คูมือปองกันและระงับอัคคีภัย
1. ขอควรรูเบื้องตนเกี่ยวกับไฟ
อัคคีภัย หรือภัยที่เกิดจากเพลิงไหม หมายถึง
สาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ ไฟเปน
พลังงานอยางหนึ่งทีใ่ หความรอน ความรอนของไฟที่ขาดการควบคุมดูแลจะทําใหเกิดการติดตอลุกลามไป
ตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิง เกิดการลุกไหมตอเนื่อง หากปลอยเวลาของการลุกไหมใหนานเกินไป จะทําใหเกิด
การติดตอลุกลามมากขึ้น
2. สาเหตุของการเกิดอัคคีภยั
ไฟเกิดออกจากรวมตัว 3 องคประกอบ ไดแก เชื้อเพลิง ความรอน และออกซิเจน ในสภาวะทีเ่ หมาะสม
2.1 เชื้อเพลิง ที่ทําใหเกิดการลุกไหมมี 3 สถานะ ไดแก ของแข็ง เชน ถานไม , ถานหิน , ไม
ของเหลว เชน น้ํามันเชื้อเพลิง , น้ํามันปรุงอาหาร , แอลกอฮอล กาซ เชน กาซหุงตม(LPG) , กาซธรรมชาติ
(NGV)
2.2 ความรอน เปนสิง่ ที่ทําใหอุณหภูมิของเชื้อเพลิงสูงขึ้นถึงจุดติดไฟ ทําใหเกิด ปฏิกิริยาสันดาป
2.3 ออกซิเจนออกซิเจนจะเปนตัวทําใหเกิดการเผาไหม ยิ่งมีออกซิเจนมากเชื้อเพลิงก็ยิ่งติดไฟไดดีขึ้น
3. การระงับอัคคีภยั
3.1 การกําจัดเชื้อเพลิง การเคลื่อนยายเชื้อเพลิงออกจากกองเพลิง , การตัดทางหนุนเนื่องของ
เชื้อเพลิง
3.2 การจํากัดออกซิเจน การลดปริมาณของออกซิเจนในอากาศใหนอยลง เชน การฉีดน้ํา หรือสาร
ปกคลุมอื่น ๆ เพื่อไปคลุมบริเวณเพลิงไหม ทําใหจํานวนออกซิเจนในอากาศมีปริมาณต่ําลง จนไมเกิดการ
ลุกไหม
ขอควรระวัง
การจํากัดอากาศ (ออกซิเจน) ในหองทึบหรือที่แคบ อาจจะขาดอากาศหายใจได ซึ่งผูดับเพลิงจะตอง
ระมัดระวังใหมาก
3.3 การลดอุณหภูมิ การลดความรอนของวัสดุที่ไหมไฟใหต่ําลง จนไมสามารถทีจ่ ะถูกไหมตอไปได
โดยปกติทั่วไปใชน้ําเปนตัวลดอุณหภูมิของวัสดุที่ไหมไฟ
ขอควรระวัง
การใชน้ําอาจเปนสื่อไฟฟา เมื่อน้ํารวมกับสารเคมีบางชนิด เชน โลหะโซเดียม , โลหะแมกนีเซียม ,
โพแทสเซียม และ ฟอสฟอรัส จะเกิดปฏิกิริยาเคมี

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปองกันและระงับ “อัคคีภัยในอาคาร”

1. แบบแปลนแผนผัง ควรมีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังในตัวอาคารหรือสถานประกอบการในแต
ละชั้น โดยระบุตําแหนงของทุกหอง เสนทางหนีไฟ หัวฉีดน้ําดับเพลิง อุปกรณดับเพลิง
2. ระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง จะตองแยกเปนอิสระจากระบบอื่น ๆ เพราะเมื่อเกิดเพลิงไหม
ไฟฟาสํารองจะสงไฟฟาไปยังระบบตาง ๆ ทีจ่ ําเปนสําหรับการดับเพลิงและการหนีไฟไดนานประมาณ 2
ชั่วโมง และใชสําหรับเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ฯลฯ ไดทนั ทีที่เกิดเพลิงไหม
3. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
จะตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชัน้ ประกอบดวย
อุปกรณสําคัญ คือ อุปกรณตรวจจับความรอนหรือควันไฟที่ผิดปกติ และสัญญาณเตือน เปนตัวสงสัญญาณ
ในลักษณะของแสงหรือเสียง ซึง่ ใชประกอบกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
4. เครื่องดับเพลิง ควรมีการติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงตามชนิดของวัสดุที่ใชในแตละกิจการในขนาด
ที่เหมาะสม ทุกชั้นของอาคาร หรือสถานประกอบกิจการ เพื่อใชในการควบคุมเพลิงเบื้องตน
5. บันไดหนีไฟ จะตองมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดลง สูพื้นดินอยางนอย 2 ทาง โดยจะอยูใน
ตําแหนงที่หาไดงายและไมมีสิ่งกีด ขวาง ในกรณีที่เกิดเพลิงไหมไมค วรใชบันไดภายในอาคารและบันได
เลื่อนเพราะบันไดเหลานั้นไมสามารถปองกันควันหรือเปลวไฟได และหามใชลิฟทอยางเด็ดขาด เพราะลิฟท
จะหยุดทํางาน
6. ลักษณะที่ดีของประตูหนีไฟ จะตองใหมีผนังกันไฟโดยรอบ และมีบานประตูหนีไฟที่ทําจากวัสดุ
ทนไฟและเปนแบบผลัก ออกสูบันไดหนีไฟ เพื่อความรวดเร็วในการหนี นอกจากนั้นประตูห นีไฟทุกบาน
จะตองติดตั้งอุปกรณปด – เปด อัตโนมัติ เพื่อปองกันไมใหควันไฟลุกลามเขาไปในบันไดหนีไฟ
7. ปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟ ชองบันไดหนีไฟที่อยูภายในตัวอาคารหรือสถานประกอบ
กิจการจะตองมีแสงสวางจากระบบไฟฟาฉุกเฉิน พรอมทั้งมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟที่สามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน ทั้งดานในและดานนอกของบันไดหนีไฟทุกชั้น เพื่อปองกันการหนีออกผิดชั้น
ความรูเ บื้องตนเกีย่ วกับระบบปองกันและระงับ “อัคคีภัยในบานพักอาศัย”
1. ติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันอัตโนมัติบริเวณภายในหองนอน และทางเดินหนาหองนอน หรืออยาง
นอยชั้นละ 1 ชุด
2. จัดเตรียมถังดับเพลิงมือถือขนาดที่สามารถใชไดสะดวก อยางนอย 1 ชุด
3. หนาตางที่ติดตั้งเหล็กดัด ตองมีชองที่เปดได อยางนอย 1 บาน ทุกหอง
4. หมั่นตรวจสอบสภาพพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง ไดแก หองครัว หองบูชาพระ หองเก็บของ เปนตน

5.
6.
7.
8.

อยาเก็บวัสดุไวไฟ น้ํามันกาด ทินเนอร ไวในบานเปนจํานวนมาก
ไมขีดไฟ ไฟแช็ค ใหเก็บไวในที่มิดชิด ระวังเด็กนําไปเลน
หลีกเลี่ยงการทํางานพรอมกัน เชน พูดโทรศัพทขณะปรุงอาหาร ฯลฯ
กอนเขานอนใหตรวจสอบและปดอุปกรณไฟฟา เตาแกส เปนตน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปองกันและระงับ “อัคคีภัยในโรงแรม / อาคารสูง”
1.
กอนเขา พัก อาคาร ควรศึก ษาตําแหนง บัน ไดหนี ไฟ เสนทางหนี ไฟ ทางออกจากตั ว
อาคาร การติ ดตั้ ง อุป กรณ ปองกัน และระงั บอัคคี ภัย เชน อุป กรณ ตรวจจั บความรอน อุป กรณดั บ เพลิง
อัตโนมัติ และอุปกรณอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหม และการหนีไฟ
อยางละเอียด
2. ขณะอยูในอาคาร ควรหาทางออกฉุกเฉิน 1 – 2 ทางที่ใ กลหองพัก ตรวจสอบดู วาทางออก
ฉุกเฉินไมปดล็อก หรือมีสิ่งกีดขวาง และสามารถใชเปนเสนทางออกจากภายในอาคารไดอยางปลอดภัย
3. กอนนอน ควรวางกุญแจหองพัก ไฟฉายฉุกเฉิน และหนากากปองกันไอรอนและควันพิษ (ถามี)
ไวใกลกับเตียงนอน และควรเรียนรูและฝกซอมการเดินภายในความมืด
4. ถาเพลิงไหมในหอง ภายในอาคาร ใหหนีออกมาแลวปดประตูทันที และรีบแจงเจาหนาที่ดูแล
อาคาร เพื่อโทรศัพทแจงหนวยดับเพลิง
5. ถาเพลิงไหมนอกหอง ภายในอาคาร กอนจะหนีออกมาใหวางมือบนประตู หากประตูมีความ
เย็นอยูคอย ๆ เปดประตูแลวหนีไปยังทางหนีไฟฉุกเฉิน ที่ใกลที่สุด ถาประตูมีความรอน หามเปดประตู
เด็ดขาด ใหรีบโทรศัพทเรียกหนวยดับเพลิง และแจงขอมูลและตําแหนงที่ทานติดอยูใหละเอียดและชัดเจน
มากที่สุด พรอมหาผาเช็ดตั วชุบน้ําใหเป ยก ๆ ปดทางเขาของควัน ปดพัดลม และเครื่องปรับอากาศ สง
สัญญาณขอความชวยเหลือทางชองหนาตาง
6. เมื่อตองเผชิญกับควันไฟที่ปกคลุม ใหใชวิธีคลานต่ําหนีไปยังทางฉุกเฉิน เพราะอากาศบริสุทธิ์
อยูดานลาง (เหนือพื้นหอง) นํากุญแจหองไปดวยหากหมดหนทางหนีจะไดสามารถกลับเขาหองพักได
เทคนิคการใชงานถังดับเพลิง
1. ดึง ทําการดึงสายฉีดจากที่เก็บ
2. ปลด มือหนึ่งจับที่ถังอีกมือหนึ่งทําการดึงสลักเพื่อปลดล็อควาลวที่หัวถัง
3. กด มือหนึ่งทําการกดกานฉีด หรือบีบกานทั้งสองชิ้นเขาหากัน เพื่อทําการฉีดสารออกมา สวนอีก
มือหนึ่งจับหัวสารฉีด

4. สาย ในขณะที่ฉีดสารใสฐานของไฟจะตองทําการสายสายฉีดไปมาทั้งซายและขวาเพื่อกวาดตอน
และดักทิศทางการหนีของไฟ จนเปลวไฟดับสนิท

การตรวจสอบถังดับเพลิง
1. ตรวจสอบสภาพภายนอกถังดับเพลิงดวยการสังเกต
1.1 ตัวถังไมมีความเสียหาย ไมยุบ ไมบวม ไมมีรายราว
1.2 กานและสลักพรอมสายฉีดตองอยูในสภาพสมบูรณ
2. ตรวจสอบสภาพภายใน ดวยการสังเกตและตรวจวัด
2.1 จับถังคว่ําหัวกลับทิศลงและฟงเสียงการไหลของสารภายในตัวถัง ถาไดยินแสดงวายังใชได
2.2 ตรวจดูที่มามาตรวัดความดันซึ่งจะมีระดับคาความดันขอสารวายังอยูในระดับพรอมใชหรือตองทํา
การเติมใหม
2.3 กรณีของถังดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งไมมีมาตรวัดความดัน ใหตรวจวัดโดยการชั่ง
น้ําหนักเทียบกับคาที่ระบุไวที่ถัง

ดวยความปรารถนาดีจาก
เทศบาลตําบลพิชยั

