการการปรับปรุง

ศักยภาพการจัดการ 

- เปนเขตพาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน และ

เขตอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

- ในพื้นที่มกีจิกรรมที่อยูอาศัย อาคารพาณิชย สถานที่

ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดสดเปดโลง 

สถานเีก็บเช้ือเพลงิ สถานบีรกิารเช้ือเพลิง สถานที่

บรรจุเช้ือเพลงิ โกดังสนิคาขนาดใหญ และคลัง

เช้ือเพลงิ 

- ความหนาแนนประชากร 4 คน/ไร 

- ผูนําทองถิ่นและประชาชนมีทัศนคตใินระดับตํ่า 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

กลุมพื้นท่ีเสี่ยงตอการเกดิอัคคีภัย ประเด็นการพิจารณา 

พื้นที่เสี่ยงที่ตองการการพัฒนา

ศักยภาพการจัดการ 

- เปนเขตพาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน และ

เขตอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

- ในพื้นที่มกีจิกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรม คลัง

เช้ือเพลงิ และสถานจีายไฟ 

- ความหนาแนนประชากร 4 - 12 คน/ไร สําหรับเขต

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน 

- ผูนําทองถิ่นและประชาชนมีทัศนคตใินระดับต่ํา 

พื้นที่เสี่ยงที่ตองการการพัฒนา

ศักยภาพการจัดการอยางเรงดวน 

- เปนเขตพาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน เขต

อุตสาหกรรมและคลังสนิคา และเขตชุมชนแออัด 

- ในพื้นที่มกีจิกรรมจากที่อยูอาศัยครึ่งปูนครึ่งไมแออัด 

อาคารพาณิชย และโรงงานอุตสาหกรรม 

- ความหนาแนนประชากร 4 - 56 คน/ไร สําหรับเขต

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน และ 27 คน/ไร 

สําหรับพื้นที่ชุมชนแออัด 

- ผูนําทองถิ่นและประชาชนมีทัศนคตใินระดับตํ่า 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 
รูป 7-1 กลุมพื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียในเขตเทศบาลนครขอนแกน 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 การแบงกลุมพื้นท่ีเสี่ยงสูงตอการเกดิอัคคีภัย เทศบาลนครนครราชสมีา 7.1.2

พื้นที่เสี่ยงสูงตอการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาสวนใหญเปนผลจากรูปแบบ

การใชพื้นที่ที่เปนเขตที่อยูอาศัยหนาแนนและเขตพาณิชยกรรม ประกอบกับปจจัยดานความรูและ

ทัศนคติของประชาชนที่อยูในชุมชนที่ยังไมมีความรูรวมทั้งขาดแผนการรับมือและเฝาระวังเกี่ยวกับ

อัคคภัีย ซึ่งสามารถจําแนกออกเปนกลุมยอยเพื่อการจัดการไดดังนี้ 

ตาราง 7-3 การสังเคราะหปจจัยและลักษณะปจจัยที่มีผลตอพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาล

นครนครราชสมีา 

กลุมพื้นท่ีเสี่ยงตอการเกดิอัคคีภัย ประเด็นการพิจารณา 

พื้นที่เสี่ยงที่ตองการการสงเสรมิ

ศักยภาพการจัดการ 

- เปนเขตพาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน 

และเขตอุตสาหกรรมและคลังสนิคา 

- ในพื้นที่มกีจิกรรมตางๆ จากที่อยูอาศัยครึ่งปูนครึ่งไม 

และบานปูนที่มคีวามสูงมากกวา 2 ช้ัน อาคาร

พาณชิย อาคารสูง สถานที่ราชการ สถานที่

สาธารณะ โรงแรม ตลาดสดแบบเปดโลงและปดทบึ 

สถานบีรกิารเช้ือเพลงิ โกดังสนิคาขนาดใหญ คลังเก็บ

วัตถุดบิตดิไฟ และสถานบันเทงิ 

- ความหนาแนนประชากร 7 - 17 คน/ไร สําหรับเขต

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน 

- ผูนําทองถิ่นและประชาชนมีทัศนคตใินระดับตํ่า 

พื้นที่เสี่ยงที่ตองการการปรับปรุง

ศักยภาพการจัดการ 

- เปนเขตพาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน 

- ในพื้นที่มกีจิกรรมตาง ๆ จากที่อยูอาศัย อาคาร

พาณชิย สถานที่ราชการ สถานบีรกิาร เช้ือเพลงิ และ

คลังเก็บวัตถุดบิตดิไฟ 

- ความหนาแนนประชากร 7 คน/ไร 

- ผูนําทองถิ่นและประชาชนมีทัศนคตใินระดับตํ่า 

พื้นที่เสี่ยงที่ตองการการพัฒนา

ศักยภาพการจัดการ 

- เปนเขตพาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน 

- ในพื้นที่มกีจิกรรมตาง ๆ จากที่อยูอาศัย อาคาร

พาณชิย 

- ความหนาแนนประชากร 7 คน/ไร 

- ผูนําทองถิ่นและประชาชนมีทัศนคตใินระดับตํ่า 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

กลุมพื้นท่ีเสี่ยงตอการเกดิอัคคีภัย ประเด็นการพิจารณา 

พื้นที่เสี่ยงที่ตองการการพัฒนา

ศักยภาพการจัดการอยางเรงดวน 

- เปนเขตพาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน และ

เขตอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

- ในพื้นที่มกีจิกรรมตางๆ จากที่อยูอาศัยครึ่งปูนครึ่งไม 

และมคีวามสูงมากกวา 2 ช้ัน อาคารพาณชิย อาคาร

สูง และโรงงานอุตสาหกรรม 

- ความหนาแนนประชากร 7 - 17 คน/ไร สําหรับเขต

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน 

- ผูนําทองถิ่นและประชาชนมีทัศนคตใินระดับตํ่า 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 
รูป 7-2 กลุมพื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 การแบงกลุมพื้นท่ีเสี่ยงสูงตอการเกดิอัคคีภัย เทศบาลนครอุดรธานี 7.1.3

พื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียระดับสูงในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีปรากฏบริเวณใจกลางเมือง 

เนื่องจากมีลักษณะพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินบริเวณใจกลางเมืองเปนเขตพาณิชยกรรมและที่อยู

อาศัยหนาแนน อยางไรก็ตามพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีมีปจจัยบวกที่เดนชัดที่สงผลใหพื้นที่เสี่ยงสูงมี

ศักยภาพที่ดีคือการเขาถึงของการดับเพลิง เนื่องจากเทศบาลนครอุดรธานีมีถนนขนาดใหญและมี

โครงขายของถนนที่ด ีซึ่งสามารถแบงพื้นที่ยอยเพื่อการจัดการไดดังนี้ 

ตาราง 7-4 การสังเคราะหปจจัยและลักษณะปจจัยที่มีผลตอพื้นที่ เสี่ยงอัคคี ภัยเขต 

เทศบาลนครอุดรธาน ี

กลุมพื้นท่ีเสี่ยงตอการเกดิอัคคีภัย ประเด็นการพิจารณา 

พื้นที่เสี่ยงที่ตองการการสงเสรมิ

ศักยภาพการจัดการ 

- เปนเขตพาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน และ

เขตอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

- ในพื้นที่มกีจิกรรมตางๆ จากที่อยูอาศัยครึ่งปูนครึ่งไม 

และบานปูนที่มคีวามสูงมากกวา 2 ช้ัน อาคาร

พาณชิย อาคารสูง สถานที่ราชการ สถานที่

สาธารณะ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ตลาดสด

แบบเปดโลงและปดทบึ สถานบีรกิารเช้ือเพลงิ โกดัง

สนิคาขนาดใหญ คลังเช้ือเพลงิ หางสรรพสินคา และ

สถานบันเทงิ 

- ความหนาแนนประชากรไมเกนิ 7 คน/ไร สําหรับเขต

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน 

- ผูนําทองถิ่นและประชาชนมีทัศนคตใินระดับตํ่าถงึ

ระดับสูง 

พื้นที่เสี่ยงที่ตองการการปรับปรุง

ศักยภาพการจัดการ 

- เปนเขตพาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนและเขต

ชุมชนแออัด 

- ในพื้นที่มกีจิกรรมตางๆ จากที่อยูอาศัย อาคาร

พาณชิย สถานที่ราชการ โรงแรม ตลาด สถานบีรกิาร

เช้ือเพลงิ และโกดังสนิคาขนาด ใหญ 

- ความหนาแนนประชากรไมเกนิ 7 คน/ไร 

- ผูนําทองถิ่นและประชาชนมีทัศนคตใินระดับตํ่าถงึ

ระดับปานกลาง 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

กลุมพื้นท่ีเสี่ยงตอการเกดิอัคคีภัย ประเด็นการพิจารณา 

พื้นที่เสี่ยงที่ตองการการพัฒนา

ศักยภาพการจัดการ 

- เปนเขตพาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนและ

ชุมชนแออัด 

- ในพื้นที่มกีจิกรรมตางๆ จากที่อยูอาศัย อาคาร

พาณชิย โรงงานอุตสาหกรรม และโกดังสนิคาขนาด

ใหญ 

- ความหนาแนนประชากรไมเกนิ 7 คน/ไร 

- ผูนําทองถิ่นและประชาชนมีทัศนคตใินระดับปานกลาง

ถงึระดับสูง 

พื้นที่เสี่ยงที่ตองการการพัฒนา

ศักยภาพการจัดการอยางเรงดวน 

- เปนเขตพาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน และ

เขตอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

- ในพื้นที่มกีจิกรรมตางๆ จากที่อยูอาศัยครึ่งปูนครึ่งไม 

และมคีวามสูงมากกวา 2 ช้ัน อาคารพาณชิย สถานที่

ราชการ อาคารสูง โรงแรม ตลาดปดทบึ สถานี

บรกิารเช้ือเพลงิ และสถานบันเทงิ 

- ความหนาแนนประชากรไมเกนิ 7 คน/ไร สําหรับเขต

พาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน 

- ผูนําทองถิ่นและประชาชนมีทัศนคตใินระดับตํ่าถงึ

ระดับสูง 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 
รูป 7-3 กลุมพื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

7.2 ยุทธศาสตรเพื่อการจัดการพื้นท่ีเสี่ยงตอการเกดิอัคคีภัย 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2550) ไดพัฒนาแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดาน

อัคคีภัยแหงชาติขึ้น เพื่อลดอัตราการเกิดอัคคีภัย และลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน รวมทั้งผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกภาค

สวนในสังคม ใหเกิดความรู ความชํานาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยดานอัคคีภัย และเกิด

ความรวมมือรวมใจในการปองกันอัคคีภัยจากประชาชนทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการใหมีประสิทธิภาพ สรางระบบ การปองกันอัคคีภัยใหไดมาตรฐาน มีความพรอม ครอบคลุม

ความเสี่ยงอัคคภัีย และเกิดการทํางานรวมกันอยางมีเอกภาพ โดยกําหนดยุทธศาสตรหลักสําหรับเปน

กรอบการดําเนินงาน โดยมีการกําหนดเปาหมายเปน 2 ระยะ คือ ระยะสั้น 6 ปแรก (2549-2554) ที่

มุงเนนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเสริมสรางความรูความเขาใจในการปองกันและสราง

ความตระหนักทางดานความปลอดภัยใหแกประชาชนทุกภาคสวน รวมไปถึงการเสริมสรางระบบ

ปองกันอัคคภัียใหมปีระสทิธภิาพ หลังจากนัน้จึงดําเนนิการตามเปาหมายระยะยาว 11 ป (พ.ศ. 2549 - 

2559) ที่มุงเนนในการคงไวซึ่งสิ่งที่ดําเนินการเปนผลสําเร็จจากระยะ 6 ปแรก และพัฒนาตอเนื่อง

เพื่อใหเกิดความยั่งยืน เชน การลดจํานวนการเกิดอัคคีภัยใหลดนอยลง ลดจํานวนผูเสียชีวิตหรือ

สามารถเขาถึงสถานที่เกิดเหตุไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนํามาใชกับพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยทั้ง 

3 เทศบาลไดโดยมคีวามเขมขนของการปฏบิัตแิตกตางกันตามกลุมพื้นที่เสี่ยงที่ไดกําหนดขึ้น 

ดังนั้นยุทธศาสตรที่ถูกนํามาคัดเลือกเพื่อใชสําหรับการดําเนินงานในพื้นที่เทศบาลนครทั้ง 3 

แหง จึงตองเปนยุทธศาสตรที่มีการพิจารณาปรับปรุงเปาหมายและวิธีดําเนินการใหสอดคลองกับ

เปาหมายของยุทธศาสตรหลักทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อใหสามารถนําไปใชในการวางแผน แนวทาง

ดําเนนิการดานอัคคภัียในชุมชนไดอยางยั่งยนื โดยแผนยุทธศาสตรที่นํามาใช มรีายละเอยีดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรในการเพิ่มการปองกันอัคคภัีย โดยเนนในการปองกันมใิหเกดิอัคคีภัยได

โดยงาย ลดโอกาสและความรุนแรงในการเกดิอัคคภัีย ซึ่งมแีนวทางดําเนนิงานที่เกี่ยวของ 

ดังนี้ 

1.1. รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัยภายในบานเรือน

ของตนเอง โดยใหติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันในที่อยูอาศัย ไดแก บานเรือน ชุมชน 

ทาวนเฮาส อาคารพาณิชยกึ่งพักอาศัย หอพัก โรงแรม อาคารพักอาศัยรวมแบบ

ตางๆ เปนตน 

1.2. บูรณาการกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย ใหยืดหยุน ไมซ้ําซอน และเปนฉบับ

เดียวกันโดยการแบงเรื่องใหชัดเจนระหวาง การออกแบบ การกอสราง และการใช

อาคาร 
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1.3. ฝกอบรมดานการปองกันและระงับอัคคภัีย ใหความรูกับประชาชนทุกภาคสวนใหเกิด

ความตื่นตัวในการปองกันตนเอง โดยเฉพาะอันตรายจากอัคคีภัยในบานเรือนที่อยู

อาศัยที่อาจเกดิกับเด็กเล็กและผูสูงอายุภายในบานเรอืน 

1.4. ใหมีการบังคับใชกฎหมายตรวจสอบอาคารอยางจริงจัง โดยสรางดัชนีช้ีวัดเพื่อการ

ตดิตามและประเมนิผลในการทํางาน 

2. ยุทธศาสตรการลดการสูญเสยี โดยการลดความสูญเสยีเมื่อเกดิอัคคภัียไมวาจะเปนความ

สูญเสยีทางตรงหรอืทางออม เชน การบาดเจ็บ เสยีชีวิต ทรัพยสนิ กระทบตอสิ่งแวดลอม 

กระทบตอสภาพจิตใจของประชาชน กระทบตอภาวะเศรษฐกจิ กระทบตอช่ือเสยีง

ภาพลักษณของหนวยงาน องคกร และประเทศชาติ ซึ่งมแีนวทางดําเนินงานที่เกี่ยวของ 

ดังนี้ 

2.1. การจัดทําแผนฉุกเฉนิ และการฝกซอมแผนรวมประจําปโดยการสมมุตสิถานการณ

ใหมคีวามสมจรงิ 

2.2. การฝกอบรมการประเมินสถานการณ และเทคนคิในการทํางานภายใตสถานการณ

ฉุกเฉนิรวมทัง้การบรหิารเหตุอัคคภัียขนาดใหญ 

3. ยุทธศาตรมุงเนนใหเกดิการมสีวนรวมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการแกปญหา

อัคคภัีย โดยการทําใหเกดิความรวมมอืระหวางผูที่เกี่ยวของและหนวยงานตางๆ รวมทัง้

ประชาชนเพื่อใหสามารถดําเนนิงานไปในทศิทางเดยีวกันและลดความซ้ําซอนในการ

ทํางาน ทําใหเกดิประสทิธภิาพในการปองกันอัคคีภัย ซึ่งมแีนวทางดําเนินงานที่เกี่ยวของ 

ดังนี้ 

3.1. สนับสนุนการเช่ือมโยงเครอืขายความรวมมอืกับหนวยงานอื่นใหเกดิประสทิธภิาพ 

3.2. จัดสรรทรัพยากรในการปองกัน และระงับอัคคภัียระหวางหนวยงานใหสามารถใช

รวมกันไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

จากยุทธศาสตรหลักและแนวทางการดําเนนิงานที่กําหนดโดยแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัย

ดานอัคคภัียแหงชาตดิังกลาว เมื่อพจิารณารวมกับปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย

และศักยภาพของการจัดการอัคคภัียในแตละกลุมพื้นที่เสี่ยง สามารถใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน

เพื่อบรหิารจัดการพื้นที่ในแตละเทศบาลนคร ดังนี้ 
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ตาราง 7-5 ขอเสนอแนวทางปฏบิัตติามยุทธศาสตร พื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียเทศบาลนครขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการสงเสรมิศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการปรับปรุง

ศักยภาพการจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการอยางเรงดวน 

การเพิ่มการ

ปองกัน

อัคคภีัย 

จุดประสงค 

ขยายทัศนคตแิละสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนภายในพื้นที่สงเสริม พัฒนา และ

กระตุนใหผูนําชุมชน ประชาชน ทุกภาคสวน

ในพื้นที่มีความตระหนักตอปญหาและความ

ปลอดภัยของชุมชนตลอดเวลา 

จุดประสงค 

เพิ่มทัศนคติใหกับผูนําชุมชนและประชาชน

บางสวนในพื้นที่ใหมากขึ้น เพิ่มศักยภาพใน

การรับรู  และเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ

ประชาชน และภาคสวนตางๆ ภายในพื้นที่ให

มีความเขาใจตอการปองกันอัคคีภัยมาก

ย่ิงขึ้น 

จุดประสงค 

พัฒ น า ทั ศน ค ติ ใ ห กั บ ผู นํ า ชุ ม ช น แ ล ะ

ประชาชนบางสวนในพื้นที่ใหมากขึ้นเพิ่ม

ศักยภาพ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูนํา

ชุมชนประชาชนภายในพื้นที่ ใหมีมากขึ้น

ตามลําดับ 

จุดประสงค 

เรงรัดการใหความรูพัฒนาทัศนคติใหกับ

ผูนําชุมชนเพื่อกระจายหรือสงองคความรูตอ

ให กั บประชาชนภายในพื้ นที่  เ ร ง เพิ่ ม

ศักยภาพ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูนํา

ชุมชนใหมคีวามแข็งแกรงมากย่ิงขึ้น 

กิจกรรม 

• จัดรณรงคประชาสัมพันธและสงเสริม

กิจกรรมที่เปนสวนกระตุนใหประชาชนได

เขาใจถึงความอันตรายของอัคคีภัยมาก

ย่ิงขึ้นรวมไปถึงปลูกจิตสํานึกสรางความ

ตระหนักเร่ืองการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยในพื้นที่ของตนและพื้นที่รอบ

ขาง 

• จัดการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การจัดการปองกันอัคคีภัย ใหยืดหยุน ไม

ซ้ําซอนและเปนฉบับเดยีวกันโดยแบงเร่ือง

ใหชัดเจนระหวาง การออกแบบ การ

กอสร า ง  และการ ใช อ าคาร เพื่ อ ให

ประชาชน ภาค รัฐ  และภาค เอกชน

สามารถศึกษาและเขาใจถึงจุดประสงค

ของกฎหมายไดงายมากย่ิงขึ้น 

กิจกรรม 

• จัดรณรงคประชาสัมพันธให ผูนําของ

ชุมชน ประชาชนและองคกรทั้งภาครัฐ

และเอกชนของในแตละพื้นที่ใหมีความ

ตระหนักและรับรูถึงอันตรายจากอัคคีภัย

ภายในบานเรือน ชุมชน อาคารพาณิชย

อาคารสูง หรือโรงงานตางๆ ใหมีความรู

ความเขาใจการปองกันอัคคภีัยมากย่ิงขึ้น 

• จัดการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

เพื่อการจัดการปองกันอัคคภีัย ใหยืดหยุน 

ไมซ้ําซอน เขาใจงายและเปนฉบับเดยีวกัน

เพื่องายตอการใชประโยชน 

• จัดฝกอบรมเพื่อกระตุนและทบทวนให

ความรูดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

สรางความรูกับประชาชนและทุกภาคสวน

ใหเกิดความตื่นตัวในการปองกันตนเอง 

กิจกรรม 

• พัฒนากระบวนการการจัด รณรงค

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ใ ห ผู นํ า ข อ ง ชุ ม ช น 

ประชาชนและองคกรทั้ งภาครัฐและ

เอกชนของ ในแตละพื้นที่ ใหมี ความ

ตระหนักและรับรูถึงอันตรายจากอัคคีภัย

ภายในบานเรือน ชุมชน อาคารพาณิชย

อาคารสูง หรือโรงงานตาง ๆ ใหมีความรู

ความเขาใจการปองกันอัคคภีัยมากย่ิงขึ้น 

• จัดฝกอบรมเพื่ อ เร งพัฒนาด านการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย สรางความรูกับ

ผูนําชุมชน อาสาสมัคร ประชาชนและทุก

ภาคสวนใหเกดิความตื่นตัวในการปองกัน

ตนเอง โดยเฉพาะอันตรายจากอัคคีภัยใน

บานเรือนที่อยูอาศัยที่อาจเกิดกับเด็กเล็ก

และผูสูงอายุภายในบานเรือน 

กิจกรรม 

• เ ร ง ป ฏิ บั ติ ง า น เ พื่ อ จั ด ร ณ ร ง ค

ประชาสัมพันธใหผูนําของชุมชนของแตละ

พื้นที่มคีวามตระหนักและรับรูถึงอันตราย

จากอัคคีภัยภายในบานเรือน เพื่อนํา

กลับไปกระตุนประชาชนภายในพื้นที่ใหมี

ความรูความเขาใจการปองกันอัคคีภัย

มากย่ิงขึ้น มุงเนนการกระจายองคความรู

ดานการปองกันและบรรเทาอัคคีภัยให

ทั่วถงึภายในพื้นที่ 

• จัดฝกอบรมขึ้นพื้นฐานเพื่อเรงพัฒนาดาน

การปองกันและระงับ อัคคีภัย  สราง

ความรูกับผูนําชุมชนและ/หรืออาสาสมัคร

ของชุมชนให เกิดความตื่ นตัว ในการ

ปองกันตนเองและพื้นที่ของตนเอง 

• เพิ่มจํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณในการ
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ยุทธศาสตร 
พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการสงเสรมิศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการปรับปรุง

ศักยภาพการจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการอยางเรงดวน 

• จัดฝกอบรมและทบทวนความรูดานการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย สรางความรูกับ

ประชาชนและทุกภาคสวนใหเกิดความ

ตื่นตัวในการปองกันตนเอง โดยเฉพาะ

อันตรายจากอัคคีภัยในบานเรือนที่อยู

อาศัยที่อาจเกิดกับเด็กเล็กและผูสูงอายุ

ภายในบานเรือน 

• เพิ่มจํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณในการ

ปองกันอัคคีภัยในชุมชนเพื่อสรางเสริม

ศักยภาพในดานนี้ใหเพิ่มขึ้น 

โดย เฉพาะ อันตรายจาก อัคคีภั ย ใน

บานเรือนที่อยูอาศัยที่อาจเกิดกับเด็กเล็ก

และผูสูงอายุภายในบานเรือน 

• เพิ่มจํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณในการ

ปองกันอัคคีภัยในชุมชนเพื่อสรางเสริม

ศักยภาพในดานนี้ใหเพิ่มขึ้น 

• เพิ่มจํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณใหเพียงพอ

ตอความตองการภายในการปองกัน

อัคคีภัยในชุมชนเพื่อสรางเสริมศักยภาพ

ในดานนี้ใหเพิ่มขึ้น 

ปองกัน อัคคีภัยให เพียงพอตอความ

ตองการภายในชุมชน และฝกปฏิบัติการ

ใ ช ง า น เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ ห กั บ ผู นํ า ชุ ม ช น 

อาสาสมัครหรือประชาชนในพื้นที่ เพื่อ

สรางเสริมศักยภาพในดานนี้ใหเพิ่มขึ้น 

การลดความ

สูญเสยี 

จุดประสงค 

เพื่อลดระดับความสูญเสียที่เกิดจากความ

เสี่ยงใหนอยลงในทุกๆ ป 

จุดประสงค 

เพื่อควบคุมระดับการสูญเสยีจากความเสี่ยง

ที่เกิดจากอัคคีภัยใหคงอยูในระดับเดิมหรือ

ลดระดับความสูญเสยีลงใหไดในทุกๆ ป 

จุดประสงค 

เพื่อควบคุมระดับการสูญเสียไม ให เกิน

มาตรฐาน และ/หรือไมใหระดับความสูญเสีย

เหลานัน้เพิ่มขึ้นจากเดมิ 

จุดประสงค 

เพื่อควบคุมระดับการสูญเสียใหคงที่ และ/

หรือมุงหวังใหสามารถลดความสูญเสียจาก

เดมิใหนอยลง 

กิจกรรม 

• การจัดทําแผนฉุกเฉิน และการฝกซอม

แ ผ น ร ว ม ป ร ะ จํ า ป โ ด ย ก า ร ส ม ม ติ

สถานการณใหมีความสมจริงโดยจัดใหมี

การอบรมดังกลาวกับประชาชนในพื้นที่

โ ด ย จั ด ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ก า รป ร ะ เ มิ น

สถานการณ และเทคนิคในการทํางาน

ภายใตสถานการณฉุกเฉินเพื่อการฝกให

ผูนําชุมชน อาสาสมัครหรือประชาชนใน

พื้นที่ รับรูและเขาใจถึงหลักการในการ

กิจกรรม 

• จัดทํ า แผนฉุ ก เฉิ น  เพื่ อก ารจั ดการ

พัฒนาการฝกซอมแผนรวมประจําทุกๆ ป

และเนื่องจากพื้นที่นี้เปนเขตที่อยูอาศัย

หนาแนนและพาณิชยกรรม และเขตพื้นที่

อุ ต สา หก รรม  จํ า เป นต อ ง เน นก า ร

ปฏิบัติการใหมากขึ้น เพื่อเตรียมความ

พรอมในการรับมือตอการปองกันอัคคีภัย 

โดยการสมมุติสถานการณใหมีความ

สมจริง จัดใหมกีารอบรมดังกลาวกับผูนํา

กิจกรรม 

• จัดทํ า แผนฉุ ก เฉิ น  เพื่ อก ารจั ดการ

พัฒนาการฝกซอมแผนรวมประจําทุกๆ ป 

เพื่อเนนการปฏิบัติการใหมากขึ้น เตรียม

ความพรอมในการรับมือตอการปองกัน

อัคคีภัย โดยการสมมุติสถานการณใหมี

ความสมจริง  จัดใหมีการอบรมดังกลาว

กับผูนําชุมชน อาสาสมัคร หรือประชาชน

ที่สนใจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมาก  เพื่อ

ฝกอบรมการประเมินสถานการณ และ

กิจกรรม 

• เรงพัฒนาการจัดทําแผนฉุกเฉิน เพื่อการ

ฝกซอมแผนรวมประจําทุกๆ คร่ึงป เปน

การยํ้าการปฏิบัติการใหมีความถี่กวาใน

พื้นที่อื่นๆ เพื่อความพรอมในการรับมือ

ตอการปองกันอัคคีภัย โดยการสมมุติ

สถานการณใหมีความสมจริง  จัดใหมี

การอบรมดังกลาวมุงเนนองคความรูและ

การพัฒนาในดานตางๆ ใหกับผูนําชุมชน 

อาสาสมคัร หรือประชาชนที่สนใจในพื้นที่
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ยุทธศาสตร 
พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการสงเสรมิศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการปรับปรุง

ศักยภาพการจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการอยางเรงดวน 

บริหารเหตุอัคคีภัยขนาดใหญไดดีมาก

ย่ิงขึ้นเพื่อลดเวลาในการดับเพลิง ลดการ

สูญเสยีในทุกๆ ดานไดเพิ่มขึ้น 

ชุมชน อาสาสมัคร หรือประชาชนที่สนใจ

ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมาก เพื่อฝกอบรม

การประเมินสถานการณ และเทคนิคใน

การทํางานภายใตสถานการณฉุกเฉิน

รวมทัง้การบริหารเหตุอัคคีภัยขนาดกลาง

ใหกับผูนําชุมชนและอาสาสมัครภายใน

พื้นที่เพื่อประโยชนในการปองกันลดความ

สูญเสยีภายในชุมชนใหไดมากที่สุด 

• จัดการฝกอบรมการประเมินสถานการณ 

แ ล ะ เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร ทํ า ง า น ภ า ย ใ ต

สถานการณฉุกเฉินเปนประจําทุกปเพื่อ

การฝกใหผูนําชุมชน อาสาสมัครหรือ

ประชาชนในพื้นที่ รับ รู และ เข า ใจถึ ง

หลักการในการบริหารเหตุอัคคีภัยขนาด

กลางถึงขนาดใหญไดดีมากย่ิงขึ้นเพื่อลด

เวลาในการดับเพลิง ลดการสูญเสียใน

ทุกๆ ดานไดเพิ่มขึ้น 

เทคนิคในการทํางานภายใตสถานการณ

ฉุกเฉินรวมทั้งการบริหารเหตุอัคคีภัย

ข น า ด ก ล า ง ใ ห กั บ ผู นํ า ชุ ม ช น แ ล ะ

อาสาสมัครภายในพื้นที่เพื่อประโยชนใน

การปองกันลดความสูญเสียภายในชุมชน

ใหไดดย่ิีงขึ้น 

• เ ร่ิ ม จั ด ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น

สถานการณ และเทคนิคในการทํางาน

ภายใตสถานการณฉุกเฉินเพื่อการฝกให

ผูนําชุมชน อาสาสมัครหรือประชาชนใน

พื้นที่ รับรูและเขาใจถึงหลักการในการ

บริหารเหตุอัคคีภัยขนาดกลางถึงขนาด

กลางถึงระดับอัคคีภัยขนาดใหญไดเพื่อ

ลดเวลาในการดับเพลงิ 

ที่มีความเสี่ยงมาก  เพื่อฝกอบรมการ

ประเมินสถานการณ และเทคนิคในการ

ทํางานภายใตสถานการณฉุกเฉินรวมทั้ง

การบริหารเหตุอัคคีภัยขนาดกลางใหกับ

ผูนําชุมชนและอาสาสมัครภายในพื้นที่

เพื่อประโยชนในการปองกันลดความ

สูญเสยีภายในชุมชน 

มุงเนนใหเกดิ

การมสีวน

รวมของ

ภาครัฐ 

เอกชน และ

ประชาชน 

เปนพื้นที่ที่ควรมีการสนับสนุนที่ภาครัฐ 

เอกชน และประชาชนควรมีสวนรวมที่จะ

ชวยกันพัฒนา เพื่อการเชื่อมโยงเครือขาย

ความร วมมื อกั บหน วยง านอื่ น ให เ กิ ด

ประสิทธิภาพอยางสูงสุด การที่ทุกภาคสวน

มีสวนในการชวยกันดูแลปละรวมมือกัน

จัดการในพื้นที่ นั้ นจะทํา ใหการจัดสรร

ทรัพยากรในการปองกัน และระงับอัคคีภัย

การสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายความ

รวมมือกับหนวยงานอื่นใหเกิดประสิทธิภาพ

อยางสูงสุดในพื้นที่นี้นั้น ทางภาครัฐควรให

ความสําคัญกับภาคประชาชนและเอกชนที่

ทําธุรกิจภายในพื้นที่ใหมีจิตสํานึกตอการ

ปองกันพื้นที่ของตัวเอง โดยภาครัฐควร

จัดสรรทรัพยากรในการปองกันใหเพียงพอ

ตอความตองการของพื้นที่ซึ่งถือวาเปนการ

ในพื้นที่นี้เปนเขตพาณิชยกรรม และที่อยู

อาศัยหนาแนนและเขตอุตสาหกรรมและ

คลังสินคาในพื้นที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย

จากการประกอบอาชีพตางๆ อาจถือไดวา

เปนเขตพื้นที่เศรษฐกิจหนาแนนอีกพื้นที่หนึ่ง

แตดวยประชาชนมีทัศคติที่ดีกวาพื้นที่ความ

เสี่ยงสูงระดับสูง สงผลกระทบระดับสูงมาก

จงึสามารถใหภาครัฐรวมมอืกับผูนําชุมชนใน

เนื่องจากในพื้นที่นี้เปนเปนเขตพาณิชยกรรม

และที่อยูอาศัยหนาแนน เขตอุตสาหกรรม

และคลังสินคา และเขตชุมชนแออัด ภายใน

พื้นที่จึงมีการประกอบกิจกรรมตางๆ ที่

หลากหลาย จงึควรใหภาครัฐเปนหลักในการ

สนับสนุนการเชื่ อมโยง เค รือขายความ

รวมมือระหวางภาครัฐ ประชาชน และ

เอกชน ใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด 
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ยุทธศาสตร 
พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการสงเสรมิศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการปรับปรุง

ศักยภาพการจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการอยางเรงดวน 

ระหวางหนวยงานมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมาก

ขึ้นอกีดวย 

สรางความปลอดภัยในพื้นที่ในตัวไปดวย การสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายความ

รวมมือกับหนวยงานอื่นใหเกิดประสิทธิภาพ

อยางสูงสุด รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรใน

การปองกัน และระงับอัคคีภัยระหวาง

หนวยงานใหสามารถใชรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เชน การจัดการพื้นที่เสนทาง

คมนาคมใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากเดิม

เปนตน 

เนื่องจากพื้นที่มีความหนาแนนของชุมชน

และประชากรที่คอนขางสูง ภาครัฐควร

จัดสรรทรัพยากรในการปองกัน รวมไปถึง

จัดตั้งเจาหนาที่ควบคุมดูแลพื้นที่เสี่ยงสูง

มากนี้เปนพิ เศษอยางเพียงพอตอความ

ตองการในแตละพื้นที่ดวย 
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ตาราง 7-6 ขอเสนอแนวทางปฏบิัตติามยุทธศาสตร พื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียเทศบาลนครนครราชสมีา  

ยุทธศาสตร 
พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการสงเสรมิศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการปรับปรุง

ศักยภาพการจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการอยางเรงดวน 

การเพิ่มการ

ปองกัน

อัคคภีัย 

จุดประสงค 

พัฒนาทัศนคติและสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนภายในพื้นที่สงเสริม พัฒนา 

แ ล ะ ก ระ ตุ น ใ ห ผู นํ า ชุ ม ช น  ป ระ ช า ช น 

ภาคเอกชนใหมสีวนรวมกับกจิกรรมของทาง

พื้นที่มีความตระหนักตอปญหาและความ

ปลอดภัยของชุมชนตลอดเวลา 

จุดประสงค 

คงระดับทัศนคติหรือเพิ่มทัศนคติของผูนํา

ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ใหมากย่ิงขึ้น 

เพิ่มศักยภาพในการรับรู และเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติของประชาชน และภาคสวนตาง ๆ 

ภายในพื้นที่ใหมีความเขาใจตอการปองกัน

อัคคภีัยมากย่ิงขึ้น 

จุดประสงค 

เพิ่มทัศนคตใิหกับผูนําชุมชนและประชาชนใน

พื้ น ที่ ใ ห ม า ก ขึ้ น เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ  แ ล ะ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ทั ศน ค ติ ข อ ง ผู นํ า ชุ ม ช น

ประชาชนภายในพื้นที่ใหมมีากขึ้นตามลําดับ 

จุดประสงค 

เรงพัฒนาและเพิ่มทัศนคติใหกับผูนําชุมชน

เพื่อกระจายหรือสงองคความรูตอใหกับ

ประชาชนภายในพื้นที่  เพื่อเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติของผูนําชุมชนใหมีความแข็งแกรง

มากย่ิงขึ้น 

กิจกรรม 

• เพิ่มการจัดการจัดรณรงคประชาสัมพันธ

ใหมีความนาสนใจมากขึ้นในการศึกษา 

และสงเสริมกิจกรรมที่เปนสวนกระตุนให

ประชาชนไดเขาใจถึงความอันตรายของ

อัคคภีัยมากย่ิงขึ้นรวมไปถึงปลูกจิตสํานึก

สรางความตระหนักเร่ืองการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของตนและ

พื้นที่รอบขาง 

• จัดการบู รณาการกฎหมายปอ งกั น

อัคคภีัยภายในบานเรือนใหชัดเจนระหวาง 

เพื่อใหประชาชนสามารถศึกษาและเขาใจ

ถึงจุดประสงคของกฎหมายไดงายมาก

ย่ิงขึ้น 

• จัดฝกอบรมและทบทวนความรูดานการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย สรางความรูกับ

กิจกรรม 

• พั ฒ น า จั ด ก า ร ก า ร จั ด ร ณ ร ง ค

ประชาสัมพันธจากทางภาครัฐใหผูนําของ

ชุมชน ประชาชน และภาคเอกชนของใน

พื้นที่ ใหมีความตระหนักและรับ รูถึ ง

อันตรายจากอัคคีภัยภายในบานเรือน 

ชุมชน อาคารพาณิชย อาคารสูง ใหมี

ความรูความเขาใจการปองกันอัคคีภัย

มากย่ิงขึ้น 

• จัดการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

เพื่อการจัดการปองกันอัคคีภัยในอาคาร

พาณิชยตาง ๆ ให ยืดหยุน ไมซ้ําซอน 

เขาใจงายและเปนฉบับเดียวกันเพื่องาย

ตอการใชประโยชน 

• จัดฝกอบรมเพื่อกระตุนและทบทวนให

ความรูดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

กิจกรรม 

• กระตุนการพัฒนากระบวนการจัดการ

องคความรูของประชากรและภาคเอกชน

ในพื้นที่จากการจัดรณรงคประชาสัมพันธ

ใหผูนําของชุมชน ประชาชนและองคกรทั้ง

ภาครัฐและเอกชนของในแตละพื้นที่ใหมี

ความตระหนักและรับรูถึงอันตรายจาก

อัคคีภัยภายในบานเรือน ชุมชน อาคาร

พาณิชยอาคารสูง หรือโรงงานตาง ๆ ใหมี

ความรูความเขาใจการปองกันอัคคีภัย

มากย่ิงขึ้น 

• จัดฝกอบรมเพื่ อ เร งพัฒนาด านการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย สรางความรูกับ

ผูนําชุมชน อาสาสมัคร ประชาชนและทุก

ภาคสวนใหเกดิความตื่นตัวในการปองกัน

ตนเอง โดยเฉพาะอันตรายจากอัคคีภัยใน

กิจกรรม 

• เนื่องจากทัศนคติของประชากรในพื้นที่มี

ความรับรูในระดับต่ํารวมไปถึงผูนําชุมชน

เชนกัน จึงควรเรงปฏิบัติ งานเพื่อจัด

รณรงคประชาสัมพันธใหผูนําของชุมชน

ของแตละพื้นที่มีความตระหนักและรับรู

ถึงอันตรายจากอัคคีภัยภายในบานเรือน 

เพื่อนํากลับไปกระตุนประชาชนภายใน

พื้นที่ใหมีความรูความเขาใจการปองกัน

อัคคีภัยมากย่ิงขึ้น มุงเนนการกระจาย

องคความรูดานการปองกันและบรรเทา

อัคคภีัยใหทั่วถงึภายในพื้นที่ 

• จัดฝกอบรมขึ้นพื้นฐานเพื่อเรงพัฒนาดาน

การปองกันและระงับ อัคคีภัย  สราง

ความรูกับผูนําชุมชนและ/หรืออาสาสมัคร

ของชุมชนให เกิดความตื่ นตัว ในการ
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ยุทธศาสตร 
พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการสงเสรมิศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการปรับปรุง

ศักยภาพการจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการอยางเรงดวน 

ประชาชนให เกิดความตื่ นตัว ในการ

ปองกันตนเอง โดยเฉพาะอันตรายจาก

อัคคีภัยในบานเรือนที่อยูอาศัยที่อาจเกิด

กับเด็กเล็กและผูสูงอายุภายในบานเรือน 

• เพิ่มจํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณในการ

ปองกันอัคคีภัยในชุมชนเพื่อสรางเสริม

ศักยภาพในดานนี้ใหเพิ่มขึ้น 

สรางความรูกับประชาชนใหเกิดความ

ตื่นตัวในการปองกันตนเอง โดยเฉพาะ

อันตรายจากอัคคีภัยในบานเรือนที่อยู

อาศัยที่อาจเกิดกับเด็กเล็กและผูสูงอายุ

ภายในบ าน เ รือนและภายในอาคาร

พาณิชย 

• เพิ่มจํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณในการ

ปองกันอัคคีภัยในชุมชนเพื่อสรางเสริม

ศักยภาพในดานนี้ใหเพิ่มขึ้น 

บานเรือนที่อยูอาศัยที่อาจเกิดกับเด็กเล็ก

และผูสูงอายุภายในบานเรือน 

• เพิ่มจํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณใหเพียงพอ

ตอความตองการในการปองกันอัคคีภัย

ของชุมชนเพื่อสรางเสริมศักยภาพในดาน

นี้ใหเพิ่มขึ้น 

ปองกันตนเองและพื้นที่ของตนเอง 

• เพิ่มจํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณในการ

ปองกัน อัคคีภัยให เพียงพอตอความ

ตองการภายในชุมชน และฝกปฏิบัติการ

ใ ช ง า น เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ ห กั บ ผู นํ า ชุ ม ช น 

อาสาสมัครหรือประชาชนในพื้นที่ เพื่อ

สรางเสริมศักยภาพในดานนี้ใหเพิ่มขึ้น 

การลดความ

สูญเสยี 

จุดประสงค 

เพื่อลดระดับความสูญเสียที่เกิดจากความ

เสี่ยงใหนอยลงในทุกๆ ป 

จุดประสงค 

เพื่อควบคุมระดับการสูญเสยีจากความเสี่ยง

ที่เกิดจากอัคคีภัยใหคงอยูในระดับเดิมหรือ

ลดระดับความสูญเสยีลงใหไดในทุกๆ ป 

จุดประสงค 

เพื่อควบคุมระดับการสูญเสียไม ให เกิน

มาตรฐาน และ/หรือไมใหระดับความสูญเสีย

เหลานัน้เพิ่มขึ้นจากเดมิ 

จุดประสงค 

เพื่อควบคุมระดับการสูญเสียใหคงที่ และ/

หรือมุงหวังใหสามารถลดความสูญเสียจาก

เดมิใหนอยลง 

กิจกรรม 

• การจัดทําแผนฉุกเฉิน และการฝกซอม

แ ผ น ร ว ม ป ร ะ จํ า ป โ ด ย ก า ร ส ม มุ ติ

สถานการณใหมีความสมจริงโดยจัดใหมี

การอบรมดังกลาวกับประชาชนในพื้นที่

โดยการจัดการฝกอบรมการประเมิน

สถานการณ และเทคนิคในการทํางาน

ภายใตสถานการณฉุกเฉินเพื่อการฝกให

ผูนําชุมชน อาสาสมัครหรือประชาชนใน

พื้นที่ รับรูและเขาใจถึงหลักการในการ

บริหารเหตุอัคคีภัยขนาดใหญไดดีมาก

ย่ิงขึ้นเพื่อลดเวลาในการดับเพลิง ลดการ

กิจกรรม 

• พัฒนาแผนฉุกเฉินใหมีความนาสนใจตอ

การฝกซอม ควรมีแผนรวมประจําทุกๆ ป

และเนื่องจากพื้นที่นี้เปนเขตที่อยูอาศัย

หนาแนนและพาณิชยกรรม จําเปนตอง

เนนการปฏิบัติการใหมากขึ้น เพื่อเตรียม

ความพรอมในการรับมือตอการปองกัน

อัคคีภัย โดยการสมมุติสถานการณใหมี

ความสมจริง จัดใหมีการอบรมดังกลาว

กับผูนําชุมชน อาสาสมัคร หรือประชาชน

ที่สนใจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมาก เพื่อ

ฝกอบรมการประเมินสถานการณ และ

กิจกรรม 

• มุงกระตุนการจัดการพัฒนาการฝกซอม

แผนรวมประจําทุกๆ ป  เพื่อเนนการ

ปฏิบัติการใหมากขึ้น เตรียมความพรอม

ในการรับมือตอการปองกันอัคคีภัย โดย

การสมมุติสถานการณใหมีความสมจริง  

จัดใหมีการอบรมดังกลาวกับผูนําชุมชน 

อาสาสมัคร หรือประชาชนที่สนใจในพื้นที่

ที่มีความเสี่ยงมาก  เพื่อฝกอบรมการ

ประเมินสถานการณ และเทคนิคในการ

ทํางานภายใตสถานการณฉุกเฉินรวมทั้ง

การบริหารเหตุอัคคีภัยขนาดกลางใหกับ

กิจกรรม 

• เรงพัฒนาการจัดทําแผนฉุกเฉิน เพื่อการ

ฝกซอมแผนรวมประจําทุกๆ คร่ึงป เปน

การยํ้าการปฏิบัติการใหมีความถี่กวาใน

พื้นที่อื่น ๆ เพื่อความพรอมในการรับมือ

ตอการปองกันอัคคีภัย จัดใหมีการอบรม

ดังกลาวมุงเนนองคความรูและการพัฒนา

ในดานตางๆ ใหกับผูนําชุมชน อาสาสมัคร 

หรือประชาชนที่สนใจในพื้นที่ที่มีความ

เสี่ยงมาก  เพื่อฝกอบรมการประเมิน

สถานการณ และเทคนิคในการทํางาน

ภายใตสถานการณฉุกเฉินรวมทั้งการ
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ยุทธศาสตร 
พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการสงเสรมิศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการปรับปรุง

ศักยภาพการจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการอยางเรงดวน 

สูญเสยีในทุกๆ ดานไดเพิ่มขึ้น เทคนิคในการทํางานภายใตสถานการณ

ฉุกเฉินรวมทั้งการบริหารเหตุอัคคีภัย

ข น า ด ก ล า ง ใ ห กั บ ผู นํ า ชุ ม ช น แ ล ะ

อาสาสมัครภายในพื้นที่เพื่อประโยชนใน

การปองกันลดความสูญเสียภายในชุมชน

ใหไดมากที่สุด 

• จัดการฝกอบรมการประเมินสถานการณ 

แ ล ะ เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร ทํ า ง า น ภ า ย ใ ต

สถานการณฉุกเฉินเปนประจําทุกปเพื่อ

การฝกใหผูนําชุมชน อาสาสมัครหรือ

ประชาชนในพื้นที่ รับ รู และ เข า ใจถึ ง

หลักการในการบริหารเหตุอัคคีภัยขนาด

กลางถึงขนาดใหญไดดีมากย่ิงขึ้นเพื่อลด

เวลาในการดับเพลิง ลดการสูญเสียใน

ทุกๆ ดานไดเพิ่มขึ้น 

ผูนําชุมชนและอาสาสมัครภายในพื้นที่

เพื่อประโยชนในการปองกันลดความ

สูญเสยีภายในชุมชนใหไดดย่ิีงขึ้น 

• เ ร่ิ ม จั ด ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น

สถานการณ และเทคนิคในการทํางาน

ภายใตสถานการณฉุกเฉินเพื่อการฝกให

ผูนําชุมชน อาสาสมัครหรือประชาชนใน

พื้นที่ รับรูและเขาใจถึงหลักการในการ

บริหารเหตุอัคคีภัยขนาดกลางถึงขนาด

กลางถึงระดับอัคคีภัยขนาดใหญไดเพื่อ

ลดเวลาในการดับเพลงิ 

บริหารเหตุอัคคีภัยขนาดกลางใหกับผูนํา

ชุมชนและอาสาสมัครภายในพื้นที่เพื่อ

ประโยชนในการปองกันลดความสูญเสีย

ภายในชุมชน 

มุงเนนใหเกดิ

การมสีวน

รวมของ

ภาครัฐ 

เอกชน และ

ประชาชน 

เปนพื้นที่ที่ควรมีการสนับสนุนที่ภาครัฐ 

เอกชน และประชาชนควรมีสวนรวมที่จะ

ชวยกันพัฒนา เพื่อการเชื่อมโยงเครือขาย

ความร วมมื อกั บหน วยง านอื่ น ให เ กิ ด

ประสิทธิภาพอยางสูงสุด การที่ทุกภาคสวน

มีสวนในการชวยกันดูและรวมมือกันจัดการ

ในพื้นที่นั้นจะทําใหการจัดสรรทรัพยากรใน

การปองกัน และระงับอัคคีภัยระหวาง

หนวยงานมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นอีก

ดวย 

พื้นที่ เขตพาณิชยกรรม และที่ อยูอาศัย

หนาแนนควรมีการสนับสนุนการเชื่อมโยง

เครือขายความรวมมือกับหนวยงานอื่นให

เกดิประสทิธภิาพอยางสูงสุดในพื้นที่นั้น ทาง

ภาครัฐควรใหความสําคัญกับภาคประชาชน

และเอกชนที่ทํ าธุ รกิจภายในพื้นที่ ใหมี

จติสํานกึตอการปองกันพื้นที่ของตัวเอง โดย

ภาครัฐควรจัดสรรทรัพยากรในการปองกัน

ใหเพียงพอตอความตองการของพื้นที่ซึ่งถือ

วาเปนการสรางความปลอดภัยในพื้นที่ในตัว

ในพื้นที่นี้เปนเขตพาณิชยกรรม และที่อยู

อาศัยหนาแนนและเขตอุตสาหกรรมและ

คลังสินคาในพื้นที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย

จากการประกอบอาชีพตาง ๆ อาจถือไดวา

เปนเขตพื้นที่เศรษฐกิจหนาแนนอีกพื้นที่หนึ่ง

ที่มีอาคารพาณิชยยกรรมระดับสูงมากมาย 

แตดวยประชาชนมทีัศคตทิี่ต่ํามาก จึงควรให

ภาครัฐรวมมอืกับผูนําชุมชนในการสนับสนุน

การเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานอื่นใหเกดิประสทิธภิาพอยางสูงสุด 

เนื่องจากในพื้นที่นี้เปนเปนเขตพาณิชยกรรม

และที่อยูอาศัยหนาแนน เขตอุตสาหกรรม

และคลังสินคา ที่มีความสูงของอาคาร

คอนขางมาก ภายในพื้นที่จึงมีการประกอบ

กิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลายและเสี่ยงมาก

ขึ้นจากความสูงของอาคารเหลานั้น  จึงควร

ใหภาครัฐเปนหลักในการสนับสนุนการ

เชื่อมโยงเครือขายความรวมมือระหวาง

ภาครัฐ ประชาชน และเอกชน ให เกิด

ประสิทธิภาพอยางสูงสุด เนื่องจากพื้นที่มี
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

ยุทธศาสตร 
พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการสงเสรมิศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการปรับปรุง

ศักยภาพการจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการอยางเรงดวน 

ไปดวย รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรในการปองกัน 

และระงับอัคคีภัยระหวางหนวยงานให

สามารถใชรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

อยางเพยีงพอ 

ความหนาแนนของชุมชนและประชากรที่

คอนขางสูง ภาครัฐควรจัดสรรทรัพยากรใน

การปองกัน  รวมไปถึงจัดตั้ ง เจ าหนาที่

ควบคุมดูแลพื้นที่เสี่ยงสูงมากนี้เปนพิเศษ

อยางเพยีงพอตอความตองการในแตละพื้นที่

ดวย 
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ตาราง 7-7 ขอเสนอแนวทางปฏบิัตติามยุทธศาสตร พื้นที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัียเทศบาลนครอุดรธานี  

ยุทธศาสตร 
พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการสงเสรมิศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการปรับปรุง

ศักยภาพการจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการอยางเรงดวน 

การเพิ่มการ

ปองกัน

อัคคภีัย 

จุดประสงค 

พัฒนาทัศนคติและสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนภายในพื้นที่สงเสริม พัฒนา 

และกระตุนใหผูนําชุมชน ประชาชน ทุกภาค

สวนในพื้นที่มีความตระหนักตอปญหาและ

ความปลอดภัยของชุมชนตลอดเวลา 

จุดประสงค 

เพิ่มทัศนคติใหกับผูนําชุมชนและประชาชน

บางสวนที่ยังคงระดับต่ําในพื้นที่ใหมากขึ้น 

เพิ่มศักยภาพในการรับรู และเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติของประชาชน และภาคสวนตางๆ 

ภายในพื้นที่ใหมีความเขาใจตอการปองกัน

อัคคภีัยมากย่ิงขึ้น 

จุดประสงค 

เพิ่มทัศนคติใหกับผูนําชุมชนและประชาชน

บางสวนที่ยังคงอยูในระดับต่ําใหเสมอภาค

เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

ของผูนําชุมชนประชาชนภายในพื้นที่ใหมมีาก

ขึ้นตามลําดับ 

จุดประสงค 

ปรับทัศนคติใหกับผูนําชุมชนเพื่อกระจาย

ความรูตอใหกับประชาชนภายในพื้นที่เพื่อ

ความรับรูที่มรีะดับความใกลเคยีงกันในพื้นที่

นั้นๆ  เรงเพิ่มศักยภาพ และเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติของผูนําชุมชนใหมีความแข็งแกรง

มากย่ิงขึ้น 

กิจกรรม 

• เพื่ อการปรับระดับทัศนคติที่ มีความ

แตกตางกันมากภายในพื้นที่จึงควรมีการ

จัดการรณรงคประชาสัมพันธและสงเสริม

กิจกรรมที่เปนสวนกระตุนใหประชาชนได

เขาใจถึงความอันตรายของอัคคีภัยมาก

ย่ิงขึ้นรวมไปถึงปลูกจิตสํานึกสรางความ

ตระหนักเร่ืองการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยในพื้นที่ของตนและพื้นที่รอบ

ขาง 

• จัดการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การจัดการปองกันอัคคีภัย ใหยืดหยุน ไม

ซ้ําซอนและเปนฉบับเดยีวกันโดยแบงเร่ือง

ใหชัดเจนระหวาง การออกแบบ การ

กอสร า ง  และการ ใช อ าคาร เพื่ อ ให

ประชาชน ภาค รัฐ  และภาค เอกชน

กิจกรรม 

• ปรับระดับทัศนคติของประชาชนในพื้นที่

ใหมีความเทาเทียมกันเพื่อพรอมในการ

พัฒนากระบวนการการจัด รณรงค

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ใ ห ผู นํ า ข อ ง ชุ ม ช น 

ประชาชนและองคกรทั้ งภาครัฐและ

เอกชนของ ในแตละพื้นที่ ใหมี ความ

ตระหนักและรับรูถึงอันตรายจากอัคคีภัย

ภายในบานเรือน ชุมชน อาคารพาณิชย

อาคารสูง หรือโรงงานตางๆ ใหมีความรู

ความเขาใจการปองกันอัคคภีัยมากย่ิงขึ้น 

• จัดการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

เพื่อการจัดการปองกันอัคคภีัย ใหยืดหยุน 

ไมซ้ําซอน เขาใจงายและเปนฉบับเดยีวกัน

เพื่องายตอการใชประโยชน 

• จัดฝกอบรมเพื่อกระตุนและทบทวนให

กิจกรรม 

• เพื่อการปรับระดับทัศนคตใิหอยูในระดับที่

เทากันนั้นก็เพื่อการเตรียมพรอมสําหรับ

การกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการในการ

รับรูเร่ืองการปองกันอัคคีภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรมีการจัดการ

รณรงคประชาสัมพันธใหผูนําของชุมชน 

ประชาชนและองคกรทั้ งภาครัฐและ

เอกชนของ ในแตละพื้นที่ ใหมี ความ

ตระหนักและรับรูถึงอันตรายจากอัคคีภัย

ภายในบานเรือน ชุมชน อาคารพาณิชย

อาคารสูง หรือโรงงานตางๆ ใหมีความรู

ความเขาใจการปองกันอัคคภีัยมากย่ิงขึ้น 

• จัดฝกอบรมเพื่ อ เร งพัฒนาด านการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย สรางความรูกับ

ผูนําชุมชน อาสาสมัคร ประชาชนและทุก

กิจกรรม 

• เร งป รับการรับ รู ของ ผูนํ าชุมชนและ

ประชาชนภายในพื้นที่ผานการจัดรณรงค

ประชาสัมพันธใหผูนําของชุมชนในพื้นที่มี

ความตระหนักและรับรูถึงอันตรายจาก

อัคคีภัยภายในบานเรือน เพื่อนํากลับไป

กระตุนประชาชนภายในพื้นที่ใหมีความรู

ความเขาใจการปองกันอัคคภีัยที่เทาเทียม

กันในพื้นที่ชุมชนนั้นๆ มุงเนนการกระจาย

องคความรูดานการปองกันและบรรเทา

อัคคภีัยใหทั่วถงึภายในพื้นที่ 

• จัดฝกอบรมขึ้นพื้นฐานเพื่อเรงพัฒนาดาน

การปองกันและระงับ อัคคีภัย  สราง

ความรูกับผูนําชุมชนและ/หรืออาสาสมัคร

ของชุมชนให เกิดความตื่ นตัว ในการ

ปองกันตนเองและพื้นที่ของตนเอง 



124 

 

 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

ยุทธศาสตร 
พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการสงเสรมิศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการปรับปรุง

ศักยภาพการจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการอยางเรงดวน 

สามารถศึกษาและเขาใจถึงจุดประสงค

ของกฎหมายไดงายมากย่ิงขึ้น 

• จัดฝกอบรมและทบทวนความรูดานการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย สรางความรูกับ

ประชาชนและทุกภาคสวนใหเกิดความ

ตื่นตัวในการปองกันตนเอง โดยเฉพาะ

อันตรายจากอัคคีภัยในบานเรือนที่อยู

อาศัยที่อาจเกิดกับเด็กเล็กและผูสูงอายุ

ภายในบานเรือน 

• เพิ่มจํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณในการ

ปองกันอัคคีภัยในชุมชนเพื่อสรางเสริม

ศักยภาพในดานนี้ใหเพิ่มขึ้น 

ความรูดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

สรางความรูกับประชาชนและทุกภาคสวน

ใหเกิดความตื่นตัวในการปองกันตนเอง 

โดย เฉพาะ อันตรายจาก อัคคีภั ย ใน

บานเรือนที่อยูอาศัยที่อาจเกิดกับเด็กเล็ก

และผูสูงอายุภายในบานเรือน 

• เพิ่มจํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณในการ

ปองกันอัคคีภัยในชุมชนเพื่อสรางเสริม

ศักยภาพในดานนี้ใหเพิ่มขึ้น 

ภาคสวนใหเกดิความตื่นตัวในการปองกัน

ตนเอง โดยเฉพาะอันตรายจากอัคคีภัยใน

บานเรือนที่อยูอาศัยที่อาจเกิดกับเด็กเล็ก

และผูสูงอายุภายในบานเรือน 

• เพิ่มจํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณใหเพียงพอ

ตอความตองการในการปองกันอัคคีภัยใน

ชุมชนเพื่อสรางเสริมศักยภาพในดานนี้ให

เพิ่มขึ้น 

• เพิ่มจํานวนเคร่ืองมือ อุปกรณในการ

ปองกัน อัคคีภัยให เพียงพอตอความ

ตองการภายในชุมชน และฝกปฏิบัติการ

ใ ช ง า น เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ ห กั บ ผู นํ า ชุ ม ช น 

อาสาสมัครหรือประชาชนในพื้นที่ เพื่อ

สรางเสริมศักยภาพในดานนี้ใหเพิ่มขึ้น 

การลดความ

สูญเสยี 

จุดประสงค 

เพื่อลดระดับความสูญเสียที่เกิดจากความ

เสี่ยงใหนอยลงในทุกๆ ป 

จุดประสงค 

เพื่อควบคุมระดับการสูญเสยีจากความเสี่ยง

ที่เกิดจากอัคคีภัยใหคงอยูในระดับเดิมหรือ

ลดระดับความสูญเสยีลงใหไดในทุกๆ ป 

จุดประสงค 

เพื่อควบคุมระดับการสูญเสียไม ให เกิน

มาตรฐาน และ/หรือไมใหระดับความสูญเสีย

เหลานัน้เพิ่มขึ้นจากเดมิ 

จุดประสงค 

เพื่อควบคุมระดับการสูญเสียใหคงที่ และ/

หรือมุงหวังใหสามารถลดความสูญเสียจาก

เดมิใหนอยลง 
กิจกรรม 

• การจัดทําแผนฉุกเฉิน และการฝกซอม

แ ผ น ร ว ม ป ร ะ จํ า ป โ ด ย ก า ร ส ม มุ ติ

สถานการณใหมีความสมจริงโดยจัดใหมี

การอบรมดังกลาวกับประชาชนในพื้นที่

โ ด ย จั ด ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ก า รป ร ะ เ มิ น

สถานการณ และเทคนิคในการทํางาน

ภายใตสถานการณฉุกเฉินเพื่อการฝกให

กิจกรรม 

• จัดทํ า แผนฉุ ก เฉิ น  เพื่ อก ารจั ดการ

พัฒนาการฝกซอมแผนรวมประจําทุกๆ ป

และเนื่องจากพื้นที่นี้เปนเขตที่อยูอาศัย

หนาแนนและพาณิชยกรรม และเขตพื้นที่

อุ ต สา หก รรม  จํ า เป นต อ ง เน นก า ร

ปฏิบัติการใหมากขึ้น เพื่อเตรียมความ

พรอมในการรับมือตอการปองกันอัคคีภัย 

กิจกรรม 

• จัดทํ า แผนฉุ ก เฉิ น  เพื่ อก ารจั ดการ

พัฒนาการฝกซอมแผนรวมประจําทุกๆ ป 

เพื่อเนนการปฏิบัติการใหมากขึ้น เตรียม

ความพรอมในการรับมือตอการปองกัน

อัคคีภัย โดยการสมมุติสถานการณใหมี

ความสมจริง จัดใหมีการอบรมดังกลาว

กับผูนําชุมชน อาสาสมัคร หรือประชาชน

กิจกรรม 

• เรงพัฒนาการจัดทําแผนฉุกเฉิน เพื่อการ

ฝกซอมแผนรวมประจําทุกๆ คร่ึงป เปน

การยํ้าการปฏิบัติการใหมีความถี่กวาใน

พื้นที่อื่นๆ เพื่อความพรอมในการรับมือ

ตอการปองกันอัคคีภัย โดยการสมมุติ

สถานการณใหมคีวามสมจริง จัดใหมีการ

อบรมดังกลาวมุงเนนองคความรูและการ
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ยุทธศาสตร 
พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการสงเสรมิศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการปรับปรุง

ศักยภาพการจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการอยางเรงดวน 

ผูนําชุมชน อาสาสมัครหรือประชาชนใน

พื้นที่ รับรูและเขาใจถึงหลักการในการ

บริหารเหตุอัคคีภัยขนาดใหญไดดีมาก

ย่ิงขึ้นเพื่อลดเวลาในการดับเพลิง ลดการ

สูญเสยีในทุกๆ ดานไดเพิ่มขึ้น 

โดยการสมมุติสถานการณใหมีความ

สมจริง จัดใหมกีารอบรมดังกลาวกับผูนํา

ชุมชน อาสาสมัคร หรือประชาชนที่สนใจ

ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมาก  เพื่อฝกอบรม

การประเมินสถานการณ และเทคนิคใน

การทํางานภายใตสถานการณฉุกเฉิน

รวมทัง้การบริหารเหตุอัคคีภัยขนาดกลาง

ใหกับผูนําชุมชนและอาสาสมัครภายใน

พื้นที่เพื่อประโยชนในการปองกันลดความ

สูญเสยีภายในชุมชนใหไดมากที่สุด 

• จัดการฝกอบรมการประเมินสถานการณ 

แ ล ะ เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร ทํ า ง า น ภ า ย ใ ต

สถานการณฉุกเฉินเปนประจําทุกปเพื่อ

การฝกใหผูนําชุมชน อาสาสมัครหรือ

ประชาชนในพื้นที่ รับ รู และ เข า ใจถึ ง

หลักการในการบริหารเหตุอัคคีภัยขนาด

กลางถึงขนาดใหญไดดีมากย่ิงขึ้นเพื่อลด

เวลาในการดับเพลิง ลดการสูญเสียใน

ทุกๆ ดานไดเพิ่มขึ้น 

ที่สนใจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมาก เพื่อ

ฝกอบรมการประเมินสถานการณ และ

เทคนิคในการทํางานภายใตสถานการณ

ฉุกเฉินรวมทั้งการบริหารเหตุอัคคีภัย

ข น า ด ก ล า ง ใ ห กั บ ผู นํ า ชุ ม ช น แ ล ะ

อาสาสมัครภายในพื้นที่เพื่อประโยชนใน

การปองกันลดความสูญเสียภายในชุมชน

ใหไดดย่ิีงขึ้น 

• เ ร่ิ ม จั ด ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น

สถานการณ และเทคนิคในการทํางาน

ภายใตสถานการณฉุกเฉินเพื่อการฝกให

ผูนําชุมชน อาสาสมัครหรือประชาชนใน

พื้นที่ รับรูและเขาใจถึงหลักการในการ

บริหารเหตุอัคคีภัยขนาดกลางถึงขนาด

กลางถึงระดับอัคคีภัยขนาดใหญไดเพื่อ

ลดเวลาในการดับเพลงิ 

พัฒนาในดานตางๆ ใหกับผูนําชุมชน 

อาสาสมัคร หรือประชาชนที่สนใจในพื้นที่

ที่มีความเสี่ยงมาก เพื่อฝกอบรมการ

ประเมินสถานการณ และเทคนิคในการ

ทํางานภายใตสถานการณฉุกเฉินรวมทั้ง

การบริหารเหตุอัคคีภัยขนาดกลางใหกับ

ผูนําชุมชนและอาสาสมัครภายในพื้นที่

เพื่อประโยชนในการปองกันลดความ

สูญเสยีภายในชุมชน 

มุงเนนใหเกดิ

การมสีวน

รวมของ

ภาครัฐ 

เอกชน และ

ประชาชน 

เปนพื้นที่ที่ควรมีการสนับสนุนที่ภาครัฐ 

เอกชน และประชาชนควรมีสวนรวมที่จะ

ชวยกันพัฒนา และหาขอจุดออนของการ

เกดิความเสี่ยง เพื่อการเชื่อมโยงเครือขายใน

ความร วมมื อกั บหน วยง านอื่ น ให เ กิ ด

ประสิทธิภาพอยางสูงสุดในการจัดการพื้นที่

ควรมีการสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขาย

ความร วมมื อกั บหน วยง านอื่ น ให เ กิ ด

ประสิทธิภาพอยางสูงสุดในพื้นที่นี้นั้น ทาง

ภาครัฐควรใหความสําคัญกับภาคประชาชน

และเอกชนที่ทํ าธุ รกิจภายในพื้นที่ ใหมี

จติสํานกึตอการปองกันพื้นที่ของตัวเอง โดย

ในพื้นที่นี้เปนเขตพาณิชยกรรม และที่อยู

อาศัยหนาแนนและเขตชุมชนแออัดในพื้นที่มี

กิจกรรมที่หลากหลายจากการประกอบ

อาชพีตางๆ และการอยูอาศัยที่หนาแนนกวา

ในบริเวณอื่นๆ อาจถือไดวาเปนเขตที่อยู

อาศัยหนาแนนอีกดวย ทั้งยังประชาชนมีทัศ

เนื่องจากในพื้นที่นี้เปนเปนเขตพาณิชยกรรม

แ ล ะ ที่ อ ยู อ า ศั ย ห น า แ น น แ ล ะ เ ข ต

อุตสาหกรรมและคลังสินคา ภายในพื้นที่จึง

มีการประกอบกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย

ทั้งยังมีอาคารสูงมาก สวนจุดเดนของพื้นที่

คื อมีถนนที่ ก ว า ง เพียงพอ แตกลับถู ก
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ยุทธศาสตร 
พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการสงเสรมิศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการปรับปรุง

ศักยภาพการจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการ 

พื้นท่ีเสี่ยงท่ีตองการการพัฒนาศักยภาพ

การจัดการอยางเรงดวน 

อยางมีประสิทธิภาพ โดยการที่ทุกภาคสวน

มีสวนในการชวยกันดูแลปรับทัศนคติ และ

รวมมือกันจัดการในพื้นที่นั้นจะทําใหการ

จัดสรรทรัพยากรในการปองกัน และระงับ

อัคคีภัยระหวางหนวยงานไดเพิ่มมากขึ้นอีก

ดวย 

ภาครัฐควรจัดสรรทรัพยากรในการปองกัน

ใหเพียงพอตอความตองการของพื้นที่ซึ่งถือ

วาเปนการสรางความปลอดภัยในพื้นที่ในตัว

ไปดวย 

คติที่ต างกันมาก ทั้ ง ยังมีชุมชนแออัดที่

สามารถเขาถึงไดยากกวาในพื้นที่อื่นๆ เปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ ภาครัฐจึงควร

รวมมือกับผูนําชุมชนในการสนับสนุนการ

เชื่อมโยงเครือขายความรวมมอืกับหนวยงาน

อื่นใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด รวมทั้ง

การจัดสรรทรัพยากรในการปองกัน และ

ระงับอัคคภีัยระหวางหนวยงานใหสามารถใช

รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การ

จั ด ก า ร พื้ น ที่ เ ส น ท า ง ค ม น า ค ม ใ ห มี

ประสทิธภิาพเพิ่มขึ้นจากเดมิเปนตน 

อุปสรรคทางดานของการจราจรที่ไมเปน

ระเบยีบขัดขวางการปฏบิัตหินาที่  ภาครัฐจึง

ควรเปนหลักในการสนับสนุนการเชื่อมโยง

เครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ 

ประชาชน และเอกชน ใหเกิดประสิทธิภาพ

อยางสูงสุด เนื่องจากพื้นที่มีความหนาแนน

ของชุมชนและประชากรที่คอนขา งสู ง 

ภาครัฐควรจัดสรรทรัพยากรในการปองกัน 

รวมไปถึงจัดตั้งเจาหนาที่ควบคุมดูแลพื้นที่

เสี่ยงสูงมากนี้เปนพิเศษอยางเพียงพอตอ

ความตองการในแตละพื้นที่ดวย 
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ภาคผนวก 1 

ประมวลภาพการดําเนินงาน 

 

เขาพบหัวหนาสํานกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครนครราชสมีา เทศบาลนคร

อุดรธานแีละเจาหนาที่ เพื่อฟงบรรยายสรุปสถานการณและประสานขอมูลที่เกี่ยวของ  

การสํารวจขอมูลและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลพื้นฐาน 

การสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางในเขตเทศบาลนครขอนแกน เทศบาลนครนครราชสมีา และเทศบาลนครอุดรธาน ี
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การสํารวจภาคสนามและเก็บขอมูลจดุเกดิอัคคภีัยในเขตเทศบาลนครทัง้ 3 แหง 

การสัมภาษณเจาหนาที่ดับเพลงิเพื่อเก็บขอมูลทัศนคตขิองเจาหนาที่รัฐ ขอมูลดานความพรอมของบุคลากร และวัสดุ

อุปกรณในหนวยงาน 

การสัมภาษณประชาชนในดานพฤตกิรรมการรับรูตอเหตุอัคคภีัย 

 

การสัมภาษณผูนําชุมชนเพื่อเก็บขอมลูดานศักยภาพของชุมชนในการปองกันและบรรเทาเหตุอัคคภีัย 
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การจัดประชุมการประชุมรับฟงความคดิเห็น โครงการวจิัยการประเมนิพื้นที่เสี่ยงอัคคภีัยเขตเทศบาลนคร 

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืโดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมศิาสตร (จังหวัดอุดรธาน ีขอนแกน และนครราชสมีา) 
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ภาคผนวก 2 

เอกสารที่ใชในการสํารวจขอมูลภาคสนาม 
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(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

เอกสาร ผ2- 1 แบบสํารวจขอมูลอาคารและสิ่งปลูกสรางในเขตเทศบาลนคร 

แบบสํารวจขอมูลภาคสนาม จังหวัด........................................................................................................ 

BLOCK ID………………………….. 

BD_ID BD_Type BD_Class BD_High BD Ins Pop Fire Extin Smoke Alarm Note 

         

         

         

         

         

         

         

         

          

         

         

         

         

         

หัวจายน้ําดับเพลงิสาธารณะ....................................หัว//เครื่องสูบน้ําสาธารณะ................เครื่อง// แหลงน้ํา.......................แหง 
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คําอธบิายตาราง 

หัวตาราง Description คําอธบิาย 

BD_ID Building ID รหัสของอาคารแตละหลัง 

BD_Type Building Type ประเภทของอาคารแตละหลัง 

BD_Class Building Class ลักษณะอาคารแตละหลัง 

BD_High Building High จํานวนช้ันของแตละหลัง 

Pop Population จํานวนประชากรที่อาศัยอยูในอาคารแตละหลัง 

Fire Extin Fire Extinguisher ถังดับเพลงิแบบมอืถอืในอาคารแตละหลัง 

Smoke Alarm Smoke Alarm อุปกรณตรวจจับควันในอาคารแตละหลัง 

BD Ins Building Inspection อาคารที่ผานการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด 
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การลงรหัสเก็บขอมูล 

BD_Type Type BD_Class Class BD_High 

1 ที่อยูอาศัย 01 บานไม  

  02 บานปูน  

  03 บานครึ่งไมครึ่งปูน  

2 อาคารพาณิชย 01 รานคา  

  02 ที่อยูอาศัย  

  03 รานคาและที่อยูอาศัย  

3 สถานที่ราชการ 01 โรงเรยีน  

  02 โรงพยาบาล  

  03 เทศบาลนคร  

  04 สถานตีํารวจ  

  05 สถานดีับเพลงิ  

  06 หนวยงานราชการตางๆ  

  07 ศาสนสถาน  

  08 โบราณสถาน  

  09 สาธารณสถาน  

  10 สถานขีนสง  

  11 ศาลาที่พักอาศัย  

  12 อื่นๆ(ระบุ)  

4 โรงงาน

อุตสาหกรรม 

01 โรงงานผลติผลเกษตรกรรม  

  02 โรงงานผลติสารเคม/ี

สารพษิ 

 

  03 โรงงานผลติภัณฑ  

  04 โรงงานอื่นๆ  

5 โรงแรม 01 โรงแรม  

6 หางสรรพสนิคา 01 หางสรรพสนิคา  

7 ตลาด 01 ตลาดสดเปดโลง  

  02 ตลาดสดปดทบึ  

8 สถานเีช้ือเพลงิ 1 สถานที่เก็บเช้ือเพลงิ  
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BD_Type Type BD_Class Class BD_High 

  2 สถานที่บรรจุเช้ือเพลิง  

  3 สถานบีรกิารเช้ือเพลงิ  

  4 โรงกลั่นน้ํามัน  

9 โกดัง 1 โกดังสนิคาขนาดใหญ  

  2 คลังเก็บวัตถุดบิตดิไฟ  

10 โรงส ี 1 โรงส ี  

  2 โรงเลือ่ย  

12 คลังเช้ือเพลงิ 1 คลังเช้ือเพลงิ  

  2 คลังวัตถุระเบดิ  

  3 ระบบขนสงวัตถุไวไฟทางทอ  

13 สถานจีายไฟ 1 สถานจีายไฟยอย  

14 ทาอากาศยาน 1 ทาอากาศยาน  

15 การแสดง 1 การละเลนมหรสพ  

  2 สถานบันเทงิ  
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

เอกสาร ผ2- 2 แบบสํารวจขอมูลสถานดีับเพลงิในเขตเทศบาลนคร 

 

แบบสํารวจขอมูลภาคสนาม จังหวัด........................................................................................................ 

ช่ือ ชุมชน/สถานดีับเพลงิ................................................................. 

Sta_ID Sta_Name Fire 

Fighter 

Fire 

Truck 

Risk_Ass Volunteer Guard Officer_Prac People_Prac Phone Radio Residence Funds Note 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

คําอธบิายหัวตาราง 

หัวตาราง Description คําอธบิาย 

Sta_ID Station ID รหัสชุมชน/สถานดีับเพลงิ 

Sta_Name Station Name ช่ือชุมชน/สถานดีับเพลงิ 

Fire Fighter Fire Fighter จํานวนเจาหนาดับเพลงิ 

Fire Truck Fire Truck จํานวนรถดับเพลงิ 

Risk_Ass Risk Assessment มรีะบบประเมนิความเสี่ยงและขอมูลที่ประชาชน

รับทราบเพื่อจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ 

Volunteer Volunteer การมสีวนรวมของของภาคประชาชนที่เกี่ยวของในพื้นที่ 

เชน มีอาสาสมัคร,อปพร.โครงการจัดการพบิัตอิัคคีภัย 

Guard Guard การจัดใหมบีุคคลากรเฝาระวังในเขตพื้นที่และแจงเหตุได 

Officer_Prac Officer Practice Plan ความถี่ในการซอมแผนปองกันและระงับอัคคภัียของ

เจาหนาที่ 

People_Prac People Practice Plan ความถี่ในการซอมแผนปองกันและระงับอัคคภัียของ

ประชาชน 

Phone Phone Number หมายเลขโทรศัพทในเขตรับผิดชอบในพื้นที่ประเมนิที่

ประชาชนรับทราบโดยงาย 

Radio  Radio Broadcast มรีะบบแจงเตอืนประชาชนหากเกดิอัคคีภัย เชน เสยีง

ตามสาย,หอกระจายขาวและไซเรน 

Residence Residence มแีผนจัดซื้อที่พักพงิและจัดการสําหรับผูประสบอัคคภัีย 

Funds Funds มกีองทุนสนับสนุน สงเคราะหผูประสบอัคคภัียของ

ชุมชน 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

เอกสาร ผ2- 3 แบบนําสัมภาษณผูนําชุมชน 

แบบนําสัมภาษณ 

สําหรับผูใหญบานหรอืผูนําชุมชน 

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนคร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการ

ประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมศิาสตร (จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

จัดทําโดย:  ศูนยภูมภิาคเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (ภาคเหนอื) คณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  
โทร. 053-943580 หรือ 053-943587 โทรสาร. 053-943580 

เสนอ:  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ชื่อชุมชน...........................................................หมูบาน......................................... 

ตําบล..............................อําเภอ................................จังหวัด.................................. 

ตอนท่ี 1 การปองกันการเกดิอัคคีภัย 

1. ชุมชนมีระบบการประเมินความเสี่ยงและขอมูลจําเปนที่ประชาชนสามารถรับทราบไดโดยงายเพื่อ

การบรหิารจัดการความเสี่ยงอัคคภัียในเขตพื้นที่หมูบานหรือไม 

  มี …………………………………………………………  ไมม ี

2. ชุมชนมแีผนการปองกันอัคคภัียของชุมชนหรอืไม 

  มี …………………………………………………………  ไมม ี

3. ประชาชนมกีารรับรูดานการปองกันความเสี่ยงการเกดิอัคคภัียหรอืไม อยางไร 

  มี …………………………………………………………  ไมม ี

4. ภาคประชาชนมสีวนรวมในกจิกรรมอะไรบางในเขตพื้นที่หมูบาน 

  อาสาสมัคร อปพร. 

  โครงการจัดการภัยพบิัติโดยใชชุมชนเปนฐาน (CBDRM) 

  อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................. 

  ไมม ี

ตอนท่ี 2 การตอบโตอัคคีภัย 

1. การฝกซอมดานอัคคภัียของประชาชนในเขตพื้นที่หมูบาน 

  ไมมหีรอืมากกวาสามปตอครัง้   มสีามปตอครัง้ 

  มปีละ 1 ครัง้ หรอืมากกวา   มสีองปตอครัง้ 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

2. หมายเลขโทรศัพทรับแจงเหตุเพลงิไหมในเขตพื้นที่หมูบานที่ประชาชนสามารถรับทราบไดโดยงาย 

  มี (โปรดระบุ).....………………………………………  ไมม ี

3. ระบบแจงเตอืนประชาชนที่มใีนเขตพื้นที่หมูบานหากเกิดอัคคภัีย 

  เสยีงตามสาย หรอืหอกระจายขาว  ไซเรน 

  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...................................  ไมม ี

4. ระยะเวลาที่รถดับเพลงิใชในการเดนิทางมาถงึสถานที่เกดิเหตุ 

  ภายในเวลา 8 นาที  ระหวาง 8-12 นาท ี

  ระหวาง 12-15 นาที  นานกวา 15 นาที 

ตอนท่ี 3 การบรรเทาชวยเหลอืเมื่อเกดิอัคคีภัย 

1. แผนการจัดพื้นท่ีพักพงิและการจัดการสําหรับผูประสบอัคคภัียในเขตพื้นท่ีหมูบาน (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  การจัดสรางหรอืจัดหาที่พักช่ัวคราว สําหรับผูประสบภัยที่ไมมทีี่พักอาศัย 

  การจัดหาหองน้ําไวคอยบรกิาร 

  การซอมแซมที่อยูอาศัยที่ไดรับความเสยีหาย 

  การอพยพผูประสบอัคคีภัยและยายกลับ 

  การจัดใหมหีนวยแพทยเคลื่อนที่และการรักษาพยาบาล 

  อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................. 

  ไมม ี

2. กองทุนสนับสนุน สงเคราะหผูประสบอัคคีภัยของหมูบาน 

  มี ไดจาก............................................................  ไมมี 

ตอนท่ี 4 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอัคคีภัย 

1. การรณรงค หรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยและอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัยใน

หมูบานของทาน 

  มี …………………………………………………………  ไมม ี

2. การไดรับการอบรมเกี่ยวกับการดับเพลงิเบื้องตน 

  มี …………………………………………………………  ไมม ี

3. การสํารวจความเสี่ยงและตรวจตราเพื่อเฝาระวัง ปองกัน และขจัดตนเหตุของการเกิดอัคคีภัยใน

หมูบานของทาน (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  จุดที่เสี่ยงตอการเกดิอัคคภัีย 

 ลักษณะการใชเช้ือเพลงิ 

 การเก็บรักษาวัตถุไวไฟ 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

 มกีารตรวจสอบสภาพของเคร่ืองใชไฟฟาและสภาพของสายไฟฟาภายในบานเรือน 

 มกีารตรวจสอบสภาพของเคร่ืองดับเพลงิไมนอยกวาหกเดอืนตอหน่ึงคร้ัง 

 จัดใหมกีารตรวจสอบการติดต้ังเคร่ืองดับเพลงิใหอยูในสภาพท่ีดอียูเสมอ 

 จัดติดต้ังอุปกรณดับเพลงิท่ีเห็นไดชัดเจนและสามารถหยิบใชงานไดสะดวกโดยไมมสีิ่งกดีขวาง 

 ใหมกีารดูแลรักษาอุปกรณดับเพลงิและการตรวจสอบใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดอียางนอยเดอืนละ

หน่ึงคร้ัง หรือตามระยะเวลาท่ีผูผลติอุปกรณน้ันกําหนด 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................ 

 ไมม ี

4. มกีารกําหนดจุดนัดพบหรอืจุดรวมพลในเขตพื้นที่หมูบาน 

  ม.ี.........จุด   ไมม ี

5. มีการกําหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนดานการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับอัคคีภัยในหมูบานของ

ทาน (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  การรณรงคลดการเผาขยะ หรอืปาหญาแหง 

  การจัดทําแนวกันไฟ 

  การเก็บรักษาเครื่องมอื อุปกรณในการปองกัน และระงับอัคคภัีย 

  การใชไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา 

  การสรางความตระหนักถงึอันตรายจากอัคคีภัย 

  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

  ไมม ี

ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิในการจัดการความเสี่ยงอัคคีภัยภายในหมูบาน 

1. ดานโครงสราง ขัน้ตอนระเบยีบและกฎหมาย 

............................................................................................................................. ................. 

2. ดานบุคลากร 

.............................................................................................................................................. 

3. ดานงบประมาณ 

............................................................................................................................. ................. 

4. ดานวัสดุอุปกรณ 

............................................................................................................................. ................. 

5. ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

.............................................................................................................................................. 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

เอกสาร ผ2- 4 แบบนําสัมภาษณประชาชน 

แบบประเมนิ 

การรับรูและทัศนคตขิองประชาชนตอการเกดิอัคคีภัย 

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนคร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการ

ประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมศิาสตร (จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

จัดทําโดย:  ศูนยภูมภิาคเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (ภาคเหนอื) คณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  
โทร. 053-943580 หรือ 053-943587 โทรสาร. 053-943580 

เสนอ:  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ชื่อชุมชน...........................................................หมูบาน......................................... 

ตําบล..............................อําเภอ................................จังหวัด.................................. 

ตอนที ่1 การปองกันและระงับอัคคภีัยโดยทั่วไป 

1. อัคคภัีย หรือภัยท่ีเกดิจากเพลงิไหม หมายถงึ สาธารณภัยประเภทหน่ึงท่ีเกดิจากไฟ 

  ใช  ไมใช 

2. อัคคีภัยเกิดจากการรวมตัวกันของ 3 องคประกอบ ไดแก เช้ือเพลิง ความรอน และออกซิเจน ในสภาวะท่ี

เหมาะสม 

  ใช  ไมใช 

3.  เช้ือเพลงิท่ีทําใหเกดิการลุกไหมมี 3 สถานะ ไดแก ของแข็ง ของเหลว และกาซ 

  ใช  ไมใช 

4. เชื้อเพลงิท่ีมสีถานะของแข็ง เชน ถานหนิ ไม กระดาษ ผา 

  ใช  ไมใช 

5. เชื้อเพลงิท่ีมสีถานะของเหลว เชน นํ้ามันเช้ือเพลงิ นํ้ามันปรุงอาหาร แอลกอฮอล 

  ใช  ไมใช 

 

6. เชื้อเพลงิท่ีมสีถานะกาซ เชน กาซหุงตม (LPG) กาซธรรมชาติ (NGV) กาซไฮโดรเจน 

  ใช  ไมใช 

7. ความรอนเปนสิ่งท่ีทําใหอุณหภูมขิองเช้ือเพลงิสูงขึ้นถงึจุดติดไฟ ทําใหเกดิปฎกิริิยาสันดาป 

  ใช  ไมใช 

8. ออกซเิจนเปนตัวทําใหเกดิการเผาไหม ย่ิงมอีอกซเิจนมากเช้ือเพลงิก็ย่ิงติดไฟด ี

  ใช  ไมใช 

9. การระงับอัคคภัียสามารถทําไดโดยการกําจัดเช้ือเพลงิ การกําจัดออกซเิจน และการลดอุณหภูมิ 

  ใช  ไมใช 
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 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

10. การเคลื่อนยายเช้ือเพลงิออกจากกองเพลงิเปนการกําจัดเช้ือเพลงิ 

  ใช  ไมใช 

11. การกําจัดเช้ือเพลงิทําไดโดยการแยกวัสดุติดไฟออกเพื่อใหสะดวกในการดับไฟ 

  ใช  ไมใช 

12. การฉีดนํ้า หรือสารปกคลุมอื่น ๆ เพื่อไปคลุมบริเวณเพลิงไหม เปนการกําจัดออกซิเจนทําใหจํานวนออกซิเจนใน

อากาศมปีริมาณตํ่าลง จนไมเกดิการลุกไหม 

  ใช  ไมใช 

13. นํ้าเปนตัวลดอุณหภูมขิองวัสดุท่ีไหมไฟ เพราะหางาย สะดวก มคีาใชจายไมสูง 

  ใช  ไมใช 

14. เพลิงท่ีเกิดขึ้นจากวัสดุติดไฟท่ัวไป เชน ไม ผา กระดาษ พลาสติก ฯลฯ สามารถดับไดดวยการใหความเย็น โดย

การฉดีนํ้าเปนฝอย หรือฉดีพุงตรงไปยังเพลงิน้ัน ๆ 

  ใช  ไมใช 

ตอนท่ี 2 การปองกันและระงับอัคคีภัยในบานพักอาศัย 

1. ติดต้ังอุปกรณตรวจจับควันอัตโนมัติบริเวณภายในหองนอนและทางเดนิหนาหองนอน อยางนอยช้ันละ 1 ชุด 

  ไมรู       รู  

 ( ∆ เคยปฎบัิติ                 ∆ ไมเคยปฎบัิติ) 

2. จัดเตรียมถังดับเพลงิมอืถอืขนาดท่ีสามารถใชไดสะดวก อยางนอย 1 ชุด จัดเตรียมใหมีชองทางออกจากอาคารท่ี

สามารถใชไดทุกเวลา 

   ไมรู       รู 

  ( ∆ เคยปฎบิัติ                 ∆ ไมเคยปฎบิัต)ิ 

3. หนาตางท่ีติดต้ังเหล็กดัด ตองมชีองเปดไดอยางนอย 1 บาน ทุกหอง 

   ไมรู       รู 

  ( ∆ เคยปฎบิัติ                 ∆ ไมเคยปฎบิัต)ิ 

4. หม่ันตรวจสอบสภาพพื้นท่ีท่ีมคีวามเสี่ยง ไดแก หองครัว หองบูชาพระ หองเก็บของ 

   ไมรู       รู 

  ( ∆ เคยปฎบิัติ                 ∆ ไมเคยปฎบิัต)ิ 

5. อยาเก็บวัสดุไวไฟ นํ้ามันกาด ทินเนอร ไวในบานเปนจํานวนมาก 

   ไมรู       รู 

  ( ∆ เคยปฎบิัติ                 ∆ ไมเคยปฎบิัต)ิ 
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6. ไมขดีไฟ ไฟแช็ค ใหเก็บไวในท่ีมดิชิด ระวังเด็กนําไปเลน 

   ไมรู       รู 

  ( ∆ เคยปฎบิัติ                 ∆ ไมเคยปฎบิัต)ิ 

7. หลกีเลี่ยงการทํางานพรอมกันหลาย ๆ อยาง เชน พูดโทรศัพทขณะปรุงอาหาร ฯลฯ 

   ไมรู       รู 

  ( ∆ เคยปฎบิัติ                 ∆ ไมเคยปฎบิัต)ิ 

8. อยาสูบบุหร่ีบนเตียงนอนและกอนเขานอนใหตรวจสอบและปดอุปกรณไฟฟา เตาแกส 

   ไมรู       รู 

  ( ∆ เคยปฎบิัติ                 ∆ ไมเคยปฎบิัต)ิ 

ตอนท่ี 3 การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงแรม/ อาคารสูง 

1. กอนเขาพักภายในอาคารควรศึกษาเร่ืองตําแหนงบันไดหนีไฟ เสนทางหนีไฟ ทางออกจากตัวอาคาร การติดต้ัง

อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย รวมท้ังศึกษาคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหม และการหนีไฟ

อยางละเอียด 

  ไมรู       รู 

 ( ∆ เคยปฎบัิติ                 ∆ ไมเคยปฎบัิติ) 

2. ขณะอยูในอาคารควรหาทางออกฉุกเฉนิ 1-2 ทางท่ีใกลหองพัก และศึกษาเสนทางดังกลาว 

  ไมรู       รู 

 ( ∆ เคยปฎบัิติ                 ∆ ไมเคยปฎบัิติ) 

3. กอนเขานอนควรวางกุญแจหองพัก ไฟฉายฉุกเฉนิ หนากากปองกันไอรอน และควันพษิไวใกลกับเตียง 

   ไมรู       รู 

  ( ∆ เคยปฎบิัติ                 ∆ ไมเคยปฎบิัต)ิ 

4. เมื่อตองประสบเหตุเพลิงไหมถาเพลิงสามารถดับไดใหดับทันที ถาไมสามารถดับไดใหหาตําแหนงสัญญาณเตือน

เพลงิไหม เปดสัญญาณเตอืน แลวหนีออกจากอาคารตามทางหนีไฟแลวโทรศัพทแจงหนวยดับเพลงิทันที 

   ไมรู       รู 

  ( ∆ เคยปฎบิัติ                 ∆ ไมเคยปฎบิัต)ิ 

5. เมื่อไดยนิสัญญาณเตอืนเพลงิไหมใหรีบหาทางหนีออกจากอาคารตามทางหนีไฟท่ีใกลท่ีสุดทันที 

   ไมรู       รู 

  ( ∆ เคยปฎบิัติ                 ∆ ไมเคยปฎบิัต)ิ 

6. ถาเพลิงไหมในหอง ภายในอาคาร ใหหนีออกมาแลวปดประตูหองทันที และรีบแจงเจาหนาท่ีดูแลอาคารเพื่อ

โทรศัพทแจงหนวยดับเพลงิ 

   ไมรู       รู 

  ( ∆ เคยปฎบิัติ                 ∆ ไมเคยปฎบิัต)ิ 



145 

 

 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงอัคคีภัยเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

(จังหวัดขอนแกน นครราชสมีา และอุดรธานี) 

7. ถาเพลิงไหมนอกหอง ภายในอาคาร กอนจะหนีออกมาใหวางมือบนประตู หากประตูมีความเย็นอยูคอย ๆ เปด

ประตูแลวหนีไปยังทางหนีไฟฉุกเฉนิท่ีใกลท่ีสุด 

   ไมรู       รู 

  ( ∆ เคยปฎบิัติ                 ∆ ไมเคยปฎบิัต)ิ 

8. ถาเพลงิไหมอยูบริเวณใกล ๆ ประตูจะมีความรอน หามเปดประตูเด็ดขาด ใหโทรศัพทเรียกหนวยดับเพลิง พรอม

หาผาเช็ดตัวชุปนํ้าใหเปยกปดทางเขาออกของควัน ปดพัดลม เคร่ืองปรับอากาศและสงสัญญาณขอความ

ชวยเหลือทางชองหนาตาง 

   ไมรู       รู 

  ( ∆ เคยปฎบิัติ                 ∆ ไมเคยปฎบิัต)ิ 

9. เมื่อตองเผชิญกับควันไฟท่ีปกคลุม ใหใชวธีิคลานตํ่าหนีไปยังทางฉุกเฉนิ เพราะอากาศยังบริสุทธ์ิอยูดานลาง (เหนือ

พื้นหอง) 

   ไมรู       รู 

  ( ∆ เคยปฎบิัติ                 ∆ ไมเคยปฎบิัต)ิ 

10. การหนีออกจากตัวอาคาร อยาใชลิฟทขณะเกิดเพลิงไหมเด็ดขาด เพราะลิฟทจะหยุดทํางานเนื่องจากไมมี

กระแสไฟฟาและใหใชบันไดหนีไฟภายนอกอาคารเทาน้ัน 

   ไมรู       รู 

  ( ∆ เคยปฎบิัติ                 ∆ ไมเคยปฎบิัต)ิ 
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