เอกสารเผยแพรความรู
เรื่อง
การเตรียมความพรอมในการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ทํางาน/เคหะสถาน

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลผางาม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

คํานํา

ในการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ทํางานหรือเคหะสถาน จําเปนอยางยิ่งที่ตองมี
ทักษะความรูทั้งทางดานทฤษฏีของไฟ และองคประกอบของไฟ และดานการปฏิบัติ ซึ่งผูปฏิบัติตลอดจน
ถึงผูป ระสบเหตุทุ กคนจําเป น ตอ งมีทั กษะเหลานี้ใ นการเข า ระงับ เหตุ เพื่ อ ความปลอดภั ยในชี วิ ตและ
ทรัพยสินของผูประสบเหตุ การเขาระงับเหตุที่ถูกตองและถูกวิธีนั้นจําเปนอยางยิ่งตอผูเขาระงับเหตุ อีกทั้ง
เพื่อความปลอดภัยของผูเขาระงับเหตุจําเปนตองมีทักษะที่ดี มีสติที่พรอมในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการระงับ
อัคคีภัยเบื้องตนนั้นมีอุปกรณเครื่องทุนแรงตาง ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและทันตอเหตุการณ ตลอดจนถึง
การชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางทันทวงที
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารการเตรียมความพรอมในการปองกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานที่ทํ างาน/เคหะสถาน จะเปน ประโยชน ไมมากก็ น อยตอ ผูที่ ส นใจ และเพื่ อเปน การสร างความ
ตระหนักถึงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยและลดการสูญเสียของชีวิตและทรัพยสิน จากอัคคีภัยไดไมมากก็
นอย

คณะผูจัดทํา
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลผางาม

อัคคีภัย

หรือภัยที่เกิดจากเพลิงไหม เปน สาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ อัคคีภัยสามารถเผาผลาญ
ทรัพยสินใหวอดวายในชั่วระยะเวลาไมกี่ชั่วโมง และเปน ปญหาสําคัญที่นําความสูญเสียมาสูประเทศ ซึ่ง
สาเหตุก ารเกิ ดอั คคี ภั ยส วนใหญ จ ะเกิ ดจากความประมาทในการใช ไฟฟ า จุดธู ป เที ยนบู ช าพระ การ
ประกอบอาหาร และการกอไฟโดยไมระมัดระวัง สถานที่ที่เกิดอัคคีภัยสวนใหญมักจะเปน ที่อยูอ าศัยและ
ชุมชนที่มีความหนาแนน หรือมีความแออัดของประชาชน อาคารสูง โรงงาน อุตสาหกรรม ศูนยการคา และ
โรงมหรสพ ซึ่งสถานที่ตางๆ เหลานี้ มักจะมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความรอนและ
อื่น ๆ ที่เอื้อตอการเกิดอัคคีภัย และชวงที่มีอัคคีภัยเกิดขึ้นบอ ยครั้ง คือ ในฤดู ที่มีอากาศรอนและแหงแลง
โดยเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม ถึงเดือน พฤษภาคม
ดังนั้น การปองกันและระงับอัคคีภัย จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการชวยลดความสูญเสีย
ตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และของประเทศ ซึ่งภารกิจเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัย
เปนความรับผิ ดชอบของทุกภาคสวนในสั งคมที่จ ะตองร วมมื อกัน ทั้งภาครั ฐ ที่มีหนา ที่กํา หนดมาตรการ
ระเบี ย บ ข อ บั งคับ กฎหมายเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย จากอั คคี ภั ย กํ ากั บ ตรวจสอบ ดู แ ล การปฏิ บั ติ
ภาคเอกชน ที่ใหการสนับสนุนการปองกันและระงับอัคคีภัย และโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคประชาชนที่ควรมี
จิตสํานึก การตระหนักถึงความปลอดภัยโดยการปองกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย ในบานเรือ นและ
ชุมชน ทั้งนี้เพื่อนใหประเทศไทยเปนเมืองปลอดภัยนาอยู ภัยที่เกิดจากเพลิงไหม หมายถึง สาธารณภั ย
ประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ ไฟเปนพลังงานอยางหนึ่งที่ใหความรอน ความรอนของไฟที่ขาดการควบคุม ดูแ ล
จะทําใหเกิดการติดตอลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเนื่อง หากปลอยเวลาของการลุก
ไหมใหนานเกินไป จะทําใหเกิดการติดตอลุกลามมากยิ่งขึ้นสภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถาหากการลุก
ไหมมีเชื้อเพลิงหนุน หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามาก ความรอนแรงก็จะมากขึ้น

องคประกอบของไฟ(fire triangle)

การที่จะเกิดไฟขึ้นไดนั้น ตองมีองคประกอบ 3 อยาง คือ
เชื้อเพลิง (fuel) ซึ่งจะอยูใ นสภาพของแข็ง ของเหลว หรือแกส
ออกซิเจน (oxygen) ซึ่งจะมีอยูในอากาศประมาน 21% โดยปริมาณ
ความรอน (heat) พอเพียงที่จะติดไฟได
เมื่อมีองคประกอบทั้ง 3 ครบแลวไฟจะเกิดลุกไหมขนึ้ และเกิดปฏิกิริยาลูกโซ
ดังนั้นองคประกอบในการเผาไหมมีอยู 3 องคประกอบ คือ
1. เชื้อเพลิง ( Fuel ) คือ วัตถุใดๆ ก็ตามทีส่ ามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจนไดอยางรวดเร็วใน
การเผาไหม เชน กาซ ไม กระดาษ น้ํามัน โลหะ พลาสติก เปนตน เชื้อเพลิงที่อยูในสถานะกาซจะสามารถ
ลุกไหมไฟได แตเชือ้ เพลิงทีอ่ ยูใ นสถานะของแข็งและของเหลวจะไมสามารถลุกไหมไฟได ถาโมเลกุลทีผ่ ิว
ของเชือ้ เพลิงไมอยูใ นสภาพทีเ่ ปนกาซ การที่โมเลกุลของของแข็งหรือของเหลวนั้นจะสามารถแปรสภาพ

กลายเปนกาซไดนั้นจะตองอาศัยความรอนทีแ่ ตกตางกันตามชนิดของเชือ้ เพลิงแตละชนิด ความแตกตาง
ของลักษณะการติดไฟของเชือ้ เพลิงดังกลาวขึน้ อยูกับคุณสมบัติ 4 ประการ ดังนี้
1.1 ความสามารถในการติดไฟของสาร ( Flamablility Limitts )
เปนปริมาณไอของสารที่เปนเชือ้ เพลิงในอากาศที่มีคุณสมบัติซึ่งพรอมจะติดไฟไดในการเผา
ไหมนั้นปริมาณไอเชือ้ เพลิงทีผ่ สมกับอากาศนัน้ จะตองมีปริมาณพอเหมาะจึงจะติดไฟได โดยปริมาณต่ําสุด
ของไอเชือ้ เพลิงทีเ่ ปน % ในอากาศ ซึ่งสามารถจุดติดไฟไดเรียกวา “ คาต่ําสุดของไอเชือ้ เพลิง ( Lower
Flammable Limit ) ” และปริมาณสูงสุดของไอเชือ้ เพลิงทีเ่ ปน % ในอากาศซึ่งสามารถจุดติดไฟไดเรียกวา “
คาสูงสุดของไอเชื้อเพลิง ( Upper Flammable Limit ) ” ซึง่ สารเชือ้ เพลิงแตละชนิดจะมีคาต่ําสุดและ
คาสูงสุดของไอเชื้อเพลิงแตกตางกันไป
1.2 จุดวาบไฟ ( Flash Point ) คืออุณหภูมทิ ี่ต่ําที่สดุ ที่สามารถทําใหเชือ้ เพลิงคายไอออกมา
ผสมกับอากาศในอัตราสวน ที่เหมาะสมถึงจุดที่มีคาต่ําสุดถึงคาสูงสุดของไอเชือ้ เพลิง เมื่อมีประกายไฟก็จะ
เกิดการติดไฟ เปนไฟวาบขึน้ และก็ดบั
1.3 จุดติดไฟ ( Fire Point ) คืออุณหภูมขิ องสารทีเ่ ปนเชื้อเพลิงไดรับความรอน จนถึงจุดที่จะ
ติดไฟไดแตการติดไฟนั้นจะตองตอเนือ่ งกันไป โดยปกติความรอนของ Fire Point จะสูงกวา Flash Point
ประมาณ 7 องศาเซลเซียส
1.4 ความหนาแนนไอ ( Vapor Density ) คืออัตราสวนของน้ําหนักของสารเคมีในสถานะกาซ
ตอน้ําหนักของอากาศเมือ่ มีปริมาณเทากัน ความหนาแนนไอ ใชเปนสิ่งบงบอกใหทราบวากาซนั้นจะหนัก
หรือเบากวาอากาศซึง่ ใชเปนขอมูลในการควบคุมอัคคีภัย
2.ออกซิเจน( Oxygen ) อากาศทีอ่ ยูรอบ ๆ ตัวเรา นั้นมีกา ซออกซิเจนเปนองคประกอบ ประมาณ
21 % แตการเผาไหมแตละครั้งนั้นจะตองการออกซิเจนประมาณ 16 % เทานั้น ดังนั้นจะเห็นวาเชือ้ เพลิงทุก
ชนิดที่อยูในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเรานั้นจะถูกลอมรอบดวยออกซิเจน ซึ่งมีปริมาณเพียงพอสําหรับการเผา
ไหมยิ่งถาปริมาณออกซิเจนยิ่งมากเชือ้ เพลิงก็ยงิ่ ติดไฟไดดขี ึ้น และเชือ้ เพลิงบางประเภทจะมีออกซิเจนใน
ตัวเองอยางเพียงพอทีจ่ ะทําใหตัวเองไหมไดโดยไมตองใชออกซิเจนทีอ่ ยูโดยรอบเลย
3. ความรอน ( Heat ) ความรอน คือ พลังงานที่ทําใหเชือ้ เพลิงแตละชนิดเกิดการคายไอออกมา
เปนสิ่งที่ทําใหอุณหภูมขิ องเชือ้ เพลิงสูงขึ้นถึง จุดติดไฟทําใหองคประกอบของการเกิดไฟ หรือเรียกวา
ปฏิกิรยิ าการสันดาป เกิดขึน้ อยางเหมาะสม ซึ่งเชื้อเพลิงแตละชนิดยอมจะมีจุดติดไฟไมเหมือนกัน

ประเภทของไฟ ไฟมี 5 ประเภท คือ A B C D K ซึ่งเปนขอกําหนดมาตรฐานสากล
1.ไฟประเภท เอ มีสัญลักษณเปน รูปตัว A สีขาวหรือดํา อยูใ นสามเหลี่ยมสีเขียว

ไฟประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มลี ักษณะเปนของแข็งเชือ้ เพลิงธรรมดา เชน ฟน ฟาง ยาง
ไม ผา กระดาษ พลาสติก หนังสติ๊ก หนังสัตว ปอ นุน ดาย รวมทั้งตัวเราเอง
วิธีดับไฟประเภท A ที่ดีทสี่ ุด คือ การลดความรอน (Cooling) โดยใชน้ํา

2.ไฟประเภท บี มีสัญลักษณเปนรูปตัว B สีขาวหรือดํา อยูใ นรูปสีเ่ หลี่ยม สีแดง

ไฟประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มลี ักษณะเปนของเหลวและกาซ เชน น้ํามันทุกชนิด
แอลกอฮอล ทิเนอร ยางมะตอยจารบี และกาซติดไฟทุกชนิด เปนตน
วิธีดับไฟประเภท B ที่ดีทสี่ ุด คือ กําจัดออกซิเจน ทําใหอับอากาศ โดยคลุมดับ ใชผงเคมีแหง ใช
ฟองโฟมคลุม

3.ไฟประเภท ซี มีสัญลักษณเปนรูป C สีขาวหรือดํา อยูในวงกลมสีฟา

ไฟประเภท C คือ ไฟทีเ่ กิดจากเชือ้ เพลิงที่มลี กั ษณะเปนของแข็งที่มกี ระแสไฟฟาไหลอยู เชน
อุปกรณไฟฟาทุกชนิด การอารค การสปารค
วิธีดับไฟประเภท C ที่ดีทสี่ ุด คือ ตัดกระแสไฟฟาแลวจึงใชกาซคารบอนไดออกไซดหรือน้ํายา
เหลวระเหยที่ไมมี CFCไลออกซิเจนออกไป

4.ไฟประเภท ดี มีสัญลักษณเปนรูปตัว D สีขาวหรือดํา อยูใ นดาว 5 แฉก สีเหลือง

ไฟประเภท D คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มลี กั ษณะเปนโลหะและสารเคมีติดไฟ เชน วัตถุระเบิด
, ผงแมกนีเซียม , ปุยยูเรีย(แอมโมเนียมไนเตรต) ฯลฯ
วิธีดับไฟประเภท D ที่ดีทสี่ ุด คือ การทําใหอับอากาศ หรือใชสารเคมีเฉพาะ (หามใชน้ําเปนอัน
ขาด) ซึ่งตองศึกษาหาขอมูลแตละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนั้นๆ

5.ไฟประเภท เค มีสัญลักษณเปนรูปตัว K สีขาว อยูใ นรูป 8 เหลี่ยม สีดํา

ไฟประเภท K ไฟที่เกิดจากเชือ้ เพลิงในการทําอาหาร เชน ผัก ไขมัน หรือ น้ํามัน จากสัตว
วิธีดับไฟประเภท K ที่ดีทสี่ ุด คือ การกําจัดออกซิเจน การทําใหอับอากาศ ซึ่งจะมีดังดับเพลิง
ชนิดพิเศษที่สามารถดับไฟชนิดนี้โดยเฉพาะ
ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง บรรจุถังสีแดง ภายใน
บรรจุผงเคมีแหงและกาซไนโตรเจน ลักษณะน้ํายาที่
ฉีดออกมาเปนฝุน ละอองสามารถดับเพลิงไหมทกุ
ชนิดไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง เชนเพลิง
ไหมที่เกิดจากไม กระดาษ สิ่งทอ ยาง น้ํามัน แกส
และเครื่องใชไฟฟาตางๆ ไมเปนอันตรายตอมนุษย

และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท
เหมาะสําหรับ ใชในที่โลงแจง บาน อาคารขนาด
ใหญ โรงงานอุตสาหกรรมโรงเรียน เปนตน มีหลาย
ขนาดใหทานเลือกใช ไดตามความตองการ ตั้งแต 5
ปอนด 10 ปอนด และ 15 ปอนด

ถังดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด หรือ
CO2
ถังดับเพลิง ชนิด CO2 บรรจุถังสีแดง น้ํายา
ดับเพลิง เปนน้ําแข็งแหง ทีบ่ รรจุไวในถัง ทีท่ นแรงดัน
สูง ประมาณ 1800 PSI ตอตารางนิ้ว ที่ปลายสายฉีด
จะมีลักษณะเปนกระบอกหรือกรวย เวลาฉีด ลักษณะ
น้ํายาทีอ่ อกมา จะเปนหมอกหิมะ ที่ไลความรอน และ
ออกซิเจน สามารถใชกับไฟชนิด B C
เหมาะสําหรับ ใชภายในอาคาร ไฟที่เกิดจากแกส
น้ํามัน และไฟฟา เครือ่ งดับเพลิงชนิด CO2 มีหลาย
ขนาดใหทานเลือกใช ไดตามความตองการ ตั้งแต 5
ปอนด 10 ปอนด และ 15 ปอนด
ถังดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย บีซเี อฟฮา
ลอน1211
ถังดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย บีซเี อฟ ฮาลอน
1211 บรรจุถังสีเหลือง ใชดับเพลิงไดดีโดย คุณสมบัติ
ของสารเคมีคือ มีความเย็นจัด และมีประสิทธิภาพ
ทําลายออกซิเจนที่ทําใหติดไฟ น้ํายาชนิดนี้ ไมทิ้ง
คราบสกปรก หลังการดับเพลิงและสามารถใชได
หลายครั้ง
เหมาะสําหรับ ใชกบั สถานที่ ที่ใชอุปกรณ
คอมพิวเตอร และอุปกรณสอื่ สาร ในอุตสาหกรรม
อิเลคโทรนิกส เรือ เครือ่ งบิน และรถถัง ขอเสีย ของ
น้ํายาดับเพลิงชนิดนีค้ ือ มีสาร CFC ทีส่ งผลกระทบ

ตอสภาพแวดลอม"กระทรวงอุตสาหกรรมไดหามใช
สารในกลุม CFF-11,CFC-12 และควบคุมการนําเขา
ของสารที่ทําลายชั้นโอโซนในป 2541 สวน CFC113,CFC-114,CFC-115 เมทิลคลอโรฟอรมและสาร
ฮาลอน เลิกใชในป 2541"เครื่องดับเพลิงฮาลอน
1211 มีหลายขนาดใหเลือกใชไดตามความตองการ
ตั้งแต 5 ปอนด 10 ปอนด และ 15 ปอนด
ถังดับเพลิงชนิด HCFC-123
ถังดับเพลิงชนิด HCFC-123 เปนสารดับเพลิงที่
ใชทดแทนสารฮาลอน 1211 ไมทําลายชั้นโอโซนและ
เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม สามารถใชกับไฟชนิด A B
และ C ลักษณะการฉีดออกเปนแกสเหลวระเหย
น้ํายาชนิดนี้ ไมทิ้งคราบสกปรก ไมทําลายสิ่งของ
เครื่องใช หลังการดับเพลิงและสามารถใชไดหลาย
ครั้ง
เหมาะสําหรับใชกบั สถานที่ ที่ใชอุปกรณ
คอมพิวเตอร และอุปกรณสอื่ สาร ในอุตสาหกรรม
อิเลคโทรนิกส เรือ เครือ่ งบิน และรถถัง มีหลายขนาด
ใหเลือกใชไดตามความตองการ ปอนด 10 ปอนด
และ 15 ปอนด

ถังดับเพลิงชนิด BF 2000
ถังดับเพลิงชนิด BF 2000 บรรจุถังสีเขียว น้ํายาเปน
สารเหลวระเหยชนิด BF 2000 (FE 36) สําหรับเครือ่ ง
ดับเพลิงชนิดหูหิ้ว น้ํายาดับเพลิงชนิดทดแทนนี้ ไดรับ
การยอมรับวาไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ประสิทธิภาพ การทดสอบโดยใช cup-burn ชี้ใหเห็น
วาน้ํายา BF 2000 (FE 36) จะตองมีความเขมขน
อยางนอยรอยละ 7.5 ในการใชสารดับเพลิง ในการ
ทดสอบแบบ scale-up ไดพิสูจนวาน้ํายา BE 2000

(FE 36) สามารถใชไดกบั ไฟชนิด A B และ C , BF
2000 (FE 36) ไมแสดงปฎิกิริยากับวัสดุกอ สราง
โดยทั่วไป เชน อลูมินั่มสตีล ทองแดง ในระดับอุณภูมิ
ปกติ เครือ่ งดับเพลิงชนิด BF 2000 ลักษณะการฉีด
ออกเปนแกสเหลวระเหย น้ํายาชนิดนี้ ไมทงิ้ คราบ
สกปรก ไมทําลายสิ่งของเครื่องใช หลังการดับเพลิง
และสามารถใชไดหลายครั้ง
เหมาะสําหรับ ที่ใชอุปกรณคอมพิวเตอร และ
อุปกรณสื่อสาร ในอุตสาหกรรม อิเลคโทรนิกส เรือ
เครื่องบิน
ถังดับเพลิงชนิดน้ํายาโฟม
ถังดับเพลิงชนิดน้ํายาโฟม ตัวถังดับเพลิงทําดวย
สแตนเลส ภายในเปนน้ํายาโฟม โดยแรงดันที่อดั ไว
จะดันน้ําผสมกันโฟมยิงผานหัวฉีดฝกบัวพนออกมา
เปนฟองกระจาย ไปปกคลุมบริเวณที่เกิดเพลิงไหม
ทําใหเกิดการอับอากาศ ทําใหไฟขาดออกซิเจนและ
ลดความรอน มีคุณสมบัตพิ ิเศษโดยมีแผนฟลมน้ําปด
ไอเชือ้ เพลิงปกคลุมไมใหไฟยอนติดขึน้ มาอีกสามารถ
ใชไดกับไฟชนิด A B
เหมาะสําหรับ บานพักอาศัย รานจําหนายน้ํามัน
และสี ปมน้ํามัน หรือดับไฟที่เกิดจากน้ํามันชนิด
ตางๆ น้ํายาโฟมชนิดนี้หามดับเพลิงที่เกิดจาก
ระบบไฟฟาเด็ดขาด เพราะเปนสื่อนํา
กระแสไฟฟา มีขนาด 20 ปอนด

การดูและรักษาถังดับเพลิง
การดูแลรักษาจากภายนอก ตรวจสอบสภาพของสายฉีด ไมแตก หัก หรือรั่ว และตัวถังไมผุกรอน
ขึ้นสนิม

- ดูแลรักษาน้ํายาในถัง โดยหมั่นพลิกถังดับเพลิง กลับหัวลง เพือ่ ตรวจสอบวา น้ํายาดับเพลิงในถัง
ยังคงสภาพเดิม (เปนของเหลว) ไมจับตัวเปนกอนแข็ง
- ดูแลแรงดัน ตรวจสอบความดันของถังดับเพลิงวายังอยูในชวงทีก่ ําหนด โดยดูจาก Gauge วัด
โดยถาเข็มยังคงอยูในชวงแถบสีเขียว แสดงวา ถังดับเพลิงนั้นยังอยูใ นสภาพใชการได

วิธปี ฏิบัตติ วั เพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม 10 ขั้นตอน
ควันไฟจากเหตุการณเพลิงไหมสามารถคราชีวติ คุณได ภายในเวลา 1 วินาที เนือ่ งจากควันไฟ
สามารถลอยสูงขึน้ ไปไดถึง 3 เมตร และภายใน 1 นาที ควันไฟสามารถลอยขึน้ ไปไดสูงเทากับตึก 60 ชั้น
ดังนั้น ทันทีทเี่ กิดเพลิงไหมควันไฟจะปกคลุมอยูรอบๆตัวคุณอยางรวดเร็ว ทําใหคุณสําลักควันไฟตายกอนที่
เปลวเพลิงจะคืบคลานมาถึงตัว เราจึงควรเรียนรูวิธีการปฏิบัติตัวเมือ่ เกิดเพลิงไหม 10 ขั้นตอน เพือ่ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตัวคุณเองความปลอดภัยในอาคารนัน้ ตองเริ่มศึกษากันตั้งแตกาวแรกที่
เดินทางเขาไปในอาคาร โดยเริ่มจาก
ขั้นตอนที่ 1 กอนเขาพักในอาคารควรศึกษาตําแหนงบันไดหนีไฟ เสนทางหนีไฟ ทางออกจากตัว
อาคาร การติดตัง้ อุปกรณระบบ Sprinkle และอุปกรณอื่นๆ รวมทั้งตองอานคําแนะนําเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจากเพลิงไหม และการหนีไฟอยางละเอียด
ขั้นตอนที่ 2 ขณะที่อยูในอาคารควรหาทางออกฉุกเฉินสองทางที่ใกลหอ งพัก
ตรวจสอบดูวา
ทางออกฉุกเฉินไมปดล็อคตาย หรือมีสิ่งกีดขวางและสามารถใชเปนเสนทางออกจากภายในอาคารไดอยาง
ปลอดภัย ใหนับจํานวนประตูหอ งโดยเริ่มจากหองทานสูทางหนีฉกุ เฉินทั้งสองทาง เพือ่ ไปถึงทางหนีฉุกเฉิน
ได ถึงแมวาไฟจะดับหรือปกคลุมไปดวยควัน

ขั้นตอนที่ 3 กอนเขานอนวางกุญแจหองพักและไฟฉายไวใกลกับเตียงนอน หากเกิดเพลิงไหมจะ
ไดนํากุญแจหองและไฟฉายไปดวย อยามัวเสียเวลากับการเก็บสิ่งของ และควรเรียนรูแ ละฝกเดินภายใน
หองพักในความมืด
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อตองประสบเหตุเพลิงไหมหาตําแหนงสัญญาณเตือนเพลิงไหม
เปดสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม จากนั้นหนีจากอาคารแลวโทรศัพทเรียกหนวยดับเพลิงทันที
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อไดยนิ สัญญาณเตือนเพลิงไหมใหรีบหาทางหนีออกจากอาคารทันที
ขั้นตอนที่ 6 ถาเพลิงไหมในหองพักใหหนีออกมาแลวปดประตูหอ งทันที
รีบแจงเจาหนาที่ดแู ล
อาคาร เพือ่ โทรศัพทแจงหนวยดับเพลิง
ขั้นตอนที่ 7 ถาเพลิงไหมเกิดขึ้นนอกหองพักกอนจะหนีออกมาใหวางมือบนประตู หากประตูมี
ความเย็นอยูค อยๆเปดประตูแลวหนีไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่ใกลทสี่ ุด
ขั้นตอนที่ 8 ถาเพลิงไหมอยูบริเวณใกลๆประตูจะมีความรอน หามเปดประตูเด็ดขาด ใหรีบ
โทรศัพทเรียกหนวยดับเพลิง และแจงใหทราบวาทานอยูท ี่ใดของเพลิงไหม หาผาเช็ดตัวเปยกๆปดทางเขา
ของควัน ปดพัดลม และเครื่องปรับอากาศ สงสัญญาณขอความชวยเหลือที่หนาตาง
ขั้นตอนที่ 9 เมื่อตองเผชิญกับควันไฟที่ปกคลุมใหใชวิธีคลานหนีไปทางฉุกเฉินเพราะอากาศ
บริสทุ ธิ์จะอยูด านลาง (เหนือพื้นหอง) นํากุญแจหองไปดวยหากหมดหนทางหนีจะไดสามารถกลับเขาหอง
ได
ขั้นตอนที่ 10 การหนีออกจากตัวอาคาร อยาใชลฟิ ทขณะเกิดเพลิงไหมและไมควรใชบนั ไดภายใน
อาคารหรือบันไดเลือ่ น เนือ่ งจากบันไดเหลานี้ไมสามารถปองกันควันไฟและเปลวไฟได ใหใชบันไดหนีไฟ
ภายในอาคารเทานั้นเพราะเราไมมีวันรูวาเหตุการณเลวรายจะเกิดขึ้นกับชีวิตเมือ่ ไร เราจึงไมควรประมาท
กับชีวิตเลยสักวินาทีเดียว

