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“ไฟ” เปนพลงังานชนิดหน่ึงซึง่กอใหเกิด
ประโยชนตอมนุษยอยางมหาศาล เพราะไฟเปน
ตนกําเนิดของพลังงานตางๆ ที่มนุษยนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน แตไฟอาจกอใหเกิดภัยอยาง
มหันตได หากขาดความรูหรือขาดความระมัด
ระวังในการใชและควบคุมดูแลแหลงกําเนิดไฟ
ประชาชนทัว่ไปควรรูภยนัตรายจากไฟไหมเพือ่
จะไดมีแผนการควบคุมการใชไฟ การใชความ
รอนอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย พรอมทั้ง
เรียนรูวิธีการปองกันและระงับอัคคีภัยเพื่อลด
ภยนัตรายทีจ่ะเกิดขึน้ สิง่ควรรูไดแก ภยนัตราย
จากไฟไหม การปองกันและระงับอคัคภียั วิธใีช
เคร่ืองดับเพลงิ ขัน้ตอนทัง้ 4 เมือ่มไีฟไหม หลกั
5 ตองปองกันไฟ และความรูเบื้องตนเพื่อพน
อคัคภียั รวมถงึการใชแกสปลอดภยั 10 วิธ ีโดย
มรีายละเอยีดดังน้ี

ภยันตรายจากไฟไหม
 ไฟไหมจะมีความมืดปกคลุม
 ไฟไหมจะมีแกสพิษและควันไฟ
 ไฟไหมจะมีความรอนสูงมาก

 ไฟไหมลุกลามรวดเร็วมาก ระยะการ
เกิดไฟไหมมี 3 ระยะ ดังน้ี

 ไฟไหมขัน้ตน ระยะต้ังแตเหน็เปลวไฟ
จนถงึ 4 นาท ี สามารถดับไดโดยใชเคร่ืองดับเพลงิ
เบื้องตน แตผูใชตองเคยฝกอบรมการใชเคร่ือง
ดับเพลงิมากอนจึงจะมโีอกาสระงับเหตุไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

 ไฟไหมขั้นปานกลางถึงรุนแรง ระยะ
ต้ังแตไฟไหมไปแลว 4 นาท ีถงึ 8 นาท ีอณุหภมูิ
สงูมาก (มากกวา 400 องศาเซลเซยีส) หากจะ
ใชเคร่ืองดับเพลิงเบื้องตนตองมีความชํานาญ
และมีอุปกรณจํานวนมากเพื่อการใชงานอยาง
เพยีงพอ ควรใชระบบดับเพลงิขัน้สงูจึงจะมคีวาม
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงกวา

 ไฟไหมขัน้รุนแรง ระยะเวลาไฟไหมตอ
เน่ืองเกิน 8 นาทีไปแลว และยังมีเช้ือเพลิงอีก
มาก อุณหภูมิสูงกวา 600 องศาเซลเซียส ไฟ
จะลกุลามขยายตัวไปทกุทศิทางอยางรุนแรงและ
รวดเร็ว การดับเพลิงจะตองใชผูที่ไดรับการฝก
พรอมอปุกรณในการระงับเหตุขั้นรุนแรง

การปองกันและระงับอัคคีภัย
คาํขวัญ “ปองกนัอยาใหเกดิ ประเสรฐิสดุ”

โดยมขีัน้ตอนปฏบิติัสาํหรับการปองกันและระงับ
อคัคีภยั ดังน้ี

 กําจัดสาเหตทํุาใหเกิดอคัคภียั ไดแก
 ความประมาทในการใชเช้ือเพลงิ การ

ใชความรอน การใชกระแสไฟฟา ฯลฯ
 อบุติัเหตุทัง้โดยธรรมชาติและเกิดจาก

การกระทาํของมนุษย
 ติดตอลุกลาม การนําความรอน การ

พาความรอน การแผรังสีความรอน



2SAFET Y LIFE

 ลกุไหมขึน้เองจากการทาํปฏกิิริยาทาง
เคม ีการหมกัหมมอนิทรียสาร การวางเพลงิทัง้
ทางตรงและทางออม

 คุมเขตลุกลาม โดยใหรีบระงับยบัยั้ง
ไฟดวยการทําความเขาใจในหลักการพื้นฐาน
“3-4-6 รหสัสูไฟ”

เลข 3 หมายถึง องคประกอบของไฟ
(Component of Fire ) ซึง่มอียู 3 ประการ ไดแก

ของไฟ เชนเดียวกับการดับไฟก็เปนการกําจัด
องคประกอบของไฟซึ่งมีอยางนอย 3 วิธี คือ

1. ทาํใหอับอากาศ ขาดออกซิเจน
2. ตัดเช้ือเพลงิ กําจัดเช้ือเพลงิใหหมดไป
3. ลดความรอน ทาํใหเย็นตัวลง
เมื่อองคประกอบการเกิดไฟไมครบก็

เทากับเปนการตัดปฏกิิริยาลกูโซทางเคมไีปในตัว
เลข 4 หมายถึง ประเภทของไฟ (Class

of Fire) ซึง่มีอยู 4 ประเภท คือ A B C D ซึง่เปน
ขอกําหนดมาตรฐานสากล

ไฟประเภท A มีสัญลักษณเปนรูปตัว A

สขีาวหรือดําอยูในสามเหลีย่มสเีขยีว ไฟประเภท
A คอืไฟเกิดจากเช้ือเพลงิทีม่ลีกัษณะเปนของแขง็
เช้ือเพลิงธรรมดา เชน ฟน ฟาง ยาง ไม ผา ปอ
นุน ดาย กระดาษ พลาสติก หนังสัตว รวมทั้ง
ตัวเราเอง วิธดัีบไฟประเภท A ดีทีส่ดุ ไดแก การ
ลดความรอน (Cooling) โดยใชนํ้า

ไฟประเภท B มีสัญลักษณเปนรูปตัว B
สขีาวหรือดําอยูในรูปสีเ่หลีย่มสแีดง ไฟประเภท
B เปนไฟเกิดจากเช้ือเพลิงที่มีลักษณะเปนของ
เหลวและกาซ เชน นํ้ามันทกุชนิด  แอลกอฮอล
ทินเนอร ยางมะตอย จารบี และกาซติดไฟทุก
ชนิด เปนตน วิธดัีบไฟประเภท B คอื การกําจัด
ออกซิเจน ทาํใหอับอากาศโดยคลุมดับดวยผง
เคมแีหงหรือฟองโฟม (Foam)

ไฟประเภท C มีสัญลักษณเปนรูป C
สีขาวหรือดํา อยูในวงกลมสีฟา ไฟประเภท C
คอืไฟทีเ่กิดจากเช้ือเพลงิทีม่ลีกัษณะเปนของแขง็
ที่มีกระแสไฟฟาไหลอยู เชน อุปกรณไฟฟาทุก
ชนิด การอารค การสปารก วิธีดับไฟประเภท
C ดีที่สุด ไดแก ตัดกระแสไฟฟาแลวจงใชกาซ
คารบอนไดออกไซด หรือนํ้ายาเหลวระเหยที่
ไมมี CFCไลออกซิเจนออกไป

ไฟประเภท D มสีญัลกัษณเปนรูปตัว D สี
ขาวหรือดําอยูในดาว 5 แฉกสเีหลอืง ไฟประเภท

1. ออกซเิจน (Oxygen) ไมตํ่ากวา 16%
(ในบรรยากาศปกติทัว่ไปมปีริมาณออกซเิจนอยู
ประมาณ 21%)

2. เชื้อเพลิง (Fuel) สวนเปนไอ (เช้ือเพลงิ
ไมมีไอ ไฟไมติด)

3. ความรอน (Heat) เพยีงพอทาํใหเกิด
การลุกไหม

ไฟจะลกุติดเมือ่องคประกอบ 3 ประการ
ดังกลาวขางตนทาํปฏกิิริยาทางเคมตีอเน่ืองเปน
ลูกโซ (Chemical Chain Reaction)

การปองกันไฟคอืการกําจัดองคประกอบ
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D คอืไฟทีเ่กิดจากเช้ือเพลงิทีม่ลีกัษณะเปนโลหะ
และสารเคมีติดไฟ เชน วัตถุระเบิด ปุยยูเรีย
(แอมโมเนียมไนเตรต) ผงแมกนีเซยีม ฯลฯ วิธี
ดับไฟประเภท D ดีทีส่ดุคอื การทาํใหอบัอากาศ
หรือใชสารเคมเีฉพาะ (หามใชนํ้าเปนอนัขาด)
ซึ่งตองศึกษาหาขอมูลแตละชนิดของสารเคมี
หรือโลหะน้ันๆ

เลข 6 หมายถึง เคร่ืองดับเพลิงแบบมือ
(Portable Fire Extinguishers)

เคร่ืองดับเพลงิแบบมอืถอืหรือหลายคน
ชอบเรียก เคร่ืองดับเพลงิแบบยกหิว้ มปีระโยชน
ในการระงับไฟเบือ้งตน ไมควรฉดีถาไมเหน็แสง
ไฟ เคร่ืองดับเพลงิมมีากกวา 20 ชนิด แตควรรู
เปนหลักมี 6 ชนิด ดังตอไปน้ี

1. เครื่องดับเพลิงชนิดกรดโซดา (Soda
Acid) นิยมบรรจุในถงัสแีดงไมมสีาย ไมมคีนับบี
เวลาใชตองทําใหหลอดบรรจุกรดโซดาแตก
(โดยการทบุปุมเหนือถงั) เพือ่ทาํปฏกิิริยากับนํ้า
เกิดแกสขบัดัน ใหถอืถงัควํ่าลงแลวนํ้าจะพุงผาน
หวัฉดีเขาดับไฟซึง่ยุงยากซบัซอน ตรวจสอบยาก
ปจจุบนัไมนิยมใชและไมมจํีาหนายในเมอืงไทย
แลว แตในตางประเทศยังคงมีใชอยู ใชดับไฟ
ประเภท A อยางเดียว

2. เครื่องดับเพลิงชนิดฟองโฟม (Foam)
บรรจุในถงัทีม่นํ้ีายาโฟมผสมนํ้าแลวอดัแรงดันไว
(นิยมใชโฟม AFFF บรรจุในถงัอะลมูเินียมสคีรีม
หรือถงัสแตนเลส มหีวัฉดีเปนหวัฝกบวั) เวลาใช
ใหถอดสลกัและบบีคนับบี แรงดันจะดันนํ้าผสม
โฟมผานหวัฉดีฝกบวัพนออกมาเปนฟองกระจาย
ไปปกคลมุบริเวณทีเ่กิดไฟไหม ทาํใหอบัอากาศ
ขาดออกซเิจนและลดความรอน ใชดับไฟประเภท
B และ A

3. เครื่องดับเพลิงชนิดน้ําสะสมแรงดัน
(Water Pressure) บรรจุนํ้าอยูในถงั (นิยมใชถงั

สแตนเลส ในตางประเทศใชถังกันสนิมสีแดง)
โดยอัดแรงดันนํ้าเขาไวซึง่เปนทีม่าของช่ือเรียก
“เคร่ืองดับเพลิงนํ้าสะสมแรงดัน” ใชดับไฟ
ประเภท A

4. เคร่ืองดับเพลิงชนิดกาซคารบอน
ไดออกไซดหรือ CO2 (Carbon dioxide)
เปนถังดับเพลิงสีแดง (ตางประเทศใชถังสีดํา)
ทนแรงดันสงูประมาณ 800-1,200 ปอนดตอ
ตารางน้ิว ภายในบรรจุกาซคารบอนไดออกไซด
ไว ที่ปลายสายฉีดมีลักษณะเปนกระบอกหรือ
กรวย เวลาฉดีจะมเีสยีงดังเลก็นอยพรอมกับพน
หมอกหิมะออกมาไลความรอนและออกซิเจน
ออกไป ควรใชภายในอาคารที่ตองการความ
สะอาด โดยฉีดเขาใกลฐานของไฟใหมากที่สุด
ประมาณ 1.5-2 เมตร เมือ่ใชงานแลวจะไมมสีิง่
สกปรกหลงเหลือ ใชดับไฟประเภท C และ B

5. เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
(Dry Chemical) เปนถงัดับเพลิงสีแดง (ในตาง
ประเทศใชถังสีฟา) ภายในบรรจุผงเคมีซึ่งมี
หลายชนิดหลายคณุภาพไวในถงัแลวอดัแรงดัน
เขาไป เวลาใชผงเคมีจะถูกดันออกไปคลุมไฟ
ทาํใหอับอากาศ ควรใชภายนอกอาคารเพราะ
ผงเคมเีปนฝุนละอองฟุงกระจายทาํใหเกิดความ
สกปรก และเปนอุปสรรคในการเขาผจญเพลิง

อาจทาํใหอปุกรณไฟฟาราคาแพงเสยีหายได ใช
ดับไฟประเภท B ไดดี และเน่ืองจากผงเคมีไม
เปนสือ่ไฟฟาจึงสามารถใชดับไฟประเภท C ได
ปลอดภยั (แตอปุกรณไฟฟาอาจเสยีหาย) สวน
การดับไฟประเภท A ตองมีความชํานาญและ
ควรใชนํ้าดับเถาถานหลงัจากลมเปลวไฟและเพลงิ
มอดลง ทัง้น้ี คนสวนใหญนิยมใชเคร่ืองดับเพลงิ
ชนิดผงเคมแีบบเอนกประสงคเพราะสามารถใช
ดับไฟประเภท ABC ในเคร่ืองเดียวกัน

6. เครื่องดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย
ฮาโลตรอน (Halotron) เปนถงัดับเพลิงสเีขยีว

เครือ่งดบัเพลิงชนดิกรดโซดา  เครื่องดับเพลิงชนิดฟองโฟม เครือ่งดบัเพลงิชนดิน้าํสะสมแรงดนัเครือ่งดบัเพลงิชนดิคารบอนไดออกไซด  เครือ่งดับเพลิงชนดิผงเคมแีหง

เครื่องดับเพลิงชนิด Halotron การทดสอบประสิทธิภาพการดบัเพลงิประเภทตางๆ ของเครือ่งดบัเพลงิยกห้ิว
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ภายในบรรจุนํ้ายาเหลวระเหยที่ไมมีสาร CFC
(Chlorofluorocarbons) มีหลายช่ือหลายยี่หอ
โดยนํามาใชแทนที่เคร่ืองดับเพลิงถังสีเหลือง
ภายในบรรจุนํ้ายาเหลวระเหยชนิดโบรโมคลอโร
ไดฟลูออโร (BCF) หรือทีรู่จักกันดีในช่ือ Halon
ซึง่เปนสาร CFC (Chlorofluorocarbons) ชนิดหน่ึง
ใชดับไฟไดดีแตเปนสารพิษ ปจจุบันองคการ
สหประชาชาติประกาศใหเลิกผลิตพรอมทั้งให
ทกุประเทศลดการใชจนหมดสิน้ เน่ืองจากเปน
สารทาํลายสิง่แวดลอมโลก ในบางประเทศเชน
ออสเตรเลยีถอืวาเปนสิง่ผดิกฎหมาย เคร่ืองดับ
เพลงิฮาโลตรอนใชดับไฟประเภท C และ B สวน
ไฟประเภท A ตองมีความชํานาญ สามารถฉีด
ใชไดไกลกวากาซคารบอนไดออกไซดออกไซด
คือระยะ 3-4 เมตร

อยาติดต้ังไวใหคนเขาใจผิด คิดวายังใชได การ
ตรวจสอบน้ีควรเปนหนาที่ของผูดูแลบริเวณที่
ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงน้ันๆ ควรตรวจสอบอยาง
นอยเดือนละ 1 คร้ัง

หากเคร่ืองดับเพลิงไมมีมาตรวัดแรงดัน
(Pressure Gauge) เชน เคร่ืองดับเพลงิชนิดกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ใชวิธช่ัีงนํ้าหนักกาซ

ที่อยูในถัง ถาลดลงตํ่ากวา 80 % จะตองนําไป
อดัเพิม่เติม

การบาํรุงรักษาเคร่ืองดบัเพลงิ
เคร่ืองดับเพลงิเปนอปุกรณสาํคญัตอชีวิต

และทรัพยสนิเปนอยางยิง่จึงควรไดรับการดูแล
เอาใจใสใหสามารถใชงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ
ในระยะยาวนาน แนวปฏิบติัในการบาํรุงรักษา
เคร่ืองดับเพลงิ ไดแก

 1. อยาติดต้ังอปุกรณดับเพลงิไวในทีท่ีม่ี
อณุหภมูสิงู มคีวามช้ืน หรือเกิดความสกปรกได
งาย เชน ตากแดด ตากฝน ติดต้ังใกลจุดกําเนิด
ความรอนตางๆ อาท ิหมอตมนํ้า เคร่ืองจักรทีม่ี
ความรอนสูง เตาหุงตม หองอบตางๆ เปนตน

2. ทําความสะอาดตัวถังและอุปกรณ

สาระนารูบางประการเก่ียวกับเคร่ือง
ดบัเพลงิ

การตรวจสอบแรงดนัในถงัดบัเพลงิ
ในกรณเีคร่ืองดับเพลงิมมีาตรวัดแรงดัน

(Pressure Gauge) ตองดูทีเ่ขม็ “เขม็ตัง้ยังใชได
เขม็เอยีงซายไมไดการ” หากแรงดันตก เขม็จะ
เอียงมาทางซาย ตองรีบนําไปเติมแรงดันทันที

ประกอบ (สายฉดี หวัฉดี ฯลฯ) เปนประจําและ
สม่าํเสมอ (อยางนอยเดือนละคร้ัง) เพื่อใหดูดี
มีระเบียบและพรอมใชงาน

3. หากเปนเคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมี
แหง ควรเคลือ่นผงเคมทีีบ่รรจุอยูภายในโดยยก
ถงัพลกิควํ่าพลกิหงาย 5-6 คร้ัง หรือจนแนใจวา
ผงเคมแีหงไมจับตัวเปนกอนอยางนอยเดือนละคร้ัง

4. ตรวจสอบสลากวิธีใช ปายบอกจุด
ติดต้ัง ปายแสดงกําหนดการบาํรุงรักษาและผู
ตรวจสอบ (Maintenance Tag) ใหสามารถอาน
ออกไดชัดเจนตลอดเวลา หากไดตรวจสอบและ
บาํรุงรักษา ตามที่กลาวมาน้ีแลว อุปกรณจะมี
อายุยืนยาว สามารถใชไดไมตํ่ากวา 5 ป

การตดิตัง้เคร่ืองดบัเพลงิ
ใหติดต้ังสูงจากพื้น วัดระยะถึงสวนที่สูง

ทีส่ดุของเคร่ืองดับเพลงิจะตองไมเกิน 140 ซ.ม.
สาํหรับถงัดับเพลงิขนาดเบา นํ้าหนักรวมไมเกิน
10 ก.ก. เพือ่ใหทกุคนสามารถหยบิใชไดสะดวก
และติดต้ังสูงไมเกิน 90 ซ.ม.สาํหรับถังขนาด
หนัก พรอมติดต้ังปายช้ีตําแหนงไวเหนือเคร่ือง
ดับเพลิงเพื่อใหมองเห็นไดชัดเจนในระยะไกล
จากทุกมุมมอง และทั้งกลางวันและกลางคืน
เคร่ืองดับเพลงิทกุเคร่ืองทีติ่ดต้ังในประเทศไทย
ตองมีรายละเอียดเปนภาษาไทยดวย และตอง
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มีปายระบุระยะเวลาการตรวจสอบบาํรุงรักษา
(Maintenance Tag) ทีเ่คร่ืองดับเพลงิทกุเคร่ือง
ทัง้น้ี กําหนดใหตรวจสอบอยางนอยเดือนละคร้ัง

หมายเหตุ
 เคร่ืองดับเพลิงแบบสะสมแรงดันจะมี

ประสทิธภิาพในการดับไฟสงู ใน 10 วินาทแีรก
เทาน้ัน (ระยะเวลารวมใน 1 ถัง สวนใหญจะมี
ประมาณ 20 วินาท)ี กอนฉดีใชจึงควรมัน่ใจวา
จะฉดีไดถกูเปาหมาย

 กอนนําเคร่ืองดับเพลงิไปใช ตองมัน่ใจ
วาเคร่ืองดับเพลงิน้ันใชได และตองใชใหตรงกับ
ประเภทของไฟ

 ระวังอนัตรายจากแกสพษิ ควันไฟและ
การขาดอากาศหายใจ

 ไมควรเขาดับไฟคนเดียว
 ไมมั่นใจ อยาเสี่ยง!
“เดินชิดขวา” ทิศทางการเดินอยาง

ปลอดภยัของคนไทย
เปนกฎสากลในเร่ืองทศิทางการเดินอยาง

ปลอดภัย น่ันคือ ใหเดินสวนทิศทางรถยนตว่ิง
ประเทศไทยเรา รถว่ิงชิดซาย คนจึงจะตองเดิน
ชิดขวาเพื่อใหสามารถมองเห็นกันทั้งคนทั้งรถ
อีกทัง้ในกรณฉีุกเฉินทีม่ีฝูงชนจํานวนมาก การ

หนีภยัจะไดรับความปลอดภยัมากขึน้ ไมสบัสน
และไมเกิดการชนหรือกีดขวางทางกัน

คนไทยทกุคนควรตระหนักและปฏบิติัเปน
ไปในแนวทางเดียวกันน้ี ไดแก “รถวิ่งชิดซาย
คนเดนิชดิขวา” (เมือ่สวนทางกัน) และในยาม
วิกฤติจําเปนจะตองเคลือ่นยายผูคนจํานวนมาก
ในสถานที่คับแคบ ใหใชคาํวา “เดินชิดขวา-
แถวเรียงเดีย่ว-หามดงึ-หามดนั-หามผลกั-
หามแซง-กมตัวต่ํา” (ในกรณมีคีวัน)

แนวทางการลดความสญูเสยี
ลดความสญูเสียโดยใช 3 ขัน้ตอน ไดแก

สาํรวจตรวจตรา จัดหาเคร่ืองมือ ฝกปรือผูใช
1. สาํรวจตรวจตรา
1.1  อุปกรณเตือนภัย
 เคร่ืองดักจับควัน  (Smoke Detectors)
 เครือ่งดกัจับความรอน (Heat Detectors)
 สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm)
 แผงควบคุมอุปกรณเตือนภัย (Fire

Control Panel) โดยจะตองมีทีมดับเพลิงคอย
ตอบสนอง (ERT: Emergency Response Team)

 โทรทศันวงจรปด (Close-circuit TV)
1.2 อุปกรณสองสวางในกรณีฉุกเฉิน

(Emergency Light)

1.3  อปุกรณดับเพลิงอัตโนมติั
 หัวฉดีนํ้าอัตโนมติั (Sprinkler)
1.4  อุปกรณดับเพลิงประจําอาคาร
 ระบบทอยืน (Stand pipe)
 หัวรับนํ้าดับเพลิง (Inlet Valve)
 ปมนํ้าดับเพลิง (Fire Pump)
 ทางจายนํ้า (Fire Hydrant)
 แหลงเก็บนํ้าสาํรอง (Water Tank)
 มวนสายยางดับเพลิงในวงลอ (Fire

Hose Reel)
2. จัดหาเคร่ืองมอื
เมือ่สาํรวจแลววายังขาดสิ่งใดควรจัดซื้อ

จัดหาตามความเหมาะสม
3. ฝกปรือผูใช
 เมือ่มอีปุกรณแลว จะตองฝกอบรมให

บุคลากรมีความรูโดยเนนวา “อยาเพียงชม
สาธิตแลวคดิวารู คนจะรูจะตองฝก”

ส่ีนิว้เรยีงชิดติดกนั
จับใตคันบีบดานลาง

หันสายฉีดไปดานหนา
 หามยกห้ิวทีโ่คนสายฉดีเพราะอาจทําใหหัก ขาด จนใชงานไมไดการห้ิวถงั

         การนําพา                           แลวพาไป                       ควรนําไปที่เกิดเหตุ 2 ถัง เพ่ือสํารอง ถาระงับไมอยูในถังเดียว

มองหาเปาหมาย                พอเห็นแสงไฟ                ไมเห็นแสงไฟอยาฉีด
การเขาดับ                      ใหเขาเหนือลม                หากเขาใตลม กาซพิษควันไฟจะถูกพัดเขาหาตัว
ระยะหาง                        ระยะเหมาะสม                 3 ถึง 4 เมตร ถาเปนชนิดกาซคารบอนไดออกไซด 1.5 ถึง 2 เมตร

         การดึงสลัก                      ดึงสลักออกมา                  หมุนใหเสนพลาสติกที่คลองสลัก ขาดกอน

ยกปลายสาย                 ยกสายฉีดตรงหนา               ควรสังเกตใหแนใจวา จะนําสายฉีดออกใชไดอยางไร

จับปลายสาย                   จับปลายใหมั่น               จับปลายสายฉีดใหแนน

        บีบคันบีบ                   บีบคันบีบฉับพลัน               บีบคันบีบอยางแรง และตอเนื่อง

        สายหัวฉีด                     สายหัวฉีดไปมา                 สายหัวฉีดเพ่ือใหสารดับไฟจากถัง ครอบคลุมฐานของไฟ

         เปาหมาย                          ฉีดที่ฐานไฟ                    ฉีดกลบฐานของไฟ

           การเล็ง                       เปาหมายตรงหนา               ตามองเปาหมาย กมหรือยอตัวเล็กนอยเพ่ือหลบควัน/ความรอน

          ดับใหสนิท                      ดับไดแนนอน                   ตองแนใจวาไฟดับ กอนถอยออกจากที่เกิดเหตุ

                   ภาพ        ขั้นตอน                ทองจําใหขึ้นใจ                   ขอสังเกตและขอควรระวัง
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 ตองจัดทําแผนฉุกเฉินและทําการฝก
ซอมตามแผนน้ันๆ โดยสม่ําเสมอ อยางนอย
ปละ 1 คร้ัง คร้ังละ 10 เทีย่ว ทกุๆ พืน้ที ่และทกุๆ
แผนก ทัง้กลางวันและกลางคนื โดยปรับเปลีย่น
เหตุการณสมมุติไปเร่ือยๆ พรอมกับทําการ
ประเมนิอยางตอเน่ือง

ขัน้ตอนปฏบิตัท้ัิง 4 เมือ่มไีฟไหม
1. พบเหตุ (Discovering Fire)
เมื่อพบเหตุเพลิงไหม ใหแจงเหตุพรอม

ชวยคนที่อยูในอันตราย
2. แจงเหตุ (Raise the Alarm)
แจงใหผูอยูใกลที่เกิดเหตุรับรูและไปกด

สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm) และ
ทาํการดับไฟ

3. ระงับเหตุ (Extinguish the Fire)
ผูทีรู่วามเีหตุเพลงิไหมจะตองเขาชวยกัน

ดับไฟ (ควรฝกใชเคร่ืองดับเพลงิใหเปนทกุคน)
และปฏิบติัตามแผนฉุกเฉนิ

4. หนีไฟ (Escape)
ผูไมมหีนาทีเ่ก่ียวของกับการดับไฟ ใหรีบ

หนีทางชองหนีไฟที่ปลอดภยัซึง่มีการเตรียมไว
อยางนอย 2 ทาง ใหหนีลง อยาหนีขึ้น หากมี
กลุมควัน ใหคลานตํ่าแลวไปรวมตัวทีจุ่ดรวมพล
เพือ่ตรวจสอบจํานวนคนวาออกมาครบหรือยงัมี
ติดคางในอาคาร

ทัง้น้ี จุดนัดพบทีเ่หมาะสมควรมลีกัษณะ
1. ใกลและสะดวกตอการอพยพมากทีส่ดุ
2. กวางขวางเพียงพอรับผูอพยพพรอม

หนวยชวยเหลือและทรัพยสินที่เคลื่อนยายมา
3. หลีกเลี่ยงการขามถนนหรือเขาไป

วุนวายบนถนนจนอาจเกิดอนัตราย
4. จะตองปลอดภัยจากควันไฟ เปลวไฟ

แรงระเบิด

หลกัการ “5 ตอง เพือ่ปองกันไฟ”
กฎระเบยีบ “5 ตอง เพือ่ปองกันไฟ” ทีใ่ช

ในบาน สถานประกอบการ รวมถึงชุมชนทัว่ไป
ประกอบดวย ตองจัดใหเรียบรอย ตองคอยซอม
บาํรุง ตองมุงทาํตามกฎ ตองลดความขัดแยง
และตองรวมแรงเตรียมพรอม (อาจใชกฎเหลก็
5ส ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ
สรางนิสัย มาประยุกตใช)

1. ตองจัดใหเรียบรอย จัดบานเรือน
สถานที่ทาํงาน ที่อยูอาศัยใหเรียบรอย อยาให
รกรุงรัง ระวังเร่ืองการเดินสายไฟฟา การเก็บ
เช้ือเพลงิ และการใชความรอน โดยควรคาํนึงถงึ
ทางหนีเมือ่เกิดเหตุฉกุเฉนิดวยซึง่อยางนอยตอง
มี 2 ทาง และไมมีสิ่งกีดขวาง

2. ตองคอยซอมบํารุง ดูแลเอาใจใส
อุปกรณไฟฟา เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณที่กอใหเกิดความรอนใหอยูในสภาพ
สมบูรณและปลอดภัยเสมอ

3. ตองมุงทําตามกฎ ตองศกึษาและทาํ
ความเขาใจกฎแหงความปลอดภัยแลวปฏิบัติ
ตาม อาท ิไมปลอยใหเด็กเลนไฟ ไมจุดธปูเทยีน
บชูาพระโดยไมดูแล ไมสบูบหุร่ีในทีห่ามสบู ไม
เผาขยะมูลฝอยโดยไมควบคุม ฯลฯ

4. ตองลดความขัดแยง  ความขัดแยง
ความไมรักไมสามคัคกัีนในชุมชน คอื มหนัตภยั
ควรสรางความกลมเกลยีวใหเกิดขึน้ทัง้เพือ่นบาน
และหนวยราชการที่เก่ียวของ

5. ตองรวมแรงเตรียมพรอม
 เตรียมอปุกรณดับเพลงิ (ตองแนใจวา

พรอมใช) นํ้าใสตุมพรอมภาชนะ ตักทรายใส
กระปอง สาํรวจแหลงนํ้า ตรวจสอบประปาหัว
แดงวามีนํ้าหรือไม ใชไดหรือไม ฯลฯ

2. มีแผนฉุกเฉินและจัดบุคลากรทํา
หนาที่ตามแผน

3. เตรียมเสนทางหนี เสนทางเขาระงับ

เหตุ และจุดรวมพลของชุมชน
4. มีการฝกซอมเปนประจําอยางนอย

ปละ 2 คร้ัง
 พงึระลกึไวเสมอ “ไมมใีครชวยทานได

หากทานไมชวยตวัเอง”
การใชกาซหุงตมใหปลอดภัย 10 วิธี

(LPG Safety)
1) ตรวจสอบถังบรรจุกาซและอุปกรณ

ประกอบกอนนําเขาบาน
2) กลิ่นกาซรุนแรงผิดปกติ ใหปดวาลว

ทันที
3) เปดประตู หนาตาง ระบายอากาศให

กาซเจือจาง
4) อยาทาํใหเกิดประกายไฟใดๆทั้งสิ้น

(หามเปดหรือปดเคร่ืองไฟฟา)
5) ใชไมกวาด กวาดกาซออกนอกบาน
6) ตรวจหารอยร่ัวและแกไขทันทีในที่

โลงแจง
7) สายสงกาซและอุปกรณ จะตองเปน

ผลติภณัฑไดการรับรองตามมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยจากสถาบนัระดับชาติหรือสากล

8) อยาใหสายและถังอยูใกลไฟจนเกิด
ความรอน

9) หองนํ้าทีใ่ชเคร่ืองทาํนํ้ารอนกาซตอง
มีชองระบายอากาศ

10) ไฟลกุไหมจากกาซ ใหเขาระงับเหตุ
และปดวาลวถาทาํไดโดยไมเสี่ยง

คณุสมบตัขิองกาซหงุตม (LP GAS)
 เปนของเหลว ขยายตัวเปนไอ 250 -

300 เทา
 หนักกวาอากาศ 1.5 - 2 เทา
 เบากวานํ้า
 ไมมีสี ไมมีกลิ่น (แตเติมกลิ่นเอธิลีน

เปอรแคปเทนเพื่อใหรูเมื่อเกิดการร่ัวไหล)
 เปนตัวทาํละลายยางธรรมชาติ


