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ภยันตราย 

       จากไฟไหม้ 
Fire Hazardous 

ไฟ เป็นพลังงานชนิดหนึ่ งซึ่ งก่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมหาศาล เพราะ
ไฟเป็นต้นกำเนิดของพลังงานต่างๆ  ท่ี
มนุษย์นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ ”ไฟ” 
อาจก่อให้เกิดภัยอย่างมหันต์ได้ หากขาด
ความรู้หรือขาดความระมัดระวังในการใช้
และการควบคุม  ดูแลแหล่งกำเนิดไฟ 
ประชาชนท่ัวไปควรรู้ภยันตรายจากไฟ
ไหม้ เพื่อจะได้มีแผนการควบคุมการใช้ไฟ 
การใช้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย พร้อมท้ังเรียนรู้วิธีการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเพื่อลดภยันตรายท่ีจะ
เกิดข้ึน 
สิ่งที่ควรรู้ 9 ประการ ได้แก่    
1. ภยันตรายจากไฟไหม้,  
2. การป้องกันและระงับอัคคีภัย,  
3. วิธีใช้เครื่องดับเพลิง,  
4. ขั้นตอนทั้ง 4 เม่ือมีไฟไหม้,  
5. หลัก 5 ต้องป้องกันไฟ,  
6. บัญญัติ 10 ประการในอาคารสูง, 
7. ความรู้เบ้ืองต้นเพื่อพ้นอัคคีภัย     
8. 10 วิธี LPG ปลอดภัย 
9. 5 ข้อควรจำ เม่ือไฟไหม้รถยนต์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ภยันตรายจากไฟไหม้ 
1.1 ไฟไหม้จะมีความมืดปกคลุมไม่สามารถ    
มองเห็นอะไรได้ Fires are not light .Expect  
not to see.   ความมืด นั้นอาจเนื่องจาก 
▪ อยู่ภายในอาคารแล้วกระแสไฟฟ้าถูกตัด 
▪ หมอกควันหนาแน่น 
▪ เป็นเวลากลางคืน 
   
 วิธีแก้ไข     
▪ ติดต้ังอุปกรณ์ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน  
( Emergency Light )  ซึ่งทำงานได้ด้วย
แบตเตอรี่ทันที ท่ีกระแสไฟฟ้าถูกตัด 
▪ ติดต้ังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เมื่อ

กระแสไฟฟ้าถูกตัด 
▪ เตรียมไฟฉายท่ีมีกำลังส่องสว่างสูง ไว้

ให้มีจำนวนเพียงพอในจุดท่ีสามารถ

▪ ฝึกซ้อมหนีไฟเมื่อไม่มีแสงสว่าง ด้วย
ตนเอง ท้ังท่ีบ้าน ท่ีทำงาน ในโรงแรม  
หรือแม้แต่ในโรงพยาบาล  โดยอาจใช้
วิธีหลับตาเดิน ( ครั้งแรกๆ ควรให้
เพื่อนจูงไป )   ควรจินตนาการด้วยว่า 
ขณะนี้กำลังเกิดเหตุเพลิงไหม ้ 

1.2    ไฟไหม้จะมีก๊าซพิษและควันไฟ 
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้
ประมาณ ร้อยละ 90  เป็นผลจากควันไฟ  
ซึ่งมีท้ังก๊าซพิษ และทำให้ขาดออกซิเจน 
หากท่านหลับอยู่ ท่านอาจจะไม่ต่ืนขึ้น
เพ ร า ะ ก ล่ิ น ค วั น   When   you’re 
asleep. You can’t smell smoke. 
วิธีแก้ไข      
จัดเตรียมหน้ากากหนีไฟฉุกเฉิน 
(Emergency  smoke mask) 
▪ ใช้ถุงพลาสติกใส ขนาดใหญ่ตักอากาศ 
แล้วคลุมศีรษะหนีฝ่าควัน (ห้ามฝ่าไฟ) คืบ 
คลานต่ำ อากาศท่ีพอหายใจได้ยังมีอยู่ใกล้
พื้น สูงไม่เกิน 1 ฟุต แต่ไม่สามารถทำได้
เมื่ออยู่ในชั้นท่ีสูงกว่าแหล่งกำเนิดควัน     
 
1.3   ไฟไหม้จะมีความร้อนสูงมาก 
หากหายใจเอาอากาศท่ีมีความร้อน 150 
องศาเซลเซียสเข้าไป  ปอดท่านจะถูกทำ 
ลาย  และท่านจะเสียชีวิตทันที Heat kill 
in seconds. One breath of super-
heated air can destroy your 
lungs. ในขณะท่ีเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้ว
ประมาณ 4 นาที อุณหภูมิจะสูงข้ึนกว่า 
400 องศาเซลเซียส 
  
วิธีแก้ไข      
▪ ถ้าทราบตำแหน่งต้นเพลิงและ

สามารถระงับเพลิงได้ ควรระงับเหตุ
เพลิงไหม้ด้วยความรวดเร็ว ไม่ควร
เกิน  4 นาที หลังจากเกิดเปลวไฟ 

▪ ควรหนีจากจุดเกิดเหตุให้เร็วท่ีสุด ไป
ยังจุดรวมพล(จุดนัดหมาย) 

 
1.4      ไฟไหม้ลุกลามรวดเร็วมาก 
เมื่อเกิดเปลวไฟข้ึนมาแล้ว ท่านจะมีเวลา

อาจารยค์ณาทตั  จนัทรศิ์ริ 
ประธาน FARA Group และ APFA 
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นำมาใช้ได้สะดวก เหลือในการเอาชีวิตรอดน้อยมาก 
 

 ระยะการเกิดไฟไหม้ 3 ระยะ ดังนี ้        
          1.4.1  ไฟไหม้ขั้นต้น คือ ต้ังแต่เห็น
เปลวไฟ จนถึง 2 นาที สามารถดับได้ โดย
ใช้เครื่องดับเพลิงเบ้ืองต้น(Portable Fire 
Extinguisher)  แ ต่ ผู้ ใ ช้ จ ะ ต้ อ ง เค ย
ฝึกอบรมการใช้เครื่องดับเพลิงมาก่อน จึง
จะมีโอกาสระงับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        1.4.2  ไฟไหม้ขั้นปานกลาง  ถึง
รุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว 2 
นาที ถึง 4 นาที อุณหภูมิจะสูงมากเกิน
กว่า 400  องศาเซลเซียส      หากจะใช้
เครื่องดับเพลิง เบื้ องต้น  ต้องมีความ
ชำนาญ และต้องมีอุปกรณ์ จำนวนมาก
เพียงพอ  จึงควรใช้ระบบดับเพลิงข้ันสูง
(Fire Hose System) จึ ง จ ะ มี ค ว า ม
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากกว่า 

          1.4.3 ไฟ ไห ม้ ขั้ น รุ น แ ร ง   คื อ  
ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเนื่องไปแล้ว เกิน 4 
นาที และยังมีเชื้อเพลิงอีกมากมายอุณหภูมิ
จะสูงมากกว่า  600  องศาเซลเซียส ไฟจะ
ลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอย่างรุนแรง
และรวดเร็ว การดับเพลิงจะต้องใช้ผู้ท่ีได้รับ
การฝึก พร้อมอุปกรณ์ในการระงับเหตุข้ัน
รุนแรง(Fire Fighting Team) 
 “ Time may be your biggest 
enemy. You may have less  than a 
minute or two to get out.” 
 

 
 
 

 
การป้องกันและ 

      ระงับอัคคีภัย 
Fire Prevention 

and Control 

เมื่อรู้ภยันตรายจากไฟไหม้แล้ว การป้องกันมิ
ให้เกิด จะเป็นหนทางแรกท่ีประชาชนทุกคน 
ควรเลือกปฏิบัติ ซึ่งการป้องกันนั้นมีหลักอยู่ว่า 
 1. กำจัดสาเหต ุ
 2. คุมเขตลุกลาม 
 3. ลดความสูญเสีย 
 
“  ป้องกันอย่าให้เกิด คือสิ่งประเสริฐสุด ” 

Stop the fire before its start ! 
  กำจัดสาเหตุ    สาเหตุแห่งอัคคีภัย 
1.1  ประมาทในการใช้เชื้อเพลิง  การใช้ 
       ความร้อน การใช้ไฟฟ้า 
1.2  อุบัติเหต ุ  ท้ังโดยธรรมชาติ และเกิด    
      จากมนุษย์ 
1.3 ติดต่อลุกลาม  การนำความร้อน

(Conduction) , การพาความร้อน 
(Convection) , การแผ่รังสีความร้อน
(Radiation) , การกระจายตัวของลูกไฟ 

1.4 ลุกไหม้ขึ้นเอง   การทำปฏิกิริยาทาง 
       เคมี,  การหมักหมมอินทรีย์สาร 
1.5   วางเพลิง  ท้ังทางตรง และ ทางอ้อม 
 
  คุมเขตลุกลาม  รีบระงับ ยับยั้งไฟ 
ด้วยการทำความเข้าใจในหลัก 

ตัวเลขรักษาชีวิต  “ 4 – 5 – 6 
เดินชิดขวา  รักษาชีวิต ” 

 
 
 

องค์ประกอบของไฟมี  4  อย่าง คือ 
1.     ออกซิเจน ( Oxygen )ไม่ต่ำกว่า 16 % 
       ( ในบรรยากาศ  ปกติจะมีออกซิเจนอยู่ 
        ประมาณ 21 % ) 
2.   เชื้อเพลิง ( Fuel )  ส่วนท่ีเป็นไอ  
      ( เชื้อเพลิงไม่มีไอ ไฟไม่ติด ) 
3.   ความร้อน ( Heat ) เพียงพอทำให้เกิด 
       การลุกไหม้ 
4.   ไฟจะติดเมื่อองค์ประกอบท้ัง 4 อย่าง   
      ทำปฏิกิริยาทางเคมีต่อเน่ืองเป็นลูกโซ ่ 
     ( Chemical Chain Reaction ) 
 
  
 
 
 
 
การป้องกันไฟ    คือ การกำจัดองค์ประกอบของไฟ 
การดับไฟ คือการกำจัดองค์ประกอบของไฟ 
เช่นกัน       
วิธีการดับไฟ       จึงมีอย่างน้อย  4  วิธี คือ 
1. ทำให้อับอากาศ   ขาดออกซิเจน 

(Exclude  Oxygen) 
2. ตัดเช้ือเพลิง กำจัดเช้ือเพลิงให้หมดไป   
    (Remove the fuel) 
3.  ลดความร้อน ทำให้เย็นตัวลง(Cool the  
    burning  material) 
4.  และการตัดปฏิกิริยาลูกโซ่ (Break the  
    chemical reaction 

 

เลข 4 คือ องคป์ระกอบของไฟ 
Component of Fire 
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ไฟมี 5   ประเภท คือ A B C D K ซึ่งเป็นข้อกำหนด
มาตรฐานสากล (NFPA) 
 
ไฟประเภท เอ  มีสัญลักษณ์เป็น รูปตัว A สีขาว
หรือดำ อยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียว 
ไฟประเภท A คือ ไฟท่ีเกิดจาก เชื้อเพลิงที่มี
ลั กษณ ะเป็นของแข็ ง เชื้ อ เพ ลิ งธรรมดา 
Ordinary Combustible Materials เช่ น  ฟื น 
ฟาง ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก หนังสต๊ิก 
หนังสัตว์  ปอ  นุ่น  ด้าย  รวมท้ังตัวเราเอง 
วิธีดับไฟประเภท A ที่ดีที่สุด คือ การลดความ
ร้อน (Cooling) โดยใช้น้ำ 
 
ไฟประเภท บี มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว B สีขาว
หรือดำ อยู่ในรูปสี่เหลี่ยม สีแดง 
ไฟประเภท B คอื ไฟท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลัก- 
ษณะเป็นของเหลวและก๊าซ Flamable Liquids 
เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง  แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยาง
มะตอย  จารบี  และก๊าซติดไฟทุกชนิด   เป็นต้น  
วิธี ดับ ไฟ ประ เภท  B ที่ ดีที่ สุ ด  คื อ  กำจั ด
ออกซิเจน ทำให้อับอากาศ โดยคลุมดับ ใช้ผง
เคมีแห้ง ใช้ฟองโฟมคลุม 
 
ไฟประเภท ซี   มีสัญลักษณ์เป็นรูป C สีขาวหรือ
ดำ อยู่ในวงกลมสีฟ้า 
ไฟประเภท C คือ ไฟท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงที่ มี
ลักษณะเป็นของแข็งที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่  
Electrical Equipment  เช่น   อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทุกชนิด  การอาร์ค การสปาร์ค ( บางประเทศยัง
กำหนดเป็นไฟประเภท E ) 
วิธีดับไฟประเภท C ที่ดีที่สุด คือ ตัดกระแสไฟ          
ฟ้า แล้วจึงใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ำยา 
เหลวระเหยท่ีไม่มี CFC ไล่ออกซิเจนออกไป 
 
ไฟประเภท ดี  มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว D สีขาว
หรือดำ อยู่ในดาว 5 แฉก สีเหลือง 
ไฟประเภท D คือไฟท่ีเกิดจาก เชื้อเพลิงที่ มี
ลั ก ษ ณ ะ เป็ น โล ห ะ แ ล ะ ส าร เค มี ติ ด ไฟ 
Combustible Metalsเช่น วัตถุระเบิด,ปุ๋ยยูเรีย 
(แอมโมเนียมไนเตรต) , ผงแมกนีเซียม ฯลฯ 
วิธีดับไฟประเภท D ที่ดีที่สุด คือ การทำให้อับ
อากาศ  หรือใช้สารเคมีเฉพาะ (ห้ามใช้น้ำเป็น 
อันขาด ถ้าไม่รู้จริง)   ซึ่งต้องศึกษาหาข้อมูลแต่
ละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนั้นๆ    
ไฟประเภท เค มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว K  อยู่ใน
รูปแปดเหลี่ยมสีดำ (K =Kitchen)  

  
ไฟประเภท K คือไปท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงท่ีมีลักษณะเป็น
ของเหลวติดไฟยาก Fire in Cooking Appliances 
เช่น น้ำมันท่ีใช้ปรุงอาหาร  ไขมันสัตว์ เนย ฯลฯ 
วิธีดับไฟประเภท K  คือ กำจัดออกซิเจนหรือทำ
ให้อับอากาศ โดยใช้เครื่องดับเพลิงประเภท wet 
chemical เช่น โปแตสเซียม อะซีเตรท เป็นต้น 
 
 
 
 
เค รื่ อ ง ดับ เพ ลิ งแบบมื อ ถือ  (Portable Fire 
Extinguisher) หรืออาจเรียกว่าแบบยกหิ้ว มี
ประโยชน์ในการระงับไฟเบ้ืองต้น (ท่ีไม่รุนแรง)ไม่
ควรฉีดถ้าไม่เห็นแสงไฟ เครื่องดับเพลิงมีมากกว่า 
20 ชนิด แต่ควรรู้เป็นหลัก 6 ชนิด คือ 
 
1. เครื่องดับเพลิงชนิดกรดโซดา (Soda  Acid ) 
( นิยมบรรจุในถังสีแดงไม่มีสาย ไม่มีคันบีบ ) 
เวลาใช้   ต้องทำให้หลอดบรรจุกรดโซดาแตก     
( โดยการทุบปุ่มเหนือถัง )  เพื่อทำปฏิกิริยากับ
น้ำ เกิดก๊าซขับดัน ให้ถือถังคว่ำลง แล้วน้ำจะพุ่ง
ผ่านหัวฉีดสั้นๆท่ีติดอยู่กับถัง  เข้าดับไฟ  ซึ่ง
ยุ่งยากซับซ้อน  ตรวจสอบยาก ปัจจุบันไม่นิยม
ใช้  ไม่ มี จ ำหน่ าย ใน เมื อ งไทยแล้ ว   แ ต่ ใน
ต่างประเทศยังมีใช้อยู่ 

…..ใช้ดับไฟประเภท A อย่างเดียว 
 
2.  เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Foam) หรือน้ำ
ผสมสารละลาย (Wet Chemical) 
(  โฟมนิยมบรรจุในถังอลูมิเนียม สีครีมหรือถัง 
สแตนเลส หรือสีเขียว มีหัวฉีดเป็นหัวฝักบัว  )  
บรรจุอยู่ในถังท่ีมีน้ำยาโฟมท่ีมีหลายชนิดผสมกับ
น้ำแล้วอัดแรงดันเข้าไว้   ( นิยมใช้โฟม AFFF 
หรือ ABFFC หรือสารละลายอื่นๆ)  
เวลาใช้ ถอดสลักและบีบคันบีบ   แรงดันจะดัน
น้ำผสมกับโฟมผ่านหัวฉีดฝักบัว พ่นออกมาเป็น
ฟอง กระจายไปปกคลุมบริเวณท่ีเกิดไฟไหม้ ทำ
ให้อับอากาศขาดออกซิเจน และลดความร้อน…  
…..ใช้ดับไฟประเภท ประเภท B, K และ A 
อาจดับไฟประเภท C ได้ ขึ้นอยู่กับสารละลาย
ท่ีผสม 
3.   เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน  
( Water Pressure ) และ Water Mist 
( นิยมบรรจุถังแสตนเลส ต่างประเทศบรรจุถัง
กันสนิมสีแดง)   บรรจุน้ำอยู่ในถัง แล้วอัดแรงดัน
น้ำเข้าไว้ จึงเรียกว่า  น้ำสะสมแรงดันถ้ามีหัวฉีด
แบบฝอย จะสามารถลดความร้อนได้ดี 

…...ใช้ดับไฟประเภท A 
 

เลข 5 คือ ประเภทของไฟ 
Classification of Fire 

เลข 6 คือ เครื่องดบัเพลิงแบบมือถือ   
Portable Fire Extinguishers 
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4.    เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์หรือ ซีโอทู  (Carbon dioxide)  
( นิยมบรรจุถังสีแดง  ต่างประเทศบรรจุถังสี
ดำ ) บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในถังท่ี
ทนแรงดันสูง    ประมาณ   800 – 1200 
ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว  ท่ีปลายสายฉีดจะมี
ลักษณะเป็นกระบอกหรือกรวย  เวลาฉีด
ดับเพลิงจะมีเสียงดังเล็กน้อย    พร้อมกับพน่
หมอกหิ ม ะออกม าไล่ ความร้อ น  แล ะ
ออกซิเจนออกไป    ควรใช้ภายในอาคารท่ี
ต้องการความสะอาด โดยฉีดเข้าใกล้ฐานของ
ไฟให้มากท่ีสุด ประมาณ  1.5 – 2  เมตร   
เมื่อใช้งานแล้วจะไม่มีสิ่งสกปรกหลงเหลือ 

…….ใช้ดับไฟประเภท C, Bและ K 
 
5.  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  
( Dry Chemical Powder ) 
( นิยมบรรจุถังสีแดง ต่างประเทศบรรจุถังสีฟ้า ) 
บรรจุผงเคมี ซึ่ง มีหลายชนิด หลายคุณภาพไว้ใน
ถัง แล้วอัดแรงดันเข้าไป  เวลาใช้ ผงเคมีจะถูก
ดันออกไปคลุมไฟทำให้อับอากาศ และตัด
ปฏิกริยาเคมีลูกโซ่    ควรใช้ภายนอกอาคาร 
เพราะผงเคมีเป็นฝุ่นละอองฟุ้งกระจายทำให้เกิด
ความสกปรก และเป็นอุปสรรคในการเข้าผจญ
เพลิง อาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพง เสียหาย
ได้…….  
…...ใช้ดับไฟได้ดีคือ ไฟประเภท  Bและ K 

ผงเคมีไม่เป็นสื่อไฟฟ้า  สามารถดับไฟ
ประ เภท  C ได้  (แต่อุปกรณ์ ไฟฟ้ าอาจ
เสียหาย)  
…การดับไฟประเภท A ต้องมีความชำนาญ
และควรใช้น้ำดับถ่าน ไม่ควรใช้ในบริเวณ
ท่ีต้องปลอดเช้ือ เช่น ในโรงพยาบาล 
เพราะผงเคมีจะฟุ้งกระจายเป็นบริเวณ
กว้าง     Be aware that the power  
from dry chemical extinguishers 
will damage some electronics. 
 

6. เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ฮา
โลตรอน Halotron ( นิยมบรรจุถังสีเขียว)   
(Halotron ก็ยังมีค่าการทำลายโอโซน  ซ่ึง
ต้องเลิกใช้  (Phase- out) 100 % ในปี 
ค.ศ.2030 
ใช้ ดับไฟประเภท  C ,B และ K ถ้าดับไฟ
ประเภทA ต้องมีความชำนาญ สามารถฉีดได้
ไกลกว่า ก๊าซ Co2  คือระยะ 3-4 เมตร 
   

  
 

การตรวจสอบแรงดัน 
ในถังดับเพลิง 

 
ถ้ามีมาตรวัด  (Pressure Gauge) ต้องดูท่ี
เข็ม “เข็มต้ังยังใช้ได้ เข็มเอียงซ้ายไม่ได้
การ” หากแรงดันไม่มี  เข็มจะเอียงมา
ทางซ้าย ต้องรีบนำไปเติมแรงดันทันที อย่า
ติดต้ังไว้ให้คนเข้าใจผิด คิดว่ายังใช้ได้  การ
ตรวจสอบน้ีควรเป็นหน้าที่ของผู้ที่ ดูแล
บริเวณที่ติดต้ังเครื่องดับเพลิงน้ันๆ ควร
ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1ครั้ง 
 
ถ้าไม่มีมาตรวัด (Pressure Gauge) คือ
เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออก -
ไซด(์ซีโอทู) ใช้วิธีชั่งน้ำหนักกา๊ซที่อยู่ในถัง 
หาก ลดลงต่ำกว่า 80 % ควรนำไปอัด
เพิ่มเติม 
 

การบำรุงรักษาเคร่ืองดับเพลิง 
 

เครื่องดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ท่ีสำคัญต่อชีวิต
และทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่ง  จึงควรได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในระยะยาวนาน  ข้ันตอนท่ี
สำคัญในการบำรุงรักษา คือ 
1.    อย่าติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในท่ี ท่ี   
       อุณหภูมิสูง  มีความชื้น  หรือเกิด 
       ความสกปรกได้ง่าย  เช่น ตากแดด   
       ตากฝน   ติดต้ังใกล้จุดกำเนิดความ 
       ร้อนต่างๆ  อาทิ  หม้อต้มน้ำ  เครื่อง  
       จักรท่ีมีความร้อนสูง เตาหุงต้ม  
       ห้องอบต่างๆ   เป็นต้น 
2.    ทำความสะอาดตัวถังและอุปกรณ์  
      ประกอบ  (สายฉีด,หัวฉีด)เป็นประจำ 
      สม่ำเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง)  
      เพื่อให้ดูดีมีระเบียบและพร้อมใช้งาน 
3.   หากเป็นเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี 
      แห้ง   ควรเคลื่อนผงเคมีท่ีบรรจุอยู่ 
      ภายใน  โดยยกถังพลิกคว่ำ-พลิก 
      หงาย 5-6 ครั้ง (จนแน่ใจว่าผงเคมี 
      แห้งไม่จับตัวเป็นก้อน)  อยา่งน้อย 
      เดือนละ 1 ครั้ง 
4. ตรวจสอบสลากวิธีใช้ ป้ายบอกจุดติด 
     ต้ังป้าย แสดงกำหนดการบำรุงรักษา  
     และผู้ตรวจสอบ(Maintenance Tag  
     ให้สามารถอ่านออกได้ชัดเจน 
      ตลอดเวลา   
    

น า้ยาเหลวระเหย 
Halotron 

 

 

 

 

กรดโซดา 
Soda  Acid 

น า้สะสมแรงดนั 
Water Pressure 

ซโีอทู 
CO2 

ผงเคมแีหง้ 
Dry  Chemical 

ฟองโฟม 
Foam 

 

 

 
เคมีเปียก 

Wet Chemical 
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  หากท่านได้ตรวจสอบและบำรุงรักษา
ตามท่ีกล่าวมานี้แล้ว  อุปกรณ์ของท่าน
จะมีอายุยืนยาว  สามารถใช้ได้ไม่ต่ำกว่า  
5 ปี  
 
หมายเหตุ   ขอให้ระวังผู้ ไม่หวังดี  มา
หลอกท่านเพื่อขอนำเครื่องดับเพลิงไป
เติมแรงดัน หรือผงเคมีแห้ง โดยอ้างว่า
เสื่อมสภาพ  ท่านควรซื้อเครื่องดับเพลิง
จากบริษัทขายเครื่องดับเพลิงท่ีรับประกัน
อย่ า งน้ อ ย  5 ปี  แล ะ ใน ระยะ เวล า
รับประกัน   หากแรงดันในถังลดลง โดย
ท่ีไม่มีการดึงสายรัดสลักนิรภัย  (lock 
seal) ออก   บริษัทขายเครื่องดับเพลิง
นั้นจะต้องทำการเติมแรงดันให้ท่านโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย 
 
“ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสมาคม
การดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA ” 

โทร. Hotline  081-4844838 , 081-
6393529 , 082-2910925 

 

         
การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง 

   
1.  ให้ติดต้ังสูงจากพื้น โดยวัดถึงส่วนท่ีสูง
ท่ีสุดของเครื่องดับเพลิง  ต้องไม่เกิน 150 
ซม.สำหรับถังดับเพลิงขนาดเบาท่ีมีน้ำหนัก
รวมไม่เกิน 10 กก. เพื่อให้ทุกคนสามารถ
หยิบใช้ได้สะดวก    และติดต้ังสูงไม่เกิน 
90 ซม.สำหรับถังขนาดหนัก (บางประเทศ
วางบนพื้น)    
2.  ติดต้ังป้ายชี้ตำแหน่งไว้เหนือเครื่อง
ดับ เพ ลิ งเพื่ อ ให้ มองเห็ น ได้ ชัด เจน ใน
ระยะไกล จากทุกมุมมอง ท้ังกลางวันและ
กลางคืน  
3.  เครื่องดับเพลิงทุกเครื่องท่ี ติดต้ังใน
ประ เทศไทย ต้อ งมี รายละเอี ยด เป็ น
ภาษาไทยด้วย   
4.   จะต้องมีป้ ายระบุ ระยะเวลาการ
ตรวจสอบบำรุงรักษ า (Maintenance 
Tag)   ท่ีเครื่องดับเพลิงทุกๆเครื่องด้วย ( 
ซึ่งกำหนดให้ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง ) 
5.  เจ้าของพื้นท่ีต้องเป็นคนตรวจสอบให้
แน่ใจว่า เครื่องดับเพลิงอยู่ในสภาพใช้ได้
ตลอดเวลา 

 
 
 

 
วิธใีช้เคร่ืองดับเพลิง 

แบบมือถือ  
How to use fire 

extinguisher 

เครื่องดับเพลิงโดยท่ัวไปจะมีวิธีใช้คล้าย 
คลึงกันมาก จะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็
เพียงระยะห่างในการฉีดและการจับ
หั ว ฉี ด  โ ด ย เฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง  ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (ซีโอทู) ซึ่งระยะห่าง
ในการฉีดดับ  ต้องเข้าใกล้ กว่า เครื่อง
ดับเพลิงชนิดอื่นๆ กล่าวคือ   
 

เครื่องดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมี
ปากกรวย ต้องอยู่ห่างประมาณ 1½ ถึง 2 
เมตร ส่วนเครื่องดับเพลิงชนิดอื่น ๆ  อาทิ   
ผงเคมี    น้ ำ   โฟม  น้ ำยาเหลวระเหย  
ระยะห่างฉีดดับประมาณ  3 – 4 เมตร ดัง
มข้ัีนตอนดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขัน้ตอน ท่องจ ำเพื่อน ำไปสอน ขอ้แนะน ำเพิ่มเติม 

 
 

การหิ้วถงั 

 

สี่น้ิวเรียงชิดติดกนั 

จบัใตค้นับีบดำ้นล่ำง 

หนัสำยฉีดไปดำ้นหน้ำ 

 

หา้มยกหิ้วที่โคนสายฉีด  

เพราะอาจท าใหห้กั ขาด จนใชง้านไม่ได ้

 

 
การน าพา 

 

แลว้น ำพำไป 

 

ควรน าไปที่เกิดเหตุ 2 ถงั เพื่อส ารอง ถา้

ระงบัไม่อยู่ในถงัเดยีว 

 

พอเห็นแสงไฟ 

 

ไม่เหน็จุดก าเนิดไฟไม่ควรฉีด 

 
 

 

การเขา้ดบั 

 

ใหเ้ขำ้เหนือลม 

 

 
หากเขา้ใตล้ม กา๊ซพษิควนัไฟจะถูกพดัเขา้หา

ตวั    และไม่เขา้ดบัไฟคนเดยีว 
(Don’t fight fire alone) 

ระยะเหมำะสม 3 ถงึ 4 ม. ถา้ชนิดซโีอทู 1 ½  ม. ถงึ 2 ม. 

 

มาตรวดั(Pressure Gauge)  
เครื่องดบัเพลงิ 

 
“ เข็มตัง้ยงัใชไ้ด ้  

เข็มเอยีงซำ้ยไม่ไดก้ำร  ” 
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     หมายเหตุ : เครื่องดับเพลิงแบบสะสม
แรงดัน จะมีประสิทธิภาพในการดับไฟสูง 
ใน 10 วินาทีแรกเท่านั้น     ( ระยะเวลา
รวม ใน  1 ถั งส่ วน ใหญ่ ประมาณ  20 
วินาที) ก่อนฉีดใช้ จึงควรมั่นใจว่า จะฉีด
ได้ถูกเป้าหมาย 
1.  ก่อนนำเครื่องดับเพลิงไปใช้ ต้องมั่นใจ
ว่า เครื่องดับเพลิงนั้นใช้ได้ ใช้ให้ตรงกับ
ประเภทของไฟ   และเหมาะสมกับ
ส ถ า น ท่ี  Make sure you have the 
proper class of  fire extinguisher for 
the fuel. 
2.  ควรฉีดใช้เมื่อเห็นแหล่งกำเนิดของไฟ 
และต้องไม่เสี่ยง Don’t use fire   
extinguishers if there isn’t a fire  
or if you’re not training. 
3.  ระวังอันตรายจากก๊าซพิษ ควันไฟ 
และการขาดอากาศหายใจ 
4.  ไม่ควรเข้าดับไฟคนเดียว Don’t fight  
fire alone   
5.  ไม่มั่นใจ  อย่าเสี่ยง !  
 

“เดินชิดขวา” 
ทิศทางคนไทยเดินอย่างปลอดภัย 

 
เป็นกฎสากลในเร่ืองทิศทางการเดินอย่าง
ปลอดภัย  คือให้เดินสวนทิศทางรถยนต์
วิง่ ประเทศไทยเรา  รถวิ่งชิดซ้าย  คนจึง  

เดินชิดขวา เพื่อจะได้แลเห็นกันท้ังรถท้ัง
คน อีกท้ังในกรณีฉุกเฉิน ท่ีมีฝูงชนจำนวน
มาก การหนีภัยจะได้รับความปลอดภัย
มากข้ึน  ไม่สับสนและไม่เกิดการชนหรือ
กีดขวางทางกัน…..คนไทยทุกคน จึงควร
สำนึกและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันนี้ 
คือ “รถว่ิงชิดซ้าย คนเดินชิดขวา” 
(เวลาสวนกัน)  ยามวิกฤติจำ เป็นต้อง
เคลื่อนย้ายผู้คนจำนวนมากในสถาน ท่ี
คับแคบให้ใช้คำว่า     “ เดินชิดขวา –
แถวเรียงเด่ียว – ห้ามดึง – ห้ามดัน – 
ห้ามผลัก – ห้ามแซง – ก้มตัวต่ำ” (ใน
กรณีมีควัน) 
 
กรุงเทพมหานครได้จัดทิศทางคนเดิน
เป็นตัวอย่างตามสะพานลอยข้ามถนน ท่ี
ตีเส้นสีเหลืองตรงกลาง และมีลูกศรและ
ตัวหนังสือสีขาว ให้แลเห็นทางด้านขวา 
ว่า ”เดินชิดขวา” 
  

สรุป  ตัวเลขรักษาชีวิต  …..คือ   
“ 4 – 5 – 6  เดินชิดขวา  รักษาชีวิต ” 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
การดงึสลกั 

( ดึง Pull) 

 

ดึงสลกัออกมำ 

 

 

บดิหมนุใหเ้สน้พลาสติกที่คลอ้งสลกั (lock 

Seal) ขาดก่อน  บางชนิดใชส้ลกัลอ๊ค 
 

ยกสายฉีด 

(ปลด-เล็ง Aim) 

 

ยกสำยฉีดตรงหน้ำ 

จบัปลำยใหม้ัน่ 

 

ควรสงัเกตใหแ้น่ใจว่า จะปลดสายฉีดออกใชไ้ด ้

อย่างไร แลว้เลง็ที่ฐานของไฟ 
บบีคนับบี 

(กด Squeeze) 
 

 

บีบคนับีบฉับพลนั 
 

 

กดคนับบีอย่างแรง และต่อเน่ือง 
 

 

 

ส่ายหวัฉีด 

(ส่ำย Sweep) 

 

ส่ำยหวัฉีดไปมำ 

 

 
ส่ายหวัฉีดเพื่อใหส้ารดบัไฟจากถงั ครอบคลุม

ฐานของไฟ 
 

เป้ำหมำยตรงหน้ำ 
 

ตามองเป้าหมาย กม้หรือย่อตวัเลก็นอ้ย  

เพื่อหลบควนัและความรอ้น 
 

ฉีดที่ฐานไฟ 

 

ฉีดกลบฐำนของไฟ 

ฉีดจำกใกลไ้ปไกล 

 
เมือ่แรงดนัในถงัลดลง ควรกา้วเดนิเขา้สู่

เป้าหมาย อย่างระมดัระวงั ฉีดจากใกลไ้ปไกล 

ฉีดจากล่างขึ้นบน 
 

ดบัใหส้นิท 

 

ดบัไดแ้น่นอน 

 

ตอ้งแน่ใจว่าไฟดบั ก่อนถอยออกจาก 

ที่เกิดเหต ุโดยไม่ละสายตา 
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  ลดความสูญเสีย     ด้วยการสำรวจ
ตรวจตรา   จัดหาเครื่องมือ   ฝึกปรือผู้ใช้ 
(หลัก  3P) 
3.1 สำรวจตรวจตรา ( Patrol ) 

3.1.1 อุปกรณ์เตือนภัย 
    :  เครื่องตรวจจับควัน (Smoke  
       detectors) 
    :  เครื่องตรวจจับความร้อน  ( Heat  
       detectors)  

        :  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm) 
    :  แผงควบคุมอุปกรณ์เตือนภัย  (Fire  
       control panel) ซึ่งต้องมีทีม 
       ดับเพลิง คอยตอบสนอง       
      3.1.2   อุปกรณ์ส่องสว่างฉุกเฉิน   
               (Emergency light) 
      3.1.3   อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ 
     :  หัวฉีดน้ำอัตโนมัติ (Sprinkler)  ฯลฯ 

  3.1.4   อุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคาร 
      :  ระบบท่อยืน  (Stand pipe) 
      :  หัวรับน้ำดับเพลิง  (Inlet Valve) 
     :  ปั๊มน้ำดับเพลิง  (Fire Pump) 
     :  ทางจ่ายน้ำ  (Fire Hydrant) 
     :  แหล่งเก็บน้ำสำรอง  (Water Tank) 
     :  ม้วนสายยางดับเพลิงในวงล้อ  (Fire 
        Hose Reel) 
     :  สายส่งน้ำดับเพลิงแบบแขวน  (Fire  
        Hose Rack) 
     :    ม้วนสายส่งน้ำดับเพลิง(Fire   
        Delivery Hose) 
     :  สายสูบน้ำดับเพลิง (Suction Hose)  
        เป็นสายตัวหนอน 
     :  เครื่องดับเพลิงแบบถือหิ้วต่าง ๆ    
        (Portable Fire Extinguisher) 
     :  ฯลฯ 
     3.1.5    ทางหนีไฟและอุปกรณ์ 
     ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
  :  ทางหนีไฟ ( Fire Exit ) ใช้เฉพาะหนีไฟ 
    - ต้องมีประตูท่ีทนไฟได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชม. 
    - ความกว้างของประตูมากกว่า 90 ซม.         
    - ให้ผลักเข้าไปภายในช่องทางได้ตลอด 
        เวลา    
    - มีอุปกรณ์ปิดประตูกลับเข้ามาเองโดย 
      อัตโนมัติ (โชคอัพ)      
    - เมื่อเปิดประตูเข้าไปแล้วต้องมีชานพัก     
    - ช่องทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุท่ีเป็น 
      คอนกรีตทนไฟได้ไม่ต่ำกว่า  2  ชั่วโมง    
    - ลูกต้ังบันไดสูงไม่เกิน  20  เซ็นติเมตร 
 

     -  ลูกนอนไม่แคบกว่า 22 เซ็นติเมตร 
     -  ต้องมีแสงสว่างที่มองเห็นได้ตลอดเวลา     
      - ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง   
      - พื้นไม่ลื่น 
      - เครื่องปรับแรงดันอากาศในช่องหน ี
        ไฟ  (Stair Pressurized) 
      - มีป้ายบอกตำแหน่งและทิศทางการหนี  
     :  ลานจอดเฮลิคอปเตอร์  (Heliport) 
     :  ลิฟท์ดับเพลิง  (Fire - man Lift) 
 3.1.6     อุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆ  เช่น  
     :  ท่อผ้าหนีไฟฉุกเฉิน  (Chute)      
     :  เบาะลมช่วยชีวิต  (Air Cushion)   
     : รอกหนีไฟ  (Fire Escape Device) 
     : หน้ากากหนีไฟ  (Smoke Mask)  
        ตามมาตรฐาน 
     : หน้ากากกันควันพิษแบบมีถังอดั     
      อากาศ (S.C.B.A. Self  Contained  
      Breathing Apparatus) 
     : บันไดลิง (Emergency Ladder) 
     : อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  
        Soft Stretcher “เปลผ้าใบอย่าง 
        อ่อน”BackBoard“กระดานหาม”  
        กรณีมีการบาดเจ็บในแนวกระดูก 
        สันหลัง    ฯลฯ 

3.1.7 ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย 
           ต่าง ๆ  (Safety Sign) 
     :  แบบแปลนแผนผังอาคารแต่ละชัน้  
        ระบุตำแหน่งห้องต่างๆและ 
        อุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัย 
      :  ป้ายทางออก – ทางเข้า (Exit -  
         Entrance)   ใช้เข้า-ออกปกติ 
      : ป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency  
         Exit) ใช้เฉพาะเหตุฉุกเฉิน  เช่น 
         หน้าต่าง ,   ทางลับ, บันไดลิง                      
      :  ป้ายทางหนีไฟ (Fire Exit)  (ใช้ 
         เฉพาะ เวลาหนีไฟ ) 
      :  ป้ายบอกชั้น และบอกทิศทางจะ 
         ไปชั้นไหนต่อ 
      :  ป้ายแสดงจุดติดต้ัง 
          -  เครื่องดับเพลิง 
          -  สายฉีดน้ำดับเพลิง 
          -  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
          -   รอกหนีไฟ 
          -  ฯลฯ 
      :  ป้ายบอกห้องหรือช่องทางท้ังหมดท่ีมี 
         รวมท้ังบอกทางตันด้วย 
      :  ป้ายแสดงพื้นท่ี หรือวัตถุอันตราย 
      :  ป้ายห้ามใช้ลิฟท์ เมื่อเกิดเพลิงไหม้  

ป้ำยสื่อควำมปลอดภยัต่ำงๆ 
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3.2   จัดหาเครื่องมือ  (Preparation 
Tools) เมื่อสำรวจแล้วว่ายังขาดสิ่งใด    ควร
จัดซื้อจัดหาตามความเหมาะสม 
       - 
  
 

3.3   ฝึ กปรื อ ผู้ ใช้  ( Practice )   เมื่ อ มี
อุปกรณ์แล้วควรฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้
โดยเน้นว่า  
“ อย่าเพียงชมสาธิต  แล้วคิดว่ารู้ 
คนจะรู้จะต้องฝึก” และต้องจัดทำแผนฉุกเฉิน
และทำการฝึ กซ้ อมตามแผน นั้ น  ๆ  โดย
สม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

 
ขั้นตอนทั้ง 4 
เมื่อมีไฟไหม ้

 ( ACTIONS TO BE   
CONSIDERED ON 

DISCOVERING A FIRE ) 
 

FREE 
 
 
 
 
 
 
 
FIRE !  Let’s FREE 
 

                                                          
 

หลัก 5 ต้อง  
ปอ้งกันไฟ 

   Five Fire Safety 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   พบเหตุ FIRE 
In the event of fire. Remove people 
from  Immediate danger area. 
เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้  ให้แจ้งเหตุ ( ย้ายคน
ออกจากพื้นท่ีอันตราย ไปจุดปลอดภัย Safe Area) 
 
  แจ้งเหตุ RAISE THE ALARM 
Raise the alarm and follow your 
emergency procedures. 
แจ้ งให้ ผู้ อ ยู่ ใกล้ ท่ี เกิ ด เห ตุ รู้และไปกด
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  (Fire Alarm)
และโทรศัพท์แจ้งตามแผนท่ีกำหนด   แล้ว
มาช่วยกันดับไฟและช่วยเหลืออื่นๆ 
 
  ระงับเหตุ EXTINGUISH 
Attempt to extinguish the fire only if 
you are trained and it is safe to do so. 
ผู้ท่ีรู้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ ต้องเข้าช่วยกันดับไฟ
โดยไม่เสี่ยง (ควรฝึกใช้เครื่องดับเพลิงให้
เป็นทุกคน ) และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 
 
  หนีเหตุ ESCAPE 
Decide on meeting place outside  where 
 
 
1. ต้องจัดให้ เรียบร้อย   จัดบ้ าน เรือน
สถานท่ีทำงาน ท่ีอยู่อาศัยให้เรียบร้อยอย่า
ให้รกรุงรัง  ระวังเรื่องการเดินสายไฟฟ้า  
การเก็บเชื้อเพลิง และการใช้ความร้อน 
ควรคำนึงถึงทางหนีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมี 2 ทาง และไม่มีสิ่งกีด
ขวาง 

2. ต้องคอยซ่อมบำรุง  ดูแลเอาใจใส่อุปกรณ์
ไฟฟ้ า , เครื่องจักรกล  ,  เครื่อ งมือหรือ
อุปกรณ์ ท่ีก่อให้เกิดความร้อน  ให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์และปลอดภัยเสมอ                  
3. ต้องมุ่งทำตามกฎ   ต้องศึกษาและทำ 
ความเข้าใจกฎแห่งความปลอดภัย แล้ว 
ปฏิบัติตาม  อาทิ  ปล่อยให้เด็กเล่นไฟ  จุด
ธูปเทียนบูชาพระ โดยไม่ดูแล   สูบบุหรี่ในท่ี
ห้ามสูบ เผาขยะมูลฝอยโดยไม่ควบคุม  
เป็นต้น 
 

 
everyone will gather after they escape. 
Crawl low under smoke. 
ผู้ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการดับไฟ  ให้รีบหนี
ทางช่องทางหนีไฟท่ีปลอดภัย  ซึ่งต้องเตรียมไว้
อย่างน้อย 2 ทาง (ในทิศทางตรงกันข้าม) ให้
หนีลง  อย่าหนีข้ึน     หากมีกลุ่มควันให้คลาน
ต่ำ  แล้วไปรวมตัวท่ีจุดรวมพล  (Assembly 
area) เพื่อตรวจสอบจำนวนคนว่าออกมาครบ  
หรือติดค้างในอาคาร 
 
 จุดนัดพบ (หรือ จุดรวมพล Assembly 
Area) ที่เหมาะสม ควรมีลักษณะดังนี้  

1. ใกล้และสะดวกต่อการอพยพมากที่สุด(ใช้
เหตุการณ์ละจุดเดียว) 

2. กว้างขวางเพียงพอรับผู้อพยพ  พร้อม
หน่วยช่วยเหลือ และทรัพย์สินที่เคลื่อนย้าย
มา 

3. หลีกเลี่ยงการข้ามถนนหรือเข้าไปวุ่น 
      วายในถนนจนอาจเกิดอันตราย 
4. จะต้องปลอดภัยจากควันไฟ  เปลวไฟแรง

ระเบิด 
  
4.  ต้องลดความขัดแย้ง  ความขัดแย้ง ความ 
ไม่รัก ไม่สามัคคีกันในชุมชน คือ ภัยอันมหันต์  
ควรสร้างความกลมเกลียวให้เกิดข้ึนท้ังเพื่อน
บ้านและหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
5.   ต้องร่วมแรงเตรียมพร้อม 
-    เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง  ( ต้องแน่ใจว่า 
พร้อมใช้) น้ำใส่ตุ่มพร้อมภาชนะตัก ,ทรายใส่
กระป๋อง , สำรวจแหล่งน้ำ  ตรวจสอบประปา
หัวแดงว่ามีน้ำหรือไม่ ใช้ได้หรือเปล่า 
-   มีแผนฉุกเฉิน   พร้อมกำหนดบุคลากร 
และหน้าท่ีตามแผน (ERT Emergency 
Response Team)  
 -   เตรียมเส้นทางหนี เส้นทางเข้าระงับเหตุ 
และจุดรวมพลของชุมชน 
-    มีการฝึกซ้อมเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง       

“ พึงระลึกเสมอว่า ไม่มีใคร 
        ช่วยท่านได้ หากท่านไม่ช่วยตัวเอง” 

 

 

 

กฎระเบยีบที่ใชใ้นชุมชน 
1.  ตอ้งจดัใหเ้รียบรอ้ย 
2.  ตอ้งคอยซ่อมบ ำรุง 
3.  ตอ้งมุ่งท ำตำมกฎ 
4.  ตอ้งลดควำมขดัแยง้ 
5.  ตอ้งร่วมแรงเตรียมพรอ้ม 
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บัญญัติ 10  
ประการ 

ในอาคารสูง 
Ten Tips for high 

rise building 
 

 
 
       1. สำรวจตรวจตรา 
 

   
         2. หาทางหนี 
 

 
         3. มีการซ้อม     
 

     
         4. พร้อมแจ้งภัย 
 

 
         5. ให้รีบเผ่น            
  

 
         6. เน้นปิดอับ 
  

 
         7. อย่าสับสน           
 

 
         8. หาคนช่วย 
 

 
         9. ช่วยตนเอง         
   

 
         
         10. ดี หรือ ร้าย 
 

 สำรวจตรวจตรา  When you arrive 
high rise building , take time to read 
the fire safety and escape information. 
พึงระลึกเสมอว่า “แม้ เพียงย่างก้าวเข้า
อาคารสูง ชีวิตหายไปแล้วครึ่งหนึ่ง  ท่ีเหลือ
อีกครึ่งท่านจะนำออกมาเอง หรือให้มูลนิธิ
ร่วมกตัญญูนำออกมา “ดังนั้น เมื่อเข้าอาศัย
ในอาคารใดก็ตาม พึงสำรวจดังต่อไปนี้ : 

1. อุปกรณ์เตือนภัย 
2. อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ 
3. อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 

สำรวจว่าแบบไหน  ทำงานอย่างไร  อยู่
ตรงไหน  จำนวนเท่าไร  และใช้อย่างไร  
( สมาคมฯ FARA ยินดีให้คำปรึกษา ) 
 
 หาทางหนี  Find the two exits 
nearest your room. Take the time to 
become familiar with your surroundings 
and to plan how you can escape in 
case of fire. 
ตรวจสอบทางออก (อย่างน้อย 2 ทาง ใน
ทิศทางตรงกันข้าม) บันไดหลัก  บันไดหนี
ไฟ  หน้าต่าง  ระเบียง และอุปกรณ์ในการ
หนีอื่นๆ(เช่นรอกหนีไฟ)  ว่าเป็นแบบไหน 
ทำงานอย่างไร อยู่ตรงไหน  จำนวนเท่าไร  
และใช้อย่างไร 
 
  มี ก า ร ซ้ อ ม   Learn how to find 
and unlock the door of your room in 
the dark. 
ให้หลับตา  หรือขณะท่ีมืดสนิท  ทำการ
ซ้อมการหนี  จดจำตำแหน่งของกุญแจห้อง
(ติดตัวไปด้วยทุกครั้งท่ีออกจากห้อง)  ไฟ
ฉาย  หน้ากากกันควันอยู่ไหน  ประตูเปิด
อย่างไร ซ้อมให้ชำนาญ  ถ้าเป็นอาคารท่ี
ท่านอยู่อาศัยถาวร  ควรซ้อมทุก 6 เดือน 
และกำหนดจุดนัดพบ “จุดรวมพล”ถาวร
เอาไว้ด้วย 
 
  พ ร้ อ ม แ จ้ งภั ย   Locate the fire 
alarm on your floor. 
เมื่อเกิดเหตุ  ให้แจ้งเหตุ โดยตะโกนบอกให้
คนใกล้เคียงรับรู้  แล้วกดปุ่มสัญญาณเตือน
ภัย  ก่อนโทรศัพท์แจ้ง….ว่าไฟไหม้!  ไหม้ท่ี
ไหน…ก่อนเข้าทำการระงับเหตุ (ถ้าสามารถ
ทำได้) 
 
   ให้ รีบ เผ่ น  When you hear the 
fire alarm, escape, don’t  investigate. 
 

เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  หนีให้ 
เร็ว อย่างปลอดภัย  อย่าห่วงสมบัติ..ห่วงชีวิต เดิน
ชิดขวาเอาไว้  แล้วไปท่ีจุดนัดพบ 
 
    เน้ นปิ ดอั บ  If the fire is in your room, 
get out and close the door. 
ปิดประตูหน้าต่างห้องท่ีเกิดเพลิงไหม้ให้สนิทท่ีสุด 
ถ้าทำได้  (ต้องแน่ใจว่า ไม่มีใครติดอยู่ข้างใน) เพื่อ
ป้องกันการลุกลาม 
 
   อ ย่ าสั บ ส น  If the fire is not in your 
room, leave if you can. 
ควบคุมสติให้ ดี   อย่าต่ืนเต้นจนทำอะไรไม่ ถูก  
พิจารณาหาทางออกอย่างปลอดภัย  ใช้หลังมือ
แตะสำรวจความร้อนของห้องท่ีจะออกไป  ว่ามีไฟ
ไหม้อยู่หรือเปล่า  ถ้ามีความร้อน อย่าเปิดประตู 
ให้เปิดหน้าต่าง  หาทางส่งสัญญาณให้คนมาช่วย 
 
   หาคนช่ วย   Your  room may be the 
safest place for you. 
พยายามทำให้คนข้างนอกรู้ว่า เราติดอยู่ในอาคาร  
ถ้าไฟลามมาถึงห้องเรา  แล้วออกไปไม่ได้… ให้ใช้
ผ้าชุบน้ำอุดใต้ประตู หรือช่องโหว่ ไม่ให้ควันเข้า  
ก่อนส่งสัญญาณทางหน้าต่างโดยการโบกผ้าและ
ตะโกน 
 
    ช่วยตนเอง Crawl low in smoke. 
โอกาสสุดท้าย หาทางออกโดยการใช้หน้ากาก
ฉุกเฉิน, ถุงพลาสติกใสใหญ่  ตักอากาศบริสุทธิ์
ครอบหัว,  ผ้าชุบน้ำปิดจมูก  หรือหมอบคลาน 
หากมีความร้อนสูงอย่าฝ่าไป เพราะหากหาย
ใจความร้อนเกิน 150 องศาเซลเซียสเข้าไป ปอดจะ
สุกและเสียชีวิต    ถ้าอยู่ในอาคารสูง  ใช้รอกหนี
ไฟ  , สายฉีดน้ำดับเพลิง , เชือก หรือฉีกผ้าปู ท่ี
นอนต่อเป็นเชือก 
 
  เฮง หรือซวย(ดี หรือร้าย)  You are your 
best chance of survival. 
อย่าใช้ลิฟท์เวลาเกิดเพลิงไหม้  ทำใจเสียเถอะว่า…
แล้วแต่บุญแต่กรรม แล้วแต่ดวงแต่วาสนา ท่ีต้อง
มาอยู่ในท่ีๆมีภัย ( ควรเลือกท่ีอยู่  ท่ีทำงาน ท่ี
ปฏิบัติตามกฏหมาย   ดูแล้ว เจ้าของสถานท่ี “ไม่
งก” มีอุปกรณ์และมาตรการในความปลอดภัย
อย่างมีมาตรฐาน  “เจ๋ง หรือจ๋อย ก็ต้องคอยระวัง
เอง”  )     
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ความรู้เบื้องต้น 
เพื่อพ้นอัคคีภัย 

 
 
 
 
 
 
 

  1. ไม้ขีดห้ามเล่น  
        
 
 
       2.  ใชเ้ป็นเคร่ืองไฟฟา้ 
 
 
 
         3.  เตรียมท่าไว้หนี 
 

 

        4.  ฝึกดีจึงปลอดภัย 
 

 

     5.  หนีไฟต้องตรวจสอบ 
 

 

     6.  คลานหมอบใต้ควัน 
 

 

                  

         8.  รวมตัวจุดหมาย 
 
 
         9.  ดับไฟท่วมตัว 
 
 
 
     10.  อย่ากลัวเมื่อติดกับ 

  ไม้ขีดห้ามเล่น   
Matches and lighters are tools not 
toy. 
เด็กๆท้ังหลายจงจำไว้ว่าไม้ขีด และไฟแช็ก 
เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ ใหญ่   เด็กๆไม่มี
หน้าท่ีใช้  ถ้าพบเห็นเพื่อนๆกำลังนำมาเล่น  
ให้รีบบอกผู้ใหญ่ 
 
   ใช้เป็นเครื่องไฟฟ้า   
Use electricity  safety 
ถ้าเห็นอุปกรณ์ ไฟฟ้ามีควันลอยออกมา  
หรือมีกลิ่นไหม้  ให้รีบถอดปลั๊ก  แล้วบอก
ผู้ใหญ่  “ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิก
ใช้…เตือนผู้ใหญ่ด้วยนะจ๊ะ!” 
 
  เตรียมท่าไว้หนี   
Know at least two ways out of every 
room. 
ไม่ว่าอยู่ท่ีไหน  ไปท่ีใด  ให้เตรียมทางหนีไว้  
อย่างน้อย 2 ทาง(ในทิศทางตรงกันข้าม)  ดู
ให้แน่ใจว่าทางหนี ใช้ได้ปลอดภัย…จริงๆ 
 
  ฝึกดีจึงปลอดภัย   
Practice your escape plan with an 
exit drill every six months. 
ต้องมีแผน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในทุกที ่ 
แล้วฝึกซ้อมทุก 6 เดือน  ในแผนควรมี
ข้ันตอน  พบเหตุ  แจ้งเหตุ  ระงับเหตุ   
หนี-เหตุ 
 
  หนีไฟต้องตรวจสอบ   
Test doors before opening them. 
เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ก่อนออกจากห้อง  ให้
นั่งชันเข่าให้มั่นคงหลังประตู  แล้วใช้หลัง
มือแตะท่ีลูกบิดประตู  ถ้ามีความร้อนสูง  
อย่าเปิดโดยเด็ดขาด  หากไม่ร้อนผิดปกติ 
ให้ค่อยๆเปิดออกช้าๆ  โดยใช้ไหล่คอยหนุน
ประตูไว้  (ก่อนออกจากห้อง อย่าลืมเอา
กุญแจห้องไปด้วย) 
  
  คลานหมอบใต้ควัน  
Crawl low under smoke 
ควัน  มีพิษและอันตราย  ให้หมอบคลานต่ำ  
เมื่อพบหมอกควัน  โดยก้มศีรษะสูงจากพื้น
ไม่เกิน 1 ฟุต  รีบมุ่งหน้าไปทางหนีไฟ  หรือ
ท่ีปลอดภัยโดยเร็ว 
  
 

   บอกกันให้ทั่ว   
Alert others by shouting “Fire !  
Everyone outside !” and leave 
immediately. 
พบเหตุเพลิงไหม้ ให้แจ้งเหตุ  โดยตะโกนบอก
ด้วยเสียงอันดัง “ ไฟไหม้! ๆ”  บอกด้วยว่า
ไหม้ท่ีไหน  แล้วรีบหนี (ปล่อยให้ผู้ใหญ่ท่ีฝึก
การใช้เครื่องดับเพลิงมาแล้ว ทำการระงับเหตุ) 
 
  รวมตัวจุดหมาย   
Decide on a meeting place (Assembly 
Area) outside where everyone 
will gather after they escape. 
ต้องมีจุดนัดพบใกล้สถานท่ีพักอาศัย   เมื่อมี
เหตุ จะได้ไปรวมตัวกันตามท่ีนัดหมายไว้ 
 
   ดับไฟท่วมตัว   
Stop  Drop & Roll 
( หยุด-ทรุด-แล้วกลิ้ง) 
ถ้าไฟไหม้เสื้อผ้า หรือตัว...อย่าวิ่ง…ให้หยุด 
แล้วทรุดกายลงกลิ้งทับไฟ  พร้อมเอามือปิด
หน้า 
  อย่ากลัวเม่ือติดกับ   
If you are trapped 
ถ้าติดอยู่ในวงล้อมของไฟ  ให้ปิดประตูให้สนิท  
หาผ้าอุดตามรูท่ีควันจะเข้า  เช่น ช่องใต้ประตู 
(ถ้ามี น้ ำให้ ใช้ผ้ าชุ บน้ ำ ) เปิ ดหน้ า ต่ างส่ ง
สัญญาณด้วยผ้า  โบกเรียกให้คนช่วย (ถ้ามี
โทรศัพท์  ให้โทรเรียกคนใกล้ท่ีสุด) 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7.  บอกกันให้ทั่ว 
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10 วิธี 
ใช้ LPG ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1) ตรวจสอบถังก๊าซและอุปกรณ์ประกอบ   

กอ่นนำเข้าบ้าน 
2)  กลิ่นก๊าซรุนแรงผิดปกติ ให้ปิดวาล์ว 
       ทันที 
3)    เปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ ให้ 
       ก๊าซเจือจาง 
4)    อย่าทำให้เกิดประกายไฟใดๆทั้งสิ้น 
       (ห้ามเปิด หรือปิดเครื่องไฟฟ้า)  
       ถ้าเปิดอยู่อย่าปิด ถ้าปิดอยู่อย่าเปิด 
5)    ใช้ไม้กวาด กวาดก๊าซออกนอกบ้าน 
6)  ตรวจหารอยรั่ว และแก้ไขทันทีในท่ี 
       โล่งแจ้ง 
7)  สายส่งก๊าซ และอุปกรณ์ ต้องมี 
       มาตรฐาน 
 

 
8) อย่าให้สายและถัง  อยู่ใกล้ไฟจนเกิด- 
      ความร้อน 
9) ห้องน้ำท่ีใช้เครื่องทำน้ำร้อนก๊าซ  ต้อง 
      มีช่องระบายอากาศ 
10) ไฟลุกไหม้จากก๊าซให้เข้าระงับเหตุ 
       ปิดวาล์ว   ถ้าทำได้โดยไม่เสี่ยง 
 
คุณสมบัติของก๊าซ LPG 
เป็นของเหลว ขยายตัวเป็นไอ 250 -300 เท่า 
หนักกว่าอากาศ 1.5 – 2 เท่า เบากว่าน้ำ  ไม่มี
สี, กลิ่น (แต่เติมกลิ่นเอธิลีน เปอร์แคปเทน 
เพื่อให้รู้เมื่อเกิดการร่ัวไหล )  เป็นตัวทำละลาย
ยางธรรมชาติ 
 

 
         

                          5 ขอ้ควรจ ำไว ้ 
เม่ือไฟไหมร้ถยนต ์

        จอดรถใหป้ลอดภัย - ตดัไฟฟ้ำเร็วรี่ - ออกจำกรถทันที -  

                 ดบัไฟดีๆอย่ำงระวัง - หำทีบ่ังอย่ำเสี่ยง 

 
 
 
 
 

สมำคมกำรดบัเพลิงและช่วยชีวิต   
FARA Fire And Rescue Association 

 

 
        จอดรถใหป้ลอดภยั 
  
              พยำยำมน ำรถออกนอกผิวจรำจร  
 โดยไม่เสี่ยง และเปิดไฟฉุกเฉิน 
   

Move your vehicle out of traffic if possible 
 
 

 ตดัไฟฟ้ำเร็วรี ่
 ตดักระแสไฟฟ้ำใหเ้ร็วท่ีสุด   

 โดยไม่ท ำใหต้วัเองถูกขงั 
 อยู่ในรถ 

Turn off the ignition to guard against fire 

 ออกจำกรถทนัที 

                ออกจำกรถดว้ยควำมระมัดระวัง 
 และแจง้หน่วยช่วยเหลือ 
 

Get out of the car  call emergency service 
 

  
 ดบัไฟดีๆ อย่ำงระวงั 
          หำกไฟลุกใตฝ้ำกระโปรง  
 ใชเ้ครื่องดบัเพลิงฉีดไปยงั 
 เป้ำหมำย ดว้ยควำมระมัดระวัง 

Extinguish the fire if it is safe to do so 
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 หำที่บงั...อย่ำเสี่ยง 
          หำกเพลิงลุกไหมบ้ริเวณ 
 ถงัเก็บเชื้ อเพลิง ใหห้ำท่ีก ำบงั   
 อย่ำเสี่ยงเขำ้ระงบัเหตุเป็นอนัขำด 

Take your possession and do not risk  
 

 
 

สมำคมกำรดบัเพลิงและช่วยชีวิต   
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