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“ไฟ” เปนพลังงานชนิดหนึง่ ซึง่ กอใหเกิด
ประโยชนตอ มนุษยอยางมหาศาล เพราะไฟเปน
ตนกําเนิดของพลังงานตางๆ ที่มนุษยนาํ ไปใช
ในชีวิตประจําวัน แตไฟอาจกอใหเกิดภัยอยาง
มหันตได หากขาดความรูหรือขาดความระมัด
ระวังในการใชและควบคุมดูแลแหลงกําเนิดไฟ
ประชาชนทัว่ ไปควรรูภ ยันตรายจากไฟไหมเพือ่
จะไดมีแผนการควบคุมการใชไฟ การใชความ
รอนอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย พรอมทั้ง
เรียนรูวิธีการปองกันและระงับอัคคีภัยเพื่อลด
ภยันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ สิง่ ควรรูไ ดแก ภยันตราย
จากไฟไหม การปองกันและระงับอัคคีภยั วิธใี ช
เครือ่ งดับเพลิง ขัน้ ตอนทัง้ 4 เมือ่ มีไฟไหม หลัก
5 ตองปองกันไฟ และความรูเบื้องตนเพื่อพน
อัคคีภยั รวมถึงการใชแกสปลอดภัย 10 วิธี โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ภยันตรายจากไฟไหม
 ไฟไหมจะมีความมืดปกคลุม
 ไฟไหมจะมีแกสพิษและควันไฟ
 ไฟไหมจะมีความรอนสูงมาก

ไฟไหมลุกลามรวดเร็วมาก ระยะการ
เกิดไฟไหมมี 3 ระยะ ดังนี้
 ไฟไหมขน
ั้ ตน ระยะตัง้ แตเห็นเปลวไฟ
จนถึง 4นาที สามารถดับไดโดยใชเครือ่ งดับเพลิง
เบื้องตน แตผูใชตองเคยฝกอบรมการใชเครื่อง
ดับเพลิงมากอนจึงจะมีโอกาสระงับเหตุไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
 ไฟไหมขั้ นปานกลางถึงรุนแรง ระยะ
ตัง้ แตไฟไหมไปแลว 4 นาที ถึง 8 นาที อุณหภูมิ
สูงมาก (มากกวา 400 องศาเซลเซียส) หากจะ
ใชเครื่องดับเพลิงเบื้องตนตองมีความชํานาญ
และมีอุปกรณจาํ นวนมากเพื่อการใชงานอยาง
เพียงพอ ควรใชระบบดับเพลิงขัน้ สูงจึงจะมีความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงกวา
 ไฟไหมขน
ั้ รุนแรง ระยะเวลาไฟไหมตอ
เนื่องเกิน 8 นาทีไปแลว และยังมีเชื้อเพลิงอีก
มาก อุณหภูมิสูงกวา 600 องศาเซลเซียส ไฟ
จะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอยางรุนแรงและ
รวดเร็ว การดับเพลิงจะตองใชผูที่ไดรับการฝก
พรอมอุปกรณในการระงับเหตุขั้นรุนแรง


การปองกันและระงับอัคคีภัย
คําขวัญ “ปองกันอยาใหเกิด ประเสริฐสุด”
โดยมีขนั้ ตอนปฏิบตั สิ าํ หรับการปองกันและระงับ
อัคคีภยั ดังนี้
 กําจัดสาเหตุทา
ํ ใหเกิดอัคคีภยั ไดแก
 ความประมาทในการใชเชือ
้ เพลิง การ
ใชความรอน การใชกระแสไฟฟา ฯลฯ
 อุบต
ั เิ หตุทงั้ โดยธรรมชาติและเกิดจาก
การกระทําของมนุษย
 ติดตอลุกลาม การนําความรอน การ
พาความรอน การแผรังสีความรอน

SAFET Y LIFE 1

ลุกไหมขนึ้ เองจากการทําปฏิกริ ยิ าทาง
เคมี การหมักหมมอินทรียส าร การวางเพลิงทัง้
ทางตรงและทางออม
 คุมเขตลุกลาม โดยใหรีบระงับยับยั้ง
ไฟดวยการทําความเขาใจในหลักการพื้นฐาน
“3-4-6 รหัสสูไ ฟ”
เลข 3 หมายถึง องคประกอบของไฟ
(Component of Fire ) ซึง่ มีอยู 3 ประการ ไดแก


1. ออกซิเจน (Oxygen) ไมตา่ํ กวา 16%
(ในบรรยากาศปกติทวั่ ไปมีปริมาณออกซิเจนอยู
ประมาณ 21%)
2. เชื้อเพลิง (Fuel) สวนเปนไอ (เชือ้ เพลิง
ไมมีไอ ไฟไมติด)
3. ความรอน (Heat) เพียงพอทําใหเกิด
การลุกไหม
ไฟจะลุกติดเมือ่ องคประกอบ 3 ประการ
ดังกลาวขางตนทําปฏิกริ ยิ าทางเคมีตอ เนือ่ งเปน
ลูกโซ (Chemical Chain Reaction)
การปองกันไฟคือการกําจัดองคประกอบ

ของไฟ เชนเดียวกับการดับไฟก็เปนการกําจัด
องคประกอบของไฟซึ่งมีอยางนอย 3 วิธี คือ
1. ทําใหอับอากาศ ขาดออกซิเจน
2. ตัดเชือ้ เพลิง กําจัดเชือ้ เพลิงใหหมดไป
3. ลดความรอน ทําใหเย็นตัวลง
เมื่ อองค ประกอบการเกิ ดไฟไม ครบก็
เทากับเปนการตัดปฏิกริ ยิ าลูกโซทางเคมีไปในตัว
เลข 4 หมายถึง ประเภทของไฟ (Class
of Fire) ซึง่ มีอยู 4 ประเภท คือ A B C D ซึง่ เปน
ขอกําหนดมาตรฐานสากล
ไฟประเภท A มีสัญลักษณเปนรูปตัว A

สีขาวหรือดําอยูใ นสามเหลีย่ มสีเขียว ไฟประเภท
A คือไฟเกิดจากเชือ้ เพลิงทีม่ ลี กั ษณะเปนของแข็ง
เชื้อเพลิงธรรมดา เชน ฟน ฟาง ยาง ไม ผา ปอ
นุน ดาย กระดาษ พลาสติก หนังสัตว รวมทั้ง
ตัวเราเอง วิธดี บั ไฟประเภท A ดีทสี่ ดุ ไดแก การ
ลดความรอน (Cooling) โดยใชนา้ํ
ไฟประเภท B มีสัญลักษณเปนรูปตัว B
สีขาวหรือดําอยูใ นรูปสีเ่ หลีย่ มสีแดง ไฟประเภท
B เปนไฟเกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนของ
เหลวและกาซ เชน น้าํ มันทุกชนิด แอลกอฮอล
ทินเนอร ยางมะตอย จารบี และกาซติดไฟทุก
ชนิด เปนตน วิธดี บั ไฟประเภท B คือ การกําจัด
ออกซิเจน ทําใหอับอากาศโดยคลุมดับดวยผง
เคมีแหงหรือฟองโฟม (Foam)
ไฟประเภท C มีสัญลักษณเปนรูป C
สีขาวหรือดํา อยูในวงกลมสีฟา ไฟประเภท C
คือไฟทีเ่ กิดจากเชือ้ เพลิงทีม่ ลี กั ษณะเปนของแข็ง
ที่มีกระแสไฟฟาไหลอยู เชน อุปกรณไฟฟาทุก
ชนิด การอารค การสปารก วิธีดับไฟประเภท
C ดีที่สุด ไดแก ตัดกระแสไฟฟาแลวจงใชกาซ
คารบอนไดออกไซด หรือน้ํายาเหลวระเหยที่
ไมมี CFCไลออกซิเจนออกไป
ไฟประเภท D มีสญ
ั ลักษณเปนรูปตัว D สี
ขาวหรือดําอยูใ นดาว 5 แฉกสีเหลือง ไฟประเภท
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เครือ่ งดับเพลิงชนิดกรดโซดา

เครื่องดับเพลิงชนิดฟองโฟม

D คือไฟทีเ่ กิดจากเชือ้ เพลิงทีม่ ลี กั ษณะเปนโลหะ
และสารเคมีติดไฟ เชน วัตถุระเบิด ปุยยูเรีย
(แอมโมเนียมไนเตรต) ผงแมกนีเซียม ฯลฯ วิธี
ดับไฟประเภท D ดีทสี่ ดุ คือ การทําใหอบั อากาศ
หรือใชสารเคมีเฉพาะ (หามใชนา้ํ เปนอันขาด)
ซึ่ งตองศึกษาหาขอมูลแตละชนิดของสารเคมี
หรือโลหะนั้นๆ
เลข 6 หมายถึง เครื่องดับเพลิงแบบมือ
(Portable Fire Extinguishers)
เครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือหรือหลายคน
ชอบเรียก เครือ่ งดับเพลิงแบบยกหิว้ มีประโยชน
ในการระงับไฟเบือ้ งตน ไมควรฉีดถาไมเห็นแสง
ไฟ เครือ่ งดับเพลิงมีมากกวา 20 ชนิด แตควรรู
เปนหลักมี 6 ชนิด ดังตอไปนี้
1. เครื่ องดับเพลิงชนิดกรดโซดา (Soda
Acid) นิยมบรรจุในถังสีแดงไมมสี าย ไมมคี นั บีบ
เวลาใช ต องทําให หลอดบรรจุ กรดโซดาแตก
(โดยการทุบปุม เหนือถัง) เพือ่ ทําปฏิกริ ยิ ากับน้าํ
เกิดแกสขับดัน ใหถอื ถังคว่าํ ลงแลวน้าํ จะพุง ผาน
หัวฉีดเขาดับไฟซึง่ ยุง ยากซับซอน ตรวจสอบยาก
ปจจุบนั ไมนยิ มใชและไมมจี าํ หนายในเมืองไทย
แลว แตในตางประเทศยังคงมีใชอยู ใชดับไฟ
ประเภท A อยางเดียว
2. เครื่องดับเพลิงชนิดฟองโฟม (Foam)
บรรจุในถังทีม่ นี า้ํ ยาโฟมผสมน้าํ แลวอัดแรงดันไว
(นิยมใชโฟม AFFF บรรจุในถังอะลูมเิ นียมสีครีม
หรือถังสแตนเลส มีหวั ฉีดเปนหัวฝกบัว) เวลาใช
ใหถอดสลักและบีบคันบีบ แรงดันจะดันน้าํ ผสม
โฟมผานหัวฉีดฝกบัวพนออกมาเปนฟองกระจาย
ไปปกคลุมบริเวณทีเ่ กิดไฟไหม ทําใหอบั อากาศ
ขาดออกซิเจนและลดความรอน ใชดบั ไฟประเภท
B และ A
3. เครื่ องดับเพลิงชนิดน้ําสะสมแรงดัน
(Water Pressure) บรรจุนา้ํ อยูใ นถัง (นิยมใชถงั

เครือ่ งดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด

เครื่องดับเพลิงชนิด Halotron

เครือ่ งดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง

เครือ่ งดับเพลิงชนิดน้าํ สะสมแรงดัน

การทดสอบประสิทธิภาพการดับเพลิงประเภทตางๆ ของเครือ่ งดับเพลิงยกหิว้

สแตนเลส ในตางประเทศใชถังกันสนิมสีแดง)
โดยอัดแรงดันน้าํ เขาไวซงึ่ เปนทีม่ าของชือ่ เรียก
“เครื่องดับเพลิงน้ําสะสมแรงดัน” ใชดับไฟ
ประเภท A
4. เครื่องดับเพลิงชนิดกาซคารบอน
ไดออกไซด ห รื อ CO 2 (Carbon dioxide)
เปนถังดับเพลิงสีแดง (ตางประเทศใชถังสีดาํ )
ทนแรงดันสูงประมาณ 800-1,200 ปอนดตอ
ตารางนิว้ ภายในบรรจุกา ซคารบอนไดออกไซด
ไว ที่ปลายสายฉีดมีลักษณะเปนกระบอกหรือ
กรวย เวลาฉีดจะมีเสียงดังเล็กนอยพรอมกับพน
หมอกหิมะออกมาไลความรอนและออกซิเจน
ออกไป ควรใชภายในอาคารที่ ตองการความ
สะอาด โดยฉีดเขาใกลฐานของไฟใหมากที่สุด
ประมาณ 1.5-2 เมตร เมือ่ ใชงานแลวจะไมมสี งิ่
สกปรกหลงเหลือ ใชดับไฟประเภท C และ B
5. เครื่ องดั บเพลิ งชนิ ดผงเคมี แห ง
(Dry Chemical) เปนถังดับเพลิงสีแดง (ในตาง
ประเทศใชถังสีฟา) ภายในบรรจุผงเคมีซึ่ งมี
หลายชนิดหลายคุณภาพไวในถังแลวอัดแรงดัน
เขาไป เวลาใชผงเคมีจะถูกดันออกไปคลุมไฟ
ทําใหอับอากาศ ควรใชภายนอกอาคารเพราะ
ผงเคมีเปนฝุน ละอองฟุง กระจายทําใหเกิดความ
สกปรก และเปนอุปสรรคในการเขาผจญเพลิง

อาจทําใหอปุ กรณไฟฟาราคาแพงเสียหายได ใช
ดับไฟประเภท B ไดดี และเนื่องจากผงเคมีไม
เปนสือ่ ไฟฟาจึงสามารถใชดับไฟประเภท C ได
ปลอดภัย (แตอปุ กรณไฟฟาอาจเสียหาย) สวน
การดับไฟประเภท A ตองมีความชํานาญและ
ควรใชนา้ํ ดับเถาถานหลังจากลมเปลวไฟและเพลิง
มอดลง ทัง้ นี้ คนสวนใหญนยิ มใชเครือ่ งดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแบบเอนกประสงคเพราะสามารถใช
ดับไฟประเภท ABC ในเครื่องเดียวกัน
6. เครื่องดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย
ฮาโลตรอน (Halotron) เปนถังดับเพลิงสีเขียว
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ที่อยูในถัง ถาลดลงต่าํ กวา 80 % จะตองนําไป
อัดเพิม่ เติม
การบํารุงรักษาเครือ่ งดับเพลิง
เครือ่ งดับเพลิงเปนอุปกรณสาํ คัญตอชีวติ
และทรัพยสนิ เปนอยางยิง่ จึงควรไดรบั การดูแล
เอาใจใสใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในระยะยาวนาน แนวปฏิบตั ิในการบํารุงรักษา
เครื่องดับเพลิง ไดแก
1. อยาติดตัง้ อุปกรณดบั เพลิงไวในทีท่ มี่ ี
อุณหภูมสิ งู มีความชืน้ หรือเกิดความสกปรกได
งาย เชน ตากแดด ตากฝน ติดตัง้ ใกลจดุ กําเนิด
ความรอนตางๆ อาทิ หมอตมน้าํ เครือ่ งจักรทีม่ ี
ความรอนสูง เตาหุงตม หองอบตางๆ เปนตน
2. ทําความสะอาดตั วถั งและอุ ปกรณ
ภายในบรรจุนา้ํ ยาเหลวระเหยที่ไมมีสาร CFC
(Chlorofluorocarbons) มีหลายชื่อหลายยี่หอ
โดยนํามาใชแทนที่ เครื่ องดับเพลิงถังสีเหลือง
ภายในบรรจุนา้ํ ยาเหลวระเหยชนิดโบรโมคลอโร
ไดฟลูออโร (BCF) หรือทีร่ จู ักกันดีในชือ่ Halon
ซึง่ เปนสาร CFC (Chlorofluorocarbons) ชนิดหนึง่
ใชดับไฟไดดีแตเปนสารพิษ ปจจุบันองคการ
สหประชาชาติประกาศใหเลิกผลิตพรอมทั้งให
ทุกประเทศลดการใชจนหมดสิน้ เนือ่ งจากเปน
สารทําลายสิง่ แวดลอมโลก ในบางประเทศเชน
ออสเตรเลียถือวาเปนสิง่ ผิดกฎหมาย เครือ่ งดับ
เพลิงฮาโลตรอนใชดบั ไฟประเภท C และ B สวน
ไฟประเภท A ตองมีความชํานาญ สามารถฉีด
ใชไดไกลกวากาซคารบอนไดออกไซดออกไซด
คือระยะ 3-4 เมตร

สาระนารูบางประการเกี่ยวกับเครื่อง
ดับเพลิง
การตรวจสอบแรงดันในถังดับเพลิง
ในกรณีเครือ่ งดับเพลิงมีมาตรวัดแรงดัน
(Pressure Gauge) ตองดูทเี่ ข็ม “เข็มตัง้ ยังใชได
เข็มเอียงซายไมไดการ” หากแรงดันตก เข็มจะ
เอียงมาทางซาย ตองรีบนําไปเติมแรงดันทันที

อยาติดตั้งไวใหคนเขาใจผิด คิดวายังใชได การ
ตรวจสอบนี้ควรเปนหนาที่ของผูดูแลบริเวณที่
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงนั้นๆ ควรตรวจสอบอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง
หากเครือ่ งดับเพลิงไมมีมาตรวัดแรงดัน
(Pressure Gauge) เชน เครือ่ งดับเพลิงชนิดกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ใชวธิ ชี งั่ น้าํ หนักกาซ

ประกอบ (สายฉีด หัวฉีด ฯลฯ) เปนประจําและ
สม่าํ เสมอ (อยางนอยเดือนละครั้ง) เพื่อใหดูดี
มีระเบียบและพรอมใชงาน
3. หากเปนเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี
แหง ควรเคลือ่ นผงเคมีทบี่ รรจุอยูภ ายในโดยยก
ถังพลิกคว่าํ พลิกหงาย 5-6 ครัง้ หรือจนแนใจวา
ผงเคมีแหงไมจบั ตัวเปนกอนอยางนอยเดือนละครัง้
4. ตรวจสอบสลากวิธีใช ปายบอกจุด
ติดตั้ง ปายแสดงกําหนดการบํารุงรักษาและผู
ตรวจสอบ (Maintenance Tag) ใหสามารถอาน
ออกไดชดั เจนตลอดเวลา หากไดตรวจสอบและ
บํารุงรักษา ตามที่กลาวมานี้แลว อุปกรณจะมี
อายุยืนยาว สามารถใชไดไมตา่ํ กวา 5 ป
การติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิง
ใหติดตั้งสูงจากพื้น วัดระยะถึงสวนที่สูง
ทีส่ ดุ ของเครือ่ งดับเพลิงจะตองไมเกิน 140 ซ.ม.
สําหรับถังดับเพลิงขนาดเบา น้าํ หนักรวมไมเกิน
10 ก.ก. เพือ่ ใหทกุ คนสามารถหยิบใชไดสะดวก
และติดตั้งสูงไมเกิน 90 ซ.ม.สําหรับถังขนาด
หนัก พรอมติดตัง้ ปายชีต้ าํ แหนงไวเหนือเครือ่ ง
ดับเพลิงเพื่อใหมองเห็นไดชัดเจนในระยะไกล
จากทุกมุมมอง และทั้ งกลางวันและกลางคืน
เครือ่ งดับเพลิงทุกเครือ่ งทีต่ ดิ ตัง้ ในประเทศไทย
ตองมีรายละเอียดเปนภาษาไทยดวย และตอง
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ภาพ

มีปายระบุระยะเวลาการตรวจสอบบํารุงรักษา
(Maintenance Tag) ทีเ่ ครือ่ งดับเพลิงทุกเครือ่ ง
ทัง้ นี้ กําหนดใหตรวจสอบอยางนอยเดือนละครัง้
หมายเหตุ
 เครือ
่ งดับเพลิงแบบสะสมแรงดันจะมี
ประสิทธิภาพในการดับไฟสูง ใน 10 วินาทีแรก
เทานั้น (ระยะเวลารวมใน 1 ถัง สวนใหญจะมี
ประมาณ 20 วินาที) กอนฉีดใชจงึ ควรมัน่ ใจวา
จะฉีดไดถกู เปาหมาย
 กอนนําเครือ
่ งดับเพลิงไปใช ตองมัน่ ใจ
วาเครือ่ งดับเพลิงนัน้ ใชได และตองใชใหตรงกับ
ประเภทของไฟ
 ระวังอันตรายจากแกสพิษ ควันไฟและ
การขาดอากาศหายใจ
 ไมควรเขาดับไฟคนเดียว
 ไมมั่นใจ อยาเสี่ยง!
“เดินชิดขวา” ทิศทางการเดินอยาง
ปลอดภัยของคนไทย
เปนกฎสากลในเรือ่ งทิศทางการเดินอยาง
ปลอดภัย นั่นคือ ใหเดินสวนทิศทางรถยนตวิ่ง
ประเทศไทยเรา รถวิง่ ชิดซาย คนจึงจะตองเดิน
ชิดขวาเพื่อใหสามารถมองเห็นกันทั้งคนทั้งรถ
อีกทัง้ ในกรณีฉุกเฉินทีม่ ีฝูงชนจํานวนมาก การ

ขั้นตอน

ทองจําใหขึ้นใจ

การหิว้ ถัง

สีน่ วิ้ เรียงชิดติดกัน
จับใตคันบีบดานลาง
หันสายฉีดไปดานหนา

การนําพา

แลวพาไป

ขอสังเกตและขอควรระวัง
หามยกหิ้วทีโ่ คนสายฉีดเพราะอาจทําใหหกั ขาด จนใชงานไมได

ควรนําไปที่เกิดเหตุ 2 ถัง เพื่อสํารอง ถาระงับไมอยูในถังเดียว

มองหาเปาหมาย

พอเห็นแสงไฟ

ไมเห็นแสงไฟอยาฉีด

การเขาดับ
ระยะหาง

ใหเขาเหนือลม
ระยะเหมาะสม

หากเขาใตลม กาซพิษควันไฟจะถูกพัดเขาหาตัว
3 ถึง 4 เมตร ถาเปนชนิดกาซคารบอนไดออกไซด 1.5 ถึง 2 เมตร

การดึงสลัก

ดึงสลักออกมา

หมุนใหเสนพลาสติกที่คลองสลัก ขาดกอน

ยกปลายสาย

ยกสายฉีดตรงหนา

จับปลายสาย

จับปลายใหมั่น

บีบคันบีบ

บีบคันบีบฉับพลัน

สายหัวฉีด

สายหัวฉีดไปมา

สายหัวฉีดเพื่อใหสารดับไฟจากถัง ครอบคลุมฐานของไฟ

การเล็ง

เปาหมายตรงหนา

ตามองเปาหมาย กมหรือยอตัวเล็กนอยเพื่อหลบควัน/ความรอน

เปาหมาย

ฉีดที่ฐานไฟ

ดับใหสนิท

ดับไดแนนอน

ควรสังเกตใหแนใจวา จะนําสายฉีดออกใชไดอยางไร
จับปลายสายฉีดใหแนน
บีบคันบีบอยางแรง และตอเนื่อง

ฉีดกลบฐานของไฟ

ตองแนใจวาไฟดับ กอนถอยออกจากที่เกิดเหตุ

หนีภยั จะไดรบั ความปลอดภัยมากขึน้ ไมสบั สน
และไมเกิดการชนหรือกีดขวางทางกัน
คนไทยทุกคนควรตระหนักและปฏิบตั เิ ปน
ไปในแนวทางเดียวกันนี้ ไดแก “รถวิ่งชิดซาย
คนเดินชิดขวา” (เมือ่ สวนทางกัน) และในยาม
วิกฤติจาํ เปนจะตองเคลือ่ นยายผูค นจํานวนมาก
ในสถานที่คับแคบ ใหใชคาํ วา “เดินชิดขวาแถวเรียงเดีย่ ว-หามดึง-หามดัน-หามผลักหามแซง-กมตัวต่ํา” (ในกรณีมคี วัน)
แนวทางการลดความสูญเสีย
ลดความสูญเสียโดยใช 3 ขัน้ ตอน ไดแก
สํารวจตรวจตรา จัดหาเครื่องมือ ฝกปรือผูใช
1. สํารวจตรวจตรา
1.1 อุปกรณเตือนภัย
 เครือ
่ งดักจับควัน (Smoke Detectors)
 เครือ
่ งดักจับความรอน (Heat Detectors)
 สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm)
 แผงควบคุ ม อุ ป กรณ เตื อนภั ย (Fire
Control Panel) โดยจะตองมีทีมดับเพลิงคอย
ตอบสนอง (ERT: Emergency Response Team)
 โทรทัศนวงจรปด (Close-circuit TV)
1.2 อุ ปกรณ ส องสว างในกรณี ฉุ กเฉิ น
(Emergency Light)

1.3 อุปกรณดบั เพลิงอัตโนมัติ
 หัวฉีดน้า
ํ อัตโนมัติ (Sprinkler)
1.4 อุปกรณดับเพลิงประจําอาคาร
 ระบบทอยืน (Stand pipe)
 หัวรับน้า
ํ ดับเพลิง (Inlet Valve)
 ปมน้า
ํ ดับเพลิง (Fire Pump)
 ทางจายน้า
ํ (Fire Hydrant)
 แหลงเก็บน้า
ํ สํารอง (Water Tank)
 ม วนสายยางดั บเพลิ งในวงล อ (Fire
Hose Reel)
2. จัดหาเครือ่ งมือ
เมือ่ สํารวจแลววายังขาดสิ่งใดควรจัดซื้อ
จัดหาตามความเหมาะสม
3. ฝกปรือผูใ ช
 เมือ
่ มีอปุ กรณแลว จะตองฝกอบรมให
บุคลากรมีความรู โดยเนนวา “อยาเพียงชม
สาธิตแลวคิดวารู คนจะรูจ ะตองฝก”
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ตองจัดทําแผนฉุกเฉินและทําการฝก
ซอมตามแผนนั้นๆ โดยสม่ําเสมอ อยางนอย
ปละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 10 เทีย่ ว ทุกๆ พืน้ ที่ และทุกๆ
แผนก ทัง้ กลางวันและกลางคืน โดยปรับเปลีย่ น
เหตุ การณ สมมุ ติ ไปเรื่ อยๆ พร อมกั บทําการ
ประเมินอยางตอเนื่อง
ขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ งั้ 4 เมือ่ มีไฟไหม
1. พบเหตุ (Discovering Fire)
เมื่อพบเหตุเพลิงไหม ใหแจงเหตุพรอม
ชวยคนที่อยูในอันตราย
2. แจงเหตุ (Raise the Alarm)
แจงใหผูอยูใกลที่เกิดเหตุรับรูและไปกด
สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm) และ
ทําการดับไฟ
3. ระงับเหตุ (Extinguish the Fire)
ผูท รี่ วู า มีเหตุเพลิงไหมจะตองเขาชวยกัน
ดับไฟ (ควรฝกใชเครือ่ งดับเพลิงใหเปนทุกคน)
และปฏิบตั ติ ามแผนฉุกเฉิน
4. หนีไฟ (Escape)
ผูไ มมหี นาทีเ่ กีย่ วของกับการดับไฟ ใหรบี
หนีทางชองหนีไฟที่ปลอดภัยซึง่ มีการเตรียมไว
อยางนอย 2 ทาง ใหหนีลง อยาหนีขึ้น หากมี
กลุม ควัน ใหคลานต่าํ แลวไปรวมตัวทีจ่ ดุ รวมพล
เพือ่ ตรวจสอบจํานวนคนวาออกมาครบหรือยังมี
ติดคางในอาคาร
ทัง้ นี้ จุดนัดพบทีเ่ หมาะสมควรมีลกั ษณะ
1. ใกลและสะดวกตอการอพยพมากทีส่ ดุ
2. กวางขวางเพียงพอรับผูอพยพพรอม
หนวยชวยเหลือและทรัพยสินที่เคลื่อนยายมา
3. หลี กเลี่ ยงการข ามถนนหรื อเข าไป
วุน วายบนถนนจนอาจเกิดอันตราย
4. จะตองปลอดภัยจากควันไฟ เปลวไฟ
แรงระเบิด


หลักการ “5 ตอง เพือ่ ปองกันไฟ”
กฎระเบียบ “5 ตอง เพือ่ ปองกันไฟ” ทีใ่ ช
ในบาน สถานประกอบการ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป
ประกอบดวย ตองจัดใหเรียบรอย ตองคอยซอม
บํารุง ตองมุงทําตามกฎ ตองลดความขัดแยง
และตองรวมแรงเตรียมพรอม (อาจใชกฎเหล็ก
5ส ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ
สรางนิสัย มาประยุกตใช)
1. ตองจัดใหเรียบรอย จัดบานเรือน
สถานที่ทาํ งาน ที่อยูอาศัยใหเรียบรอย อยาให
รกรุงรัง ระวังเรื่องการเดินสายไฟฟา การเก็บ
เชือ้ เพลิง และการใชความรอน โดยควรคํานึงถึง
ทางหนีเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉินดวยซึง่ อยางนอยตอง
มี 2 ทาง และไมมีสิ่งกีดขวาง
2. ตองคอยซอมบํารุง ดูแลเอาใจใส
อุ ปกรณ ไฟฟ า เครื่ องจั กรกล เครื่ องมื อหรื อ
อุปกรณที่ กอใหเกิดความรอนใหอยู ในสภาพ
สมบูรณและปลอดภัยเสมอ
3. ตองมุง ทําตามกฎ ตองศึกษาและทํา
ความเขาใจกฎแหงความปลอดภัยแลวปฏิบัติ
ตาม อาทิ ไมปลอยใหเด็กเลนไฟ ไมจดุ ธูปเทียน
บูชาพระโดยไมดแู ล ไมสบู บุหรีใ่ นทีห่ า มสูบ ไม
เผาขยะมูลฝอยโดยไมควบคุม ฯลฯ
4. ตองลดความขัดแยง ความขัดแยง
ความไมรกั ไมสามัคคีกนั ในชุมชน คือ มหันตภัย
ควรสรางความกลมเกลียวใหเกิดขึน้ ทัง้ เพือ่ นบาน
และหนวยราชการที่เกี่ยวของ
5. ตองรวมแรงเตรียมพรอม
 เตรียมอุปกรณดบ
ั เพลิง (ตองแนใจวา
พรอมใช) น้าํ ใสตุมพรอมภาชนะ ตักทรายใส
กระปอง สํารวจแหลงน้าํ ตรวจสอบประปาหัว
แดงวามีนา้ํ หรือไม ใชไดหรือไม ฯลฯ
2. มี แผนฉุ ก เฉิ น และจั ด บุ คลากรทํา
หนาที่ตามแผน
3. เตรียมเสนทางหนี เสนทางเขาระงับ

เหตุ และจุดรวมพลของชุมชน
4. มีการฝกซอมเปนประจําอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง
พึงระลึกไวเสมอ “ไมมใี ครชวยทานได
หากทานไมชว ยตัวเอง”
การใชกาซหุงตมใหปลอดภัย 10 วิธี
(LPG Safety)
1) ตรวจสอบถังบรรจุกาซและอุปกรณ
ประกอบกอนนําเขาบาน
2) กลิ่นกาซรุนแรงผิดปกติ ใหปดวาลว
ทันที
3) เปดประตู หนาตาง ระบายอากาศให
กาซเจือจาง
4) อยาทําใหเกิดประกายไฟใดๆทั้งสิ้น
(หามเปดหรือปดเครือ่ งไฟฟา)
5) ใชไมกวาด กวาดกาซออกนอกบาน
6) ตรวจหารอยรั่วและแกไขทันทีในที่
โลงแจง
7) สายสงกาซและอุปกรณ จะตองเปน
ผลิตภัณฑไดการรับรองตามมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยจากสถาบันระดับชาติหรือสากล
8) อยาใหสายและถังอยูใกลไฟจนเกิด
ความรอน
9) หองน้าํ ทีใ่ ชเครือ่ งทําน้าํ รอนกาซตอง
มีชองระบายอากาศ
10) ไฟลุกไหมจากกาซ ใหเขาระงับเหตุ
และปดวาลวถาทําไดโดยไมเสี่ยง
คุณสมบัตขิ องกาซหุงตม (LP GAS)
 เปนของเหลว ขยายตัวเปนไอ 250 300 เทา
 หนักกวาอากาศ 1.5 - 2 เทา
 เบากวาน้า
ํ
 ไมมีสี ไมมีกลิ่น (แตเติมกลิ่นเอธิลีน
เปอรแคปเทนเพื่อใหรูเมื่อเกิดการรั่วไหล)
 เปนตัวทําละลายยางธรรมชาติ
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