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ค ำน ำ 
 
 ย่อมเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามนุษย์เราได้เกี่ยวข้องกับ “ไฟ” อยู่
ตลอดเวลา ไฟได้อ านวยประโยชน์แก่มนุษย์อย่างมหาศาล ในท านองเดียวกันไฟก็ได้ท าลายชีวิตและ
ทรัพย์สินของมนุษย์อย่างเหลือคณานับเช่นกัน สาเหตุที่เกิดการสูญเสีย ส่วนใหญ่มักเกิดจากความ
ประมาทท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พลั้งเผลอจงใจให้เกิด อีกส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
 

 การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสถานที่
อุปกรณ์ต่างๆ บุคลากรรวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบกิจการ ท าให้การหยุดชะงัก ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินการ เพ่ือการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการจัดการระงับเพลิงในขั้นต้น เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โตนั้นเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง  
 

 การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รวบรวม
เรียบเรียง “คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย” เล่มนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงขั้นต้น ซึ่งสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ต้องจัดให้บุคลากรอย่างน้อยร้อยละ 40 ของจ านวน
บุคลากร ในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการนั้น ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ทั้งนี้
เพ่ือเป็นไปตามกฎหมาย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ  เพ่ือความ
ปลอดภัยในการท างานส าหรับบุคลากร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร 
และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้น าไปใช้ปฏิบัติได้ดีต่อไป 
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1. ทฤษฎีกำรเกิดเพลิงไหม้ 

 

 การสันดาป หรือการเผาไหม้ (COMBUSTION) คือ ปฏิกิริยาเคมี ที่เกิดจากการรวมตัวของเชื้อเพลิง
กับออกซิเจน ซึ่งเป็นผลให้เกิดความร้อนและแสงสว่างกับสภาพการเปลี่ยนแปลง  
 ไฟจะเกิดขึ้นไดต้้องประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 อย่าง หรือเรียกว่า ทฤษฎีสามเหลี่ยมของไฟ คือ  
 1.  เชื้อเพลิง 
 2.  ความร้อน  

3.  ออกซิเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 สามเหลี่ยมของไฟ 
เมื่อเกิดไฟขึ้น และมีการเกิดไฟอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ  4 อย่าง เป็น

องค์ประกอบของการลุกไหม้อย่างต่อเนื่องมีผลให้เกิดเพลิงไหม้ เรียก ทฤษฎีปีรามดิของไฟ (Tetrahedron)  
1. เชื้อเพลิง  2. ความร้อน  
3. ออกซิเจน  4. ปฏิกิริยาลูกโซ่  
 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 องค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้ 
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 1.1 เชื้อเพลิง  
 เชื้อเพลิงที่ท าให้เกิดการลุกไหม้มาจากสารเคมี ซ่ึงอาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ สารอนินทรีย์เคมี และ
อินทรีย์เคม ี 
 สำรอนินทรีย์เคมี เป็นสารที่เป็นพวกแร่ธาตุ ที่ไม่ได้เกิดจากสิ่งมีชีวิต และไม่มีส่วนประกอบของ
คาร์บอน (C) เช่น โปตัสเซียมไนเตรท (KNO3) โซเดียม (Na) แอมโมเนียมไนเตรท (NH4NO 3) รวมทั้งกรด
ต่างๆ เช่น Sulfuric acid (H2SO4) Hydrochloric acid (HCI) และ Nitric acid (HNO3) เป็นต้น  
 สำรอินทรีย์เคมี เป็นสารที่มาจากสิ่งมีชีวิต มีส่วนประกอบของธาตุคาร์บอน (C) อยู่เสมอ เป็น
สารเคมีที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช เมื่อสิ่งเหล่านี้ตายและทับถมกันนานนับพันล้านปี  ก็จะ
กลายเป็นน้ ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากอินทรีย์สารถูกน าไปผลิตสารเคมีอ่ืนได้อีก
มากมาย เช่น ผลิตน้ ามันเบนซิน (Gasoline) น้ ามันดีเซล (Solar oil) น้ ามันก๊าด (Kerosene) น้ ามันหล่อลื่น 
(Lubricant) ผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ รวมทั้งเส้นใยสังเคราะห์ ผลิตยารักษาโรค เครื่องส าอาง ตัวท าละลาย 
(Solvent) ยาก าจัดแมลง ศัตรูพืช ปุ๋ย และวัตถุระเบิดต่างๆ เป็นต้น  
 1.2 ควำมร้อน  
 เป็นสิ่งที่ท าให้อุณหภูมิของเชื้อเพลิงสูงขึ้นถึงจุดติดไฟ (Ignition point) ท าให้องค์ประกอบของการ
เกิดไฟ (ปฏิกิริยาการสันดาป) เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ซึ่งเชื้อเพลิงแต่ละชนิดย่อมจะมีจุดติดไฟไม่เหมือนกัน 
เช่น เชื้อเพลิงเหลวอาจมีจุดติดไฟต่ ากว่าพวกเชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งสามารถแยกคุณสมบัติของความร้อนที่ท าให้
เชื้อเพลิงถึงจุดติดไฟต่างๆ ดังนี้  
 - จุดวาบไฟ (Flash Point) คือ จุดที่มีปริมาณความร้อนเพียงพอให้เชื้อเพลิงเหลว หรือแข็งใดๆ คาย
ไอหรือกลายเป็นไอ เข้าผสมกับอากาศอย่างได้สัดส่วนก็จะลุกไหม้วาบขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับไป เพราะอัตราการ
ระเหยของสารเชื้อเพลิงจากของแข็งหรือของเหลวน้อยเกินกว่าที่จะทาให้เกิดเปลวไฟอย่างต่อเนื่อง  
 - จุดลุกติดไฟ (Fire Point) คือ จุดที่มีปริมาณความร้อนเพียงพอให้เชื้อเพลิงเหลวหรือแข็งใดๆ คาย
ไอหรือกลายเป็นไอ เข้าผสมกับอากาศอย่างได้สัดส่วน และเกิดการลุกไหม้ขึ้นเมื่อมีเปลวไฟหรือประกายไฟที่
เหมาะสม และเกิดเป็นการเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง โดยปกติแล้วจุดติดไฟของสารเชื้อเพลิงจะสูงกว่าจุดวาบไฟ
มากหรือน้อยข้ึนกับคุณสมบัติของเชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ  
 - จุดลุกติดไฟได้เอง (Autoignition temperature หรือ AIT) คือ จุดอุณหภูมิที่ท าให้สารเชี้อเพลิง
เกิดการลุกไหม้ขึ้นได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยการจุดติดไฟจากแหล่งภายนอก 
 ในการเกิดเพลิงไหม้จะมีปฏิกิริยาดูดและคายความร้อนเกิดขึ้น ดังนี้ 
 - ปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic reaction) คือ การเกิดปฏิกิริยาแล้วได้พลังงานความร้อน
เกิดข้ึน เช่น ปฏิกิริยาการสันดาป หรือปฏิกิริยาการลุกไหม้ 
C + O2 CO2 + 94.5 Kcal/mol 
 - ปฏิกิริยาดูดความร้อน (Endothermic reaction) คือ การเกิดปฏิกิริยาแล้วมีการใช้พลังงานความ
ร้อน ไปท าให้ความร้อนลดลงจึงทาให้สามารถดับไฟได ้
H2O (1) + 10.5 Kcal/mol H2O (g) 
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 1.3 ออกซิเจน 
 บรรยากาศทั่ว ๆ ไปมีไนโตรเจน 79.04 % ออกซิเจนผสมอยู่ 20.93 % และคาร์บอนไดออกไซค์ 
0.03 % โดยออกซิเจนจะเป็นตัวท าให้เกิดการเผาไหม้ การเผาไหม้แต่ละครั้งต้องการออกซิเจนประมาณ 16 % 
เท่านั้น ถ้าออกซิเจนต่ ากว่า 16 % ก็จะไม่ช่วยให้เกิดการเผาไหม้ต่อไป ไฟจึงจะมอดดับลงได้ ดังนั้นจะเห็นว่า
เชื้อเพลิงทุกชนิดถูกล้อมรอบไปด้วยออกซิเจนอย่างเพียงพอส าหรับการเผาไหม้ ยิ่งมีออกซิเจนมากเชื้อเพลิงก็
ยิ่งติดไฟได้ดีขึ้น และเชื้อเพลิงบางประเภทมีออกซิเจนในตัวเองอย่างเพียงพอที่จะท าให้ตัวเองลุกไหม้ได้โดยไม่
ต้องอาศัยออกซิเจนที่อยู่โดยรอบ 
 1.4 ปฏิกิริยำลูกโซ่ 
 คือ ปฏิกิริยาที่ เกิดจากการลุกติดไฟอย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่ยังมีองค์ประกอบทั้ง 3 อย่าง        
หนุนเนื่องกันอยู่ ท าให้ขนาดและความรุนแรงของเพลิงเพ่ิมข้ึน เมื่อรวมกันในปริมาณและคุณสมบัติที่เหมาะสม
แล้ว จะท าให้เกิดปฏิกิริยาลุกติดไฟขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ปฏิกิริยาลุกติดไฟจะไม่
เกิดขึ้น จากเหตุผลนี้เอง ท าให้เกิดการคิดค้นสารที่ใช้ในการก าจัดองค์ประกอบของไฟตัวใดตัวหนึ่ง หรือหลาย
ตัวให้หมดไปเพื่อให้ไฟดับ 
 

2. กำรแบ่งประเภทของเพลิง 
ประเภทของเพลิง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตำมมำตรฐำนสำนักงำนมำตรฐำน 

 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) 

 1.  ประเภท A มีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย ภายในมีอักษร A โดยจะมีสีของพื้นเป็นสีเขียว ตัวอักษรสี
ด า 
 คือ เพลิงที่เกิดจากวัตถุไหม้ไฟโดยทั่วไป เช่น ไม้ , กระดาษ, ถ่านหิน เป็นต้น เชื้อเพลิงที่ท าให้เกิด
เพลิงประเภทนี้ เมื่อเผาไหม้แล้ว จะมีขี้เถ้าเหลืออยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  ประเภท B มีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย  ภายในมีอักษร B โดยจะมีสีของพื้นเป็นสีแดง ตัวอักษรสี
ด า 
 คือ เพลิงที่เกิดจากสารเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวและก๊าซ 
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 3.  ประเภท C มีสัญลักษณ์เป็นเคร่ืองหมาย  ภายในมีอักษร C โดยจะมีสีของพื้นเป็นสีฟ้า ตัวอักษรสี
ด า 

คือ เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ 
 
 
 
 
 
 

 4.  ประเภท D มีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย  ภายในมีอักษร D โดยจะมีสีของพ้ืนเป็นสีเหลือง 
ตัวอักษรสีด า 

คือ เพลิงที่เกิดจากโลหะติดไฟ เช่น แมกนีเซียม, ติตาเนียม, ลิเทียม 
 
 
 
 
 
 
3. จิตวิทยำเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 มนุษย์เมื่อเผชิญสถานการณ์คับขัน เกิดความตระหนก ความกลัวตาย โดยสัญชาติญาณแล้วทุกคน
จะพยายามดิ้นรน หรือใช้วิธีหนีให้เร็วที่สุดเมื่อมีภัย ในขณะที่หนีทุกคนจะตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก ท าให้มี
ปฏิกิริยาหลายอย่างท่ีผิดปกติวิสัยได้ ซึ่งมักเกิดจาก 
 - คาดคะเนไม่ได้ เดาไม่ถูกว่าเหตุการณ์จะแปรเปลี่ยนไปอย่างไร 
 - เหตุการณ์ที่ปรากฏมีการต่อเนื่องกันนาน 
 - ขาดโอกาสที่จะตอบโต้กับเหตุการณ์ที่กาลังเป็นอยู่ 
 - หลบเลี่ยงหลีกหนีไม่ได้ จนตรอก 
 - ขาดกาลังใจ ขวัญเสีย ขาดที่พ่ึง ขาดความเชื่อม่ัน 
 

 อัคคีภัย เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมสร้างความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ของผู้อยู่ในเหตุการณ์ไม่
มากก็น้อย เมื่อเกิดเหตแุต่ละครั้งจะพบว่ามีบุคคลหลายกลุ่มอยู่ในที่เกิดเหตุ คือ 



5 
 

 1.  ผู้เสียชีวิต หรือผู้บาดเจ็บ รวมถึงบาดเจ็บทางกายและสภาพจิตใจ 
 2.  ผู้เข้าช่วยเหลือคนบาดเจ็บ ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้ และได้รับการฝึกฝนมาแล้ว 
 3.  ผู้เข้าช่วยเหลือระงับภัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมและฝึกฝนการระงับภัยกลุ่มบรรเทา
สาธารณภัย ต ารวจดับเพลิง องค์กรต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมบุคลากรไว้เสริมหรือช่วยเหลือ 
 4.  คนดูทั่วไป หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ไทยมุง ในกลุ่มนี้แบ่งเป็น 2 พวก 
  4.1 ผู้อยากรู้ อยากเห็น 
  4.2 ผู้ที่รอโอกาสเพื่อประกอบมิจฉาชีพ 
 สิ่งกระตุ้นต่ำงๆ ที่มีผลต่อสภำวะจิตใจของผู้อยู่ในเหตุกำรณ์ 
 1.  อาการตื่นตระหนก/ตกใจ (Panic) ความมีสติเท่านั้นที่จะควบคุมอาการตระหนกไว้ได้ ตั้งแต่
เริ่มอาการตระหนกจนถึงช่วงเวลาที่ได้สติ บางคนใช้เวลาสั้นๆ ก็ได้สติ ในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้สตินั้น ถ้าเคยท า
อะไร เคยฝึกอะไรไว้บ้างก็จะทาไปตามนั้นได้บ้าง 
 2.  แสง สี แสงของไฟ ความสว่างของการลุกไหม้ ย่อมกระตุ้นให้เกิดความกลัว ถ้าขาดแสงหรือเกิด
ความมืดไปจากปกติ จะทาให้เกิดความกลัวได้เช่นกัน นอกจากนั้น สีของควันไฟ สีของการลุกไหม้ก็เป็น
ตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งด้วย 
 3.  เสียง มีส่วนกระตุ้นให้เกิดความกลัว เกิดการตกใจ ทาให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ เร่งให้เกิดความ
กลัวขึ้นได้ เสียงแตกประทุจากการลุกไหม้ เสียงแตกหักของอุปกรณ์ หรือในทางตรงกันข้าม ในภาวะที่ขาด
เสียงคือความเงียบสงัด ก็ทาให้เกิดความกลัวได้ 
 4.  กลิ่น เป็นสิ่งที่กระตุ้นอีกอย่างหนึ่ง อันได้แก่กลิ่นควันไหม้ กลิ่นคาวเลือด กลิ่นสารระคายเคือง 
กลิ่นจากการระเบิด เป็นต้น 
 5.  ควัน (Smoke) คือสารผสมระหว่างเขม่า ขี้เถ้าและวัสดุต่างๆ ที่เกิดมาจากกองเพลิงรวมทั้งแก๊ส
และไอมีสีต่างๆ ตั้งแต่สีด า สีเทา สีขาวขุ่นอดฟ้า ฯลฯ ท าให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงและมีสารพิษที่เป็น
อันตรายต่อร่างกายลอยสะสมอยู่ในควันด้วย  
 6.  อุณหภูมทิี่เปลี่ยนแปลง (ความร้อน) การสัมผัสวัตถุท่ีมีอุณหภูมิแตกต่างกันมากๆ ย่อมกระตุ้นให้
เกิดความกลัวได้มากน้อยข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน  

 7.  ข่าว ข่าวที่เกิดในภาวะต่างๆ ที่ส่อให้เห็นถึงความสับสนและไม่แน่นอน เป็นอันตรายแก่คนนั้นๆ 
หรือญาติพ่ีน้อง พรรคพวก หรือข่าวน่ากลัวต่างๆ ย่อมกระตุ้นอารมณ์ให้เกิดความกลัวได้สิ่งที่ควรปฏิบัติและ
ควรรับทราบ เมื่อเกิดเพลิงไหม้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นควันฟุ้งไปทั่วจะเกิดอาการตะหนัก (Panic) ขาดสติ 
และพร้อมที่จะวิ่งออกจากสถานที่นั้นเพ่ือเอาชีวิตรอด ผู้ที่มีสติอยู่บ้างก็รีบเข้าไปดับเพลิงไหม้ แต่ถ้าใช้เครื่อง
ดับเพลิงไม่ถูกต้อง หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมเข้าดับเพลิง จะท าให้ไม่สามารถดับเพลิงได้  
 
สิ่งท่ีท ำให้มีกำรตอบสนองหรือรับรู้เหตุกำรณ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ขึ้นอยู่กับ 
 1.  การเรียนรู้ กรณีเพลิงไหม้จะต้องรู้ถึงสาเหตุ ลักษณะการลุกไหม้ ปัจจัยสนับสนุนการ  ลุกไหม้ 
อันตรายจากการลุกไหม้ ระยะเวลาของการลุกไหม้ ผลเสียที่เกิดขึ้นทั้งในขณะเกิด หลังเกิดความเสียหายจาก
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อัคคีภัยทาให้มีการเตรียมตัว เตรียมการ เตรียมแผน ฝึกคน สะสมอุปกรณ์ เพ่ือต่อสู้กับไฟ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องมีการเตรียมการป้องกัน มิให้เกิดภัยหรือบรรเทาความรุนแรงอีกทางหนึ่งด้วย  
 2.  การเตือนภัย ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภยันตรายต่างๆ ถ้าหากได้รับทราบข่าวหรือสัญญาณ
เตือนภัยอย่างเหมาะสม มีจังหวะและขั้นตอนที่เหมาะสม การเตือนภัยที่ช้ามาก ก็ท าให้เกิดอัคคีภัยลุกลาม
ใหญโ่ตและรุนแรง  
 3.  การวางแผนรับสถานการณ์  เป็นสิ่ งส าคัญในการรับอัคคีภัย  การวางแผนที่ดีจะต้องมี
รายละเอียดพอสมควร และต้องมีการซักซ้อม ตลอดจนมีการฝึกซ้อม แก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดี  
 4.  การสื่อสารและการคมนาคม การสื่อสารและการให้ข้อมูลที่แม่นย าถูกต้อง และรวดเร็ว เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในขณะเกิดอัคคีภัย  
 5.  ผู้น า ถ้าผู้นามีความสนใจดีรับทราบและได้ตระเตรียมการณ์  ย่อมเห็นชัดว่าจะสามารถรับกับ
สถานการณ์อัคคีภัยได้ด ี 
 6. ขวัญและกาลังใจ การมีอุปกรณ์ที่ดี มีผู้น าที่ด ีผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี มีระเบียบวินัย เป็นต้น ถ้า
ขวัญและกาลังใจเข้มแข็งแล้วกิจกรรมต่างๆ ที่ยุ่งยากล าบากเพียงใด ก็สามารถด าเนินให้ลุล่วงจนเป็นผลส าเร็จ
จนได ้
 
4. กำรป้องกันแหล่งก ำเนิดของกำรติดไฟ 
 การเกิดเพลิงไหม้นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างความร้อน เชื้อเพลิง และออกซิเจนในอากาศ 
เมื่อทราบว่าอะไรบ้างที่สามารถเป็นแหล่งให้เกิดความร้อนสูงพอที่จะติดไฟได้ จ า เป็นต้องควบคุมไม่ให้มี
องค์ประกอบอีก 2 อย่าง เข้าไปอยู่ร่วมด้วย แต่ถ้าควบคุมไม่ได้ทั้ง 2 อย่าง ซึ่งปกติเราควบคุมออกซิเจน ไม่ได้ 
เพราะโดยปกติจะมีออกซิเจนผสมอยู่ในอากาศโดยธรรมชาติ เราจึงต้องดูแลควบคุมไม่ให้เชื้อเพลิงเข้าไปสัมผัส
กับสิ่งที่ท าให้เกิดความร้อนสูง 

 ข้อแนะน าส าหรับการดูแลป้องกันแหล่งก าเนิดของการติดไฟนั้น อาจท าได้โดยการลดความร้อนและ
หรือการก าจัดหรือป้องกันไม่ให้มีเชื่อเพลิงไปสัมผัสความร้อน ซึ่งกล่าวโดยสังเขปได้ดังนี้ 
 1.  อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรใช้ให้เหมาะสมกับงาน และควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพ่ือป้องกัน
ไฟฟ้าลัดวงจร นอกจากนี้การท าความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ควรใช้น้ ายาเฉพาะและควรเป็นชนิดที่ไม่ไวไฟ 
 2.  การลดความเสียดทาน อาจท าได้โดยการใช้สารส าหรับหล่อลื่นที่ไม่ไวไฟและเป็นชนิดที่ได้รับ
การแนะน าจากผู้สร้างอุปกรณ์ หรือฝ่ายวิศวกรรม ควรมีการท าความสะอาดอุปกรณ์เสมอๆ เพ่ือไม่ให้เกิดการ
สะสมของฝุ่นซึ่งอาจเป็นเชื้อไฟ 
 3.  วัสดุไวไฟชนิดพิเศษ ควรเก็บรักษาให้ถูกต้องซึ่งควรเป็นการเสนอแนะจากฝ่ายวิศวกรรมหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 4.  การเชื่อมและการตัดโลหะ ควรจัดเป็นบริเวณแยกต่างหากจากงานอ่ืนๆ ควรอยู่ในบริเวณที่มี
การถ่ายเทอากาศสะดวก และพ้ืนที่จะต้องเป็นชนิดทนไฟ แต่ถ้าหากจัดให้อยู่แยกต่างหากไม่ได้ ก็ควร
จัดเตรียมบริเวณส าหรับการตัดและการเชื่อมนั้น ต้องค านึงถึงการใช้พ้ืนที่ทนไฟ การป้องกันประกายไฟจาก
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การเชื่อมหรือตัดไม่ให้กระเด็นไปในบริเวณอ่ืนๆ โดยเฉพาะต้องไม่มีเชื้อเพลิงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และควร
จัดหาอุปกรณ์สาหรับดับเพลิงไว้ในบริเวณนี้ด้วย 
 5.  การใช้เตาเผาแบบเปิดหรือเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปิดคลุม ต้องมีการป้องกันการกระเด็นของลูกไฟ 
ต้องไม่เก็บสารที่เป็นเชื้อเพลิงไว้ในบริเวณที่ใกล้เคียง ไม่ควรทิ้งให้ติดไฟโดยไม่มีการดูแล รวมทั้งต้องมีการ
ถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม 
 6.  การสูบบุหรี่และการจุดไฟ ควรจัดให้มีบริเวณสูบบุหรี่ส าหรับพนักงาน และจัดป้ายแสดงบอกไว้
และต้องเข้มงวดให้พนักงานปฏิบัติตาม บริเวณท่ีอนุญาตให้สูบบุหรี่ควรจัดภาชนะส าหรับใส่ขี้บุหรี่ ในบริเวณใด
ที่ห้ามการสูบบุหรี่ ควรห้ามจุดไฟด้วยและเตรียมการส าหรับป้องกันการเกิดอัคคีภัย ที่อาจเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อ รวมทั้งประกาศหลักปฏิบัติในการใช้บริเวณนี้เพ่ือให้พนักงานเข้าใจและให้ความร่วมมื อ
ป้องกันอัคคีภัย 
 7.  วัตถุที่ผิวร้อนจัด เช่น ปล่องไฟ ท่อไอน้ า ท่อน้ าร้อน ไม่ควรติดตั้งผ่านส่วนที่เป็นพ้ืนหรือเพดาน 
ควรจัดให้ผ่านผนังทนไฟหรือมีการหุ้มห่อด้วยสารหรือวัตถุทนไฟ รวมทั้งจัดให้มีการถ่ายเทความร้อนในบริเวณ
นั้นด้วย ส าหรับโลหะที่ถูกท าให้ร้อนจัด ควรบรรจุในภาชนะหรือผ่านไปตามอุปกรณ์ท่ีจัดไว้โดยเฉพาะ 
 8.  ไฟฟ้าสถิตย์ ประจุไฟฟ้าสถิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสียดสีของสารที่ไม่เป็นตัวน า ซึ่งเมื่อ
เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิตย์ก็จะท าให้เกิดประกายไฟ และถ้าประกายไฟสัมผัสกับเชื้อเพลิง ก็อาจเกิดการ
ลุกไหม้ การป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์เป็นไปไม่ได้ วิธีแก้ไขท่ีนิยมใช้โดยทั่วไปก็คือ 
  ก.  การต่อสายดิน (Grounding) 
  ข.  การต่อกับวัตถุที่ทาหน้าที่เป็นตัวรับประจุได้ (Bonding) 
  ค.  รกัษาระดับความชื้นสัมพันธ์ที่ระดับที่เหมาะสม 
  ง.  การท าให้บรรยากาศรอบๆ เป็นประจุไฟฟ้า ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นตัวน าประจุไฟฟ้า ออกจาก
วัตถุที่เก็บประจุไฟฟ้าสถิตย์ไว้ในตัวมัน แต่วิธีนี้ควรใช้ภายใต้ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เท่านั้น เพราะ
มิฉะนั้นกรรมวิธีในการท าให้เกิดประจุไฟฟ้า อาจเป็นตัวก่อให้เกิดการลุกไหม้เสียเอง 
 9.  เครื่องท าความร้อน เชื้อเพลิงที่ใช้ส าหรับเครื่องท าความร้อน ควรมีจุดติดไฟที่อุณหภูมิสูง 
บริเวณที่ติดตั้งเครื่องควรมีการระบายอากาศที่ดี เพราะเชื้อเพลิงถ้าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะเกิดก๊าซคาร์บอนโม
นอกไซค์ซึ่งเป็นอันตรายต่อคน ควรอยู่ห่างจากสารไวไฟในกรณีที่มีเปลวไฟ ควรมีฝาปิดกั้นที่ทนไฟและไม่ติดไฟ 
มีปล่องส าหรับปล่อยอากาศร้อนหรือก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ ขี้เถ้าที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ไม่ควรตักออก 
จนกว่าไฟจะมอดหมดแล้ว เครื่องท าความร้อนที่หิ้วหรือย้ายเปลี่ยนที่ได้ ควรมีที่ส าหรับหิ้วหรือส าหรับการขน
ย้ายที่เหมาะสม 
 10. การลุกไหม้ด้วยตนเอง เกิดจากปฏิกิริยาการสันดาปของออกซิเจนกับเชื้อเพลิงจนกระทั่งติดไฟ 
และเกิดการลุกไหม้ขึ้น ส่วนมากมักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีอากาศพอที่จะเกิดการสันดาปได้ แต่มีการระบาย
อากาศไม่เพียงพอ ซึ่งจะท าให้เกิดความร้อนสูง ดังนั้น ในที่ที่เก็บสารที่อาจเกิดการสันดาปได้ควรมีการถ่ายเท
อากาศที่เหมาะสม และปราศจากเชื้อเพลิงที่อาจเร่งปฏิกิริยาการสันดาป การใช้ถังขยะชนิดที่มีฝาปิดมิดชิด  
ส าหรับขยะที่เปื้อนน้ ามันหรือสีจะช่วยป้องกันการลุกไหม้ด้วยตนเองได้ 
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5.  กำรดับเพลิงประเภทต่ำงๆ 
 หลักการดับเพลิง สามารถทาได้ 4 วิธี คือ 
 1.  การก าจัดเชื้อเพลิง ท าได้โดยการน าเชื้อเพลิงออกไปจากบริเวณเกิดอัคคีภัย และส าหรับกรณขีน
ถ่ายเอาเชื้อเพลิงออกไปไม่ได้ ควรใช้วิธีน าสารอ่ืนๆ มาเคลือบผิวของเชื้อเพลิงเอาไว้ เช่น การใช้ผงเคมี โฟม น้ า
ละลายด้วยผงซักฟอก ซึ่งเมื่อฉีดลงบนผิววัสดุแล้วจะปกคลุมอยู่นานตราบเท่าที่น้ าหรือสารเคมีอ่ืนๆ ที่ผสมใน
น้ ายังไม่สลายตัว 
 2.  การก าจัดออกซิเจน โดยการปิดกั้นออกซิเจนไม่ให้ไปรวมตัวกับไอของเชื้อเพลิง เนื่องจาก
ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของไฟ วิธีการก าจัดออกซิเจนมีหลายวิธี เช่น ฉีดน้ าหรือสารปกคลุมอ่ืนๆ ไป
คลุมผิวเชื้อเพลิงหรือฉีดแก๊สเฉื่อย เช่น ไนโตรเจน หรือคาร์บอนไดออกไซค์ไปปกคลุมบริเวณเพลิงไหม้ ท าให้
จ านวนออกซิเจนในอากาศมีปริมาณต่ าลง จนไม่มีการสันดาปอีกต่อไป 
 โดยทั่วไปแล้วเชื้อเพลิงจะถูกล้อมด้วยออกซิเจนประมาณ 21 % ซึ่งเกินพอส าหรับการเผาไหม้ 
เพราะไฟต้องการเพียง 16 % แต่ถ้าหากเราสามารถท าให้ออกซิเจนลดจ านวนลงไปได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าเรา
สามารถดับไฟได้เลยทีเดียว หากออกซิเจนน้อยลง ไฟก็อาจยังคงไหม้แบบคุได้ (ไม่มีเปลว) เช่น ไฟไหม้ในตู้เก็บ
ของในลักษณะคุ เมื่อเปิดฝาตู้ออกไฟก็จะลุกทันที ทั้งนี้เพราะออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปช่วยในการเผาไหม้
อย่างเพียงพอ 
 3.  การลดอุณหภูมิ (ลดความร้อน) เมื่อท าให้อุณหภูมิของเชื้อเพลิงต่ าลงไฟกว่าจุดวาบไฟ แม้จะมี
เชื้อเพลิงและออกซิเจนผสมกันอยู่ก็ไม่เกิดการสันดาป เพลิงก็จะสงบลง วิธีการลดอุณหภูมิหรือการลดความ
ร้อน เป็นวิธีที่ใช้กันแพร่หลายซึ่งจะใช้น้าทาการดับไฟ การดับโดยวิธีนี้จะท าให้เชื้อเพลิงเย็นตัวลง เพื่อลดอัตรา
การกลายเป็นไอเพ่ือป้องกันการระเบิด เนื่องจาก OVER PRESSURE หรือท าให้ความร้อนต่ าลง 
 4.  การขัดขวางปฏิกิริยาลูกโซ่ การเผาไหม้ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและแรงขึ้นเรื่อยๆ เกิดขึ้น
เนื่องจากอนุมูลอิสระที่ถูกเหวี่ยงออกไปแล้วกลับเข้าไปที่ฐานของไฟอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงมีการทดลองหา
สารเคมีที่สามารถขัดขวางการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของไฟ ซึ่งพบว่าฮาลอน (HALON) เมื่อฉีดใส่ไฟมันจะเข้าไป
แทนที่อนุมูลอิสระอย่างรวดเร็ว แต่ต้องระวังในการใช้เพราะอาจจะท า ให้ขาดอากาศหายใจได้ เนื่องจากฮา
ลอน (HALON) หนักกว่าอากาศ จึงสามารถไล่อากาศออกไป สารดังกล่าว ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอนประกอบกับ
ฮาโลเจน (Halogented-Hydrocarbon) ซึ่งสารฮาโลเจน ได้แก่ ไอโอดีน โบรมีน คลอรีน และฟลูออรีน (เรียง
ตามล าดับความสามารถในการใช้งาน) สารดับเพลิงประเภทนี้มีชื่อเรียกว่า ฮาลอน (HALON) เช่น HALON 
1211 HALON 1301 แต่ปัจจุบันได้ถูกเลิกผลิตแล้ว โดยมีสารอื่นมาทดแทน เช่น FM-200 
 ฉะนั้น การดับไฟให้มีประสิทธิภาพ จึงควรทราบประเภทของไฟที่เกิดจากสารเชื้อเพลิงต่างๆ 
เพ่ือที่จะสามารถใช้สารดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและเพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าไปดับไฟ 
 1.  กำรดับเพลิงประเภท A โดยการลดปฏิกิริยาของการลุกไหม้ และการทาให้เย็นตัวลงโดยการใช้
น้ าจากเครื่องปั๊มน้ าที่ไหลตามท่อ ผ่านหัวฉีด เช่น พวกท่อแห้ง (Dry Riser) และท่อเปียก (Wet Riser) ระบบ
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น้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) แต่ถ้ามีปริมาณไฟเล็กน้อย (การลุกไหม้ประมาณ 2-3 
นาทีแรก) ก็อาจใช้เครื่องดับเพลิงชนิดถือหิ้วน้ า เป็นสารดับเพลิงที่เหมาะสาหรับเพลิงประเภท A 

 2.  กำรดับเพลิงประเภท B ใช้วิธีก าจัดออกซิเจนให้มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการลุกไหม้ ส าหรับ
กรณีเพลิงที่อยู่ในภาชนะเปิด โดยใช้เครื่องดับเพลิงแบบคาร์บอนไดออกไซค์และน้ ายาเหลวระเหยในการก าจัด
ออกซิเจนและควบคุมไอของเชื้อเพลิง 
 โฟม (Foam) สามารถดับเพลิงประเภท B ได้ แต่ประสิทธิภาพอาจด้อยกว่า โฟมใช้ควบคุมบริเวณ
การคายไอของเชื้อเพลิงให้น้อยจนไม่สามารถจะขับไอของเชื้อเพลิงให้มาติดไฟได้ และเป็นการปิดกั้นออกซิเจน
ในอากาศด้วย 

 3.  กำรดับเพลิงประเภท C ถ้าหากสามารถตัดกระแสไฟฟ้าออกได้ก็จะสามารถดับด้วยวิธีการ
ดับเพลิงประเภท A แต่ถ้าไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ ควรใช้เครื่องดับเพลิงที่ดับไฟประเภท C ก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซค์ หรือฮาลอนซึ่งเป็นสารดับเพลิงที่เหมาะสมและไม่เป็นสื่อไฟฟ้า จะดับเพลิงประเภท C ได้ผลดี 
 

 4.  กำรดับเพลิงประเภท D ไม่สามารถก าจัดการท าปฏิกิริยาของเชื้อเพลิงกับออกซิเจนโดยใช้
เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซค์ เพราะท าให้เกิดปฏิกิริยาลุกไหม้มากขึ้น การใช้ทรายแห้ง (SiO2) เพ่ือ
กลบผิวของไฟที่ลุกไหม้ เพราะทรายที่หลอมเหลวละลายจะดูดกลืนความร้อน ให้การลุกไหม้ลดลงและยังปิด
กั้นออกซิเจนในอากาศด้วย ส าหรับการใช้ผงแกรไฟต์ดับเพลิง เป็นการใช้หลักการเช่นเดียวกับวิธีของทรายแห้ง
และมีผลเท่ากัน การใช้ผงเกลือแกงซึ่งไม่ทาปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงประเภทโลหะ และสามารถก้ันออกซิเจนไม่ให้
ทาปฏิกิริยากับโลหะเชื้อเพลิงได้อีกด้วย 
 การใช้ก๊าซเฉื่อย เช่น ฮีเลี่ยม อาร์กอน ไนโตรเจน ก๊าซเฉื่อยจะไปทาปฏิกิริยากับโลหะท่ีลุกไหม้ และ
ควบคุมไม่ให้เกิดการลุกไหม้ต่อไป 
 
6. เครื่องมือดับเพลิงประเภทต่ำงๆ 
 6.1 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) 
  6.1.1 ประเภทของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือมีอยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้งาน ไม่ว่าจะ
เป็นประเภทของเชื้อเพลิงและสถานที่ที่จะฉีดดับเพลิง ซึ่งเครื่องดับเพลิงที่ใช้กันอยู่มีดังต่อไปนี้ 
  1.  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดบรรจุน้ำสะสมแรงดัน 
  ใช้ส าหรับดับเพลิงประเภท A เท่านั้น ขนาดที่นิยมใช้กันทั่วไป คือ ขนาด 10 ลิตร ตัวถังทาด้วย
แสตนเลส เพื่อป้องกันการเกิดสนิม ภายในถังบรรจุก๊าซไนโตรเจน หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ เพื่อให้มีความดัน
สะสม 100 PSI 
  2.  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดบรรจุก๊ำซคำร์บอนไดออกไซค์ 
  เหมาะส าหรับดับเพลิงประเภท B และ C ภายในบรรจุก๊าซให้มีความดัน 1,200 PSI ดังนั้น ถัง
ต้องเป็นถังไร้ตะเข็บเท่านั้น ท าการตรวจสอบสภาพทุกๆ 6 เดือน โดยวิธีชั่งน้ าหนักแล้วบันทึกข้อมูลเก็บไว้ 
หากน้ าหนักสูญหายไปเกินกว่า 10 % ควรท าการเติมก๊าซใหม ่
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  3.  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดบรรจุน้ำยำเหลวระเหย 
  นิยมใช้ในบริเวณท่ีมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ และในบริเวณท่ีต้องการความสะอาด 
  4. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง 
  ส าหรับฉีดดับเพลิงประเภท A B และ C ภายในบรรจุผงเคมีแห้ง และก๊าซไนโตรเจน ควรมีการ
ตรวจสอบสภาพทุกๆ 6 เดือน เช่น การจับตัวของผงเคมี การรั่วไหลของก๊าซ คันบีบ การอุดตันของปลายหัวฉีด 
การผุกร่อนของถัง 
  6.1.2 ขนำดและกำรติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิด A 
  การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ให้ติดตั้งชนิดของเครื่อง (1 เอ – 40 เอ) ตามพ้ืนที่ก าหนด
ในตาราง แต่หากใช้ชนิดที่ต่ ากว่า ความสามารถในการดับเพลิงตามพ้ืนที่ที่ก าหนด ให้เพ่ิมจ านวนเครื่อง
ดับเพลิงชนิดนั้น ให้ได้สัดส่วนกับพ้ืนที่ที่ก าหนด 
 ในการค านวณใช้เครื่องดับเพลิงตามสัดส่วนพื้นที่ของสถานที่ก าหนด หากมีเศษของการค านวณพ้ืนที่
เหลือ ให้นับเป็นพื้นที่เต็มส่วน ที่ต้องเพ่ิมจ านวนเครื่องดับเพลิงขึ้นอีก หนึ่งเครื่อง 
 ในกรณีที่ สถานที่มีพ้ืนที่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในตาราง จะต้องเพ่ิมเครื่องดับเพลิง โดยค านวณตาม
สัดส่วนของพ้ืนที่ตามท่ีก าหนดไว้ในตาราง 
 
 

ชนิดของเครื่องดับเพลิง บริเวณที่สถำนที่มีสภำพเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัย (ตำรำงเมตร) 
อย่ำงเบำ อย่ำงปำนกลำง อย่ำงร้ำยแรง 

1 เอ 
2 เอ 
3. เอ 
4 เอ 
5 เอ 
10 เอ 
20 เอ 
40 เอ 

200 
560 
840 

1,050 
1,050 
1,050 
1,050 
1,050 

ไม่อนุญาตให้ใช้ 
200 
420 
560 
840 

1,050 
1,050 
1,050 

ไม่อนุญาตให้ใช้ 
ไม่อนุญาตให้ใช้ 

200 
370 
560 
840 
840 

1,050 
 
 

หมำยเหตุ  
 1.  สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดจากอัคคีภัยอย่างเบา หมายความว่า สถานที่ที่อาจเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ได้โดยเพลิงนั้นเกิดจากวัตถุ หรือของเหลวที่มีอยู่หรือใช้ในบริเวณนั้น ซึ่งไหม้ไฟอย่างช้าหรือมีควัน
น้อย หรือไม่ระเบิด  
 2.  สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดจากอัคคีภัยอย่างปานกลาง หมายความว่า สถานที่ที่อาจเกิด
เหตุเพลิงไหม้ได้โดยเพลิงนั้นเกิดจากวัตถุ หรือของเหลวที่มีอยู่ หรือใช้บริเวณนั้น ซึ่งไหม้ไฟอย่างปานกลาง 
หรือมีควันปานกลางหรือไม่มากแต่ไม่เป็นพิษ หรือไม่ระเบิด  
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 3.  สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดจากอัคคีภัยอย่างร้ายแรง หมายความว่า สถานที่ที่อาจเกิด
เหตุเพลิงไหม้ได้โดยเพลิงนั้นเกิดจากวัตถุ หรือของเหลวที่มีอยู่ หรือใช้ในบริเวณนั้น ซึ่งไหม้ไฟได้อย่างรวดเร็ว
หรือมีควันเป็นพิษ หรือระเบิดได้  
  6.1.3 ขนำดและกำรติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิด B  
  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใช้ดับเพลิง ประเภท B ในสถานที่ตามสภาพเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัยตามท่ีก าหนดในตารางดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

สถำนที่ซ่ึงมีคุณภำพเสี่ยง 
ต่อกำรเกิดอัคคีภัย 

ชนิดของเครื่องดับเพลิง ระยะห่ำงจำกวัสดุที่
ก่อให้เกิดเพลิงประเภทบี 

อย่างเบา 5 ปี 9 เมตร 
 10 ปี 15 เมตร 
อย่างปานกลาง 10 ปี 9 เมตร 
 20 ปี 15 เมตร 
อย่างร้ายแรง 20 ปี 9 เมตร 
 40 ปี 15 เมตร 

  
  6.1.4 วิธีใช้เครื่องดับเพลิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



12 
 

 
 
 พยายามเข้าใกล้ 2-4 เมตร เหนือลม พร้อมฉีดสารที่บรรจุตามคุณลักษณะของเครื่องดับเพลิง เช่น 
บรรจุน้ าให้ฉีดที่ฐานของเพลิง บรรจุผงเคมีแห้งให้ฉีดปกคลุม 

6.2 ระบบน้ ำดับเพลิง  
  6.2.1 ปั๊มน้ ำดับเพลิง (Fire pump)  
  ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการต่างๆ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีปั๊มน้ า
ดับเพลิง ไว้ส าหรับปั๊มน้ าจากน้ าส ารองที่มีอยู่ เพ่ือควบคุมและดับเพลิงที่เกิดขึ้นมิให้ขยายลุกลาม ซึ่งอาจเป็น
ปั๊มน้ าดับเพลิงที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นก าลัง จะท าให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อระบบ
ไฟฟ้าถูกตัดลง ปั๊มน้ าดับเพลิงตามมาตรฐาน UL จะมีอยู่หลายขนาด เช่น 500, 700 และ 1,200 GPM ความ
ดันใช้งาน 100-120 PSI การใช้งานควรก าหนดตารางเวลาการบ ารุงรักษา และก าหนดผู้ที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เช่น ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง  
 หากระบบดับเพลิงต่อวงจรโดยอัตโนมัติ จะต้องตรวจสอบว่าหากความดันในเส้นท่อลดลงตามที่
ก าหนด เช่น 50 PSI แล้วปั๊มจะท างานได้เองโดยอัตโนมัติหรือไม่  
 

  6.2.2 ปริมำณน้ ำส ำรอง  
  ควรต้องเตรียมน้ าส ารองในการควบคุมและดับเพลิงที่ เกิดขึ้นอย่างน้อยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ  เพ่ือความปลอดภัยของ
ลูกจ้าง” ก าหนดให้นายจ้างจัดเตรียมน้ าส ารองไว้ใช้ในการดับเพลิง ในกรณีที่ไม่มีท่อจ่ายน้ าดับเพลิงของทาง
ราชการในบริเวณที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือมีแต่ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ โดยนายจ้างต้องจัดเตรียมน้ า
ส ารองให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นอย่างน้อย 
 

เนื้อที่ ปริมำณน้ ำส ำรอง 
ไม่เกิน 250 ตารางเมตร 
เกิน 250 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500   ตารางเมตร 
เกิน 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 
เกิน 1,000 ตาราง 

9,00 ลิตร 
15,000 ลิตร 
27,000 ลิตร 
36,000 ลิตร 

 

 6.2.3 สำยฉีดน้ ำดับเพลิง 
  1) สำยฉีดน้ำดับเพลิงภำยในอำคำร 
  สายฉีดน้ าดับเพลิงส าหรับผู้ดูแลอาคารทั่วไป หรือผู้ที่มิได้ฝึกการใช้สายน้ าดับเพลิง สามารถใช้
สายสูบชนิดนี้ได้ ซึ่งมีใช้กันอยู่ 2 แบบ 
  - แบบสายอ่อนพับแขวนอยู่ภายในตู้ (Hose rack) 
  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ และ 2 ½ นิ้ว ท าด้วยผ้าใบและเส้นใยสังเคราะห์ มีความยาว
มาตรฐาน 20 และ 30 เมตร การใช้งานมีข้อจ ากัดที่จะต้องลากสายออกให้สุดก่อน น้ าถึงจะไหลออกมาได้ 
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ฉะนั้นจึงไม่เหมาะกับบริเวณท่ีแคบ และมักมีรอยรั่วฉีกขาดตามรอยพับ การติดตั้งสายฉีดน้ าแบบนี้ควรจะติดตั้ง
เฉพาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ นิ้ว เท่านั้น แต่จะมีหัวจ่ายน้ าขนาด 2 ½ นิ้ว ไว้ส าหรับพนักงานดับเพลิง 
หรือหน่วยบรรเทาสาธารณภัยน าสายมาช่วยเหลือได้ 
  - แบบสายแข็งม้วนเป็นขด (Hose reel) 
  เป็นสายที่มีอัตราการไหลของน้ า 50 GPM ที่แรงดัน 5 บาร์ โดยมีข้อดีที่ผู้ใช้สามารถลากสาย
ออกจากที่เก็บท าการดับเพลิงตามความยาวที่ต้องการใช้ โดยมิต้องลากสายจนสุดความยาว เหมาะส าหรับใน
อาคาร โรงงานแคบๆ และอาคารส านักงาน การใช้งานบ ารุงรักษาง่าย แต่มรีาคาแพง 
   
  2) สำยฉีดน้ ำดับเพลิงภำยนอกอำคำร 
  สายฉีดน้ าดับเพลิงภายนอกอาคารที่มีมาต่อกับ ท่อจ่ายน้ า (Hydrant) แบบสวมเร็วใช้ในการ
ต่อสู้กับไฟที่ลุกลามขั้นรุนแรง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขนาด 2  ½ และ 1 ½ มีความยาว 20 และ 30 
เมตร 
  6.2.4 หัวฉีดน้ำดับเพลิง โดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ 
   1) ชนิดฉีดน้ำเป็นลำตรง (Straight line) 
   เป็นหัวฉีดที่ปรับไม่ได้ น้ าที่ออกมาจะเป็นล า ซึ่งมีใช้กันอยู่ทั่วไปโดยต ารวจดับเพลิงและ
บรรเทาสาธารณภัย เหมาะส าหรับฉีดน้ าดับเพลิงในระยะไกลๆ เพ่ือท าให้ระยะทางเป็นตัวท าให้ม่านน้ า
กระจาย อาจใช้แรงดันของน้ าเป็นตัวท าลายโครงสร้างอาคาร และหล่อเย็นโดยที่ทีมดับเพลิงไม่ต้องเข้าใกล้
เพลิงมาก แต่ไม่เหมาะส าหรับพ้ืนที่แคบๆ เช่น ในอาคารโรงงานแคบๆ และจะท าให้เชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว 
เช่น น้ ามัน สารละลายต่างๆ กระจายเป็นวงกว้างทาให้เกิดเพลิงลุกลาม 
   2) ชนิดฉีดน้ำเป็นฝอย (Fog) 
   เป็นหัวฉีดน้ าที่สามารถปรับน้ าให้เป็นล าหรือเป็นฝอย โดยมีรัศมีตั้งแต่ 0-120 องศา เพ่ือใช้
ในการหล่อเย็นหรือน าทีมดับเพลิงเข้าไปโดยอาศัยฉากน้ า เป็นตัวไล่ไอของสารให้เจือจาง และกันรังสีความ
ร้อน เปลวไฟ เพ่ือเข้าปิดวาล์วดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวฉีดน้ านี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างมาก 
 

7. วิธีกำรใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในกำรดับเพลิง 
 ในการเข้าดับเพลิงหรือผจญเพลิง นอกจากอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิงชนิด
ต่างๆ สายส่งน้ าดับเพลิง หัวฉัดน้ า และอ่ืนๆ ผู้ที่เข้าท าการดับเพลิง หรือผจญเพลิงต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่สามารถป้องกันอันตรายที่จะได้รับ 
 ผู้ที่เข้าท าการดับเพลิง หรือผจญเพลิง จะต้องแน่ใจว่า อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่
ใช้อยู่ในสภาพที่ดี หัวหน้าทีมดับเพลิงจะต้องจัดให้มีการตรวจอุปกรณ์เป็นประจ า และถ้ามีอุปกรณ์ใดช ารุด
เสียหายจะต้องซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ได้แก่ 
 1.  หมวกดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ป้องกันศีรษะในขณะเข้าดับเพลิง ต้องมีคุณภาพอย่างน้อยตาม
มาตรฐาน มอก.368 (Safety Hat Type D) มีสีสดใส และ/หรือจะต้องติดแถบสะท้อนแสงที่ด้านนอกส าหรับ
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะที่มีสีมืดทึบที่มีอยู่เดิม อุปกรณ์ป้องกันศีรษะต้องแข็งแรง ทนต่อการกระแทกของเศษวัสดุ
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ได้ และต้องมีกระบังหน้าเพื่อป้องกันความร้อนและอันตรายต่ออวัยวะบริเวณใบหน้า ตัวหมวกส่วนใหญ่ท าด้วย
ไฟเบอร์กลาส มีน้ าหนักเบา เมื่อเทียบกับหมวกที่ท าด้วยเหล็ก 

 กำรเก็บและบ ำรุงรักษำ ควรท าความสะอาดทั้งบริเวณภายนอกและภายใน สายรัดควรตรวจดูว่ายัง
ใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่ กระบังหน้าต้องไม่แตกหรือร้าว และควรถอดกระบังหน้าออกจากหมวกทุกครั้ง เพราะ
อาจท าให้เกิดการขูดขีด ขุ่นมัว หรือแตกร้าวได้ในกรณีเก็บหมวกทับกัน 

 2.  แว่นตำ ในขณะปฏิบัติงานบางสถานที่ กรณีที่หมวกที่ใช้สวมใส่ไม่มีกระบังหน้า การเข้าดับเพลิง
หรือผจญเพลิง มีโอกาสที่จะได้รับอันตรายบริเวณดวงตา จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาหรือใช้ในกรณี
ป้องกันฝุ่นละออง ตัวแว่นตาและเลนส์อาจท าด้วยพลาสติกชนิดใสอย่างหนา มีสายรัดเพ่ือกันการหล่น ลักษณะ
การใช้งาน ใช้สวมใส่บริเวณตาทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันสะเก็ดวัสดุหรือฝุ่นละอองต่างๆ หรือควันไฟ และป้องกัน
มิให้ดวงตาได้รับอันตราย 
 กำรเก็บและบ ำรุงรักษำ ควรท าความสะอาดและเช็ดกระจกเลนส์ให้ใสสะอาดและควรมีวัสดุห่อหุ้ม
แว่นเฉพาะอัน มิให้เก็บรวมไว้ด้วยกันเพราะอาจท าให้วัสดุแตกหรือเกิดร้าวได้ 
 3.  เสื้อคลุมดับเพลิง ใช้ส าหรับใส่คลุมทับเครื่องแต่งกายหรือเครื่องแบบที่ใช้อยู่ตามปกติ มีสีที่
มองเห็นได้ชัดเจนหรือมีแถบสีสะท้อนแสงติดอยู่ที่แขน ล าตัวเสื้อคลุม เนื้อผ้าอาจเป็นผ้าใบหรือผ้าโทเรที่มี
คุณสมบัติป้องกันความร้อน ด้านในซับด้วยผ้าอีกชั้นหนึ่ง ความยาวของตัวเสื้อคลุมเข่า กระดุมเสื้อเป็นชนิดขอ
สับหรือกระดุมกด ด้านในติดแถบตีนตะขาบ แขนยาวถึงข้อมือ ประโยชน์ของเสื้อคลุมดับเพลิง เพ่ือป้องกัน
ความร้อนและเปลวไฟ และเพ่ือให้ทราบว่าบุคคลที่ใส่เสื้อนี้มีหน้าที่ในการดับเพลิงและผจญเพลิง 
 ลักษณะกำรใช้งำน ใช้สวมใส่เพ่ือป้องกันเปลวไฟที่จะมากระทบ แขน ขา หรือล าตัวหรือป้องกัน
ความร้อนและเห็นเด่นชัดจากแถบสะท้อนแสง ขณะเข้าไปในที่เกิดเหตุหรือขณะผจญเพลิง 

 กำรเก็บและบ ำรุงรักษำ เมื่อใช้เสร็จแล้วควรส่งซักและท าความสะอาด หรือน าไปผึ่งแดดทันที แล้ว
พับเก็บหรือแขวนไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้ หรือที่โล่งแจ้ง ไม่ควรเก็บไว้ในที่อับชื้นเพราะอาจท าให้เสื้อสกปรก
หรือเป็นราได ้

 4.  ถุงมือ เป็นชนิดผ้าขนสัตว์อย่างหนาหรือเป็นถุงมือหนังอย่างบาง ต้องสวมใส่นิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว ทน
ความร้อนได้ และสามารถป้องกันการถูกบาดจากของมีคม เพ่ือการหยิบจับอุปกรณ์และสิ่งต่างๆ ในที่เกิดเหตุ
ซึ่งอาจมีความร้อนหลงเหลืออยู่ 
 กำรเก็บและบ ำรุงรักษำ เมื่อใช้เสร็จแล้วควรน ามาผึ่งแดด หากมีสิ่งสกปรกติดอยู่ ให้ซักท าความ
สะอาดก่อนเก็บ 
 5.  รองเท้ำดับเพลิง เป็นชนิดบู๊ตยาง พ้ืนรองเท้ามีแผ่นเหล็ก เป็นเหล็กสปริง หัวรองเท้าหุ้มด้วย
เหล็กเช่นเดียวกัน มีลักษณะอย่างน้อยตามมาตรฐาน มอก. ที่  523 ใช้ใส่เมื่อเข้าผจญเพลิง เพราะในที่เกิดเหตุ
อาจมีเศษวัสดุแหลมคม 
 ลักษณะกำรใช้งำน ใช้สวมใส่ไว้ที่เท้าให้คลุมเท้าจนถึงน่อง รองเท้าไม่ควรเล็กหรือใหญ่เกินไป 
เพราะจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่คล่องตัว ขณะเข้าผจญเพลิง 
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 กำรเก็บและบ ำรุงรักษำ ควรท าความสะอาดเสียก่อน และควรเก็บรองเท้าไว้ในที่โล่ง เพ่ือป้องกัน
การอับชื้น 

 6.  หน้ำกำกหำยใจแบบถังอัดอำกำศ (Self Contained Breathing Apparatus : SCBA)       
    ใช้ส าหรับทีมค้นหาหรือผู้มีหน้าที่เข้าค้นหาผู้ที่ติดหรือตกค้างอยู่ในที่เกิดเหตุ หรือผจญเพลิง 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอาจมีปริมาณออกซิเจนในอากาศต่ ากว่า 16 % ซึ่งเป็นอันตรายถึงข้ันเสียชีวิตได้ 
   อุปกรณ์ชุดนี้ประกอบด้วย หน้ากากคลุมหน้า ท่ออากาศ อุปกรณ์ถ่ายทอดเสียง ถังอากาศ        
ตัวปรับอากาศที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบสภาพและฝึกซ้อมการใช้งานอย่างสม่ า เสมอ ระยะเวลาของการ
ใช้งาน ขึน้อยู่กับปริมาณความจุของถังอากาศหรือท่ออากาศท่ีเราสะพายอยู่ด้านหลัง 
 กำรตรวจสอบสภำพ SCBA ควรปฏิบัติดังนี้ 
 - HIGH PRESSURE TEST โดยการเปิดวาล์วอากาศที่  Cylinder ช้าๆ ดูความดันที่  Pressure 
Gauge ว่ามีอยู่เท่าไร 
 - LOW PRESSURE TEST โดยการเปิดวาล์วอากาศที่ Cylinder ช้าๆ และสวมหน้ากากให้แน่นแล้ว
หายใจ หลังจากนั้นปิดวาล์วแล้วหายใจตามธรรมดา เมื่ออากาศภายในหน้ากากหมด จะเกิดเป็นสูญญากาศข้ึน 
หน้ากากจะยุบติดหน้าเรา เมื่อเราสูดหายใจแรงๆ แสดงว่าหน้ากากนั้นกันรั่ว (Seal) ได้ด ี
 - การตรวจสอบสัญญาณเตือน ซึ่งจะเตือนให้ผู้ที่สวมใส่ SCBA ทราบว่าปริมาณอากาศในถังใกล้จะ
หมด เป็นการเตรียมออกจากบริเวณนั้นได้ทันเวลา ก่อนที่อากาศในถังจะหมด 
 ลักษณะกำรใช้งำน หน้ากากเป็นแบบชนิดเต็มหน้าใส่คลุมทั้งศีรษะ ให้บริเวณที่เป็นแว่นตาและที่
ถ่ายทอดเสียงสัญญาณอยู่ด้านหน้า แผ่นรองหลังสะพายไว้ด้านหลัง มีไว้ส าหรับเป็นตัวยึดถังอากาศให้ติดอยู่กับ
ตัวผู้ใช้งาน คาดเข็มขัดที่ติดอยู่กับแผ่นรองหลังไว้ที่บริเวณเอว รัดให้กระชับ อย่าให้แน่นหรือหลวมเกินไป 
เพราะอาจท าให้ไม่สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 กำรเก็บและบ ำรุงรักษำ เมื่อใช้แล้วควรทาความสะอาดหน้ากากหายใจชนิดคลุมหน้า ทั้งด้านใน
และด้านนอก โดยเฉพาะที่ใช้ส าหรับหายใจ ต้องท าความสะอาดเป็นพิเศษ และควรเก็บไว้ในสถานที่โล่งแจ้ง มี
อากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือเก็บไว้เป็นชุดเดียวกับถังอัดอากาศ ส าหรับถังอัดอากาศควรตรวจว่ายังมีอากาศ
บรรจุสารองไว้เพียงพอหรือไม่ หากพบว่าแรงดันอากาศภายในท่อเหลือน้อยเกินไป ควรอัดอากาศให้พร้อมใช้
งานต่อไป 
 กำรค ำนวณหำระยะเวลำกำรใช้งำน SCBA 
 การใช้ SCBA ทุกครั้งเราจะต้องทราบว่าอากาศที่บรรจุอยู่ใน Cylinder นั้นจะมีระยะเวลาการใช้งาน
ได้นานเท่าไร มีหลักการค านวณดังนี้ 
 Cylinder ที่บรรจุอากาศมีหลายขนาดแตกต่างกันไป แต่ที่เหมือนกันคือ บอกได้ว่าสามารถบรรจุน้ า
ได้กี่ลิตร และอัดความดันได้กี่บาร์ สิ่งที่เราควรจะทราบคือจะต้องรู้ว่า Cylinder นั้นบรรจุลิตรของอากาศได้
เท่าไร 
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 ตัวอย่าง Cylinder มีความจุลิตรน้ า 6 ลิตร และอัดความดันสูงสุด 207 บาร์ 
  การค านวณ ความจุลิตรน้ า  =  6 ลิตร 
  อัดความดันสูงสุด   =  207 บาร์ 
  ดังนั้น จ านวนลิตรของอากาศ =  207x6 ลิตร 
        =   1,242 ลิตร 
 

 เราทราบแล้วว่า Cylinder ลูกนี้บรรจุอากาศได้เท่ากับ 1,242 ลิตร จะหาว่าใช้ได้นานเท่าไร โดยเอา
จ านวนอากาศที่เราหายใจในหนึ่งนาที ตามค่ามาตรฐานที่เราต้องการน ามาใช้ เช่น การเดินด้วยความเร็ว 5 
ไมล์ต่อชั่วโมง จะใช้อากาศ 60 ลิตรต่อนาทีนั้น ไปหารจ านวนลิตรของอากาศ 
 

 เพราะฉะนั้น ตัวอย่างนี้จะใช้ได้นาน 20.7 นาที ( 1,242/60 = 20.7 นาที ) 
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