
1 
 

นิยาม 

ไฟ (Fire) หมายถึง  ผลลัพธท่ีเกิดจากขบวนการทางเคมี เม่ือองคประกอบท่ีจําเปน 3 ประการ คือ 
เชื้อเพลิง ความรอน และออกซิเจน มารวมตัวกันในสัดสวนท่ีเหมาะสมท่ีจะเกิดการสันดาป(Combustion) 
และทําใหการสันดาปสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง การสันดาปเปนปรากฏการณในทางตรงกันขามกับ
การสังเคราะหแสง (Photosynthesis) โดยท่ีการสังเคราะหแสง  เปนการออกซิเดชันของวัสดุอยางรวดเร็วใน
กระบวนการเผาไหมชนิดคายความรอนซ่ึงปลอยความรอน แสงสวาง และผลิตภัณฑมากมายจาก
ปฏิกิริยา กระบวนการออกซิเดชันท่ีชากวานั้น เชน การข้ึนสนิม หรือการยอยอาหาร ไมนับรวมในนิยามนี้ 

ไฟรอนเนื่องจากการแปลงพันธะคูออนของโมเลกุลของออกซิเจน (O2) ไปเปนพันธะท่ีแข็งแกรงกวาทํา
ใหเกิดคนเปนผลิตภัณฑเปนคารบอนไดออกไซดและน้ํา ปลอยพลังงานออกมา (418 กิโลจลูตอออกซิเจน 32 
กรัม) พลังงานพันธะของเชื้อเพลิงมีสวนเพียงเล็กนอย ท่ีปฏิกิริยาเผาไหม เปลวไฟจะเกิดข้ึน ณ จุดจุดหนึ่งท่ี
เรียกวา จุดเผาไหม (Ignition point) เปลวไฟ คือไฟในสวนท่ีมองเห็นได เปลวไฟมีสวนประกอบหลัก ๆ คือ 
คารบอนไดออกไซด ไอน้ํา ออกซิเจน และไนโตนเจน เม่ือไฟรอนเพียงพอ แกสชนิดตาง ๆ อาจเปลี่ยนเปน
ไอออนและผลิตเปนพลาสมาได สีและความแรงของไฟอาจแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสสารท่ีทําใหเกิดแสง และ
มลทินภายนอก 

ไฟในรูปแบบท่ีพบมากท่ีสุดสามารถกลายเปนมหาอัคคีภัยได ซ่ึงเปนทําใหเกิดอันตรายจากการเผาไหม 
ไฟเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีมีผลตอระบบนิเวศรอบโลก ผลกระทบในดานดีคือการกระตุนการเจริญเติบโต
และบํารุงรักษาระบบนิเวศไดหลากหลาย 

การควบคุมไฟเพ่ือนําไปใชประโยชนถือไดวาเปนความสําเร็จกาวสําคัญหนึ่งในประวัติศาสตรของมวล
มนุษยชาติ ตั้งแต การทําอาหาร การผลิตสิ่งของ การฆาเชื้อโรค การแปลงพลังงานเปนงาน และการดับไฟท่ีไม
พึงปรารถนา เปนตน 

    อัคคีภัย (conflagration) หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ทําใหเกิดการติดตอ

ลุกลามไปตามบริเวณ ท่ีมีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากข้ึนถาการลุกไหมท่ีมี

เชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมี ไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งข้ึน สรางความสูญเสียให

ทรัพยสินและชีวิต   

    ความรอน (Heat) หมายถึง พลังงานท่ีถายเทจากสสารหรือระบบหนึ่งไปยงัสสารหรือระบบอ่ืนโดยอาศัย

ความแตกตางของอุณหภูมิ ในทางอุณหพลศาสตรจะใชปริมาณ TdS ในการวัดปริมาณความรอน ซ่ึงมีความ

หมายถึง อุณหภูมิสัมบูรณของวัตถุ (T) คูณกับอัตราการเพ่ิมของเอนโทรปในระบบเม่ือวัดท่ีพ้ืนผิวของวัตถุ 

ความรอนสามารถไหลผานจากวัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงไปสูวัตถุท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา หากตองการใหความรอนถายเท

ไปยังวัตถุท่ีมีอุณหภูมิเทากันหรือสูงกวาจะทําไดก็ตอเม่ือใชปมความรอนเทานั้น การสรางแหลงความรอนท่ีมี

อุณหภูมิสูงสามารถทําไดจากปฏิกิริยาเคมี (เชนการเผาไหม) ปฏิกิริยานิวเคลียร (เชนฟวชันในดวงอาทิตย) การ

เคลื่อนท่ีของอนุภาคแมเหล็กไฟฟา (เชนเตาไฟฟา) หรือการเคลื่อนท่ีทางกล (เชนการเสียดสี) โดยท่ีอุณหภูมิ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C_(%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2_(%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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เปนหนวยวัดปริมาณของพลังงานภายในหรือเอนทาลป ซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีสงผลตออัตราการถายเทความรอน

ของวัตถุนั้นๆ 
   อากาศ (air) หมายถึง แกสผสมท่ีประกอบดวยไนโตรเจนและออกซิเจนเปนสวนใหญ ใชหายใจหรือชวยใน

การเผาไหมเปนตน 

 เช้ือเพลิง (fuel) หมายถึง วัสดุใดๆ ท่ีนําไปเผาไหมหรือแปรเปลี่ยนเพ่ือนํามาซ่ึงพลังงาน  เชื้อเพลิงจะ

ปลดปลอยพลังงานผานปฏิกิริยาทางเคมีเชนการเผาไหม หรือปฏิกิริยานิวเคลียรเชนการแตกตัวหรือการรวมตัว

ของนิวเคลียส อยางใดอยางหนึ่ง คุณสมบัติสําคัญของเชื้อเพลิงท่ีมีประโยชนคือพลังงานท่ีมีอยูสามารถถูกบรรจุ

และปลดปลอยไดตามตองการ และการปลดปลอยนั้นถูกควบคุมในทางใดทางหนึ่งเพ่ือใหสามารถใชสรางงาน

ทางวิศวกรรมได 
   เชื้อเพลิงมีท้ัง 3 สถานะ กลาวคือ กาซ ของเหลว และของแข็ง นอกจากนี้ยังแบงเปนฟอสซิว และไมใช

ฟอสซิว เปนปโตรเลี่ยม และนอกปโตรเลี่ยม. เชื้อเพลิงในสถานะกาซ  

  สารเช้ือเพลิง  

  สารเชื้อเพลิงท่ีพบมากในงานอุตสาหกรรม ไดแก 

1. น้ํามันเตา น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใชกับเครื่องยนตและเครื่องจักรตางๆ 

2. สานละลายตางๆ เชน ทินเนอร แอลกอฮอล อะซิโตน 

3. น้ํามันหลอลื่น จาระบี 

4. สีพน สีน้ํามันตางๆ 

5. สารเคมีบางชนิด 

6. น้ํายาทําความเย็น แอมโมเนีย เมทิล คลอไรด 

7. พลาสติกและสารโพลิเมอร 

8. น้ํามันไฮดรอลิก และทอไฮดรอลิก 

9. ไมและผลิตภัณฑไม 

10. กระดาษตางๆ 

  สารกึ่งเช้ือเพลิง 

    นอกจากสารท่ีเปนเชื้อเพลิงโดยตรงในสถานะปกติแลว ยังมีสารก่ึงเชื้อเพลิงซ่ึงลุกติดไฟไดเม่ืออยูใน

สภาวะท่ีมีออกซิเจนเขมขนมากๆหรืออุณหภูมิสูงๆ อีกดวยสารดังกลาวไดแก 

1. สารประกอบฮาโลเจนของสารประกอบอินทรยี 

2. พลาสติกและโพลีเมอรแบบตางๆเชน พลาสติกหุมสายไฟ  

3. โฟมและยางซิลิโคน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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จุดวาบไฟ (Flash Point ) หมายถึง จุดท่ีอุณหภูมิท่ีสูงพอท่ีจะกอใหเชื้อเพลิงระเหยตัวกลายเปนไอท่ีเปน

ปริมาณมากพอท่ีจะลุกติดไฟไดเม่ือมีประกายไฟท่ีเหมาะสมมาจุดและเม่ือไอเชื้อเพลิงท่ีมีอยูเหนือผิว

น้ํามันนอยเกินกวาจะทําใหเกิดเปลวไฟไดอยางตอเนื่อง 

จุดติดไฟ (Fire Point )หมายถึง จุดท่ีอุณหภูมิสูงพอท่ีจําทําใหผิวหนาของน้ํามันระเหยของไอน้ํามันใน

อัตราท่ีเร็วพอกับ การติดเปลวไฟลุกตอเนื่องกันไปโดยไมดับ หลังจากไดรับการจุดไฟจากแหลงจุดไฟ

ภายนอก โดยปกติในน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดเดียวกัน จุดลุกติดไฟจะสูงกวาจุดวาบไฟเสมอ 

จุดลุกติดไฟไดเอง (Flash Point )  หมายถึง จุดท่ีอุณหภูมิท่ีทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงเกิดจากจุดติดไฟและ

ลุกเปนไฟข้ึนไดเอง โดยปราศจากประกายไฟภายนอก 

      ผนังทนไฟ (Fireproof wall) หมายถึง ผนังท่ีกอดวยอิฐธรรมดา หนาไมนอยกวา 18 ซ.ม. และไมมีชอง

ท่ีใหไฟ หรือควันผานได หรือจะเปนผนังทึบท่ีทําดวยวัสดุทนไฟอยางอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติในการปองกันไฟไดดี ไม

นอยกวาผนังท่ีกอดวยอิฐธรรมดาหนา 18 ซ.ม. ถาเปนผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ตองหนาไมนอยกวา 12 ซ.ม. 

และมีอัตราทนไฟไมนอยกวา 1 ช.ม. 30 นาที 

      การอพยพ (Evacuation) หมายถึง   การยายจากพ้ืนท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย (จุดรวมพล) 

อยางเปนระบบท้ังผูปฏิบัติงานและอุปกรณ 

      จุดรวมพล  (Assembly point) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยซ่ึงกําหนดไวสําหรับการรวมพลกรณีเหตุ 

ฉุกเฉิน ซ่ึงจะมีปายขอความ “จุดรวมพล (Assembly point)” ติดตั้งไว 
      ปายความปลอดภัย (safety sign)  หมายถึง เครื่องหมายท่ีตองการใชสื่อความหมาย โดยใชรูป สี หรือ

ขอความ ท่ีเฉพาะเจาะจงกับผูท่ีอาจไดรับอันตรายในสถานท่ีทางาน โดยขอความภายในปายอาจจะสื่อ

ความหมายเพ่ือปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุ (prevent accidents), อันตรายตอสุขภาพ (health hazards), ระบุ

สถานท่ีตั้งของอุปกรณ  
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   การใชสีสัญลักษณความปลอดภัย  

   สีแดง หมายถึง  หยุด, หาม 

             – เครื่องหมายหยุด 

             – เครื่องหมายอุปกรณหยุดฉุกเฉิน 

             – เครื่องหมายหาม 

   สีน้ําเงิน หมายถึง บังคับใหปฏิบัติ 

             – บังคับใหตองสวมเครื่องปองกันสวนบุคคล 

             – เครื่องหมายบังคับ 

   สีเขียว หมายถึง แสดงสภาวะปลอดภัย 

            – ทางหนี 

            – ทางออกฉุกเฉิน 

            – หนวยปฐมพยาบาล 

            – หนวยกูภัย 

  สีเหลือง หมายถึง ระวังอันตราย 

            – ชี้บงวามีอันตราย เชน ไฟ วัตถุระเบิด กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษ ฯลฯ 

            – ชี้บงถึงเขตอันตราย ทางผานท่ีมีอันตราย เครื่องกีดขวาง เครื่องหมายเตือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.governmentcomplex.com/detail.php?p=475
https://www.governmentcomplex.com/detail.php?p=475
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องคประกอบของไฟ 

องคประกอบของไฟ มี  3 อยาง คือ 

1. ออกซิเจน (Oxygen)ไมต่ํากวา 16 % (ในบรรยากาศ  ปกติจะมีออกซิเจนอยูประมาณ 21 %) 

2. เชื้อเพลิง (Fuel)  สวนท่ีเปนไอ (เชื้อเพลิงไมมีไอ ไฟไมติด) 

3. ความรอน (Heat) เพียงพอทําใหเกิดการลุกไหม 

 

 

 

 

 

การสันดาปหรือการเผาไหม (Fire Triangle) 

 การเผาไหม (combustion)หมายถึงปฏิกิริยาทางเคมี ซ่ึงเชื้อเพลิงไดรวมตัวกับออกซิเจนจากอากาศและ

ปลอยพลังงานความรอนและแสงสวาง 

องคประกอบไฟ การท่ีจะเกิดไฟไหมข้ึนไดนั้น จะตองมีองคประกอบ 3 อยางคือ 

- วัตถุเชื้อเพลิง (Fuel) ซ่ึงจะอยูในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือแกส 

- ออกซิเจน (Oxygen) ซ่ึงอยูในอากาศประมาณ 21 % โดยปริมาณ 

- ความรอน (Heat) พอเพียงท่ีจะติดไฟ 
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- เม่ือองคประกอบท้ัง 3 อยางนี้อยูแลว ไฟก็จะลุกไหมข้ึนและเกิดปฏิกิริยาลูกโซ (Chain Reaction) 

ฉะนั้นการท่ีจะดับไฟก็จะทําไดโดยเอาองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งออกเสีย ไฟก็จะดับ 

 

การใชสามเหล่ียมของไฟ (the use of the fire triangle) 

สามเหลี่ยมของไฟ แสดงใหเห็นวาไฟจะเกิดข้ึนไดตองมีองคืประกอบ 3 อยาง คือ เชื้อเพลิง  (ในรูปแบบไอ

ระเหย) อากาศ (ออกซิเจน) และความรอน (ถึงอุณหภูมิติดไฟ) และการท่ีจะดับนั้น ก็จะตองเอาอยางใดอยาง

หนึ่งออกไป ไฟจะติดข้ึนไดเชื้อเพลิงจะอยูในรูปของสารระเหย (Fuel Vapour) หรือฝอยละเอียดของ

ของเหลว (Liquid Mist) หรือฝุนละอองของแข็ง (Finely Divided) จะตองอยูในลักษณะของการฟุงกระจาย

(Dispersed) ในอัตราสวนท่ีพอดีกับอากาศ 

 

การเกิดไฟ 

 

1. ความรอน             Heat 

2. เช้ือเพลิง              Fuel 

3. อากาศ                ออกซิเจน  Oxygen 

4. ปฏิกิริยาลูกโซ        Chemical Chain Reaction 
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    ไฟจะติดเม่ือองคประกอบครบ 3 อยาง  ทําปฏิกิริยาทางเคมีตอเนื่องเปนลูกโซ ( Chain Reaction ) ดังนั้น        

การปองกันไฟ และการดับไฟ คือ การกําจัดองคประกอบของไฟ 

วิธีการดับไฟ จึงสามารถทําได  3  วิธี คือ 

  1. ตัดออกซิเจน  เชน  การฉีดโฟมคลุม เปนตน 

  2. ตัดเชื้อเพลิง  เชน ถาย/ยายเชื้อเพลิงใหเหลือนอยท่ีสุด 

  3. ลดความรอน  เชน  ฉีดน้ํา (cooling) 

 

    ระยะการเกิดไฟไหม  3  ระยะ ดังนี้ 
 

1. ไฟไหมข้ันตน คือ ตั้งแตเห็นเปลวไฟ จนถึง 5 นาที สามารถดับได โดยใชเครื่องดับเพลิงเบื้องตน แต
ผูใชจะ ตองเคยฝกอบรมการใชเครื่องดับเพลิงมากอน จึงจะมีโอกาสระงับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ไฟไหมข้ันปานกลาง ถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหมไปแลว 5 นาที ถึง 8 นาที อุณหภูมิจะสูงมาก เกิน
กวา 400 องศาเซลเซียสหากจะใชเครื่องดับเพลิง เบื้องตน ตองมีความชํานาญ และตองมีอุปกรณ
จํานวนมากเพียงพอ  จึงควรใชระบบดับเพลิงข้ันสูง จึงจะมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
มากกวา 

3. ไฟไหมข้ันรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหมตอเนื่องไปแลว เกิน 8 นาที และยังมีเชื้อเพลิงอีกมากมาย
อุณหภูมิจะสูงมากกวา 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอยางรุนแรงและ
รวดเร็ว การดับเพลิง จะตอง ใชผูท่ีไดรับการฝก พรอมอุปกรณในการระงับเหตุข้ันรุนแรง 

     ระดับสถานะ ความปลอดภัย หมายถึง   (1) ระดับสีเหลือง เพลิงไหมขยายตัวในเวลา 5-10 นาที (ไม

สามารถดับไฟไดเองในเวลานอยกวา 5 นาที) (2) ระดับสีแดง เพลิงไหมขยายตัวมากกวา 10 นาที (ไมสามารถ

ดับไฟไดตองประสานกับหนวยงาน ภายนอก) (3) ระดับสีเขียว เพลิงไหมสงบลง 
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                                   การแบงประเภทของไฟ 

 

 การแบงประเภทของไฟ    มี  5  ประเภท คือ 

 Class A ไฟท่ีไหมประเภท กระดาษ หญา เศษไม ท่ีนอน หมอน 

วิธีดับไฟและอุปกรณดับไฟ Class A การดับไฟ ประเภทนี้ ตองลดอุณหภูมิ ไฟประเภทนี้สามารถใชน้ําดับได 

 Class B ไฟไหมประเภทสารไวไฟ เชน น้ํามัน ยางมะตอย สารเหลวไวไฟ 

วิธีดับไฟและอุปกรณดับไฟ Class B ถาสามารถทําใหอับอากาศไดก็ควรทําเปนดันดับแรก หากทําไมได 

สามารถใชโฟมคลุมหรือตองดูประเภทของสารเคมี วา สามารถใชผงเคมี ดับไดหรือไหม 

Class C  ไฟไหมอุปกรณไฟฟาท่ีมีกระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วิธีดับไฟและอุปกรณดับไฟ Class C อันดับแรกตองทําการตัดไฟฟาออกจากสถานท่ีเกิดไฟไหมเปนอันดับ

แรก หากเปนไปไดหลีกเลี่ยงการใชน้ําดับไฟประเภทนี้เด็ดขาดอาจทําให ควรใช กาซคารบอน ไดออกไซด 

Class D ไฟไหมประเภทวัตถุของแข็งหรือโลหะไวไฟ เชน แมกนีเซียม ไตตาเนียม สําหรับแมกนีเซียมหามใช

น้ําดับเด็ดขาด ตองใชเกลือแกงหรือทราย เปนตน 

วิธีดับไฟและอุปกรณดับไฟ Class D ไฟประเภทนี้จะดับอยากท่ีสุดเพราะหากใชอุปกรณดับผิดประเภท

สามารถทําปฎิกิริยาลูกโซ ทําใหเกิดการระเบิดได การดับไฟประเภทนี้ ทางท่ีดีท่ีสุดทําใหอับอากาศ หรือศึกษา

ขอมูลวาของแข็งหรือสารเคมีท่ีติดไฟเปนอะไรเพ่ือใชสาร เคมีเฉพาะในการดับไฟชนิดนั้นๆ 

Class K และอีกประเภท ท่ีเปนไฟประเภทท่ียังไมมีผูคนใหความสนใจมากนักไฟประเภทนี้เปนสารเคมีเหมือน 

กัน คือด  Cooking Oil หรือ น้ํามันทําครัวท่ีติดไฟ เชนน้ํามัน ปาลม เพราะน้ํามันชนิดนี้ถือวาอยูเปนสารเคมี

ชนิดนึง ท่ีติดไฟไดและดับไดยากหากเกิดการติดไฟ   

วิธีดับไฟและอุปกรณดับไฟ Class K คือการทําใหอับอากาศ หากไมสามารถทําได ตองทําการใช โฟมหรือ 

ทราย ในการดับไฟ 
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ประเภทของถังดับเพลงิ 

   ถังดับเพลิงสูตรน้ํา (Water type fire extinguisher) 

 พัฒนาจากสารเคมีตัวแอมโมเนียมฟอสเฟตผสมสารลดแรงตึงผิว มีประสิทธิภาพสูง สามารถดับเพลิงไดทุก

ประเภท ABCK ตัวน้ํายาไมทําลายชั้นโอโซน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และไมเปนอันตรายตอระบบการหายใจ 

และการสัมผัส (Non Toxic)  สําหรับใชทดแทนสารฮาลอน 1211 ตัวน้ํายาไมเปนอุปสรรคดานทัศนวิสัยใน

การมองเห็น สามารถเขาถึงแหลงตนเพลิงไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2015, มอก.ISO 14001:2015 

ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.332-2537, NFPA-10, ANSI UL 711, BS EN 3-7 ไดตามมาตรฐาน

กฎกระทรวง และประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดรับเครื่องหมายฉลากเขียว 

ถังสีฟา 

 

 

  ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ( Dry chemical ) 

 ถังดับเพลิงเคมี A.B.C.  สามารถดับเพลิง Class A B C  ไม,ผา,กระดาษ,พลาสติก,ไฟฟาชอต, น้ํามันแกส และ

เก็บไวไดนานโดยไมเสื่อมคุณภาพ 

 

                                                        ถังสีแดง 
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 ถังดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด(Co-2) 

 เครื่องดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด CO-2 ชนิดตัวถังอลูมินั่มอัลลอยด น้ําหนักเบามีประสิทธิภาพดับ

ไฟท่ีเกิดจากน้ํามัน แกส และไฟฟาชอต บริษัทฯไดมาตรฐาน ISO 9001 : 2008, มอก.ISO 14001:2004 

ฉีดแลวจะระเหยหายไปไดเอง โดย ไมท้ิงคราบสกปรก และไมทําลายสิ่งของเครื่องใช เหมาะสําหรับใชในหอง

คอลโทรลไฟฟา หองคอมพิวเตอร หองเก็บวัสดุไวไฟ เครื่องจักร เปนตนเก็บไวไดนานโดยไมเสื่อมคุณภาพ  ไฟ

ประเภท B (ตัว B สีดําในสี่เหลี่ยมสีแดง) คือไฟท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงเหลวติดไฟ น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล สีน้ํามัน 

สารละลายตางๆ   ไฟประเภท C (ตัว C สีดําในวงกลมสีฟา) คือไฟท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงท่ีมีกระแสไฟฟา  ไฟ

ประเภท D (ตัว D สีดําในดาวสีเหลือง) คือไฟท่ีเกิดจากโลหะและสารเคมีท่ีลุกติดไฟ เชนวัตถุระเบิด ปุยยูเรีย ผง

แมกนีเซียม 

ถังสีแดงปลายกระบอกฉีดจะโต 

 

 

ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam fire extinguisher) 

สําหรับดับเพลิงข้ันตนกับบริเวณพ้ืนท่ี ท่ีมีการเก็บสต็อคสารไวไฟ     จําพวกของเหลว  เชน น้ํามัน  ทินเนอร 

แอลกอฮอลล  มีประสิทธิภาพในการดับเพลิง Fire Class A  B จําพวก ไม  ผา กระดาษ,พลาสติก  ยาง น้ํามัน

เชื้อเพลิง และสารเคมีทุกชนิด ตัวน้ํายาเม่ือฉีดดับเพลิงจะมีฟองปดอากาศ มีสวนของน้ําชวยลดอุณหภูมิ มี

คุณสมบัติพิเศษ โดยมีแผนฟลมน้ําปดไอเชื้อเพลิง ปกคลุมมิใหไฟยอนติดข้ึนมาอีก 

ถังสีสแตนเลส 
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ถังดับเพลิงชนิดน้ําอัดแรงดัน (Water pressure) 

ชนิดตัวถังแสตนเลส มีคุณสมบัติพิเศษในการดับเพลิงจําพวกของแข็งติดไฟไดดี Fire Class A  กรณีฉีดใชงาน

ไปสามารถทําการบรรจุเองได มีมาตรวัดแรงดัน สามารถตรวจสอบการใชงานได 

ถังสแตนเลส 

 

 

ถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหย  หรือเรียกวาสารสะอาด(Clean Agent) บรรจุดวยสารดับเพลิงชนิด NON CFC 

เปนกาซท่ีไมทําลายชั้นบรรยากาศ และยังเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เครื่องดับเพลิงเหลวระเหยชนิด NON CFC 

มีน้ําหนักเบา เคลื่อนยายสะดวกและงายตอการใชงาน สามารถดับไฟไดทุกประเภทในระยะใกลๆประมาณ 3-

8 ฟุต เม่ือฉีดใชแลวจะไมท้ิงคราบไวตรงบริเวณท่ีฉีด เหมาะสําหรับการใชงานในบริเวณท่ีตองรักษาความ

สะอาด ปราศจากฝุนละออง 

Class A  ไดแก เชื้อเพลิงท่ีเกิดจาก ไม ผา ยาง กระดาษ พลาสติก ฯ เปนตน Class B  ไดแก เชื้อเพลิงท่ีเกิด
จาก กาซ น้ํามันเชื้อเพลิงตางๆ Class C ไดแก เชื้อเพลิงท่ีเกิดจากแผงวงจรไฟฟา ,กระแสไฟฟา  จุดติดตั้ง 
เหมาะสําหรับ  หองคอมพิวเตอร หองเซฟเวอร,  หองไฟฟา อาคาร  สํานักงาน  รถยนต โรงงานอุตสาหกรรม,
หอพัก,อพารทเมนท บาน ท่ีพักอาศัย   

ถังสีเขียว 
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ตารางท่ี ฉ.1 ขนาดชิ้นไมและกองชิ้นไม 

(ขอ ฉ.2) 

ระดับ
ความสามารถของ

เครื่องดับเพลิง 

จํานวนชิ้นไม 
 

ชิ้น 

ขนาดภาพตัดของชิ้นไม 
X ความยาว 

มิลลิเมตร x มิลลิเมตร x มิลลิเมตร 

จํานวนชิ้น 
 

ชิ้น 

จํานวนชิ้นไม 
ในแตละชั้น 

ชิ้น 
1 – A 
2 – A 
3 – A 
4 – A 
6 – A 

10 – A 
20 – A  

 
30 – A 

 
40 – A  

50 
78 
98 

120 
153 
209 
160 

 
192 

 
224 

 

45x45x500 
45x45x600 
46x45x750 
47x45x850 

48x45x1,000 
49x45x1,200 
50x45x1,500 

 
50x45x1,850 

 
45x90x2,200 

 

10 
13 
14 
15 
17 
19 
10 

1(ชั้นบนสุด) 
10 

1(ชั้นบนสุด) 
10 

1(ชั้นบนสุด) 

5 
6 
7 
8 
9 

11 
15 วางตามหนาแคบ 
10วางตามหนากวาง 
18 วางตามหนาแคบ 
12วางตามหนากวาง 
21วางตามหนาแคบ 
14วางตามหนากวาง 

 

ตารางท่ี ฉ.2 ขนาดถาดปริมาณน้ํามันและความสูงของแทนรองรับ 

(ขอ ฉ.2และ ฉ.3) 

ระดับ
ความสามารถของ

เครื่องดับเพลิง 

ขนาดภาพตัดของชิ้นไม 
X ความยาว 

มิลลิเมตร x มิลลิเมตร x มิลลิเมตร 

ปริมาณน้ํามัน 
 

ลูกบาศกเดซิเบล 

ความสูงของแทน 
รองรับเหนือพ้ืน 

มิลลิเมตร 
1 – A 
2 – A 
3 – A 
4 – A 
6 – A 

10 – A 
20 – A  
30 – A 
40 – A  

525x525x100 
525x525x100 
680x680x100 
680x680x100 
810x810x100 
960x960x300 

1,360x1,360x300 
1,670x1,670x300 
1,900x1,900x300 

1.0 
2.0 
3.0 
4.5 
7.0 

10.0 
20.0 
27.0 
45.0 

400 
400 
400 
400 
400 
800 
800 
800 
800 
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  ขอแตกตางและขนาดพ้ืนท่ีของไฟ ท่ีควรพิจารณาเลือกใช 

 ระดับความสามารถในการดับไฟ Fire Rating  มาตรฐาน มอก. 332 -  2537   
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ตารางท่ี ช.1 ระยะเวลาการฉีดใชประสิทธิผล ขนาดถาดและปริมาณน้ํามัน 

(ขอ ช.2) 

ระดับ
ความสามารถ
เครื่องดับเพลิง 

ระยะเวลาการฉีด 
ใชประสิทธิผลต่ําสุด 
 
      วินาที 

ขนาดถาด 
 
 

มิลลิเมตรxมิลลิเมตร 

ความหนา 
ของเหล็กกลา 

 
มิลลิเมตร 

เหล็กฉากเสริมขอบถาด 
 
 

มิลลิเมตร x มิลลิเมตร x 
มิลลิเมตร 

ปริมาณ
น้ํามัน 

 
ลูกบาศก 
เดซิเมตร 

1 – B 
2 – B 
5 – B 
10 – B 
20 – B 
30 – B 
40 – B 
60 – B 
80 -B 

8 
8 
8 
8  
8 

11 
13 
17 
20 

475x475 
675x675 

1,075 x1,075 
1,525x1,525 
2,150x2,150 
2,650x2,650 
3,050x3,050 
3,725x3,725 
4,300x4,300 

6 
6 
6 
6 
6 

12 
12 
12 
12 

 

38x38x5.0 
38x38x5.0 
38x38x5.0 
38x38x5.0 
38x38x5.0 
38x38x6.5 
38x38x6.5 
38x38x6.5 
38x38x6.5 

 

12.0 
25.0 
60.0 

120.0 
250.0 
350.0 
475.0 
720.0 
950.0 
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สาเหตุของอัคคีภัย 

สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยจนทําใหเกิดการลุกลามเกิดเพลิงไหมขนาดใหญนั้น อาจเกิดได 2 ลักษณะใหญคือ 

- สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความตั้งใจ เชน การลอบวางเพลิงหรือการกอวินาศกรรม ซ่ึงเกิดจากการจูง
ใจอันมีมูลสาเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการลอบวางเพลิง อาจเนื่องมาจากเปนพวกโรคจิต 

- สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง 
1. ขาดความระมัดระวังในการควบคุมเชื้อเพลิง 
2. ขาดความระมัดระวังการใชไฟและความรอน 

 
 
แหลงกําเนิดอัคคีภัย 

แหลงกําเนิดอัคคีภัยแตกตางกันไปดังตอไปนี้ 

- อุปกรณไฟฟา 
- การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ 
- ความเสียดทานของประกอบของเครื่องจักร เครื่องยนต 
- เครื่องทําความรอน 
- วัตถุท่ีมีผิวรอนจัด เชน เหล็กท่ีถูกเผา ทอไอน้ํา 
- เตาเผาซ่ึงไมมีฝาปดหรือเปลวไฟท่ีไมมีสิ่งปกคลุม 
- การเชื่อมและตัดโลหะ 
- การลุกไหมดวยตัวเอง เกิดจากการสะสมของสารบางชนิด เชน พวกขยะแหง ถานหินจะกอใหเกิดความ

รอนข้ึนในตัวของมันเอง จนกระท่ังถึงจุดติดไฟ 
- เกิดจากการวางเพลิง 
- ประกายไฟท่ีเกิดจากเครื่องจักรขัดของ เ 
- โลหะหรือวัตถุหลอมเหลว 
- ไฟฟาสถิต 
- ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด เชน โซเดียม โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส เม่ือสัมผัสกับน้ํา อากาศ หรือวัสดุ

อ่ืนๆ ทําใหเกิดการลุกไหมได 
- สภาพบรรยากาศท่ีมีสิ่งปนเปอนกอใหเกิดการระเบิดได 
- จากสาเหตุอ่ืน ๆ 

อันตรายจากไฟไหม 
ความมืดปกคลุม เนื่องจากอยูภายในอาคารกระแสไฟฟาถูกตัด หมอกควันหนาแนน หรือเปนเวลากลางคืน  
       วิธีแกไข 

- ติดตั้งอุปกรณไฟสองสวางฉุกเฉิน ( Emergency Light ) ซ่ึงทํางานไดดวยแบตเตอรี่ทันที ท่ีกระแสไฟฟา
ถูกตัด 
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- ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง เม่ือกระแสไฟฟาถูกตัด 
- เตรียมไฟฉายท่ีมีกําลังสองสวางสูง ไวใหมีจํานวนเพียงพอในจุดท่ีสามารถนํามาใชไดสะดวก 
- ฝกซอมหนีไฟเม่ือไมมีแสงสวาง ดวยตนเองท้ังท่ีบาน ท่ีทํางาน ในโรงแรม หรือ แมแตในโรงพยาบาล โดย

อาจใชวิธีหลับตาเดิน 

แกสพิษและควันไฟ ผูเสียชีวติและบาดเจ็บในเหตุเพลิงไหมประมาณ รอยละ 90 เปนผลจากควันไฟ ซ่ึงมีท้ัง
กาซพิษ และทําใหขาดออกซิเจน 
      วิธีแกไข 

- จัดเตรียม หนากากหนีไฟฉุกเฉิน (Emergency smoke mask) 
- ใชถุงพลาสติกใส ขนาดใหญตักอากาศแลวคลุมศีรษะหนีฝาควัน (หามฝาไฟ) 
- คืบ คลานต่ํา อากาศท่ีพอหายใจไดยังมีอยูใกลพ้ืน สูงไมเกิน 1 ฟุต แตไมสามารถทําไดเม่ืออยูในชั้นท่ีสูง

กวาแหลงกําเนิดควัน 
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1. แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง  

   1.1 แผนการดับเพลิง  

     อัคคีภัยอาจเกิดข้ึนได โดยมีสวนสัมพันธกับเวลา สิ่งแวดลอมและพฤติกรรมของ มนุษย ท้ังยังอาจเกิดข้ึน

ไดโดยไมเลือกเวลา ดังนั้น การปฏิบัติเม่ือเกิดเพลิงไหม จึงตองมีการเตรียมการไวลวงหนา ในการฝกซอมการ

ดับเพลิง แผนการดับเพลิง จึงมีความจําเปน ในการเตรียมตัวเพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉินท่ี อาจจะเกิดข้ึน

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ เม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน พนักงานทุกคนท่ีมีการปฏิบัติงานในชวงเวลา ดังกลาว 

จึงควรทราบถึง หนาท่ี ท่ีจะตองปฏิบัติตน เม่ืออยูในสถานการณนั้น ดังตัวอยางแผนการดับเพลิง ตอไปนี้ 

   1.2 วิธีการดับเพลิง สามารถทําได 4 วิธี คือ  

      1. การกําจัดเชื้อเพลิง โดยขจัดเชื้อเพลิงออกใหนอยลงจากบริเวณท่ีเกิดไฟ จะสงผลใหไฟไมสามารถลุก 

ไหมตอไปได ซ่ึงการกําจัดเชื้อเพลิงทําไดโดย – น้ําเชื้อเพลิงออกไปจากบริเวณเกิดอัคคีภัย - ในกรณีขนถายเอา

เชื้อเพลิงออกไปไมได ควรใชวิธีนําสารอ่ืนๆ มาเคลือบผิวของเชื้อเพลิงเอาไว เชน การใชผงเคมีโฟม น้ําละลาย

ดวยผงซักฟอก ซ่ึงเม่ือฉีดลงบนผิววัสดุแลว จะปกคลุมอยูนานตราบเทาท่ีน้ํา หรือสารเคมีอ่ืนๆ ท่ีผสมในน้ํายัง

ไมสลายตัว  

      2. การทําใหอับอากาศ เนื่องจากออกซิเจนในอากาศเปนหนึ่งในองคประกอบของไฟ การทําใหอับ อากาศ

ก็จะเปนการปดก้ันออกซิเจนไมใหไปรวมตัวกับไอของเชื้อเพลิง ซ่ึงจะสงผลไมใหไฟสามารถลุกไหมตอไปได 

วิธีการกําจัดออกซิเจนมีหลายวิธี เชน ฉีดน้ําหรือสารปกคลุมไปคลุมผิวเชื้อเพลิง หรือฉีดแกสเฉ่ือย เชน 

ไนโตรเจน หรือคารบอนไดออกไซค ไปปกคลุมบริเวณเพลิงไหม ทําใหจํานวนออกซิเจนในอากาศมีปริมาณ

ต่ําลง จนทําใหสันดาปไมไดอีกตอไป โดยท่ัวไปแลวเชื้อเพลิงจะถูกลอมรอบดวยออกซิเจนประมาณ 20 % ซ่ึง

เพียงพอสําหรับการเผา ไหม เพราะไฟตองการออกซิเจนเพียง 16 % ก็สามารถไหมได แตถาหากเราสามารถ

ทําใหออกซิเจนลดจํานวนลง ไปได ก็ไมไดหมายความวาเราสามารถดับไฟไดเลยทีเดียว เพราะไฟก็อาจยังคง

ไหมแบบคุได (ไมมีเปลว) เชน ไฟ ไหมในตูเก็บของในลักษณะคุ เม่ือเปดฝาตูออกไฟก็จะลุกทันที ท้ังนี้เพราะ

ออกซิเจนจากภายนอกเขาไปทําใหเกิด การเผาไหมได  

      3. การลดอุณหภูมิ หรือลดความรอน เม่ือทําใหอุณหภูมิของเชื้อเพลิงลดลงต่ํา กวาจุดวาบไฟ แมจะมี 

เชื้อเพลิงและออกซิเจนผสมกันอยูก็ไมเกิดการสันดาป เพลิงก็จะสงบลง วิธีการลดอุณหภูมิหรือการลดความ

รอน เปนวิธีท่ีใชกันแพรหลายและบอยท่ีสุด ซ่ึงจะใชน้ําทําการดับไฟ การดับโดยวิธีนี้จะทําใหเชื้อเพลิงเย็นตัว

ลง เพ่ือ ปองกันการกลายเปนไอ หรือทําใหความรอนต่ําลง เพ่ือปองกันการระเบิด เนื่องจาก OVER 

PRESSURE ในกรณี ท่ีเชื้อเพลิงเปนน้ํามันหรือแกส ท้ังนี้โดยท่ัวไปน้ําจะลดความรอนไดดีท่ีสุดเม่ือเทียบกับสาร

ตัวอ่ืนๆ 

     4. การตัดปฏิกิริยาลูกโซ เม่ือนักวิทยาศาสตรคนพบวา เปลวไฟนั้นเกิดข้ึนโดยอนุมูลอิสระ ท่ีถูกเหวี่ยง 

ออกไปแลวกลับเขาไปท่ีฐานของไฟอยางรวดเร็ว ซ่ึงจะทําใหเกิดการเผาไหมอยางรวดเร็วและแรงข้ึนเรื่อยๆ 

นักวิทยาศาสตรจึงไดทดลองหาสารเคมีเขามาขัดขวางการเกิดปฏิกิริยาลูกโซของไฟ ซ่ึงพบวามีสารเคมีชนิด

หนึ่งท่ี เรียกวา ฮาลอน (HALON) เม่ือฉีดใสไฟมันจะเขาไปแทนท่ีอนุมูลอิสระอยางรวดเร็ว แตตองระวังในการ
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ใช เพราะ อาจจะทําใหขาดอากาศหายใจได เนื่องจากฮาลอน (HALON) หนักกวาอากาศ จึงสามารถไลอากาศ

ออกไปได สารดังกลาว ไดแก พวกไฮโดรคารบอนประกอบกับฮาโลเจน (Halogented-Hydrocarbon) ซ่ึงสาร

ฮาโลเจน ไดแก ไอโอดีน โบรมีน คลอรีน และฟลูออรีน (เรียงตามลําดับความสามารถในการใชงาน) สาร

ดับเพลิงประเภท นี้มีชื่อเรียกวา ฮาลอน (HALON) เชน HALON 1211 HALON 1301 เปนตน ฉะนั้น การ

ดับไฟใหมีประสิทธิภาพ จึงควรทราบประเภทของไฟท่ีเกิดจากสารเชื้อเพลิงตางๆ เพ่ือท่ีจะสามารถใชสาร

ดับเพลิงไดอยางถูกตองและเพ่ือความปลอดภัยของผูเขาไปดับไฟ 
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2. แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟ  

แผนอพยพหนีไฟนั้น กําหนดข้ึนเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของพนักงานและสถาน ประกอบ

กิจการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม แผนอพยพหนีไฟท่ีกําหนดข้ึนนั้น มีองคประกอบตางๆ เชน หนวยตรวจสอบ

จํานวนพนักงาน, ผูนํา ทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หนวยชวยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรไดกําหนดผูรับผิดชอบ

ในแตละหนวยงาน โดย ข้ึนตรงตอผูอํานวยการอพยพหนีไฟหรือผูอํานวยการดับเพลิง ดังนี้ 

 ผูอํานวยการอพยพหนีไฟหรือผูอํานวยการดับเพลิง ชื่อ..อาจารยขวัญชัย กาแกว.....  

 ผูชวยผูอํานวยการอพยพหนีไฟหรือผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง ชื่อ..นางสดับภิน  พวงมาลัย... ในแผนดังกลาว

ควรกําหนดใหมีการปฏิบัติดังนี้  

    1. ผูนํา ทางหนีไฟ จะเปนผูนําทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีจัดไว  

    2. จุดนัดพบ หรือเรียกอีกอยางวา “จุดรวมพล” จะเปนสถานท่ีท่ีปลอดภัย ซ่ึงพนักงานสามารถท่ีจะ มา

รายงานตัวและทําการตรวจสอบนับจํานวนได 

    3. หนวยตรวจสอบจํานวนพนักงาน มีหนาท่ีตรวจนับจํานวนพนักงานวา มีการอพยพหนีไฟออกมา 

ภายนอกบริเวณท่ีปลอดภัยครบทุกคนหรือไม หากพบวาพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไมครบตามจํานวนจริง 

ซ่ึง หมายถึงยังมีพนักงานติดอยูในพ้ืนท่ีท่ีเกิดอัคคีภัย  

    4. หนวยชวยชีวิตและยานพาหนะ จะเขาคนหาและทําการชวยชีวติพนักงานท่ียังติดคางอยูในอาคาร หรือ

ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพนักงานท่ีออกมาอยูท่ีจุดรวมพล แลวมีอาการเปนลมหมดสติ หรือ 

บาดเจ็บ เปนตน หนวยชวยชีวิต จะทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน และติดตอหนวยยานพาหนะให ในกรณีท่ี 

พยาบาลหรอืแพทยพิจารณาแลว ตองนําสงโรงพยาบาล วิธีการหนีไฟ (Evacuation Procedure)  

  1. กําหนดเสนทางหนีไฟ และเสนทางหนีไฟสํารอง 

  2. ลักษณะสัญญาณเตือนภัย หนีไฟ ควรแจงใหพนักงานทราบ รวมท้ังสัญญาณท่ีแจงเหตุเพลิงไหมสงบ แลว 

เพ่ือพนักงานจะไดกลับเขาทํางาน เพลิงไหม สัญญาณดัง หนีไฟ เพลิงสงบ สัญญาณ (ตางจากเพลิงไหม) กลับ

เขาทํางาน 

  3. การมอบหมายเจาหนาท่ี ผูตรวจพ้ืนท่ี จะทําหนาท่ีตรวจพ้ืนท่ีในการหนีไฟ พ้ืนท่ีปฏิบัติงานตางๆ ผูนําทาง

หนีไฟ จะทําหนาท่ีนําพนักงานคนอ่ืนๆ ออกไปตามทางออกท่ีจัดไวและนับ จํานวนพนักงาน ผูนําทางสํารอง 
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หนาท่ีของผูปฏิบัติงานตามโครงสราง 

ผูปฏิบัติงาน หนาท่ีรับผิดชอบ 
ผูอํานวยการดับเพลิง 

 
 
 
 
 
 
ฝายไฟฟา 
 

 
 
 
ฝายปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 

ใหปฏิบัติดังนี้  
1. รับฟงรายงานตางๆ เพ่ือสั่งการการใชแผนตางๆ 
2. ขอความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
3. รายงานผลการเกิดเพลิงไหมตอผูบังคับบัญชา
ระดับสูงข้ึนไป  
4. ใหขาวแกสื่อมวลชน 
 
 
 ใหปฏิบัติดังนี้  
1. เม่ือเกิดเพลิงไหมใหรีบเขาไปท่ีเกิดเหตุ เพ่ือรับคํา 
สั่งตัดไฟ จากฝายปฏิบัติการ  
2. รับคําสั่งจากผูอํานวยการดับเพลิง  
 
หัวหนาฝายปฏิบัติการใหถือปฏิบัติดังนี้  

1. เม่ือเกิดเพลิงไหมในพ้ืนท่ีใหหัวหนาฝาย 
ปฏิบัติการแยกชุด ปฏิบัติการออกเปน 2  ชุด คือ 
ชุดควบคุมเครื่องจักรและ ชุดดับเพลิง 
 1.1 ชุดควบคุมเครื่องจักร เม่ือเกิดเพลิงไหมใน
พ้ืนท่ีใด ใหชุดควบคุมเครื่องจักรท า การควบคุม
เครื่องจักรใหทํางานตอไปจนกวาจะไดรับคําสั่งให 
หยุดเครื่องจากหัวหนาฝายปฏิบัติการ กรณีท่ีไม
สามารถ เดินเครื่อง หรือไดรับคําสั่งใหหยุดเครื่อง ให
ชุดควบคุม เครื่องจักรไปชวยทําการดับเพลิง 
 1.2 ชุดดับเพลิง เม่ือเกิดเพลิงไหมในพ้ืนท่ีตัวเองไม
วามากหรือนอย ชุดปฏิบัติการชุดนี้จะแยกตัวออก
จากการควบคุมเครื่องจักร ออกทําการดับเพลิงโดย
ทันทีท่ีเกิดเพลิงไหม โดยไมตองหยุด เครื่องและให
ปฏิบัติการภายใตคําสั่งของหัวหนาฝายปฏิบัติการ 
ในพ้ืนท่ี ในการปฏิบัติการหากจําเปน ตองขอความ
ชวยเหลือ จากหนวยอ่ืนใหหัวหนาฝายปฏิบัติการสั่ง
ดําเนินการ 
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ผูปฏิบัติงาน หนาท่ีรับผิดชอบ 

 
ฝายสื่อสารและประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 หนวยจัดหาและสนับสนุนในการดับเพลิง 
 - ผูประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
 - ยามรักษาการณ 
 
 
 
 
 
 ฝายเคลื่อนยายภายในภายนอก 

 
 
 
 
 
 

2. ทันทีท่ีทราบเหตุเพลิงไหมในพ้ืนท่ีของตัวเอง ให
แจงขาว โทรศัพทถึงเจาหนาท่ีความปลอดภัย ถึงผูอํา 
นวยการ ดับเพลิง และโทรศัพทแจงศูนยรวมขาว ให
ปฏิบัติดังนี้  
1. คอยชวยเหลือประสานงานระหวางบุคคลท่ี
เก่ียวของ 
 2. รับคําสั่งจากผูอํานวยการดับเพลิง และติดตอ
ผานศูนยรวม ขาว  
3. สั่งการแทนผูอํานวยการดับเพลิง ถาไดรับ
มอบหมาย ใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยคอย
ชวยเหลือดังนี้  
1. คอยชวยเหลือประสานงานระหวางผูอํานวยการ
ดับเพลิง ยามรักษาการณ และผูเก่ียวของ 
 2. คอยรบั-สงคําสั่งจากผูอํานวยการดับเพลิงในการ
ติดตอศูนย ขาว  
3. สั่งการแทนผูอํานวยการดับเพลิง ในกรณีท่ี
ผูอํานวยการ ดับเพลิงมอบหมาย 
 1. ใหรีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับสั่งจาก
ผูอํานวยการดับเพลิง และหัวหนาฝายประสานงาน 
2. ปองกันมิใหบุคคลภายนอกท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของ
เขากอนไดรับ อนุญาต 
 3. ควบคุมปองกันทรัพยสินท่ีฝายเคลื่อนยายนํามา
เก็บไว  
1. ใหรับผิดชอบในการกําหนดจุดปลอดภัยอัคคีภัย
ในการเก็บ วัสดุครุภัณฑ 
 2. อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายขนสงวัสดุ
ครุภัณฑ  
3. จัดยานพาหนะและอุปกรณขนยาย 
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ผูปฏิบัติงาน หนาท่ีรับผิดชอบ 

ฝายสงเสริมปฏิบัติการ  
- หนวยติดตอดับเพลิงจากพ้ืนท่ีอ่ืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนวยเดินเครื่องสูบน้ําฉุกเฉิน  
 
 
 
 
 
 
ศูนยรวมขาว / สื่อสาร 

 
 
 
 
 

ใหปฏิบัติดังนี้  
1. ใหแจงสัญญาณ Safety Order System (SOS) 
2. พนักงานท่ีทราบเหตุเพลิงไหมและตองการเขามา
ชวยเหลือ ดับเพลิง ใหรายงานตัวตอผูอํานวยการ
ดับเพลิงเพ่ือทําการ แบงเปนชุดชวยเหลือสงเสริม
การปฏิบัติงาน  
3. สําหรับการเกิดอัคคีภัยในบริเวณเครื่องจักร ชุด
ดับเพลิง ควร มาจากชุดดับเพลิงในสถานท่ีนั้น ผูท่ีมา
ชวยเหลือควร ชวยเหลือในการลําเลียงอุปกรณ
ดับเพลิง  
4. คอยคําสั่งจากผูอํานวยการดับเพลิง ใหคอยอยู
บริเวณท่ี เกิด เพลิงไหม ใหปฏิบัติดังนี้  
1. ใหเดินเครื่องสูบน้ําดับเพลิงทันทีท่ีไดรับแจงเหตุ
เพลิงไหม 
 2. ทําการควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ําดับเพลิงขณะท่ี
เกิดเพลิง ไหม  
3. ในเวลาปกติใหตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณใช
งานตาม รายการตรวจเช็ค 
 ใหปฏิบัติดังนี้ 
 1. เม่ือทราบขาวเกิดเพลิงไหมจะตองทําการ
ตรวจสอบขาว  
2. แจงเหตุเพลิงไหม 
 3. ติดตามขาว แจงขาวเปนระยะ  
4. ติดตอขอความชวยเหลือ (ถามีการสื่อสาร)  
5. แจงขาวอีกครั้งเม่ือเพลิงสงบ 
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การปฏิบัติตนในการอพยพหนีไฟ 

     ขณะท่ีเขารวมการอพยพหนีไฟ ซ่ึงเปนการอพยพคนจํานวนมาก ภายในชองทางท่ีถูกกําหนด คือ ชองทาง

บันไดหนีไฟ จึงจําเปนจะตองมีขอกําหนดใหปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยตอสวนรวม ซ่ึงบางครั้งอาจจะเห็น วาไม

จําเปนหรือเปนการบีบบังคับจนเกินไป แตระบบการอพยพหนีไฟ จัดทําข้ึนเพ่ือความปลอดภัยของสวนรวม 

มิใชเพ่ือกลุมใดกลุมหนึ่ง ในภาวการณอพยพตองเนนหนักไปทางสั่งการมากกวาการรับฟงขอคิดเห็นรายบุคคล 

เพราะเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของภายในแผน จะไมมีเวลาในการรับฟงความคิดเห็น หรือการปฏิบัติตนเปนรายตัว จึง 

ควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ ดังนี้ 

 1. พยายามระงับสติอารมณ อยาตกใจและปฏิบัติตามแผนการอพยพหนีไฟท่ีไดวางไว 2. เชื่อฟงคําแนะนํา

ของอาสาสมัครและพนักงาน รปภ. ท่ีเก่ียวของกับแผนการอพยพทุกคน 

 3. ขณะท่ีจะลุกจากโตะหรือออกจากหองทํางาน ใหเก็บทรัพยสินเอกสารสําคัญลงลิ้นชักและล็อค กุญแจ

โดยเร็ว 

 4. เม่ือเดินออกมาภายนอกหองทํางานแลว หามเดินยอนกลับเขาไปในหองทํางานอีก ไมวาจะนึก ถึงเรื่อง 

สําคัญอะไรข้ึนมาไดก็ตาม 

 5. หามขนสัมภาระใดๆ ท้ังสิ้นติดตัวไปในขณะอพยพ 

 6. การเดินอพยพใชวิธี เดินเร็ว หามวิ่ง หรือ เดินชา  

7. การเดินภายในชองบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงแถวข้ันบันไดละ 2 คน เพ่ือปองกันการเบียดเสียด และอาจ

เกิดการสะดุดหกลมข้ึน ซ่ึงเปนอันตรายตอกลุมคนอพยพภายในชองบันไดได การเดินใหเดินใหเร็วอยาวิ่ง 

เพราะจังหวะการกาวบันไดของแตละคนไมเทากัน 

 8. การเดินภายในชองบันไดหนีไฟ หามเดินคุยกัน หามเดินลวงกระเปา สายตามองข้ันบันได มือ จับราวบันได 

(กรณีท่ีเดินฝงท่ีมีราวบันได) อยาสงเสียงเอะอะหรือเรงใหคนหนาเดินเร็วข้ึน อยาผลัก อยาดัน หรือ แซงกัน

ภายในชองบันไดหนีไฟ  

9. ผูออกจากชั้นเปนคนสุดทาย (ไมตองยืนรอจนแนใจ) ใหปดประตูหนีไฟดวย เพราะประตูหนีไฟ ตามชั้น

ตางๆ จะกันควันไมใหเขามาในชองบันไดหนีไฟ หากเปดประตูท้ิงไว แรงดันอากาศท่ีอัดเขามาในชองบันได เพ่ือ

ไลควันออกจะลดลง ทําใหควันเขามาในชองบันไดหนีไฟได ซ่ึงจะสงผลใหผูอพยพภายในชองทางบันได สําลัก 

ควันและขาดอากาศหายใจ  

10 . เม่ืออพยพจนถึงชั้นลางสุดแลวใหออกไปจากอาคารทันที  

11. หามใชลิฟตโดยเด็ดขาด (เพราะลิฟตจะไมทํางาน) 
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การคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย 

 หลักการคนหาเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย การคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย เปนการเขาไปชวยชีวิต

บุคคลท่ีติดอยูในอาคาร บานเรือน สิ่งปรักหักพังอันเปนผลเนื่องมาจากอัคคีภัย การท่ีจะดําเนินการคนหา

ผูประสบภัยใหไดอยางรวดเร็ว และสามารถชวยเหลือชีวิตผูประสบภัย ไดอยางปลอดภัยมากท่ีสุดเทาท่ีจะ

ทําไดนั้น ปจจัยแรกท่ีตองทํา คือ ตองควบคุมสถานการณท่ีอยูในภาวะชุลมุน วุนวาย  

1. การคนหาเพ่ือชวยชีวิตผูประสบภัยจากภายนอกอาคาร ควรดําเนินการ ดังนี้  

  1.1 คนหาในระยะแรก เม่ือไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุ ใหปฏิบัติการชวยเหลือผูท่ีบาดเจ็บรายแรงกอน  

  1.2 สํารวจโดยรอบบริเวณท่ีไดรับความเสียหาย โดยสอบถามบุคคลท่ีอยูในท่ีเกิดเหตุ จด รายละเอียด

จากบุคคลท่ีมีหนาท่ีดูแลอาคาร หรือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีแหงนั้น วาสาเหตุมา จาก

อะไร อันตรายท่ียังมีอยู และมีบุคคลท้ังหมดในอาคารจํานวนเทาใด มีผูติดคางเทาใด อยูสวนไหนของ

อาคาร รวมท้ังจุดใดเปนจุดท่ีไดรับอันตรายมากท่ีสุด 1.3 ตรวจคนโดยรอบภายนอก ถาพบสิ่งท่ีอาจจะทํา

ใหเกิดการเสียหาย ตองแกไขใหเรียบรอย และประกาศใหผูท่ีจะเขาไปภายหลังทราบถึงจุดอันตรายนั้นๆ  

2. การคนหาเพ่ือชวยชีวิตผูประสบภัยภายในอาคาร ควรดําเนินการดังนี้ 

   2.1 พิจารณาสภาพของอาคารท่ีไดรับความเสียหาย ถาไดรับการกระเทือนจากการเขาไปแลว จะทําให

ทรุดพังลงมาไดหรือไม 2.2 เตรียมอุปกรณในการชวยชีวิต ในบริเวณท่ียังมีสารพิษ ควันไฟ หรือกาซพิษ                                                                                                                                                                                                                  
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2.3 วิธีเจาะ งัด พัง เพ่ือเขาไปในอาคาร ถาเขาไปโดยทางปกติไมได ก็ตองใชกําลังงัดเจาะ เขาไป จึง

จําเปนตองศึกษาถึงรูปรางลักษณะของประตู หนาตาง วามีรูปรางแบบไหน หรือการทรุดพังของอาคารวา

มีสวนใดท่ีวางท่ีจะทําใหคนหลบหนีรอดอยูสวนไหน จะไดงัดเจาะตรงท่ีนั้นๆ ไดอยางรวดเร็ว 

3. วิธีการคนหาภายในอาคารท่ีเกิดเหตุ ควรปฏิบัติ ดังนี้  

    3.1 เม่ือเดินอยูบนบันไดหรือพ้ืนท่ีชํารุด แตยังมีเครื่องรองรับอยู ใหเดินเลียบผนังใหมากท่ีสุด เทาท่ีจะ

ทําได  

    3.2 พยายามเขาไปตรวจจุดท่ีไดขอมูลจากปากคําของผูหนีรอดมาได หรือผูท่ีไดรับบาดเจ็บ เล็กนอย                         

    3.3 เม่ือแนใจวามีผูติดอยูในอาคารใหชวยตะโกนเรียก หรือเคาะตามผนัง ตามทอน้ํา เม่ือ ตะโกนหรือ

เคาะแลวทุกคนตองเงียบเพ่ือฟงเสียงตอบ 

    3.4 เม่ือทราบวามีผูประสบภัยติดอยู ควรมีการติดตอตลอดเวลาท่ีคนหา การติดตอจะเปนผล ใหผูท่ี

ติดคางอยูมีกําลังใจ ท่ีจะตอสูกับอาการเจ็บปวย และเปนการทราบทิศทางของผูท่ีติดคางอยูดวย 3.5 ถา

ผูประสบภัยหมดสติหรือจะเสียชีวิตแลวก็ตาม เม่ือไมไดยินเสียงตอบหรือเสียงเคาะตอบ ถาสงสัยจากขาวท่ี

ไดรับมาวามีบุคคลติดอยูแน ก็ตองขุดคนจนท่ัวบริเวณ ถาพบผูประสบภัยท่ีบาดเจ็บ หรือ ชิ้นสวนของ

ผูบาดเจ็บ หรือผูตาย ตองเอาออกมาใหหมด เพราะชิ้นสวนของรางกาย จะทําใหผูคนหาเกิดการ เขาใจผิด

วา ยังมีศพติดคางอยูภายในซากปรักหักพังนั้น ทําใหเสียเวลาในการคนหาอีก  

 4. การทําเครื่องหมายอาคารท่ีตรวจคนแลว เม่ือผูชวยเหลือไดเขาไปตรวจคนจนท่ัว และนํา ผูประสบภัย

ออกมาหมดแลว ตองทําเครื่องหมายหรือเขียนขอความวา “ตรวจแลว” เพราะผูมาภายหลังจะได ทราบ 

ไมตองเสียเวลาคนหาซํ้าอีก และในสถานท่ีท่ีมีอันตรายควรมีเครื่องหมายก้ัน หรือหามมิใหเขาไปบริเวณท่ี 

เกิดเหตุ เชน ใชเชือก ไม หรือสิ่งท่ีพอจะหาไดปดก้ันไว  

5. การประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ผูมารวมชวยเหลือท่ีมาจากหนวยงานตางๆ ชุดท่ีชวยเหลือ เดิมควร

แบงกําลังออกมาเพียงครึ่งหนึ่งกอน อยาถอนกําลังหมด เพราะการปฏิบัติการไดปฏิบัติไปแลว ผูมาใหมจะ 

ไดมีโอกาสศึกษาหาลูทางปฏิบัติการ และงานท่ีทําไปแลวจะไดดําเนินตอไปไดดวยดี ในการปฏิบัติการของ

ผูมารวม ชวยเหลือ ควรทําตามลําดับข้ันตอนท่ีไดรับ คําแนะนําจากเจาหนาท่ีดับเพลิง เพราะเจาหนาท่ี

ดับเพลิงมีหลักฐาน และขอความท่ีควรทราบ ท่ีไดรับจากผูท่ีสํารวจมาแลว และการสํารวจเพ่ิมเติมจะทําให

การคนหารวดเร็ว และ ถูกตองตรงจุดท่ีตองกระทํา อยางรีบดวนหรือตามลําดับกอนหลัง 

 6. สิ่งท่ีควรคํานึงถึงอีกประการ คือ ตองจัดการกับสาธารณูปการ ท่ีอาจจะกอใหเกิดอันตราย หรือความ

เสียหายในบริเวณนั้น เชน อาจจะมีสายไฟฟาหรือทอประปาถูกทําลาย ควรปฏิบัติดังนี้  

        - ถาสายไฟฟาขาดและตกลง ควรรีบยกสวิทซตัดตอนใกลบริเวณนั้น ถาไมสามารถเขาไปตัด ตอน

สวิทซได ก็ควรใชไมแหงเข่ียสายไฟออกไปใหพนทางอันตราย หรือใชขวานท่ีดามเปนฉนวนฟนสายไฟให

ขาด ออก ถาสายใหญใหตัดทีละเสน โดยแยกออกใหหางกัน อยาใหคมขวานเปนสื่อใหเกิดการอารคหรือ 

สปารคข้ึนได  
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        – ทอประปาแตกใหปดกอกจายกระแสน้ําตรงใกลมาตรวัดน้ํา ถาไมสามารถเขาไปได ก็ใหใชไม หุม

กับเศษผา แลวตอกเขาไปในเสนทอประปาท่ีแตก หรือถาทอประปาเปนตะก่ัวหรือเหล็กออก ใหทุบทอให

แบน แลวพับใหน้ําหยุดไหล                                                                     

   ผูนําอพยพรายงานตอ ผูอํานวยการดับเพลิงเพ่ือตรวจเช็คจํานวนผูอพยพ และการเช็คยอดรวมของผูอพยพ

แตละชั้น ปรากฏวา มีผูอพยพหายไปจํานวน 2 ทาน ติดบริเวณชั้น 3 อาคารสถาปตยกรรม ผูอํานวยการ

ดับเพลิงแจงใหหนวยคนหาในบริเวณชั้น 3   
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หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาลชวยเหลือผูประสบภัย 

1. ถาผูปวยมีเลือดออกท่ีใด ใหทําการหามเลือดใหหยุดทันที 

2. ถาผูปวยหยุดหายใจ ใหทําการผายปอด 3. ตรวจดูวากระดูกหักหรือไม หรือสงสัยวาจะหัก ก็ควรทํา

การเขาเฝอกใหตามความเหมาะสม 

4. ในสถานการณท่ีท่ีทําการปฐมพยาบาล ควรมีอากาศโปรง ถายเทไดสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ 

5. ใหผูปวยนอนนิ่งๆ หามนั่งหรือยืน จนกวาจะสังเกตอาการไดวา ไดรับบาดเจ็บรุนแรงเพียงใด และไม

ควรยายผูปวยจากท่ีนั้น จนกวาจะใหการปฐมพยาบาลเรียบรอยแลว 

6. ผูปวยท่ีเปนลม ช็อคหรือหมดสติ ตองหมผาเพ่ือใหความอบอุนอยูเสมอ 

7. ผูปวยท่ีหมดสติ อยาใหน้ําหรือกรอกยาแตอยางใดทางปาก เพราะยาอาจจะไหลลงไปใน หลอดลมได      

8. ปลอบโยนคนปวยใหหายความวิตกหวาดกลัว 

9. ผูทําการปฐมพยาบาล จะตองทําจิตใจใหม่ันคง และเยือกเย็น มีสติดี ท าการปฐมพยาบาล โดยเร็ว

ละเอียดถ่ีถวน ไมทํารุนแรงหรือลุกลี้ลุกลนจนเกินไป 

10. ในระหวางใหการปฐมพยาบาล ควรใหรีบตามแพทยหรือเตรียมสงโรงพยาบาลโดยเร็ว เม่ือ เห็นวาพน

อันตรายข้ันหนึ่งแลว และอยามัวพยายามแกไข หรือรักษาเองตอไป นอกจากจะเจ็บปวยเพียง เล็กนอย ท่ี

ไมถึงข้ันอันตรายมากนัก อุปกรณท่ีใชในการคนหาเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย การคนหาและการชวย

ผูประสบภัย จําเปนตองมีอุปกรณตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. เครื่องมือสําหรับตัด ถาง งาง งัด ควรจัดหาไวดังนี้ คือ  

   1.1 ขวานหงอน ใชดานมีคมในการตัดฟน ใชดานท่ีมีหงอนขุดเจาะ และงัดพังทลาย เชน ใช เจาะ งัด 

ทุบ ฟน  
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   1.2 ชะแลงแบบมือถือ เปนเครื่องมือท่ีดัดแปลงมาจากชะแลงขนาดใหญ โดยใชคนถือดามมือ ถือ 2-5 

คน ชวยกันออกแรงกระแทก เหมาะสําหรับใชในการท าลายสวนของอาคารท่ีม่ันคง แข็งแรง เชน บาน

ประตูท่ีหนาๆ ก าแพงกออิฐถือปูน ท้ังนี้ เพ่ือสะดวกในการท่ีจะพังเขาไป หรือทําใหเปนชอง สําหรับฉีดน้ํา

ดับเพลิงใหถูกจุดท่ีเกิดไฟ ถาใชในการพังทําลายประตูท่ีมีกุญแจ ใหใชสวนปลายแหลมทําลาย ตรงจุดท่ี

แข็งท่ีสุดใกลกับกุญแจ ถาใชในการพังฝาผนังปูน เม่ือเจาะเปนรูแลวใหทําลายเปนโพรงขนาดใหญ โดยถือ

ดามเปนมุมปกกระแทก ใหอิฐปูนแตกต่ําลงมาเรื่อยๆ 

    1.3 กรรไกรตัดสายไฟฟา ใชสําหรับตัดสายไฟฟาโดยเฉพาะ เครื่องใชประกอบตองมี ถุงมือ แบบ

ฉนวนไฟฟา การตัดควรระวังตองตัดใหขาดโดยฉับพลันทันที ยืนอยูบนพ้ืนท่ีแหงและเลือกใชบันไดท่ี 

ปลอดภัย เชน บันไดไมไผ เปนตน 

    1.4 อุปกรณ เครื่องมือธรรมดาท่ีหาไดและนํามาดัดแปลงประกอบการใชงาน เชน คอน ใชใน การทุบ

ตีสิ่งตางๆ เพ่ือใหหลุดออก ไขควงชนิดตางๆ ไดแก ไขควงปากแบน ไขควงปากสี่แฉก ใชสําหรับ คลายหรือ

กดสลักยึด คีมชนิดตางๆ ใชตัดลวดหรือทอขนาดเล็ก ประแจเลื่อน ใชสําหรับขันหรือคลายแปน เกลียว

ขนาดตางๆ เหล็กสกัดมีปลายแหลมและปลายแบน 

 2. หลักสําหรับยึดและเครื่องมือท่ีใชเพ่ือ ดึง รั้ง ฉุด ลาก การชวยเหลือผูประสบภัย อาจ จําเปนตองใช

สลักยึดโยง เพ่ือประกอบการดึง รั้ง ฉุด ลาก ดังตอไปนี้ 

     2.1 หลักยึดหรือสมอบก เปนอุปกรณท่ีใชในการดึง รั้ง ฉุด ลาก สมอบกอาจทําจากไมหรือ เหล็กหลอ

หรือวัสดุแข็งแรง ท่ีสามารถปกหรือฝงลงไปในดินแลวทําเปนหลักได ท่ีนิยมใชกัน ไดแก เหล็กหลอขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว ยาว 5 ฟุต ปลายแหลมเปนสมอบกมาตรฐาน สามารถคํานวณ การรับน้ําหนักได 

ความสามารถในการรับน้ําหนักของสมอบก ถาปกลึกลงไปในดิน 2/3 สวน แลวโยงยึดกัน โดยปกทํามุม 

80 องศา กับแนวแรงแลวสมอบก 1 ตน สามารถรับน้ําหนักได 350 กิโลกรัม หรือ 758 ปอนด ดังนั้น 

ถาปกหนา 2 ตน แลวหลัง 1 ตน ก็จะสามารถรับน้ําหนักในการโยงยึดไดถึง 1,050 กิโลกรัม เปนตน 

สมอบกอาจดัดแปลงโดยใชไมเนื้อแข็ง ทอนไมเสาเข็ม ทอสั้นๆ ก็อาจทําหลักยึดได โดย เปนสมาบกแบบ

ฝงลงดิน 

     2.2 เทอรฟอร (Tirfor) เปนเครื่องผอนแรงท่ีใชในการดึงลากวัตถุ ตั้งแตน้ําหนัก 2.5 ตัน และยกวัตถุ

น้ําหนักได 1.5 ตัน โดยท่ีเทอรฟอรมีน้ําหนักเพียง 17 กิโลกรัม มีความเร็วในการฉุดลาก 6 - 10 ฟุตตอ

นาที 2.3 รอกเชือก เปนอุปกรณท่ีใชผอนแรงในการดึง รั้ง ฉุด ลากวัตถุ ซ่ึงสามารถใชเชือก มะนิลาขนาด

เสนรอบวงไมต่ํากวา 2 นิ้ว และยาวไมนอยกวา 200 ฟุต 

 3. อุปกรณชวยชีวิต เครื่องมือและอุปกรณท่ีจะนํามาใชในการหนีภัยจากท่ีสูง หรือเขาไปชวยใน ท่ีๆ 

อากาศเปนพิษ ไดแก 

    3.1 กระดงชวยชีวิต ใชชวยผูประสบภัยจากท่ีสูง โดยใหกระโดดลงบนกระดง มีลักษณะเปน วงกลม 

เปนเบาะสปริงรองรับ มีเสนผาศูนยกลาง 9.5 ฟุต ขอบนอกเปนขอบเหล็ก สามารถรับน้ําหนักได ถึง 

12,000 ปอนด  
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    3.2 หนากากหายใจ เปนอุปกรณท่ีนําไปใชชวยเหลือชีวิตผูประสบภัยท่ีอยูในภาวะอากาศเปน พิษ มี 

2 ประเภท คือ  

     1) หนากากหายใจไดในบรรยากาศ โดยมากใชแบบกรองอากาศ ซ่ึงมีเครื่องกรองอากาศ ใหบริสุทธิ์ 

ไมมีฝุนละอองหรือกาซท่ีเปนพิษ เชน กาซคารบอนมอนออกไซค คลอรีน แอมโมเนีย ท่ีมี อัตราความ

หนาแนนไมเกินรอยละ 3 ในบรรยากาศ หนากากหายใจชนิดนี้ หามนําไปใชท่ีมีอากาศท่ีเปน พิษหนาแนน 

     2) หนากากหายใจแบบอากาศอัด ประกอบดวย ทออากาศซ่ึงอัดอากาศไวดวยความดัน สูงประมาณ 

2,000-3,000 ปอนดตอตารางนิ้ว สามารถหายใจไดนานถึงครึ่งชั่วโมงเปนอยางนอย 3.3 ชุดปฐม

พยาบาลฉุกเฉิน 1 ชุด เพ่ือใชปฐมพยาบาลผูประสบภัย โดยมีเวชภัณฑท่ีจําเปน 3.4 แผนกระดานแผนสั้น

และแผนยาว แผนยาวใชในการเคลื่อนยายผูประสบภัยท่ีมีกระดูกสัน หลังหัก และแผนสั้นใชสําหรับ

กระดูกตนคอหัก 
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สรุปผลการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ 

      การฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ  เพ่ือ เตรียมความพรอมดานความปลอดภัยของบุคคลและ

การปรับปรุงอุปกรณเพ่ือใหพรอมใชงานเสมอ เชนระบบไฟฟา  ระบบดับเพลิง อุปกรณตางๆท่ีกอใหเกิดความ

เสี่ยง ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2555 กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอด

ภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม ในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย 

1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย 

2. ความปลอดภัยเก่ียวกับอาคารและทางหนีไฟ 

3. การดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิง 

4. การปองกันอัคคีภัยจากแหลงกอเกิดการกระจายตัวของความรอน 

5. วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด 

6. การกําจัดของเสียท่ีติดไฟงาย 

7. การปองกันอันตรายจากฟาผา 

8. การดําเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน 

          ตามท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตรได จัดฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ  ในป พ.ศ. 2562 และมีการ

ประเมินความเสี่ยงโดยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมความปลอดภัย คุณชาญณรงค  ไวยพจน  และผูเชี่ยวชาญดาน

วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย คุณดิลก  เลิศเกรียงไกรยิ่ง   ตรวจพบวา ระบบปองกันอัคคีภัยของอาคารสถาปตยกรรม 

มีขอควรปรับปรงุและขอเสนอแนะ  ดังนี ้

1. ขอแกไขปรบัปรุง 
- กําหนดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บวัสดุท่ีชัดเจนและนําวัสดุตางๆท่ีวางไวตามมุมอาคารไปจัดเก็บในพ้ืนท่ีท่ี

กําหนด 
- ควรปรับปรุงชองชารป ทําแนวกันไฟระหวางชั้น เพ่ือปองกันไมใหไฟลุกลามไปชั้นอ่ืนและชะลอกัน

ไฟลุกลาม 
- นําสิ่งกีดขวางวัสดุตางๆ ท่ีวางปดก้ันประตูหนีไฟตามจุดตางๆภายในอาคารท้ังหมดออก หากมีเหตุ

ฉุกเฉินประตูหนีไฟตองไมมีสิ่งกีดขวางและพรอมใชงานตลอดเวลา 
2. ขอเสนอแนะ 

- ติดตั้งปายสัญลักษณ บอกเสนทางหนีไฟและจุดรวมพล 
- ติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน บริเวณทางเขา-ออก  ทางเดิน หนาหองสํานักงานและหองระบบไฟฟาของ

อาคาร 
- ติดตั้งระบบแจงเตือน ระบบกริ่งเตือน ระบบตรวจจับควันไฟ ติดต้ังบริเวณหองท่ีมีความสําคัญ เชน 

หองสํานักงานเลขา หองพักอาจารย หองเรียน หองประชุม 
- ซอมปรับปรุง ระบบหัวจายน้ําและจุดหัวรับน้ําดับเพลิง  
- เปลี่ยนสารเคมี ถังดับเพลิง  เนื่องจากสารเคมีในถัง มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 20 ป  
- ติดตั้งถังดับเพลิง (ชนิดใชกับระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส) ชนิดถังสีฟา เพ่ิมเติมจํานวน  4  ถัง 
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 ระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump System)  และถังดับเพลิงประจําจุดภายในคณะฯ มี 13 จุด 
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ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคาร  ทางหนีไฟ   ปายสัญลักษณ ความปลอดภัยของอาคาร 
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ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ยังขาดปายสัญลักษณ  ปายความปลอดภัยของอาคาร 

           

                                                  

 

ทางหนีไฟถูกปดกั้น ดวยวัสดุและอุปกรณ 
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การดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิง 

 

 

                                                        

 

หัวจายน้ําดับเพลิง ประจําคณะฯ มี 13  จุด 
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มีถังดับเพลิงแบเคมี   13   ถัง พรอมใชงาน ติดตั้งตามช้ัน 

                                                

ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย  จํานวน  4 ถัง ติดตั้ง เพ่ิมเติม เชน หองปฏิบัติคอมพิวเตอร หอง

สํานักงาน 
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การปองกันอัคคีภัยจากแหลงกอเกิดการกระจายตัวของความรอน 

 

                                    

 

ชองเซอรวิส ท่ีทะลุถึงกันทุกช้ัน  จะทําใหความรอนและไฟสามารถทะลุช้ันข้ึนไปไดรวดเร็ว เพราะไมมีการ

กั้นแตละช้ัน 
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การกําจัดของเสียท่ีติดไฟงาย 
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กองวัสดุท่ีตองขนยายออกเพราะเปนเช้ือเพลิง 
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การฝกภาคปฏิบัติ 

 

 1. การฝกซอมดับเพลิงดวยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง และการดับเพลิง ประเภทตางๆ ท่ี

สอดคลองกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 2. การฝกซอมหนีไฟตามแผนของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 3. การฝกการคนหาและชวยเหลือ รวมไปถึงการเคลื่อนยายผูประสบภัย การฝกภาคปฏิบัติตามขอ 1. 

และขอ 2. จะเปนการฝกปฏิบัตจิริงในสถานประกอบการท่ี มีผูเขารับการฝกปฏิบัติงานอยู 
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แผนการอพยพหนีไฟ 
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           แผนฝกซอมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 
 

     อาจารยขวัญชัย กาแกว 

                                       

      นางสดับภิน  พวงมาลัย  ผูชวยผูอํานวยการ                                                 

      น.ส.ดุษฎภีรณ  แจงรถดับเพลิงและรถพยาบาล                                           นายประเทือง เขาระงับเหตุเบื้องตน                                         

         ผูนําอพยพแตละช้ัน                                            

   ช้ัน 1  นายปรีชา                                                        ช้ัน 2 นางพจนา                                              ช้ัน 3  นายประเทือง

                                            

 
                                                   

   ช้ัน 4 นายบุญฤทธิ์                                                     ช้ัน 5 นายจักรพันธ                                                  ช้ัน 6 นายธนภัทร                                               

       ผูนําอพยพแตละช้ัน นําผูอพยพมาที่จุดรวม

                                           

       ผูนําอพยพแตละช้ัน นําผูอพยพมาที่จุดรวมพลและเช็คจํานวนผูอพยพ ถาไมครบแจงผูอํานวยการ                                         

   ทีมคนหาและเคลื่อนยาย แตงกายดวยชุดพรอม                                   

   ทีมปฐมพยาบาลเบื้องตนกอนนําสงโรงพยาบาล                                  

           ผูอํานวยการสั่งทีม

                       
 ผูอํานวยการสั่งการแผนอพยพ                          
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ภาพจากเหตุการณซอมหนีไฟเม่ือ 16 มกราคม 2562 
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ภาพจากการฝกซอมอัคคีภัย เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2562 
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เอกสารอางอิง 

 

1. กฎกระทรวง พ.ศ.2555  กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย  

2. กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2522  พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

3. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ.2544 สัญลักษณเตือนอันตราย เครื่องหมายเก่ียวกับ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม ในการทํางาน และขอความแสดงสิทธิและหนาท่ี

ของนายจางและลูกจาง 

4. ชาญณรงค  ไวยพจน พ.ศ.2554 การฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรุงเทพฯ 

5. National Fire Protection Association (NFPA) 101  U.S.A. Edition 2016 
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ภาคผนวก 
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