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ในการดำเนินงานเพือ่ ให้ได้มาตรฐาน
การป้องกันอัคคีภยั ขัน้ พืน้ ฐาน ผูบ้ ริหารสถาน
ประกอบการ ควรวางแผนงานดังต่อไปนี้
(1) จัดคนรับผิดชอบ หน่วยงานต้อง
แต่งตัง้ คณะทำงานขึน้ มาเป็นทางการ โดยคำสัง่
ของผู้บริหารสูงสุดขององค์การเป็นลายลักษณ์
อักษรในการจัดทำแผนแม่บทการป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั (ธรรมนูญความปลอดภัย) ซึง่ ควร
มีผเู้ ชีย่ วชาญด้านอัคคีภยั จากภายนอกเข้าร่วม
ในคณะทำงานนีด้ ว้ ย เพือ่ ให้แผนสามารถนำไป
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ
หลักสำคัญในการบริหารบุคลากร ต้อง

ตั้งเป้าหมายให้คนในองค์การสามารถดำเนิน
การเองได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และมี
นโยบายชัดเจนต่อเนือ่ ง
(2) ตรวจสอบงบประมาณ ควรตรวจ
สอบงบประมาณที่มีอยู่แล้ว หรือคาดว่าจะมี
เพิม่ เติมมาในอนาคต เพือ่ จะได้เลือกแผนการ
ทำงานทีเ่ หมาะสมได้โดยทันที เช่น
2.1 ถ้ามีงบประมาณมากเพียงพอ ให้จดั
หาอุปกรณ์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามมาตรฐาน
โดยทันที จากนัน้ จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีใ่ ห้
รูแ้ ละเข้าใจวิธใี ช้อปุ กรณ์เหล่านัน้ พร้อมกำหนด
บทบาทบุคลากรเพือ่ ทำการบริหารแผนป้องกัน

อัคคีภยั อย่างสมบูรณ์
2.2 มีงบประมาณปานกลาง ให้จัดซื้อ
อุปกรณ์เท่าทีจ่ ำเป็น และตัง้ งบประมาณผูกพัน
ระยะปานกลาง (ภายใน 3-5 ปี) สำหรับจัดซือ้
อุปกรณ์ทเ่ี หลือ แต่ตอ้ งใช้งบประมาณบางส่วน
ทีม่ นี น้ั จัดการฝึกอบรมบุคลากร
พึ ง ระลึ ก ไว้ เ สมอว่ า “คนนำเครื่อง”
หมายถึง คนมีความรูส้ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ดกี ว่าคน
มีเครื่องมือมากมายแต่ใช้ไม่เป็น
2.3 มีงบประมาณน้อย ควรใช้ไปในการ
พัฒนาบุคลากรเป็นลำดับแรก โดยจัดให้มกี าร
ฝึกอบรมพร้อมกับทำการรณรงค์ให้ความรูแ้ ละ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันระงับอัคคีภยั เพือ่ ให้
บุคลากรในหน่วยงานสามารถใช้อปุ กรณ์ทม่ี อี ยู่
แล้วให้เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ และเข้าใจขัน้
ตอนการปฏิบตั เิ มือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน โดยกำหนด
ตารางการปฏิบตั เิ ป็นทางการ
(3) ตรวจอาคารสถานที่ สำรวจอาคาร
ในหน่วยงานทั้งหมดโดยคณะทำงานที่ได้รับมอบ
หมายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยจากภายนอกแล้วปรับปรุงระบบ
ความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ดังรายการต่อไปนี้
3.1 หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิง
ไหม้หรือภยันตรายต่างๆ แล้วกำหนดแผนการ

แก้ไขเป็นรูปธรรมอย่างสม่ำเสมอ
3.2 จัดตัง้ กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน ให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากมีอยู่แล้วให้ปรับปรุงตามความเหมาะสม
3.3 หาจุดรวมพล (Assembly Area) ที่
สามารถรองรับการอพยพได้อย่างเหมาะสม
(ไม่นอ้ ยกว่าสองจุด แต่ไม่เกินสีจ่ ดุ ) หากมีอยู่
แล้วให้ปรับปรุงบำรุงรักษา
3.4 หาเส้นทางอพยพหนีไฟทั้งบุคคล
และทรัพย์สินจากทุกๆ จุดของอาคาร แล้วจัด
ทำแผนผังเพื่อประชาสัมพันธ์
3.5 หาเส้นทางการจราจรในอาคารที่
สามารถใช้ได้เมือ่ เกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยกำหนด
ทิศทางการจราจร บริเวณทีจ่ อดรถดับเพลิง รถ
บันได ฯลฯ จำนวนประตูรว้ั ทางเข้า-ออกและ
ประตูฉกุ เฉินหากทางเข้า-ออกใช้ไม่ได้ เป็นต้น

3.6 จุดติดตัง้ อุปกรณ์ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถานที่และ
งบประมาณ เช่น เครือ่ งตรวจจับควัน/ความร้อน
(Smoke/Heat Detector) สัญญาณแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ (Fire Alarm) หัวฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
(Sprinkler) แผงควบคุมระบบเตือนภัย (Fire
Control Panel) ไฟฉุกเฉิน (Emergency light)
สามารถใช้งานได้หรือไม่ ฯลฯ
3.7 จุดติดตัง้ อุปกรณ์ดบั เพลิง ทัง้ เพลิง
ไหม้เบือ้ งต้นคือ ถังดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) และเพลิงไหม้ขน้ั รุนแรง (ระบบสาย
ฉีดน้ำดับเพลิง) แหล่งเก็บน้ำสำรอง ปัม้ น้ำดับ
เพลิง (อ้างอิงกฎหมายทีบ่ งั คับใช้หรือมาตรฐาน
ซึ่งเป็นที่ยอมรับ)
3.8 จุดติดตัง้ อุปกรณ์ชว่ ยชีวติ อืน่ ๆ อาทิ
รอกหนีไฟ (Fire Escape Device) เพือ่ ช่วยชีวติ
คนติดไฟในอาคารสูง ท่อผ้าหนีไฟ (Chute)
เครือ่ งช่วยหายใจ (SCBA) เบาะลมช่วยชีวติ (Air

Cushion) ขวาน ค้อนปอนด์ เปลหาม หน้ากาก
ฉุกเฉิน เชือก บันไดลิงทีเ่ คลือ่ นย้ายได้ ฯลฯ
3.9 ป้ายความปลอดภัย (Safety Sign)
และป้ายประชาสัมพันธ์ภยันตรายต่างๆ เช่น
ป้ายทางออก (Exit) ป้ายทางหนีไฟ (Fire Exit)
ป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ป้ายจุด
ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ป้ายจุดติดตั้งสัญญาณ
แจ้งเหตุฉกุ เฉิน
3.10 ระบบการติดต่อสือ่ สาร เพือ่ ให้ทกุ
คนในหน่วยงานได้รับข่าวสารฉุกเฉินโดยทันที
เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว วิทยุสอ่ื สาร

ระบบโทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์มอื ถือ โทรทัศน์
วงจรปิด รถกระจายเสียง เครือ่ งขยายเสียงทีใ่ ช้
แบตเตอรี่ เป็นต้น ให้สำรวจว่ามีจำนวนเท่าใด
เพียงพอหรือไม่ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากระบบสือ่ สารทีด่ ี
จะทำให้การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
(4) ตรวจสอบซ้ำ ทุกหน่วยงานจะต้อง
มีแผนการป้องกันและระงับอัคคีภยั อยูแ่ ล้ว แต่
อาจไม่ได้นำมาปฏิบตั ิ หรือแผนฯ นัน้ อาจจะไม่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันที่
ทุกองค์การกำลังมุง่ เน้นไปสูเ่ ป้าหมายแห่งการ
เป็นหน่วยงานคุณภาพ ดังนัน้ จึงควรนำแผนฯ
เดิมมาวิเคราะห์และหาทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
อย่างเป็นรูปธรรมแล้วนำมาปฏิบตั ไิ ด้ทนั ทีโดย
มุง่ เน้นการพึง่ พาตนเองและการมีสว่ นร่วมของ
บุคลากรทุกคน
(5) เสริมแผนใหม่ การจัดทำแผนการ

ป้องกันและระงับอัคคีภยั ในองค์การขึน้ ใหม่นน้ั
ประกอบกับความเหมาะสมของทรัพยากรในหน่วย
งานและประชาคมเครือข่าย มีกระบวนการ คือ
1. วางระบบ (Policy Guideline)
2. ทำตามระบบ (Implement the Guideline)
3. วัดผล/ทบทวน/ตรวจสอบ (Evaluate/
Monitor/Review)
4. ปรับปรุงระบบ (PDCA, CQI, Innovation)

ทัง้ นี้ จะต้องมีการประเมินผลด้วยตนเอง
ตลอดเวลาเพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือ พร้อมรับ
การประเมินและรับรองโดยองค์กรภายนอกที่
เกีย่ วข้อง ในรายละเอียดของแผนฯ ควรครอบ
คลุมถึงผูร้ บั ผิดชอบและกำหนดวันเวลาทำงาน
ไว้ดว้ ยอย่างชัดเจน
(6) มุ่งทำไปให้ต่อเนื่อง (CQI : Continuous Quality Improvement) ความล้มเหลว
ของโครงการหรือแผนใดๆ ก็ตาม มักจะมีปจั จัย
สำคัญอยู่ที่การขาดความต่อเนื่อง พฤติกรรม
หลักคือ “งด” “เลือ่ น” “แชเชือน” และ “บิด
เบือนเป้าหมายเดิม” ดังนัน้ หากหน่วยงานใด
ปรารถนาจะประสบความสำเร็จในการเป็นองค์
การปลอดอัคคีภัยอันเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ขององค์การที่มีมาตรฐานสากลก็ควรหาลู่ทาง
ปฏิบตั ใิ ห้แผนฯ ทีว่ างไว้อย่างดีแล้วนัน้ ดำรงและ
ดำเนินไปได้อย่างต่อเนือ่ งและตลอดไป เฉกเช่น
“การหายใจของมนุษย์” หยุดเมื่อใดหมายถึง
ตายเมื่อนั้น
ทัง้ นี้ ในการวางแผนจัดทำระบบป้องกัน
อัคคีภัยดังกล่าว สามารถศึกษาแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องเพิ่มเติมได้จากข้อกำหนดตาม
กฎหมายหรือมาตรฐานซึง่ เป็นทีย่ อมรับ โดยขอ
คำปรึกษาได้จากหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้องหรือ

ผูเ้ ชีย่ วชาญการวางแผนป้องกันอัคคีภยั โดยตรง
พึงระลึกไว้ว่า ระบบที่ดีขึ้นอยู่กับความ
จริงใจของผู้บริหาร อย่าหวังพึ่งประกันภัยแต่
ประการเดียว เนื่องจากชีวิตผู้คนหากต้องสูญ
เสียไปจากเหตุอัคคีภัยก็ไม่สามารถจะทดแทน
ด้วยทรัพย์สนิ เงินทอง ทีส่ ำคัญ บริษทั ประกันภัย
ในปัจจุบนั ได้เพิม่ ความเข้มงวดในการพิจารณา
ความเสีย่ งของอาคารสถานทีท่ ท่ี ำประกัน หาก
สถานประกอบการใดมีระบบป้องกันอัคคีภัย
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงก็จะได้ส่วนลด
ในการส่งเบี้ยประกัน
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม อาคารสถานที่
ควรได้รบั การปกป้องให้รอดพ้นจากอัคคีภยั (มี
ความเสี่ยงในระดับใดก็ต้องป้องกันตามอัตรา
ความเสีย่ งนัน้ หรือสูงกว่า) ตราบทีเ่ ราไม่อาจจะ
ทราบล่วงหน้าได้วา่ อัคคีภยั จะเกิดขึน้ กับสถาน
ประกอบการของตัวเองเมื่อไหร่ เจ้าของหรือผู้
บริหารต้องเตรียมพร้อมอยูต่ ลอดเวลา อย่าลืม
ว่า ไฟไหม้ไม่บอกล่วงหน้า แต่เวลามา จะมาเร็ว
มาก การเตรียมการรับมือไม่อาจทำได้ภายใน
สองสามวันก่อนเกิดเหตุ แต่จะต้องวางแผนกัน
ตัง้ แต่เริม่ ประกอบกิจการเลยทีเดียว เพือ่ ทีเ่ รา
จะสามารถตรวจสอบความพร้อมได้เป็นระยะ
ตามมาตรฐานกำหนดหรือตามต้องการ

