วิธีป้องกันเพลิงไหม้
คคีภัยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดบ่อยครั้ง
โดยส่วนใหญ่มักมีสาเหตุจากความ
ประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาทิ การจุด
ธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่ดูแล การเผาขยะและ
หญ้าแห้งใกล้วัสดุติดไฟง่าย ไฟฟ้าลัดวงจร
และการใช้ก๊าซหุงต้มประกอบอาหารไม่ถูกวิธี
ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดเพลิงไหม้ สร้างความ
สูญเสียต่อชีวิต และก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินอย่างมหาศาล โดยเฉพาะหากเกิด
ในชุมชนแออัด อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่
ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม จะยิ่ง
สร้างความเสียหายมากขึ้น เพื่อความปลอดภัย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีป้องกัน
เพลิงไหม้ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้และ
อพยพออกจากอาคารที่เกิดเพลิงไหม้อย่าง
ปลอดภัย ดังนี้

จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
จากเพลิงไหม้ โดยกำจัดวัสดุทเ่ี ป็น

เชือ้ เพลิง เก็บแยกสารเคมีทต่ี ดิ ไฟง่าย
ให้หา่ งจากแหล่งความร้อน ไม่จดั เก็บ
สิ่งของกีดขวางประตูทางออกฉุกเฉิน
และบันไดหนีไฟ พร้อมทัง้ ติดเหล็กดัด
ประตูหน้าต่างแบบทีส่ ามารถเปิดปิด
ได้อย่างน้อยห้องละ 1 บาน

l

การปฏิบัติตนกรณีเกิดเพลิงไหม้

การอพยพออกจากอาคารที่เกิดเพลิงไหม้

ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก ประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้น

ก่อนออกจากห้องให้ใช้มือสัมผัสผนังหรือลูกบิดประตู

หากเพลิงไหม้เล็กน้อย

ให้ดับเพลิงด้วยตนเองในเบื้องต้น
โดยใช้อปุ กรณ์ใกล้ตวั หรือถังดับเพลิง
เคมีฉีดพ่นบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้
เพือ่ ควบคุมเพลิงมิให้ลกุ ลามมากขึน้

ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
และระงับเหตุเพลิงไหม้

อาทิ ถังดับเพลิงเคมี เครื่องตรวจจับ
ควันไฟ สัญญาณเตือนเพลิงไหม้
และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
รวมถึ ง ตรวจสอบให้ อ ยู่ ใ นสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

เพลิงไหม้รุนแรงหรือไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง ให้ตะโกนบอก
l

เพิ่มความระมัดระวังในการ
ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ

โดยไม่จุดยากันยุงหรือธูปเทียน
ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล ดับไฟ
ก้นบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้ง ไม่จุดไฟ
เผาขยะบริเวณพงหญ้าแห้งหรือ
วัสดุติดไฟง่าย
ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่ได้มาตรฐาน สายไฟฟ้าและฟิวส์
ิ
มีขนาดเหมาะสมกับปรมาณ
การใช้กระแสไฟฟ้า รวมถึงปิด
้
เครื่องใชไฟฟ้
าทุกครั้งหลังใช้งาน
เพิ่มความระมัดระวังในการใช้
ก๊าซหุงต้ม โดยตรวจสอบถังก๊าซ

ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ วาล์วถังก๊าซ
สายยางหรือท่อนำก๊าซ ไม่มีรอยรั่ว
จัดวางถังก๊าซให้ห่างจากบริเวณที่มี
ประกายไฟ รวมถึงปิดวาล์วถังก๊าซ
ทุกครั้งหลังใช้งาน

หรือกดสัญญาณแจ้งให้ผู้อื่นทราบ
พร้อมรีบอพยพออกจากพื้นที่เกิด
เพลิงไหม้ จากนั้นให้โทรศัพท์แจ้ง
เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงมาระงับเหตุ
และควบคุมเพลิง
			
ที่สำคัญ ควรศึกษาแผนผัง
อาคาร จดจำตำแหน่งบันได
หนีไฟ ประตูทางออกฉุกเฉิน
เส้ น ทางหนี ไ ฟที่ ใ กล้ ที่ สุ ด
หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้หนี
ออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว
กรณี เ ข้ า พั ก ในอาคารสู ง
ควรวางกุญแจห้องและไฟฉาย
ไว้ใกล้ตวั เสมอ เมือ่ เกิดเพลิงไหม้
จะได้อพยพหนีไฟทันท่วงที

			

l หากไม่ร้อน ให้เปิดประตูออกไปช้าๆ
และอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ปลอดภัย
l หากมีความร้อนสูง แสดงว่าเกิด
เพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียง ห้ามเปิดประตูออกไป
เพราะเพลิงจะลุกลามเข้ามาในห้อง ปิดห้องให้สนิท
แล้วใช้ผ้าหนาๆ ชุบน้ำอุดตามช่องที่ควันไฟลอย
เข้ามาได้ ปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบาย
อากาศ เพื่อป้องกันการสูดดมควันไฟ จากนั้น
รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ บอกตำแหน่งทีต่ ดิ อยู่
และส่งสัญญาณให้ผอู้ น่ื ทราบ จะได้รบั การช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที

กรณีมีควันไฟปกคลุมเส้นทางหนีไฟ ให้ใช้

ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปาก หรือใช้ถุงพลาสติกใส
ขนาดใหญ่อัดอากาศบริสุทธิ์มาครอบศีรษะ
พร้อมหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางอพยพ
ที่ปลอดภัยออกสู่อาคารทางบันไดหนีไฟ จะช่วย
ป้องกันการสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกาย
หลีกเลี่ยงการอพยพหนีไฟโดยใช้บันได
ภายในอาคาร เพราะบันไดมีลักษณะเป็นปล่อง

ทำให้ควันไฟและเปลวเพลิงพุ่งขึ้นมาปกคลุม จึงเสี่ยง
ต่					
อการสำลักควันไฟและถูกไฟคลอกเสียชีวิตได้
ห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟอย่าง
เด็ดขาด เพราะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับ

ทำให้ติดค้างภายในลิฟต์ ขาดอากาศหายใจ
เสียชีวิตได้

ข้อควรรู้ในการอพยพหนีไฟ

การเลือกใช้ถังดับเพลิงให้เหมาะสม
กับประเภทของเชื้อเพลิง
ชนิดผงเคมีแห้ง ใช้ดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิง

ได้เกือบทุกประเภท ยกเว้นเพลิงไหม้ที่เกิดจาก
น้ำมันที่ติดไฟยาก เมื่อฉีดพ่นออกมา จะมีลักษณะ
เป็นฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย จึงเป็นอุปสรรคต่อการ
ดับเพลิงและก่อให้เกิดคราบสกปรก
ชนิดเคมีสูตรน้ำ ใช้ดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิง

ทัว่ ไป ของเหลวติดไฟ ก๊าซ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
ไฟฟ้าและน้ำมันที่ติดไฟยาก เหมาะสำหรับใช้งาน
ในครัวเรือน เนื่องจากดับไฟที่เกิดจากน้ำมัน
ประกอบอาหารได้

ไม่อพยพหนีไฟเข้าไปในบริเวณที่เป็น
จุดอับของอาคาร เช่น ห้องใต้ดิน เป็นต้น

เพราะจะทำให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก

ชนิดน้ำยาเหลวระเหย เหมาะสำหรับดับเพลิง

ปลดสายฉีดออกจากตัวถังดับเพลิง โดยดึง
จากปลายสายและใช้มือจับสายให้มั่นคง

กด

ส่าย

					

กดคันบีบด้านบนของถังดับเพลิง เพื่อให้น้ำยา
ดับเพลิงพุ่งออกจากหัวฉีดไปยังต้นเพลิง

					

ส่ า ยหั ว ฉี ด ของถั ง ดั บ เพลิ ง ให้ ทั่ ว บริ เ วณ
ต้นเพลิง

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานถังดับเพลิงควรอยู่ห่างจากบริเวณที่เกิด
เพลิงไหม้ประมาณ 2 - 4 เมตร ทางด้านเหนือลม จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการดับเพลิง

อัคคีภัย

ภัยใกล้ตัว ป้องกันได้
ต้องใส่ใจไม่ประมาท

้า

ดฟ

กรณีมีคนติดภายในอาคารให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ โดยบอกตำแหน่งที่ชัดเจน จะได้

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว

กรณีติดอยู่ในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้

ให้โทรศัพท์แจ้งเหตุ พร้อมระบุตำแหน่งที่ติด
และส่งสัญญาณให้ผู้อื่นทราบ เช่น เป่านกหวีด
ใช้ไฟฉาย โบกผ้า เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ภายนอกอาคาร
กรณีไฟลุกลามติดเสื้อผ้า ห้ามวิ่งอย่างเด็ดขาด เพราะไฟจะลุกลาม
อย่างรวดเร็ว ให้รีบถอดเสื้อผ้าออกหรือกลิ้งตัวไปมาให้ไฟดับ

หมอบ

ปลด

					

ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เหมาะสำหรับ

ชั้นบน ทำให้เสี่ยงต่อการได้รับอันตราย

หยุด

ดึงสลักนิรภัยออกจากคันบีบบริเวณหัวถังดับเพลิง
โดยหมุนสลักจนตัวยึดขาด และดึงสลักทิ้ง

ดา

ห้ามอพยพหนีไฟขึ้นไปชั้นบนหรือดาดฟ้า
อาคาร เพราะไฟจะลุกลามจากชั้นล่างขึ้นสู่

ดึง

ที่เกิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้
สำนักงาน เนื่องจากไม่ทำให้เกิดคราบสกปรก

ห้ามอพยพหนีไฟเข้าไปในอยู่ในห้องน้ำ

เพราะปริ ม าณน้ ำ ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การดั บ ไฟ
ทำให้ถูกไฟคลอกเสียชีวิต

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

วิธีใช้งานถังดับเพลิง

กลิ้งตัว

ควบคุมเพลิงไหม้สถานีบริการน้ำมัน ก๊าซที่ฉีด
ออกมาจะเป็นไอเย็นจัดคล้ายน้ำแข็งแห้ง จึงช่วย
ลดความร้อนของไฟได้ แต่ไม่เหมาะสำหรับนำไป
ใช้ในบริเวณที่อับอากาศ เพราะจะทำให้ขาด
อากาศหายใจเสียชีวิตได้

ดึง

ปลด

ชนิดโฟม เหมาะสำหรับดับเพลิงในภาค

กด

ส่าย

อุตสาหกรรม เชื้อเพลิงประเภททินเนอร์ และ
สารระเหยติดไฟ เมื่อฉีดออกมาจะเป็นฟองโฟม
ปกคลุมเชือ้ เพลิงทีล่ กุ ไหม้ แต่มนี ำ้ เป็นส่วนประกอบ
หากนำไปดับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดเพลิงไหม้
จะทำให้ผู้ใช้งานถูกไฟฟ้าดูดได้
การใช้ถังดับเพลิงเหมาะสมกับประเภทเชื้อเพลิง จะทำให้
สามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามและขยายวงกว้าง
แต่หากใช้ถังดับเพลิงดับไฟผิด
ประเภท นอกจากจะไม่สามารถระงับ
เหตุเพลิงไหม้ได้แล้ว อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ใช้งานอีกด้วย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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